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  هذه الفصول
ـا إىل القـراء الكـرام  بعـد طوفـة سـريعة ىف هذه فصول ىف النقد الثقاىف أحببت أن أتوجه 

سالسـة  أطلعتىن على أن نقاد القدماء كانوا ميارسون النقـد الثقـاىف بكـل أرحييـة و تراثنا النقدى
آلن لـذلك التيــار النقـدى املنتــشر علــى وتلقائيـة، وإن مل يعرفــوا املـصطلحات الــىت نعرفهـا حنــن ا

، ومـا اجلديـد سـوى امسـه  رَفَـَد بـه النقـُد الغـرىبنطاق واسع منذ سنوات ونظن أنه شىء جديد
ولــسوف يطلــع القــارئ معــى علــى النــصوص الــىت تثبــت أن نقــاد القــدماء كــانوا . ومــصطلحاته

مــيش ألى منهــا أو  وينفتحــون علــى كــل اإلبــداعات األدبيــة،يعرفــون األنــساق الثقافيــة  دون 
لغحتفاء شديد و  ويعاملون اإلبداع النسوى ألى من املبدعني، ما إبداعات لم مل يعاكرم  وا 

ــة الرجــال ت الفكاهي ــا ــداع العــامى والنكــت والكت إلب وغــري ذلــك ممــا والــساذجة ، ويهتمــون 
ـــه الهتمـــــام بــ ـــكينـــــادى النقـــــد الثقـــــاىف   وال اســـــتخدموا "نقـــــدا ثقافيـــــا: "، وإن مل يـــــسموا ذلــ

ـــذه الفـــصول فـــصال آخـــر خصـــصته ملـــا مســـاه مث أحلقـــتُ . مـــصطلحات هـــذا النقـــد الكاتـــب  
وقلبــت فيــه كــل مــا قالــه عــن ذلــك النــسق ىف  " نــسق الفحــل"عبــد هللا الغــذامى بـــ. دالــسعودى 

أن كـل مـا قالـه إىل  ألنتهـى ىف آخـر املطـاف " قراءة ىف أألنساق الثقافية- النقد الثقاىف: "كتابه
ال يثبت على حمك األخذ والرد بل هو جمرد دعاوى وأوهام ال توجـد إال ىف تقريبا  الغذامى .د

لـشواهد الكثـرية ذهنه وليس هلا حقيقة خارجية ، مع تعـضيد كـل مـا قلتـه صـغريا كـان أو كبـريا 
  . احلامسة
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 القدمي األنساق الثقافية ىف نقد
حاته ىف العقود األخرية كرد فعل على انصراف النقد األدىب مبصطل" النقد الثقاىف"ظهر 

ويهتم هـذا اللـون . ىف الغرب قبل ذلك عن املضمون إىل حد كبري وتركيزه على الشكل والبنية
سـعا مبـا : من النقد مبضمون النص األدىب حصر أو على األقل لثـا ورابعـا حـىت  نيـا و أوال و

ا الـذين أبـدعوها ىف ذلك النصوص الىت مل يكـن يهـتم ـا النقـاد وال يكتبـون عنهـا ألن أصـحا  
هم من فئة املؤلفني املهمَّشني الذين ال يرى هلم نقاد األدب قيمة تذكر ىف دنيا اإلبداع حسبما 

ملــضامني الفلـسفية والتارخييــة . يقـول النقـاد الثقــافيون وكـان رواد هـذا االجتــاه النقـدى يهتمـون 
ركسى، ويؤخرون اجلانب األدىب إىل أسفل القائمة إن رأوا أن لـه مكـا واالجتماعية والفكر املا

ـــة ىف تلـــك القائمـــة النقـــاد "ومـــن بـــني املـــصطلحات الـــىت ظهـــرت علـــى أقـــالم بعـــض . أو مكان
، أى األوضـاع والـنظم االجتماعيـة والـسياسية والفكريـة "األنساق الثقافية"مصطلح " الثقافيني

  ك؟والفلسفية واالجتماعية، وما أدرا
ولــيس ىف النقــد الثقــاىف مــن الناحيــة املبدئيــة مــا يـُْنَكــر أو يُــْستَـْنكر، فالعمــل األدىب لفــظ 

وما كتب الكاتبون وأبدع املبدعون ونظم الشعراء . ومعىن، أو شكل ومضمون، أو بناء وحمتوى
ثَّــار إال ليــؤدوا إىل القــراء رســالة ذات مــضمون، ومــن مث فمــن الطبيعــى أن يهــتم ال نقــد وألــف النـُّ

ــذا املــضمون ــذلك املــضمون، كمــا يــصنع بعــض دعــاة النقــد . األدىب  ــى االهتمــام ب أمــا إن أت
الثقاىف، على حساب اجلانب اجلمـاىل ىف الـنص األدىب وإزاحـًة لـه مـن املـشهد فهنـا نقـول بكـل 

إنك أيها الناقد الثقاىف تريد أن متحـو اإلبـداع األدىب وحتولـه إىل حبـوث ودراسـات ! قف: حسم
كــذلك ينبغــى أن نعــرف أن النقــد الثقــاىف مــا هــو إال عــصري النقــد االجتمــاعى القــدمي . فكريــة

ومـن ذلـك مـثال أن إحـدى رواد املـنهج االجتمـاعى األوائـل، وهـى . مصبو ىف كـؤوس جديـدة
 De la littéraure considérée"م كتا بعنوان ١٨٠٠مدام دى ستايل، قد أصدرت عام 

dans ses rapports avec les institutions sociales : لــنظم األدب ىف عالقتــه 
ثـــري الــدين واألســـاطري والبيئــة والعـــادات والقـــوانني " االجتماعيــة حاولـــت أن تبــني فيـــه مــدى 

ثـري األدب علـى هـذا   وأساليب احلكم وما يتبع ذلك من نظم احلياة على األدب من جهـة، و
ه ىف هـذا املوضـوع ىف بدايـة الفـصل الرابـع وميكن القـارَئ مراجعـُة مـا كتبتُـ. كله من جهة أخرى
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حلـديث عـن املـنهج االجتمـاعى"مناهج النقد العرىب احلـديث: "من كتاىب كمـا  . ، وهـو خـاص 
كـــان النقـــاد اليـــساريون يهتمـــون أشـــد االهتمـــام مبـــضمون العمـــل األدىب مركـــزين علـــى الفكـــر 

حنياز إىل الطبقة العاملة الىت كانت اليسارى معلني من شأنه، وداعني املؤلفني إىل االلتزام به واال
قبــل ذلــك مهمــشة مهــضومة احلقــوق، وجــاء اليــوم الــذى جيــب أن تنــال فيــه حقوقهــا املغــصوبة 

كل ما ىف األمـر اآلن أنـه قـد ظهـرت ىف النقـد الثقـاىف . حبتمية التاريخ الىت ال ميكن أن تتخلف
ــم أمــ ام نقــد لــيس لــه نظــري وال بعـض املــصطلحات الــىت تعجــب وتبهــر بعــض القــراء وتـومههم أ

ا، ومنهــا مــصطلح  ، ومــا هــو ىف حقيقــة "األنــساق الثقافيــة"شــبيه وال مثيــل، نقــد هــو ابــن َجبْــَد
األمــر إال األوضــاع االجتماعيــة واالقتــصادية والــسياسية مــن عــادات وتقاليــد وعقائــد ومواقــف 

  ...وأفكار وأنظمة
ـــذه اجلوا نـــب ىف النـــصوص األدبيـــة الـــىت بـــل إن النقـــاد العـــرب القـــدماء كـــانوا واعـــني 

ذه الضجة وال بضيق األفق املوجود عند كثـري مـن دعـاة النقـد الثقـاىف  ا، ولكن ليس  يتناولو
ــا إىل نـصوص جافــة ال يــرون  الـذين يهملــون اجلانـب الفــىن واجلمــاىل ىف تلـك النــصوص وحيولو

طا مرحيا أزال عنها هالتها الىت شرحناها قبيل قليل شرحا بسي" األنساق الثقافية"فيها إال تلك 
م مل يكونوا يستخدمون املصطلحات الىت يستعملها النقاد الثقافيون  الضخمة الساطعة، بيد أ

م ــريا ــوا النــــصوص وال املــــؤلفني . وال كــــانوا يعرفــــون تنظــ ملثــــل فــــإن نقــــاد القــــدماء مل يهملــ و
م ا ملبـدعني الكبـاراملهمشني على حسب قول نقاد الثقافيني، بل كانوا يهتمون  . هتمامهم 

، وإن مل يـسموها "األنـساق الثقافيـة"بــ" النقـد الثقـاىف"وكانوا طوال الوقت واعني مبـا يـسمى ىف 
هذه التسمية بل كانوا يزاولون األمر كما يتنفس معظم الناس دون أن يطلقوا على اهلواء الذين 

  ".زفريا: "، واهلواء الذى يتخلصون منه"شهيقا: "يستنشقونه
: ولقد كان علماؤ القدماء يرددون دائما مقولة ابـن عبـاس الـشهرية والـصادقة الدقيقـة

م وتقاليــــدهم "الــــشعر ديــــوان العــــرب" م وبواطنهــــا وعــــادا ، فهــــو حيتــــوى علــــى مظــــاهر حيــــا
م  م ووصـــف بالدهـــم وذكـــر أنـــسا م وحـــرفهم وأســـاليب حيـــا وعقائـــدهم وأوضـــاعهم وحـــرو

ـــو هـــالل العـــسكرى مـــثال ىف يقـــول. إخل... ورجـــاهلم ونـــسائهم ــن أفـــضل ": "الـــصناعتني" أب ومـ
فضائل الّشعر أّن ألفاظ اللغة إمنا يؤخذ َجْزُهلا وفصيُحها، وَفْحُلها وغريبها مـن الـشعر، ومـن مل 
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ــًة ألشــعار العــرب تبــّني الــنقص ىف ــزَع مــن اومــن ذلــك أيــضً . صــناعته يكــن راوي  أّن الــشواهد تـُنـْ
وكـذلك ال . تبس من ألفاظ القرآن وأخبار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شاهدالشعر، ولواله مل يكن على ما يل

مها ووقائعها إالَّ من مجلة أشـعارها ّ فالـشعر ديـوان العـرب، . نعرف أنساب العرب وتوارخيها وأ
ا، ومستودع علومها فـإذا كـان ذلـك كـذلك فحاجـة الكاتـب . وخزانة حكمتها، ومستنبط آدا

ظر ىفواخلطيب وكّل متأدٍب بل   ".علومها إليه ماّسة، وفاقـَُته إىل روايته شديدة غة العرب أو 
. وهذه املقولة تقابلنـا ىف كثـري مـن الكتـب الـىت تتحـدث عـن شـعر العـرب قـدميا وحـديثا

ومن هنا قلت إن نقاد ومؤرخى أدبنا القدامى كانوا يقفون أمام الشعر العرىب يستخرجون منه  
، " النقاد الثقافيني"انبها املختلفة مما يشتغل به اآلن من يَُسمَّْون بـكل ما يتعلق حبياة العرب وجو 

لـسليقة وهـذا . وإن مل يعرفوا مصطلحات النقد الثقاىف وال مفاهيمـه، بـل كـانوا ميارسـون ذلـك 
الكــالم ينطبــق علــى كثــري جــدا مــن نــصوص النثــر، وخباصــة نــصوص النثــر األدىب، وعلــى وجــه 

ت وقصصاأخص ما كان منها أخبارا وحك   .ا
ال بـــل إن الِقـــَصص لتفـــوق الـــشعر ىف رصـــد جوانـــب احليـــاة العربيـــة ملـــا يتـــوافر هلـــا مـــن 

 ومن يرجـع إىل. التفصيل واالستقصاء والتدقيق الذى ال يتسع له الشعر بقيوده وِقَصر سطوره
الــىت مجعهــا مــن كتــب األدب والتــاريخ القدميــة دمحم أمحــد جــاد املــوىل وزمــالؤه " قــصص العــرب"

م وتقاليــدهم جيــد ــارفهم ومــثلهم ومفــاخرهم وعــادا م ومع م ومعتقــدا ها تعكــس مظــاهر حيــا
م ومعاركهم م ومنازعا يـد وأحاديـث النـىب .إخل... وأعيادهم ومناسبا ملثل يصور القـرآن ا  و

عليـه الـسالم العــادات والتقاليـد واألنظمــة والعقائـد والعبـادات واألطعمــة واألشـربة والعالقــات 
ماعية واألوضاع االقتـصادية واألحـوال النفـسية والقـيم األخالقيـة عنـد العـرب ممـا يعـرف االجت

ــب أو ذاك مــن حيــاة ". األنــساق الثقافيــة"اآلن بـــ ولــدينا مــن الكتــب الــىت رصــدت هــذا اجلان
مـــا كتـــاب  نـــشوة "العــرب ىف اجلاهليـــة اعتمـــادا علـــى القـــرآن واحلـــديث والكتـــب الـــىت تتعلـــق 

ريخ جاهل ويـدور الكـالم فيـه علـى . البن سعيد املغرىب، وهو جمرد مثـال" ية العربالطرب ىف 
 ريـــخ العـــرب العاربـــة وأخبـــار الرســـل وامللـــوك، وأخبـــار القبائـــل، وأخبـــار الـــشعراء وغـــريهم ىف

َري وغريهـا مـن الكتـب   وقـد رجـع املؤلـف إىل كثـري مـن. اجلاهليـة كتـب التفـسري واحلـديث والـسِّ
نثـر "عبيـدة، و ألىب" األمثـال"متـام، و ألىب" احلماسـة"البـن هـشام و" ملـوك ِمحْـَري  التيجان ىف"كـ
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... لياقوت احلموي" معجم البلدان"البن حزم، و" مجهرة أنساب العرب"و، للوزير اآلىب" الدُّرّ 
  .إخل

إن امـرأ . واآلن تـََعاَلْوا ننظر ىف نصوصنا األدبية والنقدية القدمية لنرى مـصداق مـا أقـول
  :نرتة بن شداد مثًال حني يقولون على الرتتيبالقيس وزهريا وع

ـــــا ـــ ــــِل لعلَّن ــــ ـــِل احملي ـــــ ــــــــى الطََّل ـــــــا َعل   ُعوَجـ

ــنب    ــــــالديى كــ ـــا َبكَ ــــــاَر َكمـ ـــى ابُن خِ ــ   ذامِ ــ

    
                                *   *   *  

    
ــــارا ـــــــــ ـــــــــ ـــول إال ُمَع ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــا أرا نق ــ   م

ـــرورا    ــــــ ــــا مكــــ ـــــــن لفظنـــــــــ ــــــــــاًدا مــــــ   أو ُمَعــ

    
                                *   *   *  

    
ـــــــَردَِّم؟ ــــشعراُء مــــــــن ُمتَــ ــــــادر الــــ ـــل غــ   هـــــ

ـــــَوهُِّم؟    ــ   أم هــــــل عرفــــــَت الــــــداَر بعــــــد تـَ

    
إمنــا يــشريون إىل نــسق مــن األنــساق الثقافيــة جــرى عليــه العــرف لــدن شــعراء اجلاهليــة، 

، وهـو نـسق الوقـوف وقلدهم فيه شـعراء العـصور التاليـة مبـا ىف ذلـك جـزء مـن العـصر احلـديث
ركاٍت املكان الذى كن ينزلنـه وميألنـه  على األطالل وبكاء احلبائب الالتى رحلن مع قبيلتهن 
ت األليمة والضياع والبكاء جراء هـذا  م للذكر حلياة والبهجة ويزلزن قلوب شبانه، مث غادر

  .احلرمان املوئس
 هــذا النــسق الثقــاىف الفــىن نقــال عــن" الــشعر والــشعراء: "وقـد حتــدث ابــن قتيبــة ىف كتابــه
له من أهل األدب د القصيد : "قال. عمن أراد أن يؤصِّ مسعت بعض أهل األدب يذكر أن ُمَقصِّ

ــق  ــع واســتوقف الرفي ر، فبكــى وشــكا وخاطــب الرَّْب ــدَِّمن واآل ر وال ــدأ فيهــا بــذكر الــد إمنــا ابت
زلــُة  احللــول والظعــن علــى  الَعَمــد ىفليجعــل ذلــك ســبًبا لــذكر أهلهــا الظــاعنني عنهــا، إذ كــان 

زلة املََدر النتقاهلم عن ماٍء إىل ماٍء وانتجاعهم الكـأل وتتـبعهم مـساقط الغيـث  خالف ما عليه 
لنـسيب، فـشكا شـدة الوجـد وأمل الفـراق وفـَـْرط الـصبابة والـشوق . حيث كـان مث وصـل ذلـك 

مســاع إليــه، ألن التــشبيب بــه إصــغاء األى لُيِميــل حنــوه القلــوب ويــصرف إليــه الوجــوه وليــستدع
لقلــوب ملــا قــد جعــل هللا ىف ــٌب مــن النفــوس الئــٌط  ــة الغــزل وإلــف  قري ــاد مــن حمب تركيــب العب

النساء، فليس يكاد أحٌد خيلو مـن أن يكـون متعلًقـا منـه بـسبٍب، وضـارً فيـه بـسهٍم حـالٍل أو 
جي. حرامٍ   اب احلقوق فَرَحـل ىففإذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاء إليه واالستماع له عّقب 
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فـإذا علـم أنـه . شعره وشكا النََّصب والسهر وُسَرى الليل وَحّر اهلجـري وإنـضاء الراحلـة والبعـري
له من املكاره ىف املسري بدأ  قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما 

ــه علــى املكأفــاة وهــّزه للــسََّماح وفــّضله علــى األشــ ىف . قــدره اجلزيــل باه وصــّغر ىفاملــديح فبعث
يد من سلك هذه األساليب وَعَدل بني هذه األقسام فلم جيعل واحًدا منها أغلب  فالشاعر ا

لنفــوس ظمــاٌء إىل املزيــد ولــيس ملتــأخر ... علــى الــشعر، ومل يُِطــل فُيِمــّل الــسامعني، ومل يقطــع و
 منـزٍل عـامٍر أو يبكـى عنـد هذه األقسام فيقف على الشعراء أن خيرج عن مذهب املتقدمني ىف

أو يرحـل علـى محـاٍر أو ، َمِشيد البنيان، ألن املتقدمني وقفوا علـى املنـزل الـداثر والرسـم العـاىف
ى، بغٍل ويصفهما، ألن املتقدمني رحلوا علـى الناقـة والبعـري، أو يَـِرد علـى امليـاه الِعـَذاب اجلـوار 

إىل املمـــدوح منابـــت النـــرجس واآلس أو يقطـــع ى، ألن املتقـــدمني وردوا علـــى األواجـــن الطـــوام
يح واحلَْنوة والَعَرارة   ".والورد، ألن املتقدمني َجَرْوا على قطع منابت الشِّ

على أن الذى يهمنا من هذا النص هو ما جـاء فيـه مـن أن تلـك هـى الـسبيل الـىت كـان 
رية جدا ينتهجها دائما أصحاب القصائد، وهو ما ال يوافقه الواقع، إذ هناك قصائد جاهلية كث

ظموها على هـذه اخلطـة، بـل تـراهم يـدخلون ىف موضـوعهم مباشـرة، أو يـستهلون  مل جير فيها 
كالنـسيب مـثال أو وصـف اخلمـر أو التحـسر : شعرهم بشىء آخر غري الوقوف علـى األطـالل

م الشباب الىت انصرمت ومل يعد هلا من رجوع وغري ذلك من االبتداءات، وإن كـان ... على أ
لوقوف على الطلل أشهر من غريه من االفتتاحاتافتتاح ال  .قصيدة 

لرحلـــة ال  ــك  وحــىت إذا وقــف الــشعراء علــى األطــالل فـــإن كثــريا مــنهم ال يـُْعِقبــون ذل
للممدوح وال ألى شخص آخر، بل كثـريا مـا ال يكـون هنـاك ممـدوح البتـة، كمـا هـو الوضـع ىف 

لِّيل مــثال ــى أن يكــون كــذلك فكثــري مــ. معلقــىت عنــرتة وامللــك الــضِّ ــد عل ــشعر ال يزي ن هــذا ال
تصويرا ألمر ال صلة بينـه بتـا وبـني األغـراض الـشعرية التقليديـة وال البنـاء الفـىن الـذى حتـدث 

ى حــال لغــول . عنــه ابــن قتيبــة  َفرى الــىت يــصف فيهــا لقــاءه  ومــن ذلــك بعــض أشــعار الــشَّنـْ
 شـعر املـديح، بـل يقـع ىف شـعر واضٌح إذن أن ما قالـه ابـن قتيبـة ال يقتـصر علـى. وعراكه معها

أى أن مـا . وحىت ىف شعر املديح فإنـه ال يقـع عليـه كلـه بـل علـى بعـضه فقـط. املديح وىف غريه
ــا صــارما  ــري مــن البــاحثني نظام يتَّبعــه ) صــطالح نقــاد الثقــافيني" نــسقا ثقافيــا"أو (حيــسبه كث
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كذلك، بل كـان يراَعـى ىف بعـض اجلاهليون والقدماء عموما ىف بناء القصيدة مل يكن ىف احلقيقة  
قصائد املديح، وإن مل يقتصر عليها بل يَـْشرَكها ىف ذلـك كثـري مـن القـصائد غـري املَْدِحيّـة أيـضا  
كمعلقة امرئ القيس، الىت يتناول فيها مغامراته الالهية مع النساء ويصف احلصان والسحاب 

لوقوف على أطـالل َخوْ  ـا ليـست ىف املـديح والسيل، وكمعلقة طرفة، الىت يستهلها  لـة رغـم أ
ء أو أى موضوع من موضوعات الشعر التقليدية، بل ىف التعبري عن  وال حىت ىف اهلجاء أو الر
التمرد على التقاليد القبلية واحلـرية ىف فهـم احليـاة، وكمعّلقـة عنـرتة بـن شـداد، الـىت يفخـر فيهـا 

ه، الــذى ود لــو يــستطيع أن يرفــع بــشجاعته وفروســيته أمــام حبيبتــه ويرســم صــورة حانيــة َألْدَمهــ
لكــالم الواضــح املبــني كمــا يفعــل البــشر حــىت ميكنــه الــشكوى ممــا يلقــاه ىف املعــارك مــن  صــوته 

  ...متاعب
": العمـــدة ىف حماســـن الـــشعر وآدابـــه: "وىف نفــس املوضـــوع يكتـــب ابـــن رشـــيق ىف كتابـــه

لنسيب ملا فيه مـن عطـف القلـو  وللشعراء مذاهب ىف" ب، واسـتدعاء القبـول افتتاح القصائد 
. الطباع من حب الغزل وامليل إىل اللهو والنساء، وإن ذلك استدراج إىل ما بعده حبسب ما ىف

فطريق أهل البادية ذكر الرحيل واالنتقال، وتوقع البني واإلشفاق منه، : ومقاصد الناس ختتلف
ــرِّ النــسيم  ، وذكــر امليــاه الــىتوصــفة الطلــول واحلمــول، والتــشوق حبنــني اإلبــل وملــع الــربوق وَم

ض الــىت ــا مــن ُخَزاَمــى وأُْقُحــوان وبـََهــار وَحْنــوة وظَيَّــان وَعــَرار ومــا  يلتقــون عليهــا والــر حيّلــون 
 واجلبال وما يلوح هلم مـن النـريان ىفى تعرفه العرب وتنبته الصحار ى أشبهها من زهر الربية الذ

م، وال يعدون النساء إذا تغزلو  الناحية الىت   :ا ونسبوا، فإذا وقع مثل قول طرفةا أحبا
ــض املَ ــَوى ينفُ ـــَأحْ ى ـــاحلى ــوف   ادنٌ ـــْرَد شـ

ــاِهرُ     ـــــــــ ـــــــــدِ ُمظَـ ــٍؤ وزبرجــــ ـــــــــْى لؤلـــــــــــ    ِمسْطَــــ

    
لغــزل عــن املــرأة ــة  ــ. فإمنــا هــو كناي ت ذكــر الــصدود  أكثــر تغــزهلم ىفى وأهــل احلاضــرة 

ـــواب، وىف ـــة احلـــرس واألب ـــاء ومنع ـــورد  واهلجـــران والواشـــني والرقب ـــدامى وال ـــشراب والن ذكـــر ال
حني البستانية، وىف تشبيه التفاح  والنسرين والنيلوفر وما شاكل ذلك من النواوير البلدية والر

، اوقــد ذكــروا الغلمــان تــصرحيً . والتحيــة بــه ودس الكتــب ومــا شــاكل ذلــك ممــا هــم بــه منفــردون
ـم، واتباًعـذلـك مـسلك الـشعراء اقتـدا منهم من سلك ىف: اويذكرون النساء أيضً   ملـا ألفتـه اء 

طباع الناس معهم، كما يذكر أحدهم اإلبل ويصف املفاوز على العادة املعتادة، ولعله مل يركب 
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ــه، وإن ذكــر االنــساء اعتقــادً   قــط وال رأى مــا وراء اجلبانــة، ومــنهم مــن يكــون قولــه ىفمجــًال   من
 ً غــري   ســلك أصــحابه، ويــدخل ىف لطــريقتهم لــئال خيــرج عـنا علــى عــادة املُْحــَدثني وسـلوكً فَجـْر

لشخص عن الشخص لرقته، أو حب رشاقته به، أو كناية  وهذا مما ال يطلب عليه . سلكه و
  :نواس هذا املكان بقول أىب أتلمح ىف شاهد لكثرته، إال أىن

ــــــ ــ ـــذكَّرةى عل ــــن مـــــ   عــــــــٌني وأذن مــــ

ــموص    ـــوى اللـــــولة ــ   ِزلـــــوالغَ ى وطــ

    
ـــــــــا حنوهــــــــــا ســــــــــام ـــهكالمهـ ــــ ـــ مت    

ــموضع العم الفهما ىفــــعلى اخت      لــ

    
والعـادة أن يــذكر الــشاعر مــا قطــع مــن املفــاوز، ومـا أنــضى مــن الركــاب، ومــا جتــشم مــن 
ــل وســهره، وطـــول النهــار وهجــريه، وقلــة املـــاء وغــؤوره، مث خيــرج إىل مــدح املقـــصود  هــول اللي

  ...ةليوجب عليه حق القصد، وذمام القاصد، ويستحق منه املكافأ
ـــشعراء مـــن ال جيعـــل لكالمـــه بـــسطً  ـــده اومـــن ال ـــل يهجـــم علـــى مـــا يري  مـــن النـــسيب، ب

ــرت، والقطـــــع، والكـــــسع،  ـــــب، والبـــ ــو الوث ــــدهم هـــ ــك عنـ ـــــه مـــــصافحة، وذلـــ مكافحـــــة، ويتناول
والقــصيدة، إذا كانــت علــى تلــك احلــال، بــرتاء كاخلطبــة البــرتاء . كــل ذلــك يقــال: واالقتــضاب

م ىفال يبتدأ فيها  الىتى والقطعاء، وه   :قال أبو الطيب.  اخلطب حبمد هللا عز وجل على عاد
ـــــدَّمُ  ــــــــسيب املقـــــ ــ   إذا كــــــــــان مــــــــــدٌح فالن

ــــــــال شــــــــعرً     ـــــصيٍح ق ـــ ــــــــلُّ ف ــــــــيَُّم؟اَأُك    مت

    
  :وزعموا أن أول من فتح هذا الباب وفتق هذا املعىن أبو نواس بقوله. فأنكر النسيب

   من محراَء كالوردِ واشرب على الورد=     ال تبك ليلى، وال تطرْب إىل هنِد    
فيما روى عن بعض أشياخه، أفـضل ابتـداء صـنعه شـاعر مـن ى، وقوله، وهو عند احلامت

  :القدماء واحملدثني
ـــــــــدم ــــ ـــة الف ـــــــــ ـــــول بالغـ ـــفة الطلــــــــ   صــــــــــ

ـــْرمِ     ــــ ــــة الَكــــ ــــــ ـــــــــل صـــــــــــفاتك البنـ   فاجعــ

    
خلمر، وأخذ عليه أال يذكرها ىف   :شعره قال وملا سجنه اخلليفة على اشتهاره 

ـــك األطر ــــْر شعـــَأعِ  ـــالل واملنـ   راــــزل الَقفْ ـ

ــرا    ــك اخلمـــــ ــــ ــــد طاملـــــــا أزرى بـــــــه نعتُـ   فقـــ

    
ـــــاىن ـــسلَّطٌ  دعــــ   إىل نعـــــــــت الطلـــــــــول مــــــ

ـــ    ــــ ــــــــضيق ذراعــــ ـــ ـــــراى ت ـــه أمــــــ ــــــــ   أن أردَّ ل

    
ــسمعً  ــــــ ــــــؤمنني وطاعــــــــــــةً افــــ ـــــــــري املــــــ    أمـــ

ـــوإن كنَت ق    ــد جشـ   راــــ َوعْ اركبً ــــم متىنــ
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ــر إمنــا ن وصــفه األطــالل والقف ــام، وإال فهــو عنــده فــراغ فجــاهر   هــو مــن خــشية اإلم
لــشيء  مــا وراء ذلــك، وإن ىفى اللــسان، فمــا أدر  وكــان شــعوىب. وجهــل اللــسان وكثــرة ولعــه 
  ...". ال تـَُرّد شهادته عدًال الشاهدً 

لقد كان أبو نواس ذا أصـل فارسـى، وكـان متمـردا ومـدمنا للخمـر، ولـيس لـدى الفـرس 
يكن ميثل له الوقوف على األطالل نسقا مفهوما، فضال عـن خيام وال ترحال وال أطالل، فلم 

ومن هنا نستطيع أن نفهـم سـر محلتـه . أن يكون مقبوال، بله أن يكون فيه ما يدعو إىل الفخار
َمن وعلــى وقــوف الــشعراء مــن عــرب وغــري عــرب علــى األطــالل  الــشعواء علــى األطــالل والــدِّ

الرتبـاط بـه إنـه نـسق ثقـاىف ال جيـ. والدمن ىف أوائـل قـصائدهم د لـه صـدى ىف نفـسه وال حيـس 
على أى حنو، وإن كان قد عاد إىل الوقوف على األطالل ىف بعض أشـعاره فيمـا بعـد، وهـو مـا 
يــدل علــى أنــه فــشل ىف حماولتــه حتطــيم هــذا النــسق الثقــاىف املغــروس ىف أعمــاق الــنفس العربيــة 

ذا النسق، وظل الـشع ت ونفس من تشرَّب من غري العرب التمسك  راء أوفيـاء لـه حـىت بـدا
  .العصر احلديث

مبـــصطلح " نـــسقا ثقافيـــا"ذلـــك أن الوقـــوف علـــى األطـــالل قـــد صـــار تقليـــدا فنيـــا، أى 
الوقـت، لـدى كثــري مـن الــشعراء، فكـان مــن الـصعب جـدا علــى هـؤالء الــشعراء املتمـسكني بــه 

يـل مـن العـصر اطِّراحه مجلة وعلى الفور، بل اقتضى ذلك الزمَن الطويـل حـىت مـر جـزء غـري قل
وممن وقفوا على الرسوم واألطالل مـن شـعراء العـرب ىف عـصر املرحـوم أمحـد فـارس . احلديث

ق   :الشد
ـــسأالىن ــــــ ــــــــ ـــن ُرًىب  ال ت ـــــــادِ  عــــــــــــــ ـــــــــ   ووهـ

ـــــْت أو وادِ     ــــ ـــــد َعَف ــن طلـــــــــول قــــ ــــــ   أو عـ

    
ـــ ــــ ـــــــــُت دمعــــ ـــا أجريــ ــــدهاى فلطاملــــــــ ــــــ   عنـ

ــــاد فـــــــــوادي    ــــــن اجلمـــــ ــذاك ذاب مـــ   وكـــــــ

    
ــب يـُْغـــــــِىن  ـــــو أن طـــــــول النَّْحـــــ ـــــــا لــ   ِحًب

ــُت عــَالْعَتضْ       اديـــبِطيِب رقى ر ـــن سهـ

    
ـــــــــى ســـــــــقم إىن ــــــــوىى عل ـــــــــت النـ   حتمل

ــــــــــدمان ىف    ــ ـــــــــــىت الع ــإىل مـ ــــــــــ ــــــــــاد؟ ف   إجيــ

    
ــل إن طـــــــال حتمـــــــاىل ـــــ   :فكـــــــم مـــــــن قائ

ــــــواد؟    ــى األعـ ــــــوا علـــــ لـ ـــــن محُِ ـــــــَت مــ   أرأي

    
ــــي ـــــــــ ــــَرم، والعنـــــــــــــــاُء ُمالزِمــ ــــ   وإالَم ُأْحـــــــ

ـــــــــراد    ـــدة بطـ ـــــــ ـــىت غــــــــــدوُت طري ــــــ   ى؟حـ

    
ــــــــــدوىن ـــــو  يعــ    بــــــــــــهادً املطلــــــــــــوب موعـــــــ

ـــري     ــــــ ــــــــــــــه غــــــــ ـــ ــــادى وينال ـــــــــ ــــــال ميعــــ ــــ   بـــــــ
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ملـــــــــىن ـــــــُر  ــــــع أظفــ ـــ ـــــار الرَّْب ــــ ــــَن ادكِّ ـــــ   َأِم

ـــــىن    ــــول مــــــــا بيـــ   ى؟وبــــــــني ســــــــهاد فتحــــ

    
ـــــىت ـــــــــ ــــــــــــــىن، وأحب ــــــــن امل ــــــ   مبثوثــــــــــــــة أي

ــــــــــالِد؟  ىف    ــــــــــل بــــ ــــــــرة وكـــ ـــــل حاضــــــ ــــــ   كــ

    
لسلطان  ومنهم أيضا أبو اهلدى الصيادى، وهو عامل دين سورى معروف، وكان لصيقا 

  :م١٩٠٩عبد احلميد، وتوىف عام 
ــــواد ىف ىل ـــــــــ ــــــــــــــزالُ ى بـــ ــــــــــــرقمتني غــ   الــــ

ـــ    ــــ ــــ ـــــــْت عل ــــذَّالُ ى هجمــــ ـــــــ ــــه الُع   ألجلـــــــ

    
ـــــــــلعي ضـــــــ ــؤّج  ــــــ ــــــــ ر ت ــُت إذ  ـــــــــ ـــــ   وفَِني

ــسيَّالُ     ــــــ ــــ ـــــا ال ــــــ ـــــْدُفق دمعهـ ـــــني يـــــــ   والعـــــــ

    
ـــىت ــــــــ ـــــــزَّق مهجـ ـــــ ــــــد م ـــصاله والبعــــــ ـــــــــ   بن

ــــــصالُ     ــــــاد نـــ ـــ ــــــن البع ُـــــــــَسلُّ مـــ ـــــــــا ي    م

    
...  

    
ـــــــزاَل واد ــــدى أغ ـــ ــــت ق ـــــــرقمتني، وأنـــ   ال

ـــال    ـــال جــــ ـــــشَّاك مـــــــن لطـــــــف اجلمــــ   لُ غَـ

    
ــــــــهٍ  ـــــــؤاد ُمَولَّــــــ ـــــــ ــروق الف ـــــــــ ــــا مبحـــ ــــــ ــــ   رفًق

ـــن النــــــــوى األثقــــــــالُ     ـــــ ــــــــد أقعدتْــــــــه م   ق

    
...  

    
ـــ   الطلـــــول ألجــــل وجهـــــك مغرمـــــاى يبكـ

ــــــــَدب االطــــــــــــاللُ     ـــد تـُْنـــ ــــــ ــــــــا قــ   وألهلهـــ

    
رين ــــَوْير أ ـــــــــ ــــــ لُغ ـــــرٍق  ــــــــــــــ ـــــــُربَّ ب ـــــــ ـــــ   وَل

ـــــذو     ـــلِّ حــــــاٍل حــــــالُ ى لـ ـــــى، ولكـــ   اِحلَمـ

    
  :الشهرياللبناىن ومنهم كذلك إبراهيم اليازجى الشاعر والكاتب   

  
    

ـــــــذكارُ  ـــــــد ت ـــــــذاك الَعْه ـــل ِل ــــ ـــــــا، َه   أحبابَن

ـــْدِىن     ــــــيُكم ِإذا َمل تُــــــــــْدنِنا الــــــــــداُر؟ يُــــــ   إَلَــــ

    
ــــَكنٌ  ــــِسُكم َس ــن أُْن ــ ــــا ِم ــْم يـُْغِنن ــ َل ــــُتم، فـَ   بِنـْ

ـــ    ـــــ ــــن بعــــــــدكم جــــــــارُ ايوًم ــــ ــــــــا ِم    َوال راَقن

    
ـــــر  ـــــاِحناٍت ىفى جتــــ ـــــواِطر املـُــــــــَىن ســــ   َخــــ

ــــــَر َمجْــــــِع الــــــشملِ        َأوطــــــارُ ومــــــا َهلــــــا َغيـْ

    
ْعـــــُد َجنْـــــوا َومـــــا َبِرَحــــــتْ    قَـــــد َقطّـــــع البـُ

ـــرارُ  ىف    ـــٌث َوَأْســــ ــــنكم َأحاديــــ ـــــب مـــ   القلــ

    
ـــِع َنْستَـــْسق نَِبيـــُت ىف ـــاَم لكـــمى الرَّْب   الَغَم

ــــــدمِع أمطــــــارُ     ــــــَقْت رَبـَْعكــــــم لل ــــــد َس   َوَق

    
ــــه ــــــ رتُـ ــــــــُتم، ز ـــ ـــــــــا، َوِإن ِغبـْ ــــــقٌّ َعَلْينــ   َحـــــ

ـــــــِه ُزوَّاُر؟    ـــــ ـــــتم في ـــــــ ـــراكم َوأن ـــــــــ ــل ن   فهــــــــــ

    
ــــــاَل ِإذا ــــُه اخلَي   َأمــــــا الَكــــــَرى فَــــــَسلوا َعنــ

ــِل أســــــــتارُ     ــــاِت الَليــــــ ــــن ظُلمــــ ــُه ِمــــ   وارتْــــــ

    
ـــــد ــىت يعـــــود َوَق ـــــا حـــ   يطـــــوُف مـــــن حولن

رُ     ــــدمِع آ ــــــ ـــاِش ال ــــــــــن رشـــــــ ـــــابَُه م   َأصـــــ

    



 

١٦

ومنهم شاعر كبري حبجم أمري الـشعراء أمحـد شـوقى رغـم ثقافتـه الفرنـسية واطالعـه علـى 
  :، وإجنازاته ىف ميدان املسرح والرواية، إذ قال مثالشعر الفرنسيس ونثرهم ونقدهم

د ــــواى ُأ ــــَك اجلَـــــــ ـــــــ ـــــو َمَل ــــَم لــــــ   الرســـــــ

ــــــــَدْمعِ     ــــــ ــــــــــــــِه بِـــــــ ــــــ ــــــــو َأى َوَأْجزيـ ـــ ــــ ــــــ   ل

    
ـــــري ـــــــــ ــــــــــَرباُت َجتـ ـــــ ـــِه الَع ـــــــــ ـــ ــــلَّ ِحلَقِّ ــــــ ـــــ   َوَق

ــــِب ذا    ــــــــــ ــــــــــــواَد الَقل ــ ــت َس ــــــ َــــــ   َوِإن كان

    
ــــــــــّين  ـــــْرِب عـــ ـــــــ ـــــــــبِّالِت التـُّ   َســــــــــــبَـْقَن ُمَقـــ

ــــَة وَ     ــــــ ــــــ ـــــــــَن التحيَّــــــ ـــــــــ ــــــــــاَوَأدَّيْــــ ــــــ   اِخلطــــــ

    
ـــــــرِ  ــ ــــــــدمَع ىفى فـَنَـْث ـــــــَوايل الـ ــ َمِن البَـ ـــــــــدِّ   ال

ـــــــــــ    ــــشبا  ىفى َكَنْظمـــــ ـــــــــ ـــــــا الـــ   َكواِعِبهـــــــــ

    
ـــا شــــــــاءْت َوشــــــــاؤوا ــــا كمـــــ ــــ ــــُت ِ ْفــــ   َوقـَ

ـــ    ــــ ـــذهااوقوفًـــــــ ــــــ ــــصَرب الـــــ ـــــــَم الــــــــــ ــــ    َعلَّـــ

    
ــــــــقٌّ  ـــــــ ـــــاِب َح ــــــ ــــ ــــقٌّ، َوِلَألحب ــــــ ـــــ ــا َح ــــــ ــــ ـــ   َهل

ـــــا حبـــــــــــــا    ـــــــــاَهلُم فيهــــــــ ـــْفُت ِوصــــ ــــــ   َرَشــــ

    
  :ومنهم الشاعر املصرى أمحد نسيم

ـــــا؟ ــل، فهــــــــل بلغــــــــت مرامـــ   أزف الرحيــــــ

ـــــــَفْيت ُأَوامـــــــا؟    ـــل َش ـــــــراق، فهــــ   ود الف

    
ــــــًة ىف ــــف وقف ــ ــوىى احلــــــ ق ـــــك اهلــــ   يـُْقرِئْـ

ـــــة وســـــــــــــــالما    ـــــــــ ـــــوداع حتيـ ــــــ ــــــــــــــل الــــ   قبـ

    
ـــــــنس الربـــــــــــــــــوع وأهلهـــــــــــــــــا ـــ ــــ    ال تـــ

ــــــــــا    ــــــة وغرامـــــ ــــــ ــــــــاك حمبــ ــر هنــــــ ـــ ــــــ   واذكـــ

    
...  

    
ــــه ــل، فعينــــــ ــــــ ــــــع املُِحيــ ــر اىل الرَّبْــــ   وانظــــــــ

ــــــْذرِ     ـــــــه تُــــ ـــــــــدموع ســــــــــجاى ممـــــــــا بــ   ماال

    
ــــــــه   لعــــــــب الزمــــــــان بــــــــه، فقطَّــــــــب وجَه

ـــــــسَّاماحـــــــــــــزً     ــــــَره البــــــ   ، وعـــــــــــــبَّس ثغـــــــ

    
ـــــــصفت بنـــــــــــــــا ــــــ ـــــة عــ ــــــ ـــــــــة لوعــــ   ِّ أيــــــ

ــــني ركامــــــــــــا؟    ــــــــ ــــوع املقلت ـــــــــــت دمــــــــ   تركـ

    
ــــوىن ـــــــ ــــةً  ىف ال متنعـــــــ ــــــ ــــــــ ــــازل وقف ــــــ ــــــــ   املن

ـــــشف    ــــ ــَضاال ىفى ت ــــــ ـــــا عُـ ــــ ـــــــــؤاد ُعَقام   الف

    
  .وهكذا... 

ثني لـشعراء العـرب القـدماء مث ظهر تيار جتديدى محل أصحابه على تقليد الـشعراء احملـد
لغــزل، ومــن مث ينعــدم  لوقــوف علــى األطــالل أو  ىف تعــدد موضــوعات قــصائدهم وافتتاحهــا 
االتساق بني االفتتاح وبني املوضوع األساسى للقصيدة، كما فعل العقاد علـى سـبيل املثـال ىف 

ـا الوفــد حــني هـاجم شــوقى الفتتاحـه إحــدى قـصائده الوطنيــة الـىت اســتقب" الـديوان"كتـاب  ل 
  :املصرى لدن عودته من أور بعد احلرب العاملية األوىل قائال



 

١٧

ـــهِ  ـــــــ ــــــــَلْم ب ــــب واْســ ــــ ــ ــان القل ــــــ ــ ــــــــــِن ِعَن   ِاْث

ـــ    ــــ ــــــ رَ نْ ِمـــ ـــن ِســــــــــْرِبهِ بْــــ ــــــــل ومـــــــ   رِب الرمــ

    
ال يقــيم إال علــى نيــة : حياتــه علــى ســفرى لقــد كــان الرجــل مــن اجلاهليــة يقــض: "إذ قــال

ـيج ذكـراه، ومعاهـد صـبوة تُـْذكِ الرحيل، وال يزال العمر بني ختييم وحتميـل هـواه، ى ، بـني نـُـْؤٍى 
رياه كلما راح أو غدا حبيبٌة حين إىل لقائها، أو صاحبة يرتمن مبوقف وداعها فإذا راح يـنظم . ِهجِّ

ذلـــك ى مـــن أجلهـــا يتـــابع النـــوى وحيتمـــل املـــشقة، مث تقـــدم بـــني يـــد األغـــراض الـــىت الـــشعر ىف
تانلنسيب والتشبيب، فقد جرى لسانه بعف   .و السليقة ال خلط فيه وال 

وملا تعود شعراء العرب التكسب بشعرهم صاروا خيرجون من جوف الصحراء إىل ملوك 
ــيهم ى أقاصــ احلــرية وغــسان وفــارس، وينتجعــون األمــراء واألجــواد ىف ــرة، حيملــون إل بقــاع اجلزي

ً بوصــف مــا جتــشَّموه ىف ا أحيــا حبــة وأمل الــشوق ســبيل املمــدوح مــن فــراق األ املــدائح، يبــدأو
ً كانوا يصفون الناقة الىت تُِقّلهم وخفة سريها وصربها على الظمإ والطََّوى  وطول الشُّقَّة، وأحيا

لنهـــار ســـعًيا إىل املمـــدوح، كنايـــة عـــن الـــشوق إىل لقائـــه  وكـــان الغـــرض ىف. ومواصـــلتها الليـــل 
لغزل ووصف املَطِ مثوبته، فكأن  احلالتني واحًدا، وهو تعظيم شأنه وتكبري األمل ىف ى االبتداء 

ب اللغــو  قــصائَد نُِظَمــْت ىف ىف ة ال يـَُعــّد مــن  م املتــشا املــديح ومــا شــاكله مــن أغــراض حيــا
 .والتقليد

ــصانع أن حيتــاج إىل النمــوذج  مث نــشأت الــصناعة فــيمن نــشأ بعــد هــؤالء، ومــن عــادة ال
وكــان شـــعراء . ج ال يبـــدلون فيهــاواألســتاذ، فأقــاموا املتقــدمني أســـاتذة، واختــذوا طــرائقهم منــاذ 

ـج أسـالفهم مطبــوعني أو مقتـدين، فكــان  الباديـة ال يزالـون يَِفــدون علـى األمـصار، فينهجــون 
ملـصنوع ىف ء إىل الفـرق بينهمـا خيتلط املطبوع  ن حـىت ال ينتبـه األد ومـن . هـذا العهـد ويتقـار

 بكاء الدَِّمن والطلول، وأفرد كثريًا من شعراء اَحلَضر من تقدَّم تقدًما حسًنا فنعى على املتقدمني
ا الغـــزل ىف ـــواس. قـــصائد قائمـــة بـــذا ـــو ن ـــتح مدائحـــه . وأشـــهر هـــؤالء أب ومـــنهم مـــن كـــان يفت

ـــا  ئيتـــه املـــشهورة الـــىت العظـــائم كمـــا صـــنع أبـــو متـــام ىف لنـــسيب، ويتجنـــب ذلـــك ىف مـــدح 
 :أوهلا رائيته الىت املعتصم بعد فتح عمورية، وىف

ـــــج، و  ـــــــ ــــــــــق أبل ــــــــــَوارِ احلــ ــ ــسيوف َع ــــــــــ   ال

ـــرينِ     ـــ ــــــد الع ـــَذاِر مــــــن ُأْس ـــ ــــــَذارِ ! فَح   !َح

    
وضه إىل الروم فقال مفتتًحا وكما صنع املتنىب  :حني مدح سيف الدولة، وذكر 



 

١٨

ــــــــاىلى ذ ــــــاَىل ، املعـ ـــــْن تـََعـــ ْليَـْعلُـــــــــَوْن َمــــ   فـَ

ــــــــــــــــال ال    ــــــــذا، وإال فــ ــــــ ـــــــــــــــــذا هكــــ   هكـ

    
  حــــــاُل أعــــــدائنا عظــــــيٌم، وســــــيف الــــــد

ــــسيوف أعظـــــــم حـــــــاَال     ــن الـــ   دولـــــــة ابـــــ

    
وكـذلك حـني مدحـه عنـد انـصرافه مـن أرض الـروم، . ومضى فيها كلها على هذا النمط

لبيت السيار  :فاستهل قصيدته 

ــرأ ـــــــــ ـــــــــــشجعانِ ى ال ــــجاعة ال ــل شـــــــ ـــــــــ   قب

ـــ    ـــــــــ ـــــاينى هــــــــــــو أوٌل، وه ــــــ ــــــل الثـ ــــ   احملــ

    
ا  وكما صنع الشريف وأضرابه ىف . كثري من قصائد املدح والفخر على اختالف مناسبا

ومجدت القرائح، وقل االبتكار أو انعدم، ونشأ من شعراء احلضر جيل  ولكن فسدت السالئق 
املدينة، وإنه لعلى خطـوات مـن داره، فكأمنـا قـدم عليـه مـن ختـوم  كان أحدهم يقصد األمري ىف

 أضــناها وحقــوق الــصبابة الــىت اجتازهــا واملطــا الــىت الــصني لكثــرة مــا يــذكر مــن الفلــوات الــىت
ــة  مطلــع كــل قــصيدة حــىت ىف  يــزّج بغزلــه ىفوكــان الواحــد مــن هــؤالء. قــضاها الكــوارث املدهلمَّ

ــــة دت الطلــــول والقــــصور، . هــــؤالء هــــم املقلــــدون اجلامــــدون. واجلــــوائح الطامَّ ـــد  واآلن، وقـ
وُنِسَخْت آية املديح مبطالعه ومقاطعه، وتفتحت للقول أبواب مل ختطر ألحد من املتقدمني على 

ا مستقبل أمة ويقول فيهام فيتماجن ويتصاىب ىفى ل، جييء شوق  : طلع قصيدة يتنظر 

ـــد صـــارت احلـــال إىل ِجـــ   هادّ ق

ـــــــُل مــــــــن لَ     ـــــــه الغافـ ــــــــعِ وانتبـ   هْ ِب

    
س ممن طمس هللا علـى بـصائرهم فيقولـون عـن هـذا املقلـد للمقلـدين اجلامـدين  وجيئ أ

 .بل إنه شاعر العصرى، إنه جمدد وإنه عصر 

انة والعبث؟ فقد يكـون لـه عـذر استحل ألجله إتيانى وهل تعلم ما الغزل الذ  هذه ا
غري موضعه، ولكنه هو  اإلجادة لو كان مبتدًعا فيه أقل ابتداع، وإْن حقَّ عليه اللوُم لوضعه ىف

ِليَكْت معانيه وأوصافه، ومل يكن للنظامني والشعارير بضاعة غري ترجيعه منذ ى الغزل الرث الذ
نـضح  الـىت وعـاء هـذه املعـاىن  مل يغسل رجليـه ىفُسوقٍَة من صعاليك الوزاننيى فأ. عشرة قرون

 العروض مل يقل ىفى ا شعر أمري الشعراء؟ وقد يطول بنا اجلهد لو فتشنا عن واحد من مقطِّع
ِحـَسان  "، "خدٌّ كالورد"كأكوام الرمل، ى  أ" أرداٌف مرجته كالكثبان"، "َقدٌّ يتثىن كالبانة: "وصفه

ظبيــة "، "عينــان هلمــا ســحر هــاروت ومــاروت"، " القطــامــشية كمــشية"، "كاألقمــار أو كــالنجوم
 !روح العصر فيما حيدسونى وهذه ه. إىل بقية تلك الكناسة الشعرية املنبوذة"... الرمل
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فأمــا املوضــوع فــال نقــول فيــه ســوى أنــه : مث يــتخلص شــاعر مــن مقدمتــه إىل موضــوعه
ا الصحف يومئذ لوال أ مقالة منظومة كسائر املقاالت الىت ا خْلٌو نشر ا متناقضة متدابرة، وأ

بيــت ى فيــه ففــى وأمــا الكــالم الــشعر . بــىن عليهــا الكــاتبون رأيهــم مــن األســباب واحلجــج الــىت
 :القصيد أو بيتيه ومها

ـــــــــَرى ــــــــارهم كـــــــــالقطر هـــــــــز الثـَّ   قطـ

ــــــْصِبهِ     ــــى ِخـــــــ ــــــــْصًبا علـــــــــ   وزاده ِخـــــ

    
ــــانَه ــتالُم اخللــــــــــق أرســــــ ــــ ـــــوال اســــ   لـــــ

ــــهِ       َشــــبَّ فنــــال الــــشمس مــــن ُعْجِب

    
التناسب احملكم  وإنه ألليق حتية استقبال تتلو ذلك االفتتاح، ولو كان للشاعر فضل ىف

 ."بينهما، لكان أشعر الشعراء ولكْن ُمْكَرٌه أخوك ال َبَطل

قدا ثقافيا لقال إن هـذا النـسق الـشعرى ال يتـسق مـع حياتنـا احلـضرية  ولو كان العقاد 
ــه بــل ال . واجــب اطِّراحــه حــىت ال يثقــل خطــو اإلبــداعىاحلديثــة، ومــن مث ال ينبغــى التمــسك ب

ويكفى أن هذا النسق مكث بضعة عشر قر يستفتح به كثري جدا من الشعراء قصائدهم رغم 
أن معظمهــم مل يكونــوا مــن ســاكىن الباديــة وال يعرفــون األطــالل وال الــدَِّمن والرســوم وال يقفــون 

دى العقـاد وغـريه مـن . مفيها يذكرون حبائبهم ويبكـون ماضـيهم ويـسرتجعون ذكـر كـذلك 
ن تكون القصيدة كاجلسد احلى الواحد كل شىء فيه قارٌّ ىف موضعه  ددين  الشعراء والنقاد ا
ــدور مــن أوهلــا آلخرهــا حــول موضــوع واحــد، ويــسودها ذات اجلــو  ال يتقــدم وال يتــأخر، وأن ت

وف على األطالل وما يشبهه وكانت نتيجة جهود العقاد وأضرابه أن اختفى متاما الوق. النفسى
مــن شــعر احلــديث، وخباصــة ىف شــعر التفعليــة الــذى قطــع كثــريا مــن الوشــائج بينــه وبــني شــعر 

  .القدمي، واختفى هذا النسق الثقاىف الفىن وصار جمرد ذكرى
جى مثال قد َنَظم قصيدة بديعة قل أن يوجد هلا نظـري ال ىف شـعر  صحيح أن إبراهيم 

م األخرى ىف وصف بيت احلبيبة حني رحلت عنه، ومر هو به، فلم جيد سوى وال ىف شعر األم
ـا ويـصلى إليهــا  العـدم والـسكون والوحـشة والِبَلــى والعنكبـوت بعـدما كــان كعبتـه الـىت يطــوف 
ـا، فرفـرف قلبـه كالـذبيح، ومل ُجتْـِد معـه املناشـدة  صباحا ومساء، ويسجد ويعبد احلسن املقـيم 

ألطالل والصحراء والرسوم والدمن، بـل احلـديث ىف التِّئاد، لكن ال عال قة لشىء من ذلك 
القصيدة إمنا يدور حول بيت عصرى له َدرٌَج ونوافذ قد نسج العنكبوت عليها خيوطه، فضال 
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عن أنه قد جعل القصيدة كلها عن غرامه الالهب حببيبة القلب الىت ولت ووىل معها كل شىء 
 له كلما هل عليه كما كان يصنع ىف املاضى بل لقيـه بوجـه مجيل، فلم يعد البيت يضحك نوره

ــَضْت لــه القــصيدة  . جامــد مــتجهم كأنــه ال يعرفــه وال ســبق لــه أن رآه إنــه موضــوع مــستقل متحَّ
  :كلها، ومل يكن جمرد مقدمة تـَُوَطئِّ ملا يريد الشاعر أن ينظم فيه من غرض أو أغراض أخرى

ــــــــا طائفيهـــــــــــا ـــ ـــــــُة كّن ــــ ـــــــذه الكعب   هــــ

ــــــصّلني     ــــ ـــباحً واملـــ ــــــ ـــــــساءاصــــ    ومــــــ

    
ـــْد احلـــسن فيهـــا   كـــم ســـجْد وعب

ء؟    ــر ــــ ـــا غــــــــ ــــ ـــــــــــــف  رجعنــــــ   كي

    
ـــ ــــ ـــىبى داُر أحالمــــــ ــــ ــــــــــا وحــــــ ـــ   لَِقيَـْتن

ـــــــد ىف    ــى اجلدي ـــــ ــــا تـَْلَق ــود مثلمـــ ــــ   مجـ

    
ـــ ــا، وهــــ ـــــت إن رأتنـــــــاى  أنكرْتنـــــ   كانــ

ــن بعيــــــد    ــــضحك النــــــور إلينــــــا مــــ   يــ

    
ــىب ـــــ ـــُب جبن ــــ ـــــرف القل ــــــذبيحْ   رفــ   كالـ

ـــــــــدْ : وأ أهتــــــــــــف       قلــــــــــــب، اتَِّئـــ

    
ـــدمُع واملاضـــ ـــُب ال   :اجلـــريحْ ى فيجي

ـــدْ     ــــــ ـــــ ّ َملْ نـَُع ــــــــــــــت أ ؟ لي ـــــْد ــــــ ـــ   ِملَ ُع

    
ـــــَرامْ  ــــــ ــــــــــِو الغَــــ ؟ أَوَملْ َنطْــــ ـــــــد   ِملَ عُـــــــ

ــــــــــٍني وأملَْ     ـــن حنــــــــ ــــــــــــــ ـــــــا ِم ـــــــــ َرْغنـ   وفـَ

    
ـــــــالمْ  ــــــ ــــــــــــــسكوٍن وســ ـــــــــينا بـ ــــ   وَرِضــ

ــــــراٍغ كالَعــــــــــــــــَدْم؟    ـــــــــ   وانتهينــــــــــــــــا لفـ

    
ــار األليــــــــفْ  ـــــا الــــــــوكر، إَذا طــــــ   أيهـــ

ـــــسم    ــَرى اآلخـــــــُر معـــــــًىن للــ ـــــ   اءْ ال يـَ

    
َم ُصــــــــــْفرً     كــــــــــاخلَريفْ اويـَــــــــــَرى األ

ــــــــصَّحراءْ     ح الـــــ ـــر ــــــ   ئحـــــــــــــاٍت كــــ

    
ـــــدهر بنـــــــــــــا ـــــــ ـــــنع الـ ــا صــــــــ ـــــــــ   آِه ممــ

ــت؟    ـــــابُس أنـــــ ــ ـــــُل الع ـــــــَذا الطلــ   َأَوَه

    
؟ ـــــــــــاُل املطـــــــــــرُق الـــــــــــرأس أ   واخلي

ـــتّ       !َشـــدَّ مـــا بِْتنـــا علـــى الـــضنك وِب

    
ــــسُّمَُّر؟ ــــــن الـــــ ديـــــــــَك؟ وأيـــ ـــــن    أيــــ

ــوك بـــــــساطً     ــــــداَمى؟اأيـــــــن أهلـــــ    ونـ

    
ـــىن ــــ ـــ ـــرُ  كلمــــــــــا أرســــــــــلُت عي   تنظـــــــ

َـــــــَب الـــــــدمُع إىل عيـــــــىن      وغاَمـــــــا وث

    
  مـــــوطُن احلـُــــْسن ثـَـــــَوى فيـــــه الـــــسأمْ 

ــــــــــه ىف    ـــــ ــَرْت أنفاُس ــــ ـــــــــ ــــوِّهِ  وَس ـــــــــ ــ   َج

    
ـــــــَثمْ  ــــــ ـــ ــــــه وَج ــــــ ــــ ـــــــــُل في ـــــــ َخ اللي   وأ

ـــــــباُحه ىف    ــــَرْت أشـــــــ ــــــ ــــــوهِ  وَجــــ   بـَْهــــــــ

    
ـــى أبــــــــــــصرتُُه رأ ــــــــانى والِبَلـــــــــ ــــ   الِعَي

ــــوت    ــسجان العنكبــــــــ   ويــــــــــــداه تنــــــــــ

    
  مكــان  تبــدو ىف! وحيــك: صــحتُ 

ـــ    ــــه حـــ ــ ــــوتى كــــــل شــــــيء في   ال ميــ

    
ــَزنْ  ــــرور وَحـــــ ـــن ســـ ـــــل شـــــــيء مــــ   كــ

ـــــاىل    ــــــيٍج وَشــــــــــِجي والليـــــ ــــ ــــــن    مــــ
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ــــــــــــــزمنْ  ــــداَم الـــ ــــــ ـــــــــــــُع أقـــــــ   وأ أمســــ

ــــــدَّرَجِ     ـــــــوق الـــ ــــدة فــ   وُخطَـــــــــا الوحـــــ

    
ـــــِىن  ــ ـــشفيقى وَمْغنـــــــا احلـــــــاىن رُْك ــــ   ال

ــــد للعـــــــاىن    ـــ ــــالَل اخلل ـــــــيحْ  وظـــ   الطَِّل

    
ـــقْ  ــــد طـــــــــال الطريـــــــ ـــــم هللا لقــــــ   َعِلــــ

ــــــرتيحْ وأ    ــــــــــــك كيمــــــــــــــا أســــــــ    جئتُــ

    
ـــ ـــــــ ــــك أُْلِق ــــــ ب ـــــــــى  ـــــــيتى وعلـ   َجْعبَـــ

ـــــــٍب آَب مـــــــن واد    ــنْ ى كغري   اِملَحـــــ

    
ـــربيت ــــــــفَّ هللا عــــــــــىن غـــــــ ــك َكــ   فيــــــــ

ـــ    ــ ـــــا رحل ـــوطنْ ى وَرَس ــ ـــــى أرض ال   عل

    
ــىن وطــــــــــىن ــــــ ــَت، ولكــ ــــــ ــ ــــــدْ  أن ــــ   طري

ــــد    ـــى أبـــــ ــــ ــــاَمل بؤســـــــــي ىفى النفــ   عـــــ

    
ــودْ  ــــإذا عــــــــدت فللنجــــــــوى أعــــــ   فــــ

ـــض    ــــيى مث أمــ ـــــرُِغ كأسـ   بعـــــد مـــــا أُْف

    
ــا ىف الكتــاب و  ــا منــذ قرأ لقــد حرصــت علــى ســوق القــصيدة كاملــة مــن شــدة افتتــاىن 

ـــة عـــام  ـــة ىف التوجيهي ـــة اســـتقرت ىف ١٩٦٦ - ٦٥اخلـــاص مبقـــرر اللغـــة العربي ـــت طلق م، فكان
ملشاعر اجلياشـة  سويداء قلىب، طلقة إبداعية حتىي وال متيت، فأنعشتىن وصارت تزودىن منذئذ 

جـى، الـىت صـريت الراقية البهيجة رغم ما ي ـا كلهـا مـن حـزن وأسـى، لكنهـا عبقريـة  غلـف أبيا
  .األحزان بلسما وسعادة

ورغــم اختفــاء النــسق الطللــى مــن حياتنــا األدبيــة منــذ وقــت غــري قــصري بتــأثري الــشعراء 
تعليقــا " القــراءة الثقافيــة: "والنقــاد التجديــديني فقــد قــرأت للــدكتور دمحم عبــد املطلــب ىف كتابــه

ا ىف علـــى مـــا كتبتـــه زك املالئكـــة عـــن الظـــروف الـــىت نظمـــت فيهـــا قـــصيد  الـــشاعرة العراقيـــة 
ــا كانــت ١٩٤٧الكــولريا عــام  م حــني تفــشت ىف مــصر وحــصدت مئــات األرواح، إذ قالــت إ

مرتبكة ىف البداية َلُدْن نظمها تلك القصيدة خبصوص الشكل الفىن الذى ينبغى أن ختـرج فيـه، 
ـا تركـت بيتهـا وجلـأت إىل بيـت كـان حتـت اإلنـشاء، ومل مث ختمت كالمهـا ىف ذلـك املوضـوع 

يكن هناك عمال يعملون فيه ىف ذلك اليوم ألنه يوم مجعة، فوفر هلا السكون واهلدوء الالزمـني 
ىف مثل تلك الظروف مما كانت تفتقده ىف بيتها، وبقيت هناك إىل أن انتهت من تلك القصيدة 

  .ىف جلسة واحدة
طلــب علــى القــصيدة ومــا صــنعته صــاحبتها ىف ذلــك اليــوم حــني عبــد امل. وكــان تعليــق د

ــاور لبيــت  نظمتهــا هــو أن الــشاعرة قــد اســتعادت، حــني التجــأت إىل البيــت اخلــاىل اهلــادئ ا
ا، احلالة الشعرية الىت كان يقصد بعض الشعراء القدامى دخوهلا، وأن مـسلكها ذاك ميثـل  أسر
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ثية، وخباصة حالة الوقوف على الطلل، وأن هـذا ال يتنـاىف توثيقا للعودة إىل احلالة الشعرية الرتا
مع البيت الذى جلأت إليه، إذ كان بيتا حتت اإلنشاء، فهو قريب من البيت الطللى ىف مظهره 
، وهـو مـا يـوازى خلـو الطلـل مـن  الناقص، فضال عن خلوه من البشر ىف ذلك اليوم كما أشر

اثـــى قــد حتـــول إىل مظهــر اجتمـــاعى بفعــل الرحيـــل البــشر، وأن هـــذا املظهــر البيئـــى للطلــل الرت 
واالفرتاق الذى يباعد بني األحباب واألصـدقاء، وأن الطلـل قـد صـعَّد مـن مظهـره االجتمـاعى 
حلنني والشوق واحلزن، وهو ما حوله إىل طقس إبداعى شبه مقدس  ليكون حالة نفسية ممتلئة 

  .يبدأ به الشاعر قصيدته
فأوال كانـت قـصيدة الكـولريا : ا جاء ىف هذا الكالملكن هناك بضعة ملحوظات على م

وقــصائد التفعيلــة أبعــد مــا تكــون عــن الــشعر . هــى أوىل قــصائد التفعيلــة لــدى شــاعرتنا العراقيــة
لوقوف علـى األطـالل لذات  كمـا أن الطلـل . القدمي الذى تبتدئ كثري من قصائده املدحية 

حلياة  مث انتقـل عنـه أصـحابه فقوضـوا خيـامهم ومـضوا هو عبارة عن بقا بيت كان قائما يعج 
ملكـان املهجـور املـوحش الـذى   ىف الصحراء العريضة وخلفوه للوحشة والوحش، ومر الشاعر 
ر ىف نفـــسه  َم كـــا يعيــشان فيـــه مـــع قبيلتيهمــا فـــأ جــًة أ كانــت متلـــؤه حبيبتــه حيـــاًة وأنـــًسا و

عرة العراقيــة فهــو بيــت ىف ســبيله إىل األحــزان واللوعــات، أمــا البيــت الــذى التجــأت إليــه الــشا
أى أنــه كــان يــسري ىف عكــس اجتــاه . النهــوض واالرتفــاع ال طلــل خــرب ألنــه كــان حتــت اإلنــشاء

وقـــد جلـــأت إليـــه الـــشاعرة عامـــدة متعمـــدة هـــرو مـــن ضـــجة بيتهـــا ونـــشدا للهـــدوء . الطلـــل
ا مث تعود إىل بي تها مرة أخرى ىف والسكون والسكينة لبعض الوقت حىت تنتهى من نظم قصيد
وهو فوق ذلك  . دقيقة أو دقيقتني، ومل تكن مارة به مصادفة ىف سفرها عرب الصحراء املتناوحة

ا، فلم تكن حـني خلـت بنفـسها فيـه تـشعر بوحـشة وال حـزن وال تؤودهـا  كان لصق بيت أسر
ت، بل كان تفكريها يدور حول ضحا الكولريا ىف مصر  عـن وهذا أمر أبعد ما يكـون. الذكر

ٌ ال حيتاج إىل برهان   . احلب والنسيب كما هو واضٌح بـَنيِّ
وإذا كــان الطلــل الــصحراوى ميثــل الوحــشة واالنقطــاع فــإن البيــت املــذكور يقــوم وســط 

وهذه مسة فارقة أخرى بني الطلل الصحراوى وبـني . العمران املدىن حيث ال وحشة وال انقطاع
س ينتظــرون وفــوق هــذا لــيس هنــاك أحبــاب. ذلــك البيــت احلــضرى  رحلــوا عــن املكــان، بــل أ
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زك املالئكــة عــن البيــت الــذى كــان . إكمــال البيــت لينتقلــوا إليــه ويقيمــوا فيــه كــذلك فكــالم 
ا عـــن ذلـــك  ـــا الـــىت ســـطر حتـــت اإلنـــشاء مل يـــرد ىف القـــصيدة الـــىت نظمتهـــا، بـــل ورد ىف ذكر

، "الطقـس املقـدس: "لوالوقـوف علـى األطـالل، ذلـك الـذى يـسميه الزميـ. املوضوع فيمـا بعـد
ومــا هــو مبقــدس كمــا رأينــا وتـَيَـقَّّنــا، لــيس كالمــا يقــال خــارج القــصيدة بــل هــو جــزء أصــيل مــن 

ـــا ـــك األجـــزاء. القـــصيدة ذا ـــه أول تل ـــا مـــن أن ـــاه أن . دعن مث إن الوقـــوف علـــى األطـــالل معن
ا إىل القصيدة بناء متعدد األغراض، بينما قصيدة الكولريا تقتصر علـى موضـوع واحـد مـن أوهلـ

امـرأة وقفـت " ال أذكـر"وأخريا فـإن الوقـوف علـى األطـالل اختـصاص رجـاىل حـىت إىن . آخرها
على األطالل، اللهم إال ما كان مـن إشـارة ليلـى األخيليـة إىل ذلـك مـن بعيـد ىف قـصيدة يتيمـة 
هلــا، وكانــت اإلشــارة تــذكرا ألهلهــا ال حلبيبهــا، وهــى القــصيدة الــىت قالتهــا ىف مــديح مــروان بــن 

  : َكماحلَ 
ــــَربِ  ــــَساَعِة َمْط ــــُت ومــــا هــــذا ب   َطرِْب

ــْنيَ عــاٍذ فُجْبُجــبِ ى إىل احلــ    ــوا بـَ   َحّل

    
ـــْد تـََلعَّبَـــتْ اقَـــِدميً     فَأْمـــَسْت دارُُهـــْم َق

ــبِ     ــا َخَرقــاُت الــريِح مــن ُكــلِّ َمْلَع ِ  

    
ــــهُ  تُــــ   وَكــــــــْم قَــــــــْد رََأى رائِيِهُمــــــــو َورَأَيـْ

ــــا ِىل     ــ ــــِرٍمي وِمــــــْن َأبِ  ِ ــــْن عــــــمٍّ َكــ   ِمــ

    
ــاَدةٌ  ـــِة ســـ ــ ـــــْن آِل النـََّفاَض ــواِرُس ِم   فَـــ

ــُر ُمْعَقــبِ       وِمــْن آِل َكْعــٍب ُســْؤَدٌد َغيـْ

    
ـــا زك املالئكـــة بنفـــسها تبـــدى رأيهـــا ىف مقدمـــة ديوا " شـــظا ورمـــاد: "مث هـــا هـــى ذى 

الــصادر عــام ألــف وتــسعمائة وتــسعة وأربعــني مــن املــيالد جتــاه الوقــوف علــى األطــالل وكــل مــا 
أمل تـصدأ هـذه : "لـشعر العـرىب القـدمي مـن وزن وقافيـة ومعـان وعبـارات وألفـاظ، فتقـوليتعلق 

لفها أمساعنا، وترددها شفاهنا،  اللغة لطول ما المستها األقالم والشفاه منذ سنني وسنني؟ أمل 
ـذا األسـلوب حـىت  ا منـذ قـرون، وحنـن نـصف انفعاالتنـا  مل وتـَْعِلكها أقالمنا، حىت َجمَّْتها وتقيأ

يعـد لــه طعــم وال لـون؟ لقــد ســارت احليـاة، وتقلبــت عليهــا الـصور واأللــوان واألحاســيس، ومــع 
ى، هـى هـ والقـواىفى، هـى ، واألوزان هـ"نـْت سـعادُ "و" ِقَفـا نـَْبـكِ "ذلك ما زال شعر صورة لــ

ن  جديدة؟ فينَسوْ اما للغة؟ وأية ضرورة إىل منحها آفاقً :  ويقولون!ىهى تكون ه وتكاد املعاىن
 والواقع أن اللغة العربية مل تكتسب بعُد قوَة اإلحياء الىت. أن اللغة إن مل تركض مع احلياة ماتت

ا مواجهة أعاصري القلق والتحرق الىت  لغـة موحيـة القد كانـت يوًمـ. متأل أنفسنا اليوم تستطيع 
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جيـــال مـــن الـــذين جييـــدون التحنـــيط وصـــنع ى تتحـــرك وتـــضحك وتبكـــ وتعـــصف، مث ابتليـــت 
   ".تماثيلال

نـه شــعر ال يـصف سـوى املظـاهر اخلارجيــة . مث متـضى متهمـًة الـشعَر العــرىب القـدمي كلـه 
وهو رأى قاس متام القسوة، وفيه تسرع ومبالغـة غـري معقولـة وال مقبولـة، لكـن داللتـه سـاطعة، 
ثرت  أال وهى أن الشاعرة ال ميكن أن يكون الوقوف على األطالل قد شغلها أو خطر هلا أو 

ـا لتؤكـد أن كـل شـىء ىف الـشعر ". الكـولريا"ه علـى أى حنـو عنـدما كانـت تـنظم قـصيدة ب بـل إ
تـى عليـه، وأننـا ال بـد أن نتـأثر  العرىب من ألفاظ وأساليب وأوزان وقواٍف سوف يـصيبه زلـزال 

ا وال ميكن من تقول . شعار األمم الغربية املتقدمة، أو نكّف عن االطالع على ثقافتها وآدا
. ، ىف اسرتجاع نسق الوقوف على األطالل"الكولريا"ا الكالم أن تفكر، وهى تنظم قصيدة هذ

وهذه هى القصيدة أضعها بني يدى القراء ليتيقنوا . وهذا إن كانت النساء يقفن على األطالل
  :من صدق مالحظاتى جتاه ما قاله كل من الكاتبني

 سَكن الليلُ 

تْ   أصِغ إىل َوْقع َصَدى األَّ

 ْمق الظلمِة حتَت الصمِت على األمواتْ عُ  ىف

 َصرَخاٌت تعلو تضطربُ 

 حزٌن يتدفُق يلتهبُ 

 يتعثَّر فيه َصدى اآلهاتْ 
*** 

 كل فؤاٍد غليانُ   ىف

 الكوِخ الساكِن أحزانُ  ىف

 الظُُلماتْ  كل مكاٍن روٌح تصرُخ ىف  ىف

 صوتْ ى كلِّ مكاٍن يبك  ىف

 هذا ما قد َمّزقَُه املوتْ 

 تْ املوُت املوُت املو 

  ُحْزَن النيِل الصارِخ مما فعَل املوتْ 
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*** 
 َطَلع الفجرُ 

 أصِغ إىل َوْقع ُخَطى املاشنيْ 

 انُظْر ركَب الباكني. صمِت الفْجر أِصخْ  ىف

 عشرُة أمواٍت، عشرو

 أِصْخ للباكينا. ال ُحتْصِ 

 امسْع صوَت الِطّْفل املسكني

 ضاَع العددُ . َمْوَتى َمْوَتى

 ْبَق َغدُ مل يَـ . َمْوَتى موَتى

 كلِّ مكاٍن َجَسٌد ينُدبُه حمزونْ   ىف

 ال حلَظَة إخالٍد ال َصْمتْ 

 هذا ما فعلْت كفُّ املوتْ 

 املوُت املوُت املوتْ 
*** 

 تشكو البشريُّة تشكو ما يرتكُب املوتْ 

 الكولريا

 َكْهِف الرُّْعب مع األشالءْ   ىف

 حيُث املوُت دواءْ ى صْمت األبِد القاس ىف

 ُكوِلريَااستيقَظ داُء ال

 حْقًدا يتدّفُق مْوتورا

 املرَِح الَوّضاءْ ى هبَط الواد

 يصرُخ مضطرً جمنو

 ال يسَمُع صوَت الباكينا

 كلِّ مكاٍن خلََّف خملُبُه أصداءْ   ىف

 البيتْ  كوخ الفّالحة، ىف  ىف
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 ال شيَء سوى صَرخات املوتْ 

 املوُت، املوُت، املوتْ 
*** 

 وتْ ينتقُم املى شخص الكولريا القاس ىف

 الصمُت مريرْ 

 ال شيَء سوى رْجِع التكبريْ 

 حّىت َحّفاُر القرب ثـََوى مل يبَق َنِصريْ 

 اجلامُع ماَت مؤّذنُهُ 

 املّيُت من سيؤبـُّنُه؟

 مل يبَق سوى نْوٍح وزفريْ 

 الطفُل بال أمٍّ وأبِ 

 من قلٍب ملتِهبِ ى يبك

 وغًدا ال شكَّ سيلقُفُه الداُء الشّريرْ 

 أبقيتْ  شَبَح اهلْيضة ما 

 ال شيَء سوى أحزاِن املوتْ 

 املوُت، املوُت، املوتْ 

  !مزََّقُه ما فعَل املوتْ ى  مصُر، شعور 
زك املالئكــة، حينمــا عاجلــت ىف إحــدى قــصائدها العموديــة موضــوع حــب  ــل إن  ال ب

  .قيس وليلى، مل تتحدث عن األطالل بكلمة واحدة بل تناولت القصة بروٍح معاصرٍة متاما
قاىف مـن األنـساق الـىت عرفهـا أدبنـا القـدمي ومـا قالـه بـشأنه شـعراؤ ونقـاد فهذا نسق ث

واآلن إىل نــسق آخــر مــن أنــساق الثقافــة العربيــة القدميــة هــو نــسق . القــدامى، وقــد فرغنــا منــه
، فكانوا إذا تنازع الرجالن "النـََّفر"واملنافرة هى احملاكمة، ولفظها مأخوذ من . املنافرة واملفاخرة

:  مـن صـاحبه حتـاكموا إىل العالمـة، فمـن فـّضله منهمـا قيـلال واحد منهم أنه أعزُّ نفرً وادعى ك
  :فمن هذا ُأِخَذت املنافرة، وقال زهري. فضَّل نـََفره على نـََفر اآلخرى نفَّره عليه، أ

ـــــــــــه ثــــــــــــالثٌ  ــــــــــّق مقطعـ ــــــــــإن احلــ ــــالءُ   فــ ــــــ ـــاٌر أو جـــــــ ــٌني أو نَِفــــــــــــــ   ميـــــــــــــــ
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ريــخ العــرب منــافرة ومــن أشــ. وقــد ألــف بعــضهم الكتــب ىف املنــافرات هر املنــافرات ىف 
كـان رجـل ": "املنمَّق ىف أخبـار قـريش: "قال ابن حبيب ىف كتابه. عبد املطلب وحرب بن أمية

 جـوار عبـد املطلـب بـن هاشـم، وكـان يتـسوق ىف ىف" أذينـة: "من اليهود من أهل جنران يقال له
امة مباله، وإن حرب بن أمية غاظه ذلك، فألب عليه ف ً أسواق  هذا :  من قريش وقال هلمتيا

وهللا لو قتلتموه ! يقطع األرض إليكم وخيوض بالدكم مباله من غري جوار وال أمانى الِعْلج الذ
عليـه ى فـشد عـامر بـن عبـد منـاف بـن عبـد الـدار بـن قـص: قـال. ما خفـتم أحـدا يطالـب بدمـه

 مطـرود بـن كعـب وصخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بـن مـرة فقـتاله، وكـان معهمـا ابـن
فجعل عبد املطلب ال يعرف له قاتال حىت كـان بـَْعـُد، فعلـم مـن أيـن أتـى، فـأتى : قالى، اخلزاع

مـا التماحـك  حرَب بَن أمية فأنَّبه لصنيعه وطالـب بـدم جـاره، فـأىب حـرب ذلـك عليـه وانتهـى 
ــوا بينهمــا النجاشــ همــا، فجعــال ملــك احلبــشة، فــأىب أن ينفِّــر بينى واللجــاج إىل املنــافرة، فجعل

ح بن عبـد هللا بـن قـرط بـن رزاح بـن عـد . بـن كعـب فأتيـاهى بينهما نـَُفْيل بن عبد العزى بن ر
 هــو أطــول منــك قامــة، وأوســم منــك وســامة،  أ عمــرو، أتنــافر رجــًال : فقــال حلــرب بــن أميــة

وأعظــم منــك هامــة، وأقــل منــك المــة، وأكثــر منــك ولــدا، وأجــزل منــك صــفدا، وأطــول منــك 
العــرب،  إنــك لبعيــد الغــضب، رفيــع الــصيت ىف: ألقــول هــذا، وإن فيــك خلــصاًال   وإىن؟امــذودً 

فــرت منفَّـــرً  ــك  ــر عبــَد املطلــب علــى حـــرب، : قــال. اجلــد املريــرة، حتبّــك العــشرية، ولكن فنفَّ
: قـال... مـن انتكـاس الـدهر أْن جعلنـاك حكمـا: فغضب حرب من ذلـك وأغلـظ لنفيـل وقـال

بن كعب من مكـة، فاجتعمـت لـذلك بنـو عبـد مشـس بـن ى عد فأراد حرب بن أمية إخراج بىن
عبــد منــاف وبنــو نوفــل بــن عبــد منــاف، وغــضب لعبــد املطلــب بنــو هاشــم وبنــو املطلــب وبنــو 

م مـن األحـالف فمنعـوهمى عد زهرة، وغضبت بنو سهم لبىن فلمـا رأى ذلـك حـرب بـن . أل
  ".أمية كف عنهم

" إيضاح شـواهد اإليـضاح"م، ما جاء ىف ومن املنافرات القدمية أيضا، ولكن بعد اإلسال
قـًة : "ألىب على القيسى كانت بـني أىب الفـرزدق وبـني سـحيم بـن وثيـل منافـسة، فنحـر غالـٌب 

ً  منها إىل قوم من بـىنى وأمر أن ُيْصَنع منها طعام، وجعل يهد  مـن ثريـد، متـيم هلـم جاللـٌة جفـا
ـا، وقـال ىووجه منها إىل سحيم بـن وثيـل جفنـة، فكفأهـا، وضـرب الـذ ه  أمفتقـٌر أ إىل : "أ
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قتـني، مث ". طعامه؟ قتـني، وحنـر سـحيم  قة، فوقعت املنافرة بينهمـا، فنحـر غالـب  فنحر هو 
 ً ً حنــر غالــب ثــال قــة فنحرهــا، فُغِلــب غالــبٌ ، وحنــر ســحيم ثــال فلمــا . ، فعمــد غالــب إىل مئــة 

ح لــسحيم هــال حنــرت كمــا ! ا عــار الــدهرجــررت علينــ: انــصرف النــاس إىل الكوفــة قــال بنــو ر
قـة  ن إبله كانت غائبة، مث عمد إىل ثالمثائة  قتني؟ فاعتذر  قة  حنر، وكنا نعطيك مكان كل 

ا: وعقرها، وقال للناس هذا مما أُِهلَّ به لغري :  هللا عنهى طالب رض بن أىبى فقال عل. شأنكم 
كــْل أحــد منهــا شــيئً  فكــان . هــا، فأكلتهــا الــسباع والكــالبوأمــر بطــرح النــاس عن. اهللا، فــال 

  ".الفرزدق يفخر بذلك
ــة نــسمع صــاحب " الكهــف"ففــى ســورة : وىف القــرآن إشــارات إىل تلــك العــادة اجلاهلي

ــُر ِمْنــَك َمــاال َوَأَعــزُّ : "اجلنتــني املغــرور مبالــه وآلــه حيــاور الرجــل الــصاحل املــؤمن  قــائال َ َأْكثـَ َأ
ــًرا ــم أكثــر أمــواال وأوالدا، ومــا هــم وكــان الكفــار مــن كــل ". نـََف أمــة يعرتضــون علــى رســوهلم 

" التكـاثر"سـورة : وىف القرآن سورة تسمى". سبأ"مبعذَّبني حسبما خيرب القرآن الكرمي ىف سورة 
ألموال واألوالد افتخارا وطلبـا  إشارة إىل ما كان يصنعه كفار قريش من مكاثرة بعضهم بعضا 

إلسالم كان مما عابوه به أنه أبرت، أى . فسيهمللغلبة واالنتصار على منا وحني جاءهم الرسول 
ث ومــن أحاديــث الرســول . بــال أوالد ذكــور ألن أوالده مــاتوا ىف صــغرهم، ومل يعــش لــه إال اإل

ئكــم أن ينهــاكم هللا إن: "عليــه الــسالم ألصــحابه ً فمــن كــان حالفــا فليحلــْف  أو . حتلفــوا 
  ".ليسكتْ 

م من قبل اإلسالم واستمر فهذا نسق من  ريخ العرب وحيا أنساق الثقافة موجود ىف 
ـذا النـسق واختـذت منـه . بعده زمنا ثـرت  واآلن إىل نصوص من كتب األدب والنقـد القدميـة 

" األغـاىن"ومن ذلـك مـثال مـا نقـرؤه ىف . معيارا من معايري جودة الشعر أو رداءته حسب احلالة
انت ُتْضَرب له قبة مـن َأَدم بـسوق عكـاظ جيتمـع إليـه فيهـا الـشعراء، ذبيان ك بغة بىن"من أن 

بــت، وعنــده األعــشى، وقــد أنــشده شــعره، وأنــشدته اخلنــساء قوهلــا : فــدخل إليــه حــسان بــن 
لعني ُعوَّاُر؟"  :حىت انتهت إىل قوهلا" َقًذى بعينك أم 

ـــــخرً  ــــهاوإّن صـــــ ــــــــَداُة بــــــ ــــــــــْأَمتُّ اهلـُـ    لََت

ــــٌم ىف    ــــــــ ــــ ــــه َعَل ـــــــــ ـــ رُ  كأن ــــــــه    رأســــــــ

    
ـــخرً  ـــــــ ــــيُِّداوإن صـ ـــــْوال وســـــــ ــــــ    َلَم

ـــخرً     ـــارُ اوإن صــــ ــــ   ، إذا نَـــــــْشُتو، لَنحَّ
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أنـِت وهللا أشـعر مـن  ! إنـِك أشـعر النـاس: قبلـك لقلـتُ  لوال أن أ بصٍري أنشدىن: فقال
. أ وهللا أشعر منَك ومنهـا: فقال حسان. خصيتنيى وهللا ومن كل ذ: قالت. كل ذات مثانة

  :حيث أقول: ؟ قالحيث تقول ماذا: قال
ـــــضَُّحى ل ــــن  ـــــرُّ يـَْلَمْعـ ـــــا اجلفنـــــات الُغ   لن

ـــــن جنــــــــدٍة دمــــــــا    ــــْرن مـــ ـــيافُنا يـَْقطُــــ   وأســـــ

    
ـــــــىن ــْد بــ ـــَىن  َولَـــــــ ــــــ ــاء وابـْ ــــــّرقٍ  العنقـــــــ   ُحمَـــ

ـــــا خـــــاًال     ـــــَأْكرِْم بن ـــــاف َنم ـــا ابـْ ــ   ، وأكـــــرم بن

    
 مبـن إنك لشاعر لوال أنك قـَلَّْلَت عـدد ِجَفانـك، وفخـرَت مبـن َولَـْدَت، ومل تفخـر: فقال

" اِجلَفـان: "فَقلَّْلَت العـدد، ولـو قلـتَ " اجلفنات: "إنك قلتَ : فقال له: رواية أخرى وىف. َوَلَدك
لـدجى: "، ولـو قلـت"الـضحى يلمعـن ىف: "وقلـت. لكان أكثـر املـديح  لكـان أبلـغ ىف" يـربقن 

لليل أكثر طروقً  لـو فـدللت علـى قلـة القتـل، و " ايقطرن من جنـدة دًمـ: "وقلت. األن الضيف 
فقــام . وفخــرَت مبــن َولَــْدَت، ومل تفخــر مبــن ولــدك. لكــان أكثــر النــصباب الــدم" جيــرين: "قلــت

  ".ا منقطعً احسان منكسرً 
فاملنــافرة نــسق ثقــاىف اختــذه النابغــة معيــارا للمفاضــلة بــني حــسان واألعــشى، وإن كانــت 

قـد كــان ل. هنـاك روايـة أخــرى تقـول إن اخلنــساء هـى الــىت وجهـت تلــك االنتقـادات إىل حــسان
ء الناس، ويضيقون صدرا إذا  م يصنعونه للسمعة والشهرة ور اجلاهليون إذا صنعوا معروفا فإ
لكــالم، فكــانوا يلجــأون هــم ومنافــسوهم إىل  وجــدوا غــريهم يــسبقهم ىف ذلــك املــضمار ولــو 
الكهــان أو شــيوخ القبائــل كــى حيكمــوا بيــنهم وبــني خــصمائهم ىف منــافرة يقــف فيهــا كــل مــن 

جنازاته وإجنازات قبيلته، وكان احلكم يقضى ملن كانت املتنافرَ  ْين أمام احلكم واجلمهور متفاخرا 
له إجنازات أو فضائل أكرب، ومنها الكرم واالنتصارات احلربيـة وكثـرة العـدد والـشهرة والوسـامة 

قة ــ. إخل... واأل " اجلفنـات"ومن مث ميكننا أن نفهـم مالحظـات النابغـة علـى اسـتعمال حـسان ل
مكــان " يقطــرن"، و"يــربقن ىف الــدجى"عوضــا عــن " يلمعــن ىف الــضحى"و" اجلفــان"بــدال مــن 

ومـن الواضـح أن تلـك املالحظـات ال تراعـى الواقـع بـل املهـم فيهـا أن يرسـم الـشاعر ". جيرين"
ا أن تعينــه عنــد املنــافرة واملفــاخرة بنفــسه وقبيلتــه ىف إحــراز  اويــل مــن شــأ صــورة براقــة ذات 

ــا للنــسق الثقــاىف . منافــسهاالنتــصار علــى  أى أن املهــم عنــد الناقــد هــو أن يكــون الــشاعر وفي
ملفاخرة واملنافرة حىت ينجح ىف امتحان التنافس بينه وبني أخصامه وأخصام قبيلته   .اخلاص 
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ــم ئهــا وتعظمهــم وحتلــف  وكــان مــن أســباب . وقــد مــر بنــا أن العــرب كانــت تفتخــر 
ن وعابـديها، الـذين هـم نفورهم من اإلسالم ىف أول ظهوره  ما وجـدوا فيـه مـن زرايـة علـى األو

ؤهــم وأســالفهم رهــم مقتــدون: "آ ــٍة، وإ علــى آ ء علــى أُمَّ ومــع هــذا ". قــالوا إ وجــد آ
ء، وهـؤالء  فهناك اجتاه آخر يـُْعِلى من شأن اإلجنازات الشخصية وال يعـول علـى مـا صـنعه اآل

ئــه وأســالفهيــسمون الــشخص الــذى يعتمــد علــى فـَعَ  نــسبة إىل " ِعــَصاِمىّ : "الــه هــو ال فعــال آ
ته، ومن مث قيل فيه   :عصام، وكان عصام ال يعتمد على أحد غري نفسه ىف بلوغ غا

ـــصاٍم َســـــــوََّدْت عـــــــصاما   نـَْفـــــــُس عــــ

ــــــــــداما    ـــــ ـــــــرَّ واإلق ــــــــ ــــــه الَك ــــــ ـــ   وَعلََّمْت

    
م يقولـون  ئـه، فـإ ، "ِعظَـاِمىّ "إنـه خبالف من يرتكن ىف تقدمي نفسه إىل الناس ملفـاخر آ

ئه، الىت ال متلك له نفعا وال ضرا، إذ العظام ال تقدم وال تؤخر وماذا . أى ينتسب إىل عظام آ
  :ىف عظاٍم خنََِرٍة؟ ويعرب عن هذا االجتاه البيت التاىل

  عـــــاش لَعْظـــــِم َمْيـــــتٍ ى إذا مـــــا احلـــــ

ـــــتُ ى، فـــــذاك العظـــــم حـــــ    ـــــَو َمْي   َوْه

    
  :وكذلك هذان البيتان

ــن مــن    شــئت واكتــسب أدكــن اب

ــسبِ     ــن النـــــ ــضمونه عــــ ـــــك مــــ   يغنيـ

    
ـــــــــول ـــــــن يق ــــذا: إّن الفـــــــــىت مــ   هأنـــــ

  كــــان أيب: لــــيس الفــــىت مــــن يقــــول   

    
 أغنـاىن: ويـُْرَوى أن اخلصيب واىل مصر ىف عهد الرشيد سأل أ نواس عن نـسبه، فقـال

ض وللمتنـــىب بيتـــان مـــن الـــشعر جاحمـــان ىف التعبـــري عـــن افتخـــاره بنفـــسه ورفـــ. عـــن نـــسىب أدىب
م هم من َيْشُرفون به ال هو ئه رغم مسوق نسبهم بناء على كالمه والتأكيد    :االفتخار 

  َشـــــُرْفُت بـــــل َشـــــُرفوا يبى ال بقـــــوم

ــــرُت ال جبـــــــــــدوديى وجبَـــــــــــدّ       فخـــــــ

    
ــَق الــــضاد ـــم َفْخـــُر كــــّل َمـــْن َنطَـ   و

ــــاىن    ـــدِ  وَعــــــــْوُذ اجلــــ   وَغــــــــْوُث الطريـــــ

    
ئـه جلدتــه، الــىت كــان حيبهــا حبــا مجــا، جعــل بـل بلــغ مــن مجوحــه ىف هــذا األمــر أنــه،  ىف ر

ء ن هذا ال يليق ىف الر ا إليه، غري مبال  ا جدته، أى ىف انتسا   :قال خياطبها. مفخرها أ
ــــبًِّال  ــــــ ــــــــــبَّ ُمَق ـــــــــفا َأالَّ ُأِك ـــــوا َأَسـ   فَـــــ

  ُمِلئــا َحْزمــاى ِلَرْأِســِك َوالــصدِر الَّــذ   

    
ــِك الطَيِّــــَب الــــذيى َوَأالَّ ُأالقــــ   روَحــ

  اِملــْسِك كــاَن َلــُه ِجــسماى َكــَأنَّ ذَِكــ   

    
ـــوىن   ِبنـــــَت َأكـــــَرِم والِـــــدٍ  َولَـــــْو مل تكــ

ِك الـــضخَم َكونُـــِك ىل    ـــا َلكـــاَن أ   أُّم
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ــشاِمتَني بِيَـْوِمهـــــــا ـــــ ــــوُم ال ـــ ــــــذَّ ي ن لَـ   َإلِ

ـــّىن     ـــَدْت ِم ـــد َوَل ـــو َرْغمـــا فـََق   ِألَْنِفِهُم

    
ـــــْستَـْعِظمً  ــــرََّب ال ُم ـــــِسهِ اتـَغَـ    غـــــَري نـَْف

ـــــــــِه ُحْكمـــــــــــاوال    ــــــاِبًال ِإالَّ ِخلاِلِقــ    قـــــ

    
ر اعتداد املتنىب املفـرط بنفـسه وافتخـاره اجلـامح مبناقبـه صـحيحًة كانـت أو  وكان من آ
مدعاة، وخروجه من مث على نـسق الـشاعر املـداح، الـذى ال يتعـاىل علـى أى مـن رجـال احلكـم 

ر ضغينَة َمـْن رفـض أن ميـدحهم، فاجتهـد وا ىف اإلسـاءة إليـه بكـل سـبيل، والوزارة واملال، أن أ
وإن ظل شاعر على ترفعه واعتداد بذاته فلم يتنـزل إىل مـستوى مـن تطـاولوا عليـه وتـركهم ىف 

ه وزرايـتهم عليـه خيبُّـون ويُوِضـعون م لـه وانتقـادهم إ أبـو الطيـب املتنـىب : "جـاء ىف كتـاب. سبا
الطيب مـن مـصر بغـداد، وترفـع عـن مـدح وملا قدم أبو : "لعبد العزيز الثعالىب" وما له وما عليه

ً  املهلــىب فــأغرى بــه شــعراء ،  بنفــسه عــن مــدح غــري امللــوك، شــق ذلــك علــى املهلــىبالــوزير ذهــا
لوا من عرضه، وتباَرْوا ىف دمحم بن عبد هللا ( هجائه، وفيهم ابن احلجاج وابن سكرة  بغداد حىت 

بــه، وتنــادروا عليــه، فلــم جيــبهم ومل يفكــر وأمسعــوه مــا يكــره، ومتــاجنوا ى واحلــامتى اهلــامش) الزاهــد
  ...فيهم

الفضل بن  اختذ الليل مجال، وفارق بغداد متوجها إىل حضرة أىب مث إن أ الطيب املتنىب
أن الـصاحب أ القاسـم ى الـوزير، فـورد أرجـان، وأمحـد مـورده، فيحكـ العميد مراغمـا للمهلـىب

رة املتنــىب طمـع ىف صــبهان، وإجرائـه جمــر  ز ه  ى مقــصوديه مـن رؤســاء الزمــان، وهــو إذ ذاك إ
ـــه حويلـــة، ومل يكـــن اْســـُتوِزر بعـــد، وكتـــب إليـــه يالطفـــه ىف ـــه  شـــاب وحال اســـتدعاء، وتـــضمن ل

، ومل جيبـه عـن كتابـه وال إىل مـراده، وقـصد حـضرة  مشاطرته مجيع مالـه، فلـم يقـم لـه املتنـىب وز
د مشرع املنية، واختـذه الـصاحب عضد الدولة بشرياز، فأسفرت سفرته عن بلوغ األمنية، وورو 

شعره وهفواته، وينعى عليـه سـيئاته، وهـو  غرضا يرشقه بسهام الوقيعة، ويتتبع عليه سقطاته ىف
ــــا ىف ــا ومتــــثال  هــ ـــرهم اســــتعماال إ ــــاس حبــــسناته، وأحفظهــــم هلــــا، وأكثـ ــرف الن ــراته  أعــ حماضــ

  ". ومكاتباته
ُتِقد به أبو الطيب ىف خما طبة ممدوحيه مـن امللـوك وكبـار رجـال ويذكر الثعالىب بعض ما انـْ

  :كقوله: "الدولة
ــــه ـــ ــــريًا قـــــــد بللـــــــَت ثياب   فغـــــــدا أســـ

ـــــــه األفخــــــــــاذا    ـــ ــــــــلَّ ببول ــ ــــــــــدم، وب   ب
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  :وقوله
ـــــاَذتَ  ـــــني كـــــــ ــــا بـــــــ   املــــــــــــستغريى ومــــــــ

ـــني كــــــــــــاذت    ـــــــ ــ ـــا ب ــــــــلِ ى كمـــــــــ ــــ   البائ

    
  :وقوله

ـــِف َهللا واســـرت ذا اجلمـــاَل بربقـــع   َخ

  واتقُ ـالع اخلدور إن حلَُْت حاضت ىفـف   

ــَره فجعلــه " حاضــت"ملــا أُْنِكــر عليــه : ويقــال ، وِذْكــر البــول واحلــيض ممــا ال "ذابــت"َغيـَّ
ا أخت ى قصيدة يرث وأقبح موقعا من ذلك قوله ىف. خماطبة امللوك والرؤساء حيسن وقوعه ىف

  :سيف الدولة، ويعزيه عنها حيث يقول
ــــالما ىل ــــَت ســ ــــــا؟ وهــــــل مسعــ   أمل 

  فقـد أطلــُت ومــا سـلمُت عــن َكثَــبِ    

    
له يسلم على حرم امللوك، ويذكر منهن ما يذكره املتغزل ىف   :قوله وما 

  ُحـْسَن مبـسِمها، يعلمن، حني حتـّىيِ 

لــــــــشََّنِب؟    ــــم إال هللاُ  ــــيس يعلــــ ــــ   ول

    
ــا،  إنــسان عــن حرمــة ىل لــو عــزاىن: يقــولى وكــان أبــو بكــر اخلــوارزم مبثــل هــذا ألحلقتُــه 

أم سيف الدولـة تـدل،   مررت على مرثية له ىفولقد: قال الصاحب. وضربُت عنقه على قربها
  :أمه بقوله وما ظنك مبن خياطب َمِلًكا ىف. مع فساد احلس، على سوء أدب النفس

ــإن قلـــيب،   بعيـــِشك هـــل ســـلوَت؟ فـ

  ؟وإن جانبـــُت أرضـــك، غـــري ســـاىل   

    
وإمنـا يقــول مثـل ذلــك مـن يرئــى أهلـه، فأمــا . فيتـشوق إليهــا، وخيطـئ خطــأ مل يُـْسَبق إليــه

ه ىفاست   ".هذا املوضع فدال على ضعف البصر مبواقع الكالم عماله إ
  :وقوله: "نقرأ) هـ٤٥٥ت(البن فورجة " الفتح على أىب الفتح"وىف 

بَــــــىن   قــــــرَب الــــــسالطني مقُتهــــــا وَجنـَّ

  مـــن مجامجهـــا النَّـــْسرُ ى ومـــا يقتـــض   

    
ــو الفــتح ــال أب ليأكــل مــن كــأن الطــري ينتظــر قتلــى الــسالطني ى  أ. الــبـُْغض" املَْقــت: "ق

ـم لقـوا أ الطيـب وقـرأوا . وهـذا شـرٌح ُمْغـنٍ . حلومها وَلِقيـُت بعـض املتكلفـني الـذين يزعمـون أ
 مـا هـذه اجلـرأة :ىبـن دمحم األنطـاكى وقـال لـه علـ. عليه شعره يزعم أنه ُحِبس علـى هـذا البيـت

ــ ن قــال ــذا املقــال ىفى ومواجهتــك إى، عل ا َعنَـْيــُت إمنــ: الــسالطني، وأ مــنهم؟ فاعتــذر 
ى َنَسْرُت أَنْـسر نَـْسًرا، أ: يقال. األخذ واالختطاف" النسر"وعنيت بـ. هلم ال مقىتى مقتهم إ
  :فما صنع بقوله: فقلت له. األكابر والسادات" اجلماجم"وعنيت بـ. َخِطْفتُ 
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ــــةً  نَـــــــــ ــــا وقَـيـْ ــــ ــــــــد زِقـــــ ـــــ ــَسَنبَّ ا ـــــــــ   وال َحتْــ

ــد إال الــــسيف والفتكــــة الِبْكــــرُ     ــ   فمــــا ا

    
ــــــ ـــــــَرىوتـ ـــوك وأن تـُ ــــ ــاق املل ــــ   ضريُب أعنـ

  لـــك اهلبـــوات الـــسود والعـــسكر املَْجـــُر؟   

    
 ً ذاك عـادة،  ال يبـارك هللا فيـه، إذ الرجـل لـه ىفى وهذا مـن الكـذب الـذ. فلم حيُِْر جوا

  :أال تراه يقول. وهو يعده جرأة وقدرة وقلة احتفال
  مـــدحُت قومـــا، وإن عـــشنا نظمـــُت هلـــم

ــــل و اقـــــــصائدً     ـــ ث اخلي ـــُصنِ  مـــــــن إ   احلُــــ

    
ــــضمَّرة ــــــ ــــا م ــــاج قوافيهــــــ   حتــــــــــت العجــــــ

ـــــدخلن ىف    ـــــــــ ــــــــْدن مل ي ــــــ   "ُأُذِن؟ إذا تـُُنوِش

    
ومن هذا الوادى تعليقات العكربى على بعض أبيات املتنىب الىت خيرج فيها على النسق 
ـــه التزامـــه جتاهـــه مـــن اإلجـــالل  ــادح مبمدوحـــه ومـــا ينبغـــى ل الثقـــاىف اخلـــاص بعالقـــة الـــشاعر املـ

ع، إذ كـان املتنــىب حريـصا علــى أن يتعامـل مــع ممدوحيـه تعامــل النـد للنــد ال واخلـضوع والتخاشــ
نئة كافور ببناء دار جديدة   :مادح مع ممدوح، كقوله مثال ىف 

ـــاءِ  ــــــ ـــــــــــات لألكفــ ــــــــــا التهنئ   إمنـ

ــــــــداءِ     ــــــدَِّىن مــــــــن البـَُع ــ ـــــــن َي   وملـ

    
ــــضوٌ  ــئ عـــ ـــــــك ال يهنـــــ   وأ من

ـــــسرات ســــــائر األعــــــضاءِ       :ملـ

    
بــني األكفــاء، وبينــك وبــني مــن ى إمنــا جيــر  رســم التهــاىن: يقــول: "وهــذا تعليــق العكــربى

ِىن : "وقولــه. يتقــرب إليــك مــن بعــد كــل أحوالــك،   يريــد أ منــك أشــاركك ىف. مــن الــدنوّ : " يَــدَّ
 مــن مجلــة يهــىنء ســائر األعــضاء؟ وال يكــون ذلــك الشــرتاكه افهــل رأيــت عــضوً . أفــرح بفرحــك

   والكفــاءة لنفــسه، ويــشركها مــع املمــدوحني ىفاملــسامهةى يــدع: الطيــب وهــذه عــادة أىب. معهــا
ومـن ذلـك أيـضا ".  علـيهموليس ذلك للشاعر، وإمنا كان هـو يعملـه إدالًال . كثري من املواضع

قوله تعليقا علـى بيـت املتنـىب الـذى يعـرِّض فيـه بـسيف الدولـة ويرفـع كـافورا فوقـه، والكـالم ىف 
  :فورالشطر األول عن أفراسه الىت محلته إىل مصر حيث كا

ـــــــريِه ــــــــــــَواِرُك غـــــــ ــ ــــــــافوٍر تـَ ــــــــُد كــــــ   قواِصـــــ

ــسواقيا    ــتقلَّ الــ ــــْن قَــــَصد البحــــَر اســ   :وَم

    
ــة ملــا مســع هــذا البيــت قــال" ســاقية، وجعــل  جعلــىن! لــه الويــل: ويقــال إن ســيف الدول

ن عــن نقــض عهــد وقلــة مــروءة، ألنــه مــدح  ؟ وإن كــان املتنــىبااألســود حبــرً  قــصد هــذا، فلقــد أ
 بن محـدان وال كـان فـيهم مـن لـه شـرفه وفـضله ألنـه عـرىبى عطاه عل، فلم يعطه أحد ما أاخلقً 
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لشعر  الشرف واحلسب إال دمحم بن عبـد هللا الكـوىف ومل ميدح مثله ىف. من سادات تغلب عامل 
  ".احلسىن

  :وقوله ىف األبيات التالية من شعر شاعر
ـــــد ــــ ــُر ِعن ـــــــ ـــىتى ُحتَقِّ ــــ ـــــــــبٍ   ِمهَّــ ـــلَّ َمطَل   ُكــــــ

ــىن َويَقــــــــُصُر ىف      ى املَُتطــــــــاِولُ املـَـــــــدَ  َعيــــــ

    
ـــــــودً  ـــــُت َط ــــا زِلــ ـــاِكيباَومـــ ــــ ـــــــزوُل َمن    ال َت

ــــــــضَّْيِم ىف    ــــــــ ـــــــَدت ِللــــ ــــ ـــ ــــ   َزالِزلُ  ِإىل َأن بَـ

    
...  

    
  ِمـــَن املَجــــِد َوالُعــــالى َوَمـــن يـَْبــــِغ مـــا َأْبغــــ

ـــــاِىي     ـــــــساَوى املَحـــــ ـــــلُ  تَـــ ـــَدُه َواملَقاتِـــــ   ِعنـــــــ

    
ـــــــــُكم ــــاُت ِإّال نُفوَس ـــــــــَسِت احلاجـــــ   َأال لَي

ـــيَس َلنـــــــــا ِإّال     ـــــــاِئلُ َولَــــــ ـــــُسيوَف َوســ   : الــــ

    
يريـــد أنـــه ال يـــرتك قتـــال األعـــداء، وال يطلـــب إال أنفـــسهم، وال يتوســـل إىل أحـــد، بـــل "

ال نطلـب إال أرواحهـم، : يقـول مللـوك عـصره ":ىوقال الواحد. يتوسل إىل بلوغ مراده بسيوفه
  ".وال يقول هذا القول إال لداللته على محقه". وال نتوسل إال بسيوفنا

عـن تغـري " أخبـار أىب الطيـب املتنـىب: "ىف كتابه) م١٩٣٢ت( توفيق البكرى ويقول دمحم
م كان ميكن أن تنحط مكافأته على القصيدة املدحيـة إىل  ملتنىب من الفقر املدقع، أ األحوال 

وكــان : "دينــار واحــد، إىل الغــىن الطائــل بعــد اتــصاله بــسيف الدولــة وإكــرام األمــري احلمــداىن لــه
كل سنة على ثالث قصائد يعملهـا، وذلـك غـري   رتب له ثالثة آالف دينار ىفسيف الدولة قد 

ــى . العطــا واملــنح ــه الُعْجــب بنفــسه فتعــاىل عل ــه داخل فلمــا صــار أبــو الطيــب إىل مــا صــار إلي
رجاالت احلضرة وأكثر من اإلدالل والسمو والتيه وأوسعهم حتقريا واهتضاما، فغصت اجلماعة 

 األلـسن، وبـسرت لـه وجـوه املنافـسة واحلـسد، وملئـت القلــوب بـه، وكثـرت الوشـاة، وانطلقـت
فـراس وغـريه مـن أبغـض النـاس لـه، وأكثـروا فيـه  محدان كأىب لبغضاء حىت كان األمراء من بىن

ورمبــا . الغالــب مــن الــشكاية والــسعاية، وســيف الدولــة ال يــسمع مــنهم قــوال وال يعــريهم أذ ىف
العتــذار واالســتعطاف علــى نفــسه بعــض الــشيء منــه، فــيفطن لــه يقــع ىف  أبــو الطيــب ويبــادره 

  :لسان الشعر، فيقبل منه حىت قالوا إنه ملا أنشده هذا البيت من قصيدة له
ـــال حاســـــــد ـــــا قــــ ــــان َســـــــرَّكمو مــ   إن كـــ

ــــــــــــاكمو َأملَُ     ــــرٍح إذا أرضـــــ ـــــــــ ـــــــا جلــــ ـــــــــ   فمـ
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 إال أن أ الطيـب. عنه وقربه وقبَّل رأسـه وأجـازهى وكان سيف الدولة واجدا عليه، رض
ئه بل أصر على خطتـه واسـتمر علـى طريقتـه، ففـسد رأ ى مل يرعو عن ُغَلَوائه ومل ينهنه من كرب

منهـا  سيف الدولة فيه، وحتول قلبه عنه وغض منه، وجرت بينهما مـسائل ووقـائع تـَبَــنيََّ املتنـىب
ذلك وعرفه، إىل إن كان ذات يوم، وقد حـضر جملـَس سـيف الدولـة، وفيـه مجاعـة مـن العلمـاء 

اللغـة تكلـم  وجـرت مـسألة ىفى، عبد هللا بن خالويه النحو  وأىبى الطيب اللغو  لفضالء كأىبوا
فضعَّف أبو الطيب قـوَل ابـن خالويـه، فـأخرج مـن كمـه ، الطيب املتنىب فيها ابن خاَلَوْيِه مع أىب

ة، محدان، وله عليهم مشيخ وكان ابن خالويه معظَّما عند بىن. فَشجَّه مفتاحا فضرب به املتنىب
ــِدم ســيف الدولــة علــى االنتــصاف ألىب الطيــب مــن ابــن خالويــه، فغــضب أبــو الطيــب  فلــم يـُْق

  ".لذلك، وكانت من أعظم أسباب فراقه له
العـود اهلنـدى عـن أمـاىلَّ : "ىف كتابه) م١٩٥٦ت(وقال ابن عبيد هللا العلوى احلضرمى 

وكثـريا : "ـا عجبـا مـسرفامستَفزا من إغراق املتنىب ىف مدح نفسه والعجب " ىف ديوان الكندى
  :قوله ما يشفُّ كالم الناظم عن احنطاط نسبه وزمانة حسبه، كما ىف

ِىل  َ ــــــْسُت ُأ ـــ ــــــ َوَل ـــ ـــــــــَد ِإْدرَاِك ــــــالَ ى بـَْع ـــ   الُع

    ً ـــــــَرا ـــــــاَن تـُ ــُت َأْم كـــــــْسَباَأَك    َمـــــــا تـََناَولْـــــ

    
  :وقوله

ـــــــــــــــمْ  ُــ ـــــــــُدْوَد َهل ــــْذُكُر اجلُــــــــ ـــــــــ َــــ ـــــــــــــــا ي ــ   َوِإمنَّ

ــــــُدوا     َفــــــــ ــــــــــُرْوُه َوأَنـْ ـــــْن نـََفــــ ــــــ ـــــــــــهْ َمـــ   ِحيَـلَـــ

    
ل الفـرع دائمـا علـى األصـل ال ىف وتراه من أجل ما جيـد مـن ذلـك ىف نفـسه  نفـسه يفـضِّ

  :أال تراه يقول لسيف الدولة. ممدوحيه فقط بل حىتَّ ىف
ُهمْ  ــــنـْ ــــ ـــــَت ِمـــــــ ــــــ َم َوأَنْــــ َ ــــِق اَأل ـــــــــ ــ   َوِإْن تـَُف

ــُض َدِم الَغــــــــــَزاِل؟    ـــــِإنَّ املِــــــــــْسَك بـَْعــــــــ   فَـــــ

    
  :ويقول له أيضا

ـــــــــــاِذِلنيَ  ــــ ــــــــــــــَواِذالَ   ِىف َوالَع ــــــَدى الَعـ ــــــ   النَّـــ

ــــــاِئالَ     ــــــ ـــــــــْضِلَك الَقَب ـــ ــــــــــــَضُلْوا بَِف ـــــــْد َف   َقـــــ

    
  :ومن ذلك قوله

ـــــــٍل َشـــــــــرِْيفٍ  ـــلِّ َأْصــ ـــْوَق ُكــــــ ــــ ــ   نـَْفـــــــــُسُه فـَ

ـــــــَو اىنِّ     ـــ ـــــاِزي َوَل ـــــ ـــــشَّْمِس َع ـــــ ـــُه ِإَىل ال ـــ ــــ   َل

    
  :وقوله

ـــِىن  ــــــَراُم بَــــــــــ ئِـــــــــــــِه كِـــــــ َ ـــ ُكـــــــــــــلُّ آ ــــ نْــــــ   ـالدُّ

ـــ    ــــ ــــــ ـــــــَرامِ ــــــ ـــــــــ ـــــــــِرُمي الِكــ ــــــ ــــــُه َكـــ ـــــــــــ   َيا َوَلِكنَّـ
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  :وقوله
َقــــــَضى ـــُن ُمْكـــــَرٍم انـْ ـــِإْن يَـــــُك َســـــيَّاُر بْــ   فَــ

ـــــَوْردُ     ــــاُء الـــــــَوْرِد ِإْن َذَهـــــــَب الــ ـــَك َمـــ   َفِإنَّــــ

    
  :وقوله

ـــــُصَرَها ْغِلــــــــُب الَغْلَبــــــــاُء ُعْنـــ   َوِإْن َتُكــــــــْن تـَ

ـــِإنَّ ِىف     ـــًىن  فَـ ــــْيَس ِىف اَخلْمــــِر َمْعـ ــــبِ   َل   الِعَن

    
  :وقوله

ــــــــ ــــــــرً اَفِتيًه ـــــــَة ا َوَفْخ نَـ ــــب ابـْ ــــ ــلٍ  تـَْغِل ــــــ   َواِئ

ــــــــــلُ     ــــــــــاِخرِيَن قَِبيـــ ـــــْريِ الَفـــ ـــِت ِخلَــــــــ ــــ ــــــ   َفَأْن

    
  :وقوله

ــــــــْيِهمْ  ــــْيِش ِفــــ لَعـــــــ ِ ـــو  ــــــ ُهُمـــ َ ِمنـْ   َوَمـــــــــــا َأ

َهِب الرََّغــــــــــــامُ     ـــذَّ ــــــ ـــــــِدُن الـــ ـــــْن َمْعـــــ   َوَلِكـــــــ

    
  :وقوله

ــــْوِىن  ــَرِم َوالِـــــــــدٍ  َولَـــــــــو َملْ َتُكـــــ ــَت َأْكـــــــ   ِبْنـــــــ

ــِك ِىل     ــــضَّْخَم َكْونُـــــ ِك الــــ َ   أُمَّــــــــا َلَكـــــــاَن َأ

    
  :وقوله

ْـــــــــشِ  ـــــــــوى َمت ِر َغْريِِمه َ ـــــــى آ ــ   الِكـــــــــَراُم َعَل

َْتِــــــــــ    ــــا  ـــــــُق َمــــــ ــَت َختْلُـــ ــــــ ــدِعُ ى َوأَنْــ ــــــ َتــ   َوتـَبـْ

    
  :وقوله

ـــــــهُ  ــــُسُب النَّـــــــاُس َأن ـــ ْن ـــــــا يـَ ــَك َعمَّ ـــــ   َويـُْغِنْي

ــــــــَسبُ     ــــــــاُت َوتـُْن ــــاَهى املَْكُرَم ــــ َن ــــــــَك تـَ   ِإَلْي

    
  :وقوله

ـــةٌ  ــــ ــــــ َع ـــــِه َال رَبِيـْ ــــــــ ٌن ِب َ ــْد ــــــ ـــــ ـــــــــــَشرََّف َع ــ   َت

ــــــــــُر ا    ــمُ َوتـَْفَتِخ ــــــ ــ ــــــــــِه َال الَعَواِص َيا ِب نـْ ـــــــدُّ ـــ   ل

    
  :وقوله

ــــــــــا َـ ــــَك، َوِإمنَّ ــــــ ــــــــــو ِإَلْيـ ـــَساُب َفْخِرِمهُـ ــــــــ   َأْن

نِ     َ ــْد ـــــــــــــ ـــــــــِلِهُمو ِإَىل َع ـــَساُب َأْصــــــ ــــــ ــــــ   أَْن

    
  ". إمنَّا ذلك رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم! وكذب وهللا وافرتى

ى عرتف بقلة العد، ويشتكوبينا صاحبنا ي: "وقال العلوى احلضرمى أيضا ينتقده ويقّرعه
  :من صفورة اليد، ويقول

ـــــَشْيٍء، َواللَّيـــــــــــــاِىل  ــــــــ ـــمُّ ِب ــــــ ــــــــــا  أهــــ ـــ   َكأنـََّه

ــــاِرُدِىن     ـــــــــ ــــــــــــــاِردُ  ُتطَـ ــِه وُأَط ـــــــــ ـــ ــــــــــــــْن َكوِن   َع

    
ــــــــِن اخلُــــــــالَِّن ِىف  ــــٌد ِم ــــ ــــــــَدةٍ   َوِحي ـــــــلِّ بَل   ُكـ

ـــــلَّ املُـــــــــَساِعدُ     ـــوُب قَــــ   إَذا َعظُـــــــــَم املَطلُــــــ
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  :ىويقول للمغيث العجل
ن ِ ــــَت  ـــــــا أَقْمـــــــ ــــ   َطاِكيَّـــــــــــَة اختَـَلَفـــــــــــتْ َلمَّ

ــــــــــــاُن ِىف  إَىل     ـــِرب الرُّْكبَـــــ ـــــــــ خلَـــــ ــــــــــا ِ ــــــ   َحَلبَـ

    
ــــــوِ  ــِسرُت َحنــــــَوَك َال أل ــــ ـــدٍ ى َف   َعلَــــــى أَحـــ

ـــَىت     ــــ ــــــــثُّ رَاِحَلــــــــ َ :أُحـــــــ ـــــــــَر َواألَد    الَفقــــــ

    
أن ى إذا به ينتفش دماغه، وميتلئ فراغه، ويعقص أنفه، وميد إىل النجوم كفه، وال يستح

  :نفس القصيدة يقول للمغيث ىف
ــــــَدةً  ـــــرَب َواِل ــــــُت احلَـ ـــــْرُت َجَعل   َوإن َعِمـ

ــــــــــــسَّمَهرِ     ــ ـــى َوال ــــ ــــــ ـــْشَرِىف اأًخـ ــــــ َـــــ َ  ، َوامل   أ

    
ـــــِسمً  ــى املَـــــوَت ُمبَت ـــ ـــــَعَث َيلَق ـــــلِّ أْش   اِبُك

ــــــــُه ِىف     ــــــ ــــــــــأنَّ لَـ ـــــ ـــــــــــــــىتَّ َك َ  َح ــــِه أَر ـــــــــ ــ   َقتِل

    
ــــــهُ  ـــِل يَقذفُــ ـــــــاُد َصــــــــِهيُل اخلَيـــــ ـــــــحٍّ َيَكـ   قُـ

ــــــ    ــــــــْن َســــــــْرِجِه َمَرًحــ َ اَع ــَر ــــــ لعــــــــزِّ أو َط ِ    

    
ـــــَذُر ِىل  ُر َأْمجـــــُل ِيب ، فَـــــاملَوُت أْع   والـــــصَّبـْ

ـــْن َغَلَبــــــــا    ــــدُّنَيا ِلَمـــــ ــُع، َوالــــ ــــــــرُّ َأْوَســــــ   َوالبَـ

    
قـة أو بعـري فانظر كيف يطمع ىف لقـد انتهـك ". امللك الكبري، وما جيد ما يتبلغ به من 

ـا وال املتنىب نسق املديح واملداحني، أى مل يـراع األصـول الـىت ينبغـى التـزام الـشعراء  املـادحني 
ر التخطىء والتقريع   .يصح خروجهم عنها، فكان أن أصاله بعض النقاد 

نـون عـن " القـراءة الثقافيـة: "دمحم عبد املطلب ىف كتابه. هذا، وقد وقف د عنـد قـول ا
  : ليلى

ــــــــــا ــــــُت حنوهــــ ــــــ ــليُت ميمــ ــــ   أراىن إذا صــــــــ

ـــــا    ـــ ــــــــوجهى، وإن كــــــــان املــــــــصلَّى ورائي   ب

    
 ثقــاىف آخــر شــديد اإلبعــاد ىف املاضــى، أال وهــو نــسق عبــادة ورأى فيــه إحالــة إىل نــسق

سـوف حتيلنـا علـى نـسق ثقـاىف موغـل ىف ) هلـذا البيـت(القراءة الثقافيـة "األنثى إهلًة، إذ قال إن 
ولــيس مــن اليــسري الوصــول إىل هــذا النــسق إال بتجــاوز . القــدم كانــت فيــه األنثــى إهلــة معبــودة

ــة، وفــتح الــذ حي حيــة أخــرىالقنــاع الــصياغى مــن  ــا الثقــاىف مــن  علــى أن . اكرة علــى خمزو
يالحظ أن هذا املخزون له طابع تراكمى أيضا، إذ إن هـذه املرجعيـة املقدسـة قـد تلتهـا مراحـل 

ألنثى هبوطا بشعا عرب عنه القرآن بقوله ألنثى ظل وجهه : "أخرى هبطت  ر أحُدهم  وإذا ُبشِّ
  )".٥٨/ النحل" (مسودا وهو كظيم

ين  ترى كـانوا يودعـون هـذا املخـزون الثقـاىف املـرتاكم اخلـاص بعبـادة األنثـى ىف ولكن أ
بالد العرب؟ إن القول مبخزون ثقاىف مرتاكم هنا يذكرىن مبا كان يقوله كارل يونج العامل النفسى 
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من أنه ما ترسب ىف النفس اإلنسانية خالل آالف السنني من " الالشعور اجلمعى"الشهري عن 
والرتهات كنموذج اخلطيئة والتفكري مثال وتشهِّى املوت والرغبة ىف العـودة إىل الـرحم األساطري 

ولكــن كــم مــن . والــوالدة اجلديــدة كمــا جــاء عنــد مــود بــودكني الناقــدة األمريكيــة املتــأثرة بيــونج
البشر  تـَُرى يوافقون بودكني على ما تقوله عن تلك النماذج؟ إننا حنن املسلمني مثال النشعر 

ــ مث إن هــذه األفكــار ال . دا بــصدى أى شــىء مــن هــذا ىف نفوســنا علــى أى حنــو مــن األحنــاءأب
ا ا اإلنسان من خالل الثقافة الىت يتلقاها ويقتنع    . توَرث بيولوجيا بل يتشر

ــونج، هــو شــىء يقــع ىف  كــذلك مــن الواضــح أن هــذا الالشــعور اجلمعــى، كمــا يقــول ي
لوراثة، فأين مكان هـذا الالشـعور  تـرى؟ وكيـف األصل خارج النفس الفردية مث ينتقل إل يها 

يــتم انتقالــه إىل نفــس كــل إنــسان ىف كــل العــصور وىف مجيــع األمكنــة؟ وملــاذا يقتــصر ذلــك علــى 
األساطري والرتهات وما أشبه وال يشمل اخلربات العمليـة والعلميـة؟ مث أيـن الـدليل علـى صـحة 

ن روائـع األدب والفـن تتـسم ذلك كله؟ إن يونج يستدل على وجـود هـذا الالشـ عور اجلمعـى 
بسمة اخللود، فهل هـذا دليـل كـاف؟ ومـاذا عـن األعمـال األدبيـة والفنيـة غـري اخلالـدة؟ مث هـل 

ـا كـل البـشر؟ كـال وألـف كـال كـذلك . هناك أعمال فنية وأدبيـة جيمـع علـى روعتهـا واالنبهـار 
 إىل هذه الرواسـب األسـطورية فمن االعتساف الشديد بل املستحيل رّد كل عمل أدىب أو فىن

طنـــا بتلـــك  والتـُّرَِّهيَّـــة املزعومـــة، فالغالبيـــة الـــساحقة مـــن هـــذه األعمـــال ال عالقـــة هلـــا ظـــاهرا و
ومــن الغريــب أيــضا أن يقــال إن هــذه الرواســب وحــدها هــى الــىت تلتقــى . األســاطري والرتهــات
لطبيعـة والطمـوح إىل القـضاء أليس ىف العلـوم والرغبـة ىف الـسيطرة علـى ا. عندها البشرية مجيعا

ــربط بــني أفــراد البــشر؟ أمــن املعقــول أن  علــى املــرض والفقــر والتطلــع حنــو الــسعادة مــثال مــا ي
ــق األســاطري والرتهــات  ــذى أحــرزوه، ال يرتبطــون إال عــن طري البــشر، رغــم كــل هــذا التقــدم ال

  الضاربة ىف أعماق األحقاب؟
ملناسبة فأغلبية اجلماهري ال تلقى أدىن  ولو كانت املسألة . ل للروائع األدبية والفنيةو

مسألة الشعور مجعى لكانت هذه اجلماهري هى أول من تفتنها هذه الروائع ولكان حتمسها هلـا 
ا أدىن من املثقفني والنقاد إىل الفطرة الـىت تقـرتب مـن هـذا الالشـعور  أشد من حتمس غريها أل

الــذى يــشرتك فيــه النــاس مجيعــا كرغبــة ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك فــإن . اجلمعــى املفــرتض
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اجلنس والطعام والشراب والتطلع إىل القوة والسلطان وما إىل ذلك ليس من اإلبداع الفـىن أو 
األدىب ىف شىء، وإن صلح كل من هذه الرغبات أن يكون موضوعا لعمل فىن أو أدىب بطبيعـة 

ىف املرتاكم هو تقريبا نفـس مـا فما يقال عن ذلك املخزون الثقا. احلال، إال أن هذه نقرة أخرى
جمرد مزاعم :  قيل عن خمزون هذا الالشعور اجلمعى من حيث المنطقيته والمعقوليته والمقبوليته

  . ال دليل على صحتها
ـــاريخ أن  ـــب الت ــرب أو ىف القـــرآن الكـــرمي أو ىف احلـــديث أو ىف كت ـــن ىف أشـــعار العـ مث أي

م؟ نعــم أيــن ذلـك؟ ومــا اســم املــرأة أو أمســاء ىف يــوم مــن األ" امــرأة معينـة"العـرب كــانوا يؤهلــون 
ن؟ ومــا الــسبب  تــرى ىف أن العــرب حتولــوا مــن  ن ويعبــدو النــسوة الالتــى كــان العــرب يؤهلــو
ا إىل كراهيتهـا والنفـور منهـا حبيـث تـسوّد وجـوههم ويكابـدون الغـيظ واخلـزى  ليه املرأة وعباد

ن زوجتـه قـد ولـدت  لـه أنثـى؟ لقـد أشـار القـرآن ىف هـذا الـصدد إىل حني يَبشَّر الواحـد مـنهم 
م كانوا يفعلون ذلك خشية الفقر والعار، فهل كان العرب ال خيافون الفقر والعار حني كانوا  أ
م فجأة قد حتولوا فأصبحوا خيافون الفقر والعار؟  فما السبب  ترى ىف  يعبدون املرأة مث إذا 

  الفقر والعار بسبب آهلتهم؟هذا التحول الغريب؟ وهل خياف العباُد 
ــا ال  ــد بنا كــذلك ينبغــى أال ننــسى أن بعــض األســر العربيــة فقــط هــى الــىت كانــت  تئ
العرب كلهم، بل كان من العرب أنفسهم حكماء أخذوا علـى عـاتقهم إنقـاذ الوالئـد مـن الـوأد 

 فلـو  وإال. والقيام برتبيتهن وتنـشئتهن، ومـنهم صعـصعة جـد الفـرزدق وزيـد بـن عمـرو بـن نفيـل
كان الوأد وكراهية البنات شائعا بني العرب لقد كان ينبغى أن ينقرض العرب منذ وقـت طويـل 

مث إن حاالت الوأد الىت حدثنا عنها التاريخ . ألن تكاثر النوع يستلزم ذكرا وأنثى ال ذكرا فقط
حــاالت حمــدودة ال تــدل علــى أن األمــر كــان منتــشرا االنتــشار الــذى يــوحى بــه كــالم األســتاذ 

كما ينبغى أن نتنبه إىل أن كراهية األنثى إمنا كان شـعورا مقـصورا علـى وقـت الـوالدة، . الدكتور
م  م ورمحـتهم لبنـا م الفائقة على زوجا م وغري وإال فكيف نعلل احرتام العرب العظيم ألمها

م سـوٌء كمـا  م أو بنـا م أو زوجـا حـدث وزوال أكثر من برج من عقلهم لو مس أ من أمهـا
لـسيف ال لـشىء إال ألن  مثال من عمرو بن كلثوم حني قطف رقبَة امللـك النعمـان بـن املنـذر 
أم النعمان طلبت من أم ابن كلثوم أن تناوهلا طبقا مـن األطبـاق وهـى ضـيفة عنـدها، فعـد هـذا 
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إهانــة ال تغتفــر وال يغــسلها إال الــدم؟ وانظــر كيــف يــضع ابــن كلثــوم الزوجــة ىف مكــان ومكانــة 
  : ةعالي

ــــَسانٌ  ــــــ ِــــــــــــــيٌض ِحــــ ر ب ــــــــــى آ   علــــ

ــــو    ــــــ ــــ ــــــــسَّم أو  ـــــــاذر أن تـَُقــــــ   ُحنـــــــ

    
ــــى بعــــــــولتهّن عهــــــــدً  ـــــْذَن علــــ   اأَخـــ

ــــــــــــا    ــــــب ُمْعَلمين ــــــ ـــــْوا كتائ ــــــ ـ   إذا ال قـَ

    
ـــ ــــ ـــــــــ ـــْسَتِلُنبّ أفراًس ــــــــ ــــ ــــــضً اَليَـ   ا وبيــــــــــ

ـــــــــــرى ىف    ــــــــــا وأسـ ـــــد ُمَقّرنينــ ــــــ   احلديـ

    
ـــشني اهلُـــــــــَويىن ــــــ ــن مي ــــــ ـــــــــا رُْحـ   إذا م

ـــــــشاربينا    ــــون ال ـــ ــــــزَّت مت   كمـــــــا اْهتَــ

    
ــنيـَُقـــــــــ ـــــــاد ويقلـــــــ ـــــــستم: ْنتَ جيــ   لــ

ــــو    ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــا إذا مل متنعـــ ـــــــــــــــــ   بـُُعولَتَـَنـــــ

    
ـــــا ـــــــــ ـــال بقينـــ ـــــــــ ــــّن فــــ ــــــ   إذا مل حنمهــــــ

ـــــــــــــا    ـــــــــدهن وال حيينـ ـــــــشيء بعـــــ   لـــــــ

    
وانظر ذلك كيف يتوجس حطان بن املعلَّى توجسا شديدا مما عسى أن يقع لبناته بعـد  

  :موته
ــــَزَلِىن  ـــــ ـــــــــهِ  َأنـْ ــــــــى ُحْكِم ــــدَّْهُر علـ ـــــ   ال

ــــضِ     ـــــــاٍل إىل َخْفـــــ ــاِمٍخ عــ   ِمــــــــن شـــــــ

    
ـــــــاَلِىن  ـــَىن  وغـــ ــــ ْهُر بــــــــــَوْفِر الِغـــ ـــــــــدَّ   الـ

ــــي فـََلـــــــْيس ِىل     ــــَوى ِعْرِضـــ   مـــــــاٌل ِســـ

    
ــــــــــاِىن  ــــــــــا َأْبكــــــ ــــــ ـــــدَّْهُر، و رُمبَّ ــــــ ـــــ   ال

ــي َأْضــــــــَحَكِىن     ــــا يـُْرِضــــــ ــــ ْهُر ِمب ـــــــدَّ   الـ

    
ـــــــــِب الَقطــــــــــا ــــــــاٌت َكُزْغـ ـــــــْوال بـُنَـيَّــ   َلـــ

ــــضِ     ـــــــــٍض إىل بـَْعــــــــ ــــن بـَْعــ ــــــ   رُِدْدَن مـ

    
ــــاَن ِىل  ـــعٌ  َلكـــــــــ ــــــ ـــْضَطَرٌب واِســــ ـــــــــ   ُمـ

ـــن ا    ـــْرضِ ِم   َألْرِض ذات الطُّـــوِل والَع

    
ــــــــــا ــــــ ـــــــــ َننــــــــ ــــا أْوُالد بـَيـْ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ   وإّمنــــ

ــــشِ     ـــــاُد َمتْـــــــ ــــ   علـــــــــــى اَألْرضِ ى َأْكبــ

    
  :ىوقال َبِشري بن النِّْكث الثَّقفِ 

ـــــــْعرِ  ــــَت ِشــ ـــــــــاى َأَال َلْيـــــ َ   ِإْن ُســـــــــَلْيَمُة فا

  املـَـْوُت مــا تـَْلَقــى مــن الَنــاِس والــدَّْهِر؟ ِىب    

    
ــــــــا، وتَ  ـــــــــا َحقَّهــــــ ـــــُرواإذا َظَلُموهـــــ ـــــــــ   ناَص

  الَقِطيعــــــــِة واهلَْجــــــــرِ  َعَلْيهــــــــا، وجلَُّــــــــوا ىف   

    
ــــهُ  ــــــ ـــــــصَّفاِئُح ُدوَن هــــــــــا، والـــ ــــــــــْدُعو َأ   فَت

ــــْربِ  لَــــــْو َأىنِّ ! ولَبـَّْيــــــكِ     ـــــُت ِمــــــن الَقـــ   َأَجْبــ

    
ه صعصعة   وانظر مقدار احلنان واحلب ىف كالم عامر بن الظَِّرب الَعْدواىن البنته حني أ

ى فــارحم ولــدى، كبــد  مــىنى تــشرت   صعــصعة، إنــك أتيتــىن: "إذ قــالبــن معاويــة خيطبهــا إليــه، 
وقــد أنكحُتــك . واحلــسيب كــفء احلــسيب، والــزوج الــصاحل أب بعــد أب. قبلتــك أو رددتــك
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 معـشر َعـْدوان، خرجـْت مـن بـني أظهـركم  . خشية أال أجد مثلك، أفر مـن الـسر إىل العالنيـة
احلظوظ علـى اجلـدود، مـا تـرك األول لآلخـر أقسم لوال قسم . كرميتكم من غري رهبة وال رغبة

  ".ما يعيش به
ــن ذوات  إلجــالل والرهبــة، ويـُْنظَــر إلــيهن علــى أ وكانــت هنــاك نــساء يــتكهَّنَّ وحيظــني 

هول لغيب ويعلمن ا كما ضرب العرب األمثال بنساء ىف العزة واحلكمة والفـضل، . اتصال 
وكـان هنـاك مـن "... ، َأبْـَصُر مـن زرقـاء اليمامـة"أم قرفـةَأْمنَـُع مـن "، "ما يـوُم حليمـَة بِـِسرٍّ "مثل 

ء ملكة تدمر وأخريا وليس آخرا لو كانـت األنثـى . حكمن من النساء كبلقيس ملكة سبإ والز
ــة املنظومــة فيهــا ورَْفــع الــشعراء  مبغوضــة علــى هــذا النحــو فكيــف نعلــل قــصائد النــسيب املتوهلِّ

  مكانتها عالية؟ 
نــون  ــذا مث ملــاذا كــان ا وحــده هــو الــذى هــاج عنــده هــذا املخــزون املــرتاكم فأنطقــه 

نون هلا هذا العـشق البـشرى؟ إن اإلهلـة إمنـا تـُْعبَـد  الكالم؟ وهل تتسق عبادة املرأة مع عشق ا
هلة كان يعشقها عابدوها، فـضال عـن أن  كـى " يـستعني "وال تـُْعَشق، وإال فليأت لنا أحد 

نـون؟ يهبه القدرة علـى حتمـل مـا  يـسببه لـه هـذا العـشق مـن عـذاب ال يوصـف كمـا ىف حالـة ا
ــا تزوجــت رجــال آخــر غــري الــذى كــان يعــشقها هــذا العــشق اجلنــوىن مبــا يــستتبعه  ودعنــا مــن أ
الزواج من معاشرة جنسية واحتكاك يومى تنفعل فيه النفوس ويدب اخلالف واخلصام حـىت لـو  

نـونودعنـا كـ. كان الزواج قائما على احلب الشديد هـا ا ـا قـد ماتـت، ور مث إن . ذلك مـن أ
شاعر الوهلان قد نفى، ىف القصيدة الىت اختار منها األستاذ الـدكتور هـذا البيـت واقتطعـه مـن 
سياقه، أن يكون مشركا حني قال عن صالته ما قال، وإمنا هو العشق الذى وهلـه توليهـا وطـري 

املائـة، وكـل شـعره فيهـا وأخبـاره ىف عـشقه تـدل وهذا التعليل منه صحيح مائة ىف . عقله تطيريا
، إذ كانت قد  ا قد بلبلت عقله أميا بلبال، ومل يعد جيد عنها ُسُلوا أو يستطيع هلا نسيا على أ
أنشبت جذورها احلديدية املدببة ىف القلـب، ومل يكـن ممكنـا انتـزاع هـذه اجلـذور احلديديـة أبـدا، 

نتزاع روحه معها حىت ل يقـول .  قد دعا َهللا عليها أن يبتليها مبا ابتاله به من عـذاباللهم إال 
نون ىف القصيدة املذكورة   :ا

ـــــا أراىن ــــــــــُت حنوهـــــــــ ــلَّيُت ميَّْمــــ ــــــ   إذا صــــــ

ــــــــام    ـــــــــاى، أمـ ـــصلَّى ورائي ـــــاَن املــــــ   وإْن كــــ

    



 

٤٢

ـــــــــا ىب ــــــــا ومـــ ـــــنَّ حبَّهــــ ــــــ ــــــراٌك، ولكـ   إشــــــ

ــشََّجى أْعيــــا الطَّبيــــَب املـُـــَداِو      مكــــاَن الــ

    
ــــــــلِّ  ـــــــا أدر ى، ُأَص ــــــــا ىفمـ ــــــــا ذكرُ   إذا م

ـــــا    ـــــلَّيُت الـــــــــضُّحى أْم مثانيــــ ــْنيِ صــــ تَـــــــ   أثنـْ

    
ـــ ـــــ ـــــا جْئتهــــــــا أبغ ـــــــفائى ومـــ   بنظــــــــرةٍ ى شـ

ـــــــــــــدائيا    ــــــــــصرفُت بــ ا إالَّ انـــــ   فأبـــــــــــــــصرُ

    
ــْريِ ـــــــ ـــــروِف ِمنهـــــــــا ِلَغ ـــ ملعـ  َُ ـــــضى ا ــــ   َق

لــــــشوِق واِإلبعــــــاِد ِمنهــــــا َقــــــَضى لِيــــــا      و

    
...  

    
ـــةً  ــــ ـــوُت ِإلَـــــــَه النـــــــاِس ِعـــــــشريَن ِحجَّ   َدَعــــ

ـــــار     ــــ ـــى َ ــــ ــ ـــــــــا ىفى َوَلْيل ـــــــــيِس َوخالِي   األَن

    
ـــ ــــ ــ ـــــــيتى ِلَك ــ ــــــِل بَليَّ ـــ ـــــــــى ِمبِْث ـــــــــى ليل تَـَل   تـُبـْ

ـــــِصَفىن    ــــــ ـــــا فـَيُن ــــــ ـــــــــــَتعَلَم حالِي ـــــــا، فـَ ــــ   ِمنه

    
ـــْم يَـــــسَتِجب ىل   مـــــن هواهـــــا بـــــدعوةٍ  فـََلــ

ـــا زاَد بـُْغــــــــــضِ     ــــ ــــاِدى َومـــ   اليــــــــــوَم ِإّال َمتــــــ

    
ـــــــين ــــــ ــــــــــْزَعُم أن ـــ ــــى مثَُّ تـَ ـــــــــ ــــــْذِنُب لَيل ــــ ـــ   َوُت

ـــْأُت، وال     ـــاَأَس ـــا بِي ــاِس م ـــى النـ   خيفـــى عل

    
أى أنـه يـدعو إهلـا أن يعاقـب ! فهل هنـاك مـن يـدعو علـى إهلتـه؟ ويـدعو مـن؟ يـدعو هللا

نون يعرف أنه مسلم وأن املسلم إذا صلى فقبلته . إهلة ما هذا؟ كذلك من الواضح البني أن ا
 الـذى طـار منـه ذا يؤديهـا، إال أن عقلـه الكعبة، وأن هناك صالة امسهـا صـالة الـضحى هـا هـو

مث هــل تعــرف عبــادُة املــرأة الــصالَة . بــسبب هــذا العــشق الطــاغى مل يعــد يعــرف كــم ركعــة صــلى
بــشكلها اإلســالمى؟ ولــو كــان التفــسري الــذى قدمــه األســتاذ الــدكتور صــحيحا فلمــاذا مل يظهــر 

نون هذا املخزون الثقـاىف املـرتاكم اخلـاص بتأليـه املـرأة سـوى مـرة واحـدة يتيمـة مل  تتكـرر عند ا
ليــه املــرأة ال وجــود لــه بتــا ىف الــشعر اجلــاهلى  ؟ وإذا كــان  نيــة ىف حيــاة هــذا العاشــق املَُعــىنَّ
نون، وهو الرجـل املـسلم احلـريص علـى الـصالة مبـا فيهـا صـالة  الوثىن فكيف يظهر ىف شعر ا

ى لـو كانـت الضحى النافلة رغم اآلالم الىت تنتاشه من كل جانب جراء حبه اليائس لليلـى؟ تـر 
ليلى إهلـة أكـان يـستجري  ليخفـف عنـه عـذاب حبهـا؟ كيـف  تـرى؟ يقـول احملـب املـسكني 
داعيــا ربــه وطالبــا منــه املعونــة علــى هــذا احلــب املــستحيل ومتعجبــا مــن هــذا القــضاء العجيــب 

ه ىف كل حال   :وذاكرا إ
ـــذَّبٌ  أال ىف ــــــ ــــٌب ُمَعـــــ ــــبيِل ِهللا َقلــــــــــ َلــــــــــى الَغــــــــــ  َســــــــــ ــــذِْكُرِك  َليـْ   َداَة طــــــــــُروبُ فَــــــ

...  
ــــــــــىن ـــْو أَنَّــــ ــــــــــا َولَـــــــــــ ـــَتغِفُر َهللا ُكلَّمــــ ــــ ــــــ ـــ  َأْسـ ــــ ــــــْب َعلَـــ ــــ ــــِك َمل ُتْكَت ــــــ ُــــــــــوبُ ى ذََكرُت   ُذن



 

٤٣

...  
ـــقٍ  ــــــ ــــ ــــــَة عاِش ــــــ ـــى َحمَبَّـ ــــــ ــــ ــِك  ليل ـــــاَج اهلَــــــَوى ىف  ُأِحبُّـــــــــــ ــبُ  َأهـ ــــــُه َهليــــ ــــِب ِمْن   الَقْلــ
ــــهُ  ـــ ــــ ــــَث هللاُ َخْلَق ـــــــ َع ـــــــّىت يـَبـْ ــــ ــِك َح ــــــ ــــِسيبُ  ِمْنــــــِك ىف وىل  ُأِحبُّـــ ـــساِب َحــ   يــــــوِم احلـــ

ـــ ــــَقى هللاُ َأرًضــــ ـــ ـــــــى َحتُلُّهـــــــااَس ـــُل لَيل ــــ ـــُكوبُ    َأْه ـــاَد َعَلْيهــــــا الَغْيــــــُث َوْهــــــَو َســـ   َوجـــ
                               *   *   *  

ـــَزمٍ  ــــ ـــــ ــْشَعَرْيِن َوزَْم ـــــــــ ملَـ ِ ــــــا  ــــــ ــُت َهل ـــــــــ ــبُ   َحَلْفـ ـــــِسمَني رقيـــــ ــــوَق املُقـ   َوذو الَعــــــْرِش فـــ
ــــــ ـــاَن بـَ ــــــِئن كـــ ً َل ــــــّراَن صــــــاِد ــــاِء َح ــــــ ِإَىل   ْرُد املــ ــــــ ـــــــــ ـــ ـــــبُ اَحبيًب ــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــا َحلَبي ـــــــــ ــــــ ــ َّ    ِإ

                               *   *   *  
ــــــــــجيجٌ  ـــــــــم َض ــــــــــيُج َهلُـ ـــِك واحلَج ــــــ ـــــبُ   ذََكرتُـ ــــــ ــ ــــــــــا َوجي ـــ ــــــــوُب َهل ـــــ ــــــــَة، َوالُقل ـــــ   ِمبَكَّ

ــــــــــن ىف ــُت وحنــــ ــــــ ـــــــــرامٍ  فقلــــــ ـــــــٍد َحـــــ ــــوبُ   بـََلـــــــ ــــ ــــــ ــَصِت الُقلـــ ـــــــــ ــــِه وِهللا ُأْخِلــــــ ـــــــ   :بِــــــ
ـــــــوبُ  ــــــ ـــــاَأتــ ـــــــــ ــــــُن ِممّــ ــــــ ــَك  َرمحَــــ ـــــــــ ــــُذنوبُ    ِإَليـــــ ــــ ــــــــد َتظــــــــاَهَرِت ال َق ــــُت، فـَ ــــ   َعِمل

ــــــــــي ــى َوتـَرْك ــــــ ــ ــــــــــَوى ليل ـــــْن َه ــــــــــا ِمـــــ ـــــــا فَــــــــــــــــــــــــِإىنّ   َفَأّم ـــــــــ ــــــ ــ َرَ ـــــــوبُ  ِز ــــــــــــــ   ال أَتـــ
ــىب ــــــ ــــــــدها َقلـــــ ــف، وعنـــــ ــــ ـــــنيٌ  وكيـــــــ ــــُب؟  رَهــــــــ ــــــ ــ ــــــــــا أو أُنِي ــــــك منهــ ــــــ ــــوُب إلي ــــــــ   أت

                               *   *   *  
، ِإن  ــبَّ بيَننـــــــــــاَأ َربِّ ــــــــــِسِم احلُــــــــ   َعلـــــى ُحبِّهـــــا َجْلـــــدا َســـــواَءيِن فـــــاجعلىن  َمل تـَْق

                               *   *   *  
ــــس ــــْب نف ، َه ــــا َربِّ ــــسى َفي ــــــريُ   وداِوينى لنف ــــــ ــــــــــــٌة َوَزفـــ ـــــى ُكربَــ ــــ ـــــــى ِلُتْجلَـــــ ــــ لَـــ   بَِليـْ

                               *   *   *  
ــــــ ـــــوُت إهلــ ـــــا جهلتهــــــــادعــــــــوةً ى دعـــ ـــ ـــــــا ختفــــــــــ ورىب   م ــــــــــصريُ ى مبـــ ـــصدوُر ب ــــ ـــ   :ال

ـــــا العـــــالى لـــــئن كنـــــَت تـُْهـــــدِ  ـــــْرد أنيا ـــــىن  بـَ ـــــــــ ــــــــَر مــ َقــــــــ ــىن ِألَفـْ ــــــ ـــــــــُري؟ إنــــــــ ــــــ   َلَفِقـ
ـــىنِّ   فقـــد شــــاعت األخبــــار أْن قــــد تزوجــــتْ  ــــــ ـــ تي ـــــــل  ـــــــِشُري؟ فهـــــ ـــــ ـــــــالق َب   لطـــــ

                               *   *   *  
ــــالُم ِهللا  ـــَىن َعَليـــــــــــِك َســـــــ ــــــ ـــَة املـُـ ــاتَِلىت   غايَــــــــ ـــــــــ ــــــــــشرِ  َوق ــــِة واحلـ ـــــــ ـــــــــىت الِقياَم   حــ

                               *   *   *  



 

٤٤

ــــــــــا َِْن ال ُأِحبُّهـــ ــــى  ــــــ ــــْت ليلـــ ـــــــــ ــــاىل  َأال َزَعَم ــــى َواللي ــــشفِع َوالــــَوْترِ  بـََل ــــشِر َوال   الع
ــــذ ــ ــــــى وال ــــــريُهُ ى بـََل ـــــَب َغ ــــــُم الَغيـ ــــــــِه َجتــــــــر   ال يـَْعَل ــــــسَّفى ِبُقْدرَِت ــــــرِ  اِئُن ىفالــ   البحــ
ــــَدهُ ى بـََلـــــى والـــــذ ـــرِ   دى ِمـــــَن الطـــــوِر َعْبـ ـــــــــ ــــِة َوالنحــــ ــــــــ َم الذبيحــــ ـــــــــــــَم َأ   َوَعظَّـــ

ـــاِس ِمثَلمـــا ـــى الن ـــى َعل َلت ليل ـــضِّ ـــد ُف لَــــُة الَقــــْدرِ   َلَق َلْت لَيـْ   علـــى ألــــِف شــــهٍر فُــــضِّ
                                *   *   *  

ــــــلَّ الَّـــــــذ ــــضى َلَعـ ـــهاألُ ى يقـــ ــــوَر بعلمــــ ــــــْصرُِفىن  مـــ ــ ـــ َسَي ــــ ــــــــى قَــــــــْدرِ ايوًمـ ـــــه عل ـــ    ِإلي
ــــــٌني مــــــــا َمتَــــــــلُّ ِمــــــــَن الُبَكــــــــا ــُر َعــ ـــ ـــ ـــرِ   فـَتَـْفتـُ ــــ لزَّْج ِ ــُه  ـــــ ـــــا يـُنَـْهَن ـــــــٌب مــ ْل َـــــــْسُكُن قـَ   َوي

                                *   *   *  
ـــــــــــ ـــــــى ِحلَــــ َُ َأن تَبقــــــــ ــــــشاَشةٌ ى َأىب ا ــــــ رً   بَـــ ـــَصبـْ ـــْربا  ىل َعلــــــى مــــــا شــــــاءه هللاُ افَــ   َصـــ

                                *   *   *  
ــــا والــــــــذ ــــشً ى َأَمــــ رً    َوقـُــــــــوَّةً اأعطــــــــاِك َبطْــــ ــــشي  َوَأْزراىناَوَصـــــــبـْ ـــن َبْطـــ ــَص ِمــــ ـــــ   َونـَقَّ

ـــصً  ـــ ـــِك خاِل ـــوى لَـــ ــــَض هللاُ اهلـــ ــ ــــــد َحمَ ــــــــُه ىف  اَلَق َب ـــىنِّ  َورَكَّ ـــــ ــــــــب ِم ــشِّ  القل ــــــ ــــــال ِغ ــ   ب
                                *   *   *  

ــــــهُ  ـــٍت ذاَت يَــــــــــــوٍم َلِقيتُــــــ ــــــ ــــــــــوُل ِلُمْفـــ ــــــــا  أَقــ ـــ ـــــــــــضاُء ُمْلًقـــــــــــى ِرَحاُهل ــَة َواألَْن ـــــــــ   :ِمبَكَّ
ــِربىن ــــــ ـــــــــ ــ ــَك َأْخ ـــــــــ ـــــيت ِبَربِّــــــــ ـــــــــ َْمثَِ الـــــ ــــــسم  َأَملْ  ـــرَّ جبـ ــــــاٍن َخَياُهلــــــــا؟ى َأَضــــ ــــــن زَمـ   مــ

ــــــــالَ  ـــسُّها: َفقــ ــــــ ــــوَف َميَـ ــــــ ـــــــى وِهللا َس ـــ ــــــــــَوى ىف  بَل ــــــــــذاٌب َوبـَْل ــــــــاِة تـَنَ  َع ــ ــــــــــااحلي   اُهل
ــــــــَرةٍ  ـ ـــــــــواِبَق َعبـْ ــــُت، َوَمل َأْملِـــــــــك َس ـــــ ُقْل ـــــــا  فـَ ماُهل ِْ ـــــــِب القمـــــــيِص ا   ســـــــريٍع ِإىل َجْي
ــــــــــا ـــ ـــا َوَأقاَهل ـــــــــ ـــــــا َذنـَْبهـ َُ َعنهــــــ ـــــــــا ا ــــــــاَن ىف  َعفــــ ـــــاالــــــــــدنيا قلــــــــــيًال  َوِإْن كــ    نـََواُهلـــــ

                                *   *   *  
ـــــَذْنٍب جَ  ـــُت َوَمل أحجــــــج لِـ ــــهُ َحَجْجـــ ــ ُت ْعـــــدِ   نَـيـْ ـــْن لِتـُ   علـــــى قـــــاِطِع احلَْبـــــلِ  ىلى َوَلِكــ

ــــــ ـــَت بَِعقلـــ ــــــ ـــــــــغريَةً  ىفى َذَهْب ـــــا َص ــــ ــــِربَْت ِســــــّىن   َهواه ــــا َعْقلــــــي، َوقَــــــد َكــ ــ ــُردَّ ِ ــــ   فـَ
ــىن ـــــــــ ــــبَّ بي ــــ ـــــــساِو احلُـــ ــــ ــــــــــا َوِإّال َف ـــــوال  وبيَنهـ ـــــ ــَك  م ــــــ ــــــــــْدلِ ى َفِإنَّــ لَع ِ ـــُم  ــــ ـــ   َحتُك

                                 **   *    
ــــــ ــــــ ـــــــــذيى خليل ـــ ـــــــك ال ـــــ   ليلـــــى وال مـــــا قـــــضى ليـــــا قـــــضى هللا ىف  ال وهللا ال أمل



 

٤٥

ــــــــــتالىنى، قـــــــــــضاها لغـــــــــــري  ـــــا وابـ ــــا؟  حببهــــــ ـــــــى ابتالنيـــ   فهـــــــال بـــــــشيٍء غـــــــري ليل
                                *   *   *  

ـــــــَوةٍ  ــ ـــــــــُت ليلـــــــــى ِخبَْل ْي ـــــــالنَ   َحَلفـــــــــُت َإلِْن القـَ ــ ـــــاَأطـــــــــوُف ببيـــــــــِت ِهللا َرْج ــــ    حاِفي
ــــــــَكرُت لِـــــــــَرّىب  ــــِك، َنظْـــــــــَرةً ، َشـ تُـــــ ــــــا ال َشــــــكَّ تَــــــْشفِ   إذ رَأَيـْ ـــــْرُت    ُهَياِميــــــاى َنظَـ

                                *   *   *  
َت َليلـــــى ِهـــــ ــريَّ ، ِإذ َصـــ ـــــــــِزىنّ   املـُــــَىن ى َفيـــــا َربِّ ــ ــــــــــا َف ـــا لِيـ ــــ ـــ ـــــا َكمـــــــــــا زِنـَْتهـ َنيهــــــ   ِبَعيـْ

ــــــْضها إِ  ــــ غِّـــــــــــــــــــ بـَ ــــــــــا َىل َوِإّال فـَ ــــــ ـــــــــ ــــِإىنّ   َوَأْهَلهــــ ــــ ـــَدواِهيا َف ـــــ ـــــــى قــــــــد َلِقيــــــــُت ال لَـ   ِبَليـْ
ـــــسً  ـــــفَُّه اهلَـــــَوىايَلومـــــوَن قَـْي ــَد مـــــا َش ـــ َت يُراعــــــــ   بَع ِكيــــــــاى َو ــْرياَن    الــــــــنجَم َحــــــ

ـــــوىاَفيــــــا َعَجبًــــــ ــــــوُم َعلــــــى اهلَـ ـــــ   ِممَّــــــن يل ـــــًىت َدنًِف ــــصِرب عـــــاِرافـَ ـــــَن الـ    أمـــــسى ِم
ــــادِ  ــــسمواتِ ى الَّــــذى يُن ــــوَق ال ــــهُ َف ــــِسَف َوْجـــــــــدً    َعْرُش ِواِلَيْكـــــ ـــــِه  ــــ    بـــــــــَني َجنَبي

                                *   *   *  
ـــْت لـــه العـــيُس َوارَمتـــىى َأمـــا والـــذ ـــٌل َذِميُلهــــــــــا  َحجَّ ــــــ ــــْعٌث َطويـ ــــــ ــــاتِِه ُش   ِلَمْرضــــــ

ــــــــ ــــــــدهِر يوًم ـــــــاُت ال ئِبـ ْن  ـــــــَن يلاإلَِ ـــــرٍو َدْولَــــــــــًة ال   َأَدلْـ ـــــ ــــــــى أُمِّ َعْم ــ    أُِقيُلهــــــــــاَعل
نون يدعو لليلـى ويـدعو علـى ليلـى، فهـل هنـاك عابـد يـدعو لإلهلـة الـىت  كذلك نرى ا
يعبدها أو يدعو عليها؟ ومع ذلك فمن املمكن جدا أن يشري األستاذ الدكتور إىل مناة والعزى 

ئلة مثال بوصفها آهلة أنثوية ن خيتلف عما يقوله عن امل. و رأة اإلله، لكن الكالم ىف هذه األو
إن كانـت الـالت أنثـى ال رجـال ألن هنـاك مـن يقـول إن الـالت كـان (فلم تكن أى من الثالث 

لطـائف ملعـىن املفهـوم . امـرأة معروفـة) رجال يلـّت الـسويق  ن ليـست آهلـة  كمـا أن هـذه األو
الـصالة ومل يكن العرب يصّلون ألية منها، بـَْلـَه أن تكـون . لأللوهية، بل وسائط تشفع عند هللا

هى صالة اإلسالم، بل ينحرون ويقدمون القرابني وحيلقون رؤوسهم ىف احلج عندها ويـستفتون  
م إىل هللا . كهنتهــا ىف بعــض أمــور الغيــب وهــم ىف هــذا إمنــا يتخــذون تلــك اآلهلــة وســائط تقــر

. زلفى، أما هللا فهو ىف علوه السامق الشاهق خالق الكون ورازق الكائنـات وىف يـده كـل شـىء
ليــه .  أن األلوهيـة ال تـزال تـستخدم ضــمري املـذكر ال املؤنـثأى ـذا يتــضح أن الكـالم عـن  و

ــا احتلــت مكانــة هللا ســبحانه وصــارت األلوهيــة مؤنثــة، فكــالم ال موضــع لــه مــن  األنثــى، وكأ



 

٤٦

. اإلعــراب، إذ النــسق األلــوهى مــا زال علــى حالــه مل ينــزل هللا مــن عليائــه ويرتكهــا لــوثن أنثــوى
خذ مكانة : أنثوى، ومل أقلوثن : قلت ليها حبيث  امرأة ألنه مل حيدث أْن َألَّه اجلاهليون امرأة 

ن هى ىف حقيقتها جمرد وسائط بني اجلاهليني وبني هللا ال أكثر وال أقل. هللا سبحانه   .إن األو
ـــا طبقـــة  وإىل جانـــب ذلـــك نـــرى األســـتاذ الـــدكتور يتحـــدث عـــن عبـــادة األنثـــى علـــى أ

عماق التاريخ حتتاج إىل حفر كثـري إىل أن نـصل إليهـا ىف تلـك األعمـاق البعيـدة ىف مطمورة ىف أ
لكــن نــسى الزميــل العزيــز أن األمــر ال يتطلــب حفــرا وال خالفــه، إذ كانــت منــاة . طــن األرض

والعزى وغريمها من اآلهلة املؤنثة موجودة إىل عهد جد قريب فوق سطح األرض وعلـى مـشهد 
الد العرب وغري العرب ال حتت أكداس الرتاب والصخور ىف األعماق ومسمع من اجلميع ىف ب

ــدة ــا مــن . البعي ــد جــار علــى وضــع املــرأة فهــبط  ــان ق ن الزم ملثــل ال موضــع هنــا للقــول  و
ذلـك أن التـشفع مبنـاة والعـزى كـان يـسري كتفـا . األلوهية إىل أن صارت ُتوَأد وتُـْدَفن ىف الـرتاب

ن سطع نور اإلسالم ال كما يقول األستاذ الـدكتور مـن أن عبـادة إىل كتف مع وأد البنات إىل أ
املرأة كانت سائخة ىف طبقات التاريخ السفلية مبا تراكم فوقهـا مـن أتربـة وصـخور كثـرية انتهـت 

وكمـا كـا يـسريان معـا يـدا بيـد . لطبقة العلوية الىت صارت فيهـا مـوؤودة بعـدما كانـت معبـودة
 . د حني هل نور اإلسالم العظيمفقد اختفيا أيضا معا يدا بي

ن الذكوريــة كانــت أكثــر مــن  دة علــى هــذا ال ينبغــى أن ننــسى اإلشــارة إىل أن األو وز
ــم وُهَبــل والــالت وُســَواع  ــا األنثويــة، فقــد كــان هنــاك مــن األصــنام الــذكور َودٌّ ويغــوُث و نظري

جــر وذو ونــسر واليعبــوب ويـَُعــوق والفلــس وذو الكفــني ومنــاف وســعد وُســَعْري  وذو الــشرى و
ئلـة فقـط  م ىف مقابـل منـاة والعُـزَّى والـسَّجَّة و ْيـِصر وُرَضـاء ور اخلُلَـَصة وعميـانس وعـائم واألُقـَ

وأخــريا ولـيس آخـرا مل يكــن . وفهـارس املرحـوم أمحــد زكـى لـه" األصــنام"حـسبما جـاء ىف كتـاب 
ن ث، بلــــه أن تكــــون الــــصالة ال الــــذكور منهــــا وال اإل: العــــرب، كمــــا قلــــت، يُــــَصلُّون لــــألو

جالـة  ـا  ـا ىف معرفـة الغيـب مـن خـالل كها إسالمية، بـل كـانوا ينحـرون عنـدها أو يـستعينون 
ــام واحلــرث كمــا ســبق  ــدها ىف احلــج أو يـُْهــُدون إليهــا مــن األنع القــداح أو حيلقــون شــعورهم عن

 يعبــدون هللا لــيس ذلـك فقــط بـل كــان العـرب املــشركون، حـسبما فــصلنا  القـول آنفــا،. التنويـه
م إليـه زلفــى لــيس  ن إال وسـائط تقــر ب خـالق كــل شـىء، ومــا األو سـبحانه بوصــفه رب األر



 

٤٧

ــوال . إال ــستخدم  ضــــمري املـــذكر مل يــــشذ أحــــد ىف أيـــة أمــــة عــــن هـــذا، اللهــــم إال نــ وحنـــن نــ
  !السعداوى، الىت تعرتض على ذلك وتدعو إىل استخدام ضمري املؤنث له

 لدراسة هذه القضية، أما امـتالخ بيـت مـن سـياق قـصيدة فهذا هو األسلوب الصحيح
ألسـلوب الـسليم للحكـم ىف قـضية كهـذه ا وسـائر قـصائد الـديوان فلـيس  . وإمهال سائر أبيا

نون، كما هو واضح من الشواهد املارة، رجـل مـسلم نقـى اإلسـالم يـؤمن  إميـا عميقـا  وا
ه، ويتجه إليه سـبحانه كلمـا حزبـه أمـر، ويعـرف خالط منه اللحم والدم وسيطر على عقله وقلب

فرائض دينه وال ميكن أن مير خباطره ولو على بعد سبعني خريفا ضوئيا شىء من الشرك، فضال 
ليه األنثى والصالة هلا عبد املطلـب متامـا ىف حتـذيره، ومعـه  . وىف هذا السياق أراىن مع د. عن 

 حني يبدأ من النسق ال من الـنص، مث يلـوى رقبـة كل احلق، مما ميكن أن يقع من الناقد الثقاىف
  . النص ليتماشى مع النسق، على حني ينكر النصُّ هذا النسق املفروض عليه إنكارا صارخا

نون من خالهلا التعبري  إذن فماذا؟ إذن فاألمر ال يعدو أن يكون مبالغة شعرية حياول ا
حيتهـا ويـرتك وإال فهل يـصدق. عن حبه الشديد وتعلقه الشاهق بليلى  أحـد أنـه كـان يـصلى 

ــا عنــد كــل صــالة حــىت ميكنــه التوجــه حنوهــا؟ أم هــل كانــت معــه  القبلــة؟ وهــل كــان يعــرف مكا
ــا فيخرجهــا مــن جيبــه ويــضعها علــى الــسجادة ويــصلى إىل  بوصــلة مربجمــة علــى استــشعار مكا

نـون عقـل يعـرف  بـه أنـه ال يـصلى الناحية الىت يشري إليها عقرب البوصلة؟ بل هل كان عند ا
إىل القبلة بل إىل ليلى؟ وهل تـرك عـشق ليلـى لـه عقـال؟ وملـاذا كـان هـو فحـسب الـذى يـصلى 
حية حبيبته دون كل احملبني؟ أهو وحده الذى كان معه مفتاح غرفة املخزون الثقاىف؟ إننا حنـن 

ا من احملبني الشبان وكثري جد. البشر نبالغ كلنا ىف كالمنا حىت ىف كالم احلياة اليومية االعتيادى
ــادة ن عب ــم يعبــدو ــائبهم إ ــون حلب ــه مــن قــوهلم . يقول ــري أو اإلكثــار من ولعلنــا أخــذ هــذا التعب

وهو نفس مـا يقولـه كثـري مـن النـاس عـن أوالدهـم وأحفـادهم ". Je t'adore: "لفرنسية مثال
م تعلقا يفوق احلد م ويتعلقون  م حيبو : وجمانني احلب كثـريون. الصغار، يريدون إىل القول 

أم تـرى هـؤالء أيـضا  . جمنون سعاد حسىن، وجمنون ليلى مـراد، وجمنونـة عبـد احللـيم حـافظ مـثال
  كان مع كل منهم مفتاح للمخزون الثقاىف؟ 

  :ومن هذه املبالغات أيضا قول أىب نواس األفاق الكبري عن دمحم األمني



 

٤٨

   
ـــــــــدٍ  ـــــــاِل ُحمَمَّ ــ ـــــن ِحب ــــ ـــــــــٍل ِم   أخـــــــــذُت حبب

ـــ    ــــ ــــــُت بِـــ نِ َأِمْنــــ ـــــِب احلَــــــــــَد ئِـــــ ـــــن    ِه ِمـــــ

    
ــر  ـــن دهـــــ ــــ ـــــــُت ِم ـــهِ ى تـََغطَّْي ــــ ــلِّ َجناِح ـــــ   ِبِظ

ـــــىن    َعْيــ ـــر  فـَ ــرى دهــــ   ولـــــــيس يـــــــراينى، تَـــــ

    
مُ     َلَمـــا َدَرتْ ى؟مـــا امســ: فـَلَــْو تُــْسَأل األّ

ـــــاىن    ــــن مكـــ ــــ ـــــاين؟َوأي ــــــَرفَن َمكـــ ــ ـــــــا َع    مـ

    
ـــــــــدٌ  ــــ ـــشِكالِت ُحمَمَّ ـــــــــ ـــــــــعاَب املُـ ــــ   َأَذلَّ ِص

ـــدوحً     ــــــ ــــــــَبَح ممـــ ــــــاَفَأْصــــ ــــــ ــــــلِّ ِل   سانِ  ِبُكــــــ

    
ــــــــــدٍ  ــــوُد ُحمَمَّ ــــــشبيِه جــــــ ـــــــِن التــــ ــــــــلُّ َعـــ   جيــ

ـــــــالنِ     ــــــ هلَطَـــــ ِ ــــاُه  ــــــ ــــــت َكّفــــــــ ــــ   ِإذا َمِرَحــــــــ

    
ـــهُ  ــــ ــــ ــسماِء، وََكفُّ ـــــــــ ــــــروُف ال ـــــــَك معـــــ   يُِغبُّــــ

ــــــــلَّ َأوانِ     ـــــْرِف ُكــــ ـــــــــَسحِّ العُـــــــ ــــــوُد بِـــ   َجتــــــ

    
ـــــا هلـــــــا ـــبَِّت احلـــــــرب العـــــــواُن َمسَــ   َوِإن َشــــ

ـــــــــــٍث ىف    ــَصْوَلِة َلي ــــ ـــــ ـــــــــــنانِ  ِب ـــــــضاِء ِس   مــــ

    
ــــــ ـــــــٌد َأْســـ ــِة نَفـــــــــِسهِ فَـــــــــال َأَحــ   َخى ِمبُهَجـــــــ

ــــَدانِ     ــــا ُمتَــــ ـــُه، َوالَقنـــ ـــوِت ِمنــــ ـــى املَــــ   علــــ

    
ولقد وهللا قرأت وصفا للحظات األخرية من حياة األمني قبل أن يـُْقتَـل، فكـدت أبكـى 
نـه كـان  إشفاقًا لـه ورقـًة لـضعفه وعجـزه الـذى ذكـرىن بـضعف األطفـال وعجـزهم رغـم معـرفىت 

نـه شـجاع يـصول وجيـول  و . فاسدا ال يستحق خالفة املـسلمني مـع هـذا يـصفه هنـا أبـو نـواس 
وأمــا مبالغتــه ىف تفــضيل األمــني علــى الــسماء ىف الكــرم والغيــث، . كالليــث مــىت شــبت احلــرب

ومبالغته ىف وصف محايته له من الدهر حىت إن الدهر ال يستطيع أن يصل إليـه وال أن يـراه أو 
  .يعرف أين هو فال حتتاجان إىل تعليق

عــن أىب متــام " املثــل الــسائر ىف أدب الكاتــب والــشاعر"ل ابــن األثــري ىف ومثــل ذلــك قــو 
وهؤالء الثالثة هـم الُت الـشعر وعُـزَّاه وَمَناتُـه، الـذين ظهـرت علـى أيـديهم : "والبحرتى واملتنىب

حـسناته ومستحــسناته، وقــد حــوت أشــعارهم غرابــة احملــدثني إىل فــصاحة القــدماء، ومجعــْت بــني 
لــالت ". ة احلكمــاءاألمثــال الــسائرة وحكمــ لقــد شــبه ابــن األثــري أ متــام والبحــرتى واملتنــىب 

فهــل نقــول إنــه ظــل حيفــر ىف أعمــاق التــاريخ حــىت وصــل إىل طبقــة مطمــورة ىف . والعــزى ومنــاة
ن الـالت والعـزى ومنـاة، فأخـذ  املخزون الثقاىف هى الطبقة الىت كان العرب يعبدون مع هللا أو

ـذه منها اسم الـالت والعـزى ومنـ اة وعبـادة العـرب هلـا؟ لكـن هـل كـان ميكـن أن ميـضى األمـر 
السالسة لو كان األمر قد مت على هذا النحو؟ يقينا لقد كان ابن األثري جديرا أن ميـزَّق عرضـه 

لكننا ننظر فنجد ابن األثري نفـسه يـشرح تـشبيه هـؤالء الـشعراء . ويـُتـََّهم بكل موبقة ىف عقيدته



 

٤٩

 جمــرد جمــاز يــستعمل الكاتــب فيــه كالمــه علــى التوســع ال علــى الدقــة إنــه. بتلــك اآلهلــة الثالثــة
ولقـد وضـح . والتحبيك مبالغة منه ىف اإلعالء من شأن أولئك الشعراء الثالثة الكبار لـيس إال

الكاتب ذاته مقصوده من تلـك الـصورة وأن الكـالم عـن تفـوقهم ىف الـشعر علـى غـريهم مثلمـا 
ن الثالثـة علـى بقيـ ن الوحيـدة الــىت ورد تتفـوق هـذه األو ـا هـى األو ن اجلـاهليني حـىت إ ة أو

العتقــادات . معــا ىف آيــة واحــدة" الــنجم"ذكرهــا ىف ســورة  ويــدل علــى أن األمــر ال عالقــة لــه 
فليس .  الوثنية أن العزى ومناة على األقل مؤنثتان، بينما أبو متام والبحرتى واملتنىب كلهم ذكور

وهـل هنـاك مـن جيهـل الـالت والعـزى ومنـاة حـىت !  خمزون بضائعىف األمر خمزون ثقاىف وال حىت
ت الثقافيـــة وأن اكتـــشافها  طـــن التـــاريخ الـــسحيق مـــع ســـائر املخـــزو ـــا مطمـــورة ىف  نقـــول إ

ت؟   وكشفها قد كلف ابن األثري شيئا وُشَوَّ
ىف وصـف " كعبـة القاصـدين"أو " كعبة القصاد"وكثريا ما تقابلنا ىف الشعر والنثر عبارة 

م، وال ميكـن أبـدا أن تكـون  الرجل الـذى يـسرع النـاس إىل بيتـه واثقـني أنـه سـيؤدى هلـم حاجـا
ية اعتقادات دينية، إذ هى تعبري جمازى ومثله قول حسني بن مطهَّر اليمـاىن عـن أحـد . حممَّلة 

  :ممدوحيه
ـــّرةً  ــــــــــاٍم مـــــــــ ــــــلَّ عــ ـــ ــــــــَصد كـــ   احلــــــــــــجُّ يـُْقــــ

ــــِصدُ     ـــــ ْق ــــــني تـَ ــــــّل حـــ ـــــواملُ كـــ ـــــــــك العــــ   ول

    
: قائال" رحيانة األَلِّبا وزهرة  احلياة الدنيا: "ق عليه الشهاب اخلفاجى ىف كتابهوهو ما عل

  :هذا املعىن كثري مسبوق إليه كقول بعض العصريَّني"
ــن ــــــى الفــــــضِل لكــــ ـــَسْت عل ـــ ــــــٌة ُأسِّ   كعب

ــودُ     ــــــ ــجُّ الُوفــــ ــــــا حتُــــــــــ ــــ ــــٍني هلــ ــــــ ــــلَّ حــ   كــــــــ

    
ــه ىف ــن ســالم، وقــد قــال لــه بعــض ندماِئ حــسن هــذا مــا أ: بــستان وأصــله قــول ســعيد ب

".  أنـت أحـسُن منـه ألنـه يُـؤِتى أُكلَـه كـلَّ عـام، وأنـت تُـؤِتى أُكلـَك كـلَّ ِحـني: فقال لـه! البستان
، وهـو هـزل ويقول شاعر آخر هو الشهاب بن فضل هللا ألحد احلَمَّاِميِّني ىف الثناء على محَّامـه

  :صراح
ــود ــــــ ــــ ــــــٌة للوف ــــ ــ ـــــــامكم كعب   وّمحـــــ

ــَراهْ     ـــــــ ــــــه حفـــــــــاًة ُع ـــ ــــّج إلي   حتـــــ

    
  :قال أبو متام لبعض ممدوحيهومن قبل 

ــن غطارفـــــةٍ  ــنهم عـــ   ويـــــضَحُك الـــــدَّهُر مـــ

ــسِنها ُمجَــــــــعُ     ـــــم ِمــــــــْن حــــــ َمُهـــ ّ ـــأنَّ أ   كـــــ
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نه عيد العيد ه    :ويقول املتنىب لسيف الدولة مادحا إ
ــ   أنــت ِعيــُدهى  لــك العيــُد الــذاهنيًئ

ــَدا    ــن َمسَّـــــى وَضـــــحَّى وَعيَّـــ   وعيــــٌد ملـــ

    
  .، واملبالغات، واهلزل أيضاازوليس ىف شىء من هذا كله سوى ا

لشىء يـذكر فـال بـد أن نـشري ىف هـذا الـسياق إىل الـنص التـاىل البـن  وإذا كان الشىء 
ــساق الثقافيــة  ــافيون عــن طبقــات األن ــاد الثق ــه النق ــب ممــا يقول ــه كــالم قري ــا العلــوى، وفي طباطب

مـا مـن شـأنه تـسليط الـضوء املرتاكبة واحتياجها منا إىل مواصلة احلَْفر فيهـا كـى نـصل منهـا إىل 
قـال . على كثري من التصرفات واالعتقادات والنصوص األدبيـة لـدى الـشعب موضـع الدراسـة

ابـــن طباطبـــا بـــشأن الـــصور الـــىت ختـــالف مـــا درج عليـــه العـــرب وإىل أى مـــدى ميكـــن تقبلهـــا أو 
 اعلم أن العرب أودعت أشعارها مـن األوصـاف والتـشبيهات واِحلَكـم مـا أحاطـت بـه: "رفضها

ـــا ـــا، ومـــرت بـــه جتار م البـــواد: وهـــم أهـــل وبـــر. معرفتهـــا، وأدركـــه عيا وســـقوفهم ى، صـــحو
فـصول الزمـان  كـل واحـدة منهمـا ىف  فليست تعدو أوصاُفهم ما رََأْوه منها وفيهـا، وىف. السماء

ر وجبــل ونبــات وحيــوان  علــى اختالفهــا مــن شــتاء وربيــع وصــيف وخريــف، مــن مــاء وهــواء و
طق وصامت حـال منـوه إىل حـال   ومتحرك وساكن، وكل متولد من وقت نـشوئه، وىفومجاد و

ـا وحـسها إىل مـا ىف. انتهائه طبائعهـا  فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيا
ا، ورضاها وغضبها، وفرحها وغمها،  وأنُفسها من حممود األخالق ومذمومها، ىف رخائها وشد

خلقهـا مـن حـال الطفولـة إىل حـال   واحلـاالت املتـصرفة ىفوأمنها وخوفهـا، وصـحتها وسـقمها،
 علـى مـا ذهبـْت ا صـادقً افـشَّبَـَهِت الـشيء مبثلـه تـشبيهً . اهلرم، ومن حال احلياة إىل حال املوت

ا معانيها الىت إليه ىف   . أراد
ا علـــى ضـــروب خمتلفـــة تتـــدرج  ا وجـــد ملـــَت أشـــعارها وفتـــشت مجيـــع تـــشبيها فـــإذا 

فأحــسن التــشبيهات مــا إذا . أحــسن مــن بعــض، وبعــضها ألطــف مــن بعــضفبعــضها : أنواعهــا
 بـه اُعِكس مل ينـتقص، بـل يكـون كـل مـشبَّه بـصاحبه مثـَل صـاحبه، ويكـون صـاحبه مثلـه مـشبهً 

ورمبا أشبه الشيء الشيء صورًة وخالفه معًىن، ورمبـا أشـبهه معـًىن وخالفـه صـورًة، . صورة ومعىن
ه أو شامه، وأشبه ُحيْـَتّج  أشـعار العـرب الـىت فإذا اتفق لـك ىف.  ال حقيقةاه جمازً ورمبا قاربه ودا

ا، فاحبث عنه ونـَقِّر عن معناه، فإنك ال تعدم أن  لقبول، أو حكاية تستغر ا تشبيه ال تتلقاه 
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م أدق طبعً  ا، وعلمت أ ا عرفت فضل القوم   مـن أن يلفظـوا بكـالم اجتد حتته خبيئة إذا أَثـَْرَ
   .ال معىن حتته

ا بيـنهم ىف ورمبا خفى عليك مذهبهم ىف ا ىف سنن يستعملو أشـعارهم،  حـاالت يـصفو
م، وال تفهم مثلهـا إال مساًعـ ، فـإذا وقفـَت علـى مـا أرادوه افال ميكنك استنباط ما حتت حكا

ال روح ى ال معىن لـه كاجلـسد الـذى والكالم الذ. َلُطَف موقُع ما تسمعه من ذلك عند فهمك
فأمــا مــا . للكــالم جــسد وروح، فجــسده النطــق، وروحــه معنــاه: ال بعــض احلكمــاءكمــا قــ. فيــه

ـا فكثـري ال ُحيْـَصر عـدده، وأنواعـه كثـرية . وصفْته العرب، وشبهت بعضه ببعض فما أدركـه عيا
  . وسنذكر بعض ذلك ونبني حاالته وطبقاته إن شاء هللا تعاىل

مَّــْت مـن كــان علـى ضــد حالـه فيــه، أخالقهــا ومـدحْت بــه سـواها، وذَ  وأمـا مــا َوَجَدتْـه ىف
اخلُلُـق الـسخاء والـشجاعة،  اخلَْلـق اجلمـال والبـسطة، ومنهـا ىف منهـا ىف: فخالل مشهورة كثـرية

واحللم واحلزم والعزم، والوفاء والعفاف والرب والعقل واألمانة والقناعة والغرية والصدق والصرب 
ة وأصـالة والورع والشكر واملداراة والعفو والعـدل واإلحـسان و  صـلة الـرحم وكـتم الـسر واملـوا

واألنفة والدهاء وعلو اهلمة والتواضع والبيان والِبْشر واجلََلد والتجارب والنقض واإلبرام ى الرأ
ها من ِقَرى األضـياف وإعطـاء الُعَفـاة ومحـل املغـارم وقمـع  وما يتفرع من هذه اخلالل الىت ذكر

العواقــب واجلِـّد والتـشمري وقمــع  العهـد والفكـرة ىفاألعـداء وكظـم الغــيظ وفهـم األمـور ورعايــة 
ـازاة ووضـع األشـياء مواضـعها والـذَّّب عـن  الشهوات واإليثار علـى الـنفس وحفـظ الودائـع وا
احلرمي واجتالب احملبة والتنزه عن الكذب واطِّراح احلرص وادِّخار احملامد واألجر واالحرتاز من 

ت واالســتكثار مــن   والنكايــة ىفالعــدّو وســيادة العــشرية واجتنــاب احلــسد األعــداء وبلــوغ الغــا
يَة وَكْبت احلساد واإلسراف ىف لدِّ اخلـري واسـتدامة النعمـة وإصـالح كـل فاسـد  الصدق والقيام 

ا وإيناس النافر واإلقدام علـى بـصرية وحفـظ اجلـار وأضـداد . واعتقاد اِملَنن واستعباد األحرار 
واجلهـــل والغـــدر واالغـــرتار والفـــشل والفجـــور والعقـــوق هـــذه اخلـــالل البخـــل واجلـــنب والطـــيش 

واخليانــة واحلــرص واملهانــة والكــذب واهللــع وســوء اخللــق ولــؤم الظََّفــر واخلَــَور واإلســاءة وقطيعــة 
ءة والغفلـة واحلـسد والبغـ والكـرب والعبـوس واإلضـاعة والقـبح ى الرحم والنميمة واخلالف والد

  . ىف والعجز والعِ والدمامة والقماءة واالبتذال واخلَرَ 
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جاللـة املتمـسك  ولتلك اخلصال احملمودة حاالت تؤكدها، وتضاعف حسنها، وتزيد ىف
احلط ممن ُوِسـم بـشيء منهـا ونُـِسب إىل استـشعار   حاالت تزيد ىفاا، كما أن ألضدادها أيضً 

 حـال اجلِـَدة، وىف حال العسر موقعه فوق موقعه ىف كاجلود ىف: مذمومها، والتمسك بفاضحها
ــه ىف كمــا أن البخــل مــن الــوافر القــادر أشــنع منــه مــن . حــال الــسُّْكر حــال الــصحو أمحــد من
حـال  حـال العجـز، والـشجاعة ىف  منـه ىفاحـال املقـدرة أجـلُّ موقًعـ املضطر العاجز، والعفـو ىف
حال اعـرتاض الـشهوات  حال اإلحراج ووقوع الضرورة، والعفة ىف مبارزة األقران أمحد منها ىف

حـال  حـال فقـدان اللـذات واليـأس مـن نيلهـا، والقناعـة ىف مـن اهلـوى أفـضل منهـا ىفوالتمكن 
وعلــى هــذا التمثيــل . حــال اليــأس وانقطــاع الرجــاء منهــا تــربج الــدنيا ومطامعهــا أحــسن منهــا ىف

ها ومجيع اخلصال الىت ا ىف. ذكر  حاىل فاستعملت العرب هذه اخلالل وأضدادها، ووصفْت 
 من القول  ما يُْستَـَعّد به هلا ويتهيأ الستعماله فيها، وَشعََّبْت منها فنوً املدح واهلجاء مع وصف

  مـــن التـــشبيهات ســـتجدها علـــى تفننهـــا واخـــتالف وجوههـــا ىفا مـــن األمثـــال وصـــنوفً وضـــروً 
  ". على مثاهلم إن شاء هللا تعاىلى ذلك منهاجهم، وحتتذ مجعناه، فتسلك ىفى االختيار الذ

 املدى الذى يذهب إليه العسكرى من رفض كل شىء ال جيرى لكنا ال نذهب إىل هذا
لطــارف  ــا تــزود أبناءهــا دائمــا  علــى النــسق املعتــاد، إذ احليــاة حتــب التجديــد، ومــن طبيعتهــا أ

ومــن ذلــك علــى ســبيل . املــنعش املثــري، وإال أســنْت وركــدت ومل يعــد هلــا طعمهــا األول اجلميــل
  : قول مجيل بن معمر" صناعتنيال"املثال انتقاد أىب هالل العسكرى ىف 

ـــــاى، خليلـــــــ   فيمـــــــا عـــــــشتما هـــــــل رأيُتمــ

  ى؟قتـــــيال بكـــــى مـــــن حـــــبِّ قاتِلـــــه مثلـــــ   

    
ـــ ــ ـــــى مع ــْت عقل ــــو تركـــ ـــــاى فلـ   مـــــا طلبُته

ــــْن عقِلـــــي    ـــاَت م   ولكــــْن ِطالبِيَهـــــا ملَــــا فــ

    
".  مـا َهِوَيهـازعم أنه يهواها لذهاب عقلـه، ولـو كـان عـاقًال : "إذ كان تعليقه على البيت

ـا ال تـستحق أن ُحتَـبّ :  يقـوليريد أن وهـو اسـتقباح للبيـت كمـا نـرى، إذ . معـىن كـالم مجيـل أ
ا . حسب أنه هجاء ال نسيب لعجـز عـن نـسيا لكن ال أظن مجيال أراد هذا، بل أراد اإلقرار 

أو ُسُلوِّها مهما فعل ألن حبها تغلغل ىف قلبه تغلغال ليس إىل التخلص منه سبيل، فقد طـريت 
ا حـىت له عقله، أ البتعـاد عنهـا وحماولـة نـسيا ى ألغت إرادته، فهو ال يستطيع أن يتخذ قرارا 

ــار ولــو كــان عنــده عقــل وعزميــة يــستطيع أن . يــسرتيح مــن العــذاب األلــيم الــذى يقاســيه ليــل 
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ا نــا نفــسه علــى نــسيا مــا مثــل هــذا القــرار لوضــع قلبــه حتــت قدميــه موطِّ ولكــن أىن لــه . يتخــذ 
  ذلك؟ 

ربيعة  ومن املعيب قول عمر بن أىب ":كرى أيضا عن بيت لعمر بن أىب ربيعةوقال العس
  :هذا

ــــــــــْوَدجِ  ــن اهلَـــ ــا مـــــــــــ ــــــ ـــــ   :َأْومـــــــــــــْت بكفَّيَه

ــوالَك ىف    ـــــــــ ــــ ـــــــــــجِ  ل ــــ ـــــــــــاِم مل َأْحُج ــــ   ذا الع

    
ــــــــــرجَتِين  ـــــــــ ــــــــــــَة أخـــ ــــــــ ــَت إىل مكــ ـــــــــــ ــــ   أنـــــ

ــــــ    ــــــ ــ ـــــرجِ اُحب ـــــَت مل أخـــــــــ ـــــــــ ـــوال أن ــــــ ـــــ   ، ول

    
ـا أومـأت بكفيهـا فقـط؟ فمـن قـال ألىب هـال". كلهـا  ال ينبئ اإلمياء عن هذه املعـاىن ل إ

لرتاكيــب الــىت ينتقــل فيهــا الكــالم مــن الــسرد إىل احلــوار مباشــرة دون  إن القــرآن الكــرمي مملــوء 
ـــا حـــني . ومجـــال البيــت ىف هـــذا االنتقـــال. اســتعمال عبـــارة متهيديـــة لكـــالم املتحـــاور واملعـــىن أ

يرى القارئ أىن وضعت و . فهذا احلذف من أروع الكالم..". .:أخرجت كفيها مهست له قائلة
لإلشـــارة إىل أن هاهنــا فعـــل قـــول :" أومـــت بكفيهـــا مــن اهلـــودج"نقطتــني مرتاكبتـــني بعـــد عبــارة 

  .حمذوفا
قته ملثل عاب عاملنا اجلليل على املثقِّب العبدى قوله عن    :و

ـــــــــيىن ـــــــا َوِضـــــــ ــــــ ـــــــــول إذا درأُت هلـــ ــــــ   :تقـ

ـــــــــــدً     ـــــ ـــــــه أب ــــــ ـــ ــــــــــذا ِديُن ـــِىن اأهــــــ ـــــــــــ ــ   ؟ ودي

    
ــــــــــا ـــــــــلَّ الــــــــــــــدهر ِحــــــــــــــلٌّ وارحتــــ   ٌل؟َأُكـــــ

ـــِىن     ــىَّ وال يَِقيـــــــــــ ـــــــى علــــــــــــ ـــا يـُْبِقـــــــ ـــــــــ   ؟أمـ

    
  : مفضال عليه بيت عنرتة التاىل

ـــــــه ـــــــا بَلباِن ـــــــع الَقَن   فـــــــازوّر مـــــــن وق

ـــــــــمِ     ـــــــــربٍة وحتمُحـــــ ــَكا إىلَّ بعــــ ـــــــــ   وشــ

    
ــدر    مــا احملــاورُة اشــتَكىى لــو كــان ي

ــى    ــَم الكــالَم، ُمَكلِِّم   ولكــان، لــو َعِل

    
والـرد علـى ذلـك مـن أسـهل . غري حملهـاومن الواضح أنه يرى ىف بيىت املثقب مبالغة ىف 

وميكـن أن يكـون الفـرق بـني . والنـصان كالمهـا مجـيالن. فلكل شاعر أسلوبه وطريقته. ما ميكن
حلــوار الطويــل،  الطــريقتني راجعــا إىل أن حــصان عنــرتة كلمــه أثنــاء احلــرب، واحلــرب ال تــسمح 

ء والتنبـه التـام لكـل مـا يفعلونـه، وإال ضاع احملارب، إذ احلرب تستلزم الرتكيز ىف مقارعة األعـدا
قة املثقب فتحدثه ويستمع إليها على . وإال أُِتَى من انصرافه إىل األخذ والرد مع احلصان أما 

لكــالم مــع . راحتــه ســواء كــان احلــديث ىف البيــت أو أثنــاء الــسفر فكالمهــا حيتــاج إىل األنــس 
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خـذ رفيقه، وخباصة أن الناقة ال تعرف الراحة أبدا، فكان ال  بد أن تفضفض، وتركها الشاعر 
  . راحتها ىف الفضفضة

لبـُـْرد : قـال. كذلك عاب أبـو هـالل علـى أىب متـام قـائال عـن بيـت لـه يـشبِّه فيـه اِحلْلـم 
  :متام ومن الغلط قول أىب"

  اِحلْلـــم لــو أنَّ ِحْلَمـــهُ ى رقيــُق حواِشــ

ــــَت ىف    ــــا ماَريْـ ــــَك مـ ْيـ ــــْردُ  بكفَّ ـُـ ـــــه ب   أن

    
ــٌد مـــن أ ـــا وصـــف أحـ ـــصفونه وم ـــة، وإمنـــا ي لّرق ـــم  ــة وال أهـــل اإلســـالم احلِْل هـــل اجلاهليـ

  :لرجحان والرزانة كما قال النابغة
ــــــ ـــــُم أحالًمـ ــــــيدً اوأعظــ ــرب سـ ــــ   ا، وأكـ

ــــــشفوعً     ــافعااوأفــــــضُل م ــــــه وشــــ    إلي

    
  :وقال األخطل

ــا ُخــُرسٌ    ُصــمٌّ عــن اجلهــل، عــن ِقيــل اخلََن

ــــــٌة صــــــــــربُوا    ــــــــــم مكروهــــ ـــت  ــــ   وإن أملَّـــ

    
ــداوةِ  ــــ ـــــــُس العـ ـــىت يُـــــــْستقاَد هلـــــــمْ مشُْ    حــــ

ـــ    ــــ ــــــــاِس أحالًمـ ــــــــَدُروااوأعظــــــــُم الّن    إذا َق

    
  :وقال أبو ذؤيب

ٌر علــــــــى حــــــــدِث الّنائبــــــــاتِ    وَصـــــــبـْ

ــــــٌل ذكــــــــــىّ     ــــــٌن، وعقــــ   وِحْلــــــــــٌم رزيــــ

    
  :بن الّرقاعى وقال عد

ــــــــواِطُن طيّبـــــــــاتٌ    أبــــــــْت لكمـــــــــو م

ـــاال    ــزُن اجلبــــــــ ــــــ   وأحـــــــــــالٌم لكـــــــــــم تـــ

    
  :وقال الفرزدق

ــــــــواِطُن طيّبـــــــــاتٌ    أبــــــــْت لكمـــــــــو م

ـــاال    ــزُن اجلبــــــــ ــــــ   وأحـــــــــــالٌم لكـــــــــــم تـــ

    
خـّف ِحْلُمـه وطـاش، كمـا قـال عيـاض بـن كثـري : وإذا ذّموا الرجل قالوا. ومثل هذا كثري

  :الضَِّىب 
ــوُمُهم ــــــ ـــــوٌد خفــــــــاٌف حُل ـــــــٌة ســـ   تنابلـ

ــَرٍب ىف      يغــدو ويطــرقُ ى احلــ ذوو نـَيـْ

    
  :ىوقال عقبة بن هبرية األسد

ـــــٍد؟ ـــــُل آل خويلــ ـــريِة مثــ   َأبـَنُـــــــو املغــــ

ــــالمِ  للرِّ     ـــــِة األحـــــــــ ــــــ ــ ــال خلفَّ ـــــــ   !جــــ

    
ملختارامسعت بيتً  ال بل أحسبىن لّرقِة، وليس    ". لبعض احملدثني يصف فيه احللَم 
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   هــذا مــا قالــه أبــو هــالل، ورغــم إجــالىل لــه فــإىن أختلــف معــه ىف تقيــيم بيــت أىب متــام 
بة ىف ذلـــك أن العـــسكرى َحـــِسب احلِْلـــم شـــيئا واحـــدا، وهـــو الرزانـــة والـــصال. اختالفـــا شـــديدا

سـيا أن مـن احللـم أيـضا أن يكـون اإلنـسان متـساحما  مواجهة أحداث الدهر وكوارثه وخماوفـه، 
مــع مــن أســاء إليــه وأال يقابــل الرعونــة برعونــة مثلهــا وأن يعمــل كــل مــا مــن شــأنه إزالــة اخلــوف 

... واحلرج من نفوس جلسائه إذا مـا بـدر مـنهم شـىء مـسىء، وخباصـة إذا كـان مـن غـري قـصد
وإال فهـو . هذا اِحلْلم األخري هو الذى قـصده أبـو متـام وصـوَّره ىف تلـك الـصورة الـشاهقةف. إخل

  :ىف البيت التاىل يصف نوع احللم الذى ال يعرف سواه أبو هالل
  لـــو وازَنَـــت لَـــَك َهـــْضَبُة اِحلْلـــِم الـــىت

ـــــاَن خفيفــــــااَأَج◌ً        ِإذن ثـَُقلَـــــْت، وَك

    
ن أحدا مـن الـشعراء العـرب مث لقد تسرع أبو هالل، رمحه هللا، حني  جزم جزما قاطعا 

لرقة، إذ اجلزم ىف مثل تلك احلالة غري مـستحب وال هـو ممكـن،  رخيهم مل يصف احللم  طوال 
فـــرتاض أن جهـــاز  ســـتخدام الباحـــث، وهـــذا  فـــنحن لـــسنا أجهـــزة كـــاتوب نـــذكر كـــل شـــىء 

ك النحو من احللـم وعلى كل حال فهذه عدة شواهد على ذل. الكاتوب قد ُشِحن بكل شىء
  :قال إبراهيم بن املهدى أخو هارون الرشيد. أسوقها كيفما اتفق

ــــــذ ــــــَف ال ــَني الَكَن ــــ ــــــوَّْأَتينى مــــــا أل   بـَ

ـــ    ــــ ـــــعِ اوطًنــ   !، وأمـــــــــرَع رَتْـَعـــــــــُه للراتــــ

    
ـــ ــ ــصاحلات أًخ ـــ ـــــىالل ـــــَت وللتق    ُجِعْل

    ً ـــوأ ـــــــــ ــــــــــــانعا رءوفًــ ـــــــــِري القــ    للفقـــــ

    
  فـــــداؤك إذ تـــــضّل معـــــاذريى نفـــــس

ــوذ منــــك بفــــضل       حلــــٍم واســــعِ وألــ

    
ـــضلَك، والفواضــــُل شــــيمةٌ أمــــًال     لفـ

ـــــافع    ـــلِّ اليــــ حملــــــ ـــــــْت بنـــــــــاءك    رفعـ

    
  فبـــــذلَت أفـــــضَل مـــــا يـــــضيق ببذلـــــه

  ُوْســـُع النفـــوِس مـــن الَفَعـــال البـــارع   

    
ــوَت عمــــن مل يكــــن عــــن مثلــــه   وعفــ

ـــــشفع إليـــــــك بـــــــشافعِ       عفـــــــٌو ومل يــ

    
ــــدما ــــ ـــة بع ـــــ ــــن العقوب   إال العلــــــــوُّ عــــ

  اضـــــعظفـــــرْت يـــــداك مبـــــستكٍني خ   

    
ــــــاًال  ـــت أطفـ    كـــــــأفراخ القطـــــــافرمحــــ

ــسٍة كقــــــوس النــــــازعِ     ــــــَل عانــــ   وعوي

    
  :وقال احليص بيص

ـــــريَِّة ِذْكـــــــــُرهُ  ــــ ــــأن نـــــــــسيم اجلاِش   كـــــ

  إذا مــّر ِغـــبَّ القطــِر فـــوق اخلمائـــل   
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ـــــــةٍ  ــــاُء ُمْزن ـــا مـــ ــــ ــــــٍم دو   لطافـــــــُة حلـ

ــــلِ     ــــا واملناِص ــٌش كــــأطراف القن   وبطــ

    
  : لرضىوقال الشريف ا

ــــٌم َكحاِشــــــــيَ  ــــ ـــهُ ِحْل ــــ ــرِّداِء ودونَـ ــــــ   ِة ال

ـــــــاحِ     ــَل األَْرمـــــ ٌس يَــــــــــــُدقُّ َعواِمــــــــــ َ  

    
  :وقال الشريف املرتَضى

ــْسَتهُ  ــ ـــّىت لِب ــَم حـ ــ   نّــــك ُرْضــــَت اِحلْل

  ، ولكــْن لــيس يـُْنــَضى وُخيْلَـــعُ اِشــعارً    

    
  :وقال الُكَمْيت بن زيد األسدى

ـــ ــــم وهـــــ ــــــــاب احللـــــ ـــُت ثي ــــ ـــةٌ ى رأيـ ــــ   ُمِكنَّــ

ــَرى، وهــو كــاٍس، ســى لــذ      ليُبهااحللــم يـَْع

    
  :وقال ابن الدَُّمْينة

ـــِىن  ــــــــ ــــى مثَُّ أَنثَـــــــ ــــ ــــــ َم اِحلَمــــ ّ ــــُر َأ ــــ   َوَأذُكــــــــــ

َعا    َـــــَصدَّ ـــــِدى ِمـــــن َخـــــشَيٍة َأن ت ـــــى َكِب   َعَل

    
ــــَست َعــــــــِشّياُت اِحلَمــــــــى ِبَرواِجــــــــعِ    َولَْيــــ

ــدَمَعا      َعَليــــــَك، َوَلِكــــــن َخــــــلِّ َعيَنيــــــَك تَــــ

    
ــــــا ـــا َزَجَرُ َلّمـــ ــِىنَ الُيمــــــَىن، فـَ ــــ ــــت َعْي ــ   َبَك

َلتا َمعـــــاَعـــــنِ     ـــِم َأســـــبـَ ــَد اِحللــ ـــ ــِل بـَْع ـــ    اجلَه

    
  : وقال هدبة بن اخلشرم

ـــــــِزب َجْهلِـــــــهِ  ــرياِن ُمع ـــــــن اجلـــــ ــــُت َع ـــ   يَبي

ـــ    ــــرِيح َحواشـ ـــْريِ واِصــــفُ ى ُم ــــِم للَخـ   اِحلْل

    
  :وقال ابن خفاجة

ـــةٍ  ـــــــــــ ـــــــــــَأَة رَْأفَـــ ــــراِهيَم فـَْيــــــ ــــــ ـــــــِإنَّ ِإلبـــــــ   فَــــــــــ

ــِم، َوالَعــــــْوُد َأْمحَــــــدُ     ــــ ـــــِف احلِْل   َتعــــــوُد بَِعطْـ

    
  :ل أبو العتاهيةوقا

ـــ ــــ ــــــهِ مـــــــــــ ـــــــــ ـــ ِب ـــــــــَم ِألَْر ــــــ ـــ ــــَن اِحلْل ــــــ ــــــــ   ا َأْزَي

ــــــــــى    ــــــ ــاُم التـَُّق ــــــ ــــــــ ــــِم َمت ــــــــــــ ـــــــُة احلِْل ــــ ـــــ   َوغاَي

    
ر نقـرأ" إعتـاب الكتـاب"وىف ترمجة إمساعيل بن صـبيح ىف  يـروى أن أعرابيـا : "البـن األ

 ً ، دخــل علــى الرشــيد فأنــشده أُرجــوزًة مدحــه فيهــا، وإمساعيــل بــن صــبيح يكتــب بــني يديــه كتــا
  :فقال!  صف هذا الكاتب:، فقال الرشيد لألعراىبان أحسن الناس خطا وأسرعهم يدً وكان م

ــــــ ــــــــق حواشــ ـــورى رقي ـــــ ــــــني تث ــــــــم حــ   احلل

ــــري    ــــ ـــــور تطــــ ــــــ ــــــــــــا، واألمـ ـــــك اهلوين ـــــــ   يري

    
نـــه ...  ا حــني وصـــف ممدوحـــه  رقيـــق حواشـــى "وواضــح أن أ متـــام مل يكـــن ابـــن جبـــد

  ".أبيات املعاىن: "كتابهوالطريف أن أ هالل قد أورد هذا البيت ىف  ". احللم
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إلبراهيم البيهقى نقـرأ ىف الكـالم عـن شـجرة نـسب النـىب عليـه " احملاسن واملساوئ"وىف 
ســقة النــدى، شــاخمة العــال، عربيــة األصــل، قرشــية األهــل، َمَناِفّيــة : "الــسالم تفــرّع مــن شــجرة 

ـا القــرآن، تـَْنــَدى مبــاء ينـابيع العلــم ىف ض اِحلْلــم، ال يــذو  األعطـان، هامشيــة األغــصان، مثر ى ر
ــا وال يـضّل أهلهــا ، فجعـل احللــم روضـة، وهــل هنـاك مــا هـو أرق مــن ..."عودهـا وال جتـّف مثر

ض؟   الر
 واآلن نعود إىل موضوعنا األصلى فنقول إن من املمكن جدا أن يدخل كثـري ممـا تقولـه  

ـم ، وإن مل يَـِع مفـسرو القـرآ"األنـساق الثقافيـة"كتب التفسري فيمـا يـسمى بــ ن بطبيعـة احلـال أ
لقـد كـانوا يعتمـدون فيمـا . ميارسون نقدا ثقافيا، إذ مل يظهر هذا املـصطلح إال بعـد قـرون طـوال

إن الــصفا : "لنأخــذ مــثال قولــه تعــاىل. يقولــون علــى علمهــم الواســع ومــنطقهم اإلنــساىن الراســخ
مـافمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن َيطَّوَّ . واملروة من شعائر هللا وَمـْن  تطـوََّع . ف 

ه علــى ظــاهره كــان املعــىن أن الــسعى بــني الــصفا "خــريا فــإن هللا شــاكر علــيم ، الــذى إن أخــذ
وكـأن . واملروة ليس فرضـا بـل إذا أراد احلـاج أو املعتمـر أن يفعـل ذلـك مل يكـن عليـه مـن حـرج

تـُْفِهم املتحـرجني ولكن مىت علمنا أن اآلية ال تتحدث عن تلك القضية بل . األفضل أال يفعل
مــن الــسعى بــني التـَّلَّــْني علــى مــا ســيأتى بيانــه أن الوضــع قــد اختلــف اآلن وأنــه ال داعــى مــن مث 
ــذلك الــسعى وهــو مطمــئن القلــب  ــه ب ــتم حجــه وعمرت ــل علــى املــسلم أن ي حلــرج، ب للــشعور 

عني فيـه فهـذا لـون مـن القـراءة يـست. والضمري ال ينبغى أن حيس بقلٍق أو وسوسٍة استقام املعـىن
لنسق الثقاىف اخلـاص بـشعائر احلـج والعمـرة ومعرفـة حكـم كـل شـعرية منهـا، وإال ضـل  املفسر 

  . عن املقصود اإلهلى من اآلية
 سـأَْلُت عائـشَة زوَج النَّـىب": "صحيح ابن حبـان"احلديث التاىل املوجود ىف ويوضح هذا 

َِّ : "أرَأْيــِت قــوَل هللاِ : صــلَّى ُهللا عليــه وســلَّم فُقْلــُت هلــا إىل ..." ِإنَّ الــصََّفا َواْلَمــْرَوَة ِمــْن َشــَعائِِر ا
فقالــت . فــوِهللا مــا علــى أحــٍد ُجنــاٌح أالَّ يطَّــوََّف بــَني الــصَّفا واملــروةِ : آِخــِر اآليــِة؟ فُقْلــُت لعائــشةَ 

ال فـ" إنَّ هـذه اآليـَة لـو كانـت علـى مـا أوَّْلَتهـا عليـه كانـت !بئس مـا قـُْلـَت  ابـَن أخـىت: عائشةُ 
ما ا أُنزِلت ىف"ُجناَح عليه أالَّ يطَّوََّف  قْبَل أْن يُـسِلموا كـانوا يُِهلُّـون ملنـاَة : األنصارِ  ، ولكنَّها إمنَّ

. كانوا يعُبدوَن عنَد املَُشلَِّل، وكان َمن أَهلَّ هلا يتحرَُّج أْن يطَّوََّف بَني الصَّفا واملروةِ   الطَّاغيِة الَّىت
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ــا أســَلموا ســَألوا  َّ كنَّــا : رســوَل ِهللا صــلَّى ُهللا عليــه وســلَّم عــن ذلــك وقــالوافلمَّ  رســوَل ِهللا، إ
لـــــــصَّفا واملـــــــروةِ  ـــوََّف  َِّ : "فـــــــأنَزل هللاُ . نتحـــــــرَُّج أْن َنطَّــــ ِإنَّ الـــــــصََّفا َواْلَمـــــــْرَوَة ِمـــــــْن َشـــــــَعائِِر ا

مثَّ : قالـت عائـشةُ ). ١٥٨/ البقـرة" (طـَّوََّف َِِمـاَفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن يَ  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَـْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ 
ما ما، فليس ألحٍد أْن يرتَُك الطَّواَف    ."قد سنَّ رسوُل ِهللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الطَّواَف 

ى َسـأَل عُـْروُة خالتَـه عائِـشَة رضـ: "نقرأ ما نصه" الدرر السنية"وىف شرح احلديث مبوقع 
ْيـَت َأِو : "وِل ِهللا َعزَّ وَجـلَّ هللا عنها َعن َمْعىن قَ  َِّ َفَمـْن َحـجَّ اْلبـَ ِإنَّ الـصََّفا َواْلَمـْرَوَة ِمـْن َشـَعائِِر ا

، ى حيــُث َفِهــَم منهــا أنَّ الــسَّع" اْعَتَمــَر فَــَال ُجنَــاَح َعَلْيــِه َأْن َيطَّــوََّف َِِمــا َغــُري واِجــٍب َعلــى احلــاجِّ
ــْد أْخَطــأ ىف نَّــه َق ِ ــه  ــْت ىففَـ  َفأجابـَْت ــَة أُْنزَِل ــُث كــانوا َقبــَل أن يُــسِلموا  ْهِمــه، وأنَّ اآلي ــصاِر حي األْن

ثَِنيٌَّة َبَني َمكََّة واملَدينِة ُتشِرف َعلى ُقَدْيٍد، َفكاَن ى َمناَة، عنَد املَُشلَِّل، وه: َحيُجُّوَن ِلَصَنٍم ُيَسمَّى
روِة ِإْمثًــا َعظيًمــا ِألنَّــه كــاَن فيِهمــا َصــَنماِن بَــَني الــصَّفا واملـَـى الــسَّعْ  َمــْن َحــجَّ ِمــن األنــصاِر يَــرى ىف

ما ئِلُة، وكانوا َيكَرهوَ فـََلمَّا أْسَلموا َسألوا َرسـوَل ِهللا َصـلَّى هللا . يَعُبدمها َغريُهم، وُمها إساٌف و
ــنيََّ هلــم أال ِإْمثَ علــيهم ىف بَـ ــأْنزَل ُهللا تَعــاىل اآليــَة، فـَ بَــَني الــصَّفا ى الــسَّعْ  عليــه وســلَّم َعــن ذلــك، َف

  ...".ِمن َمناِسِك احلَجِّ والُعمرةِ ى بَيَنهما ِمن َشعاِئِر هللا، أى واملَْروِة َكما كانوا َيظُنُّوَن، ِألنَّ السَّعْ 
كيـف : وسأل نصارى الـيمن ىف عهـد رسـول هللا عليـه الـصالة والـسالم بعـض الـصحابة

لزمن الطويـل؟ وقـد سـأل رسـوَل هللا يقول القرآن إن مرمي أخت هارون، وبينها وبينه كل ذلك ا
ـم   عن تفسري اآلية أولئك الصحابُة الذين مسعوا تشكيك النصارى فيها، فقـال هلـم مـا معنـاه أ

صــحيح ابــن "وهــذا هــو احلــديث كمــا ىف . كــانوا حيبــون االنتــساب إىل الــصاحلني والنبيــني مــنهم
ــــان ــــِه وســــلََّم إ بعثــــىن": "حب َُّ عَلي ـــلَّى ا َِّ صـ ــــالوا ىلرســــوُل ا :  ألــــسُتْم تقــــرأونَ :ىل جنــــراَن، فق

ُأْختَ " فرَجعُت إىل رسوِل . وقد كاَن بَني موسى وعيسى ما كاَن؟ فلم أدِر ما أجيبُـُهم ،"َهاُرونَ  َ
ُ عَليِه وسلََّم فأخربتُـُه، فقـالَ  َّ َِّ صلَّى ا نبيـائِِهم والـصَّاحلَني : ا ـم كـانوا يُـسمُّوَن  َّ أال أخـربتـَُهم أ

  ".ُهم؟قبلَ 
لنسب عند بـىن  فلوال معرفة الرسول عليه السالم بوحى من ربه النسَق الثقاىفَّ اخلاصَّ 
إسـرائيل ومـا فيــه مـن جتــوُّز وجمـاز مـا أمكــن فهـم اآليــة ولظـل النـصارى يــشغبون علـى املــسلمني 

" دائـرة املعـارف الكتابيـة"ولقـد عـدت إىل . دون أن يستطيع املسلمون الرد علـى تلـك الـشبهة
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فوجدت أن هذه الكلمة ُتْستـَْعَمل " أخت"لنصرانية منذ سنوات ألرى ماذا تقول حتت عنوان ا
ىف الكتــاب املقــدس اســـتعماالت جمازيــة كثـــرية تــدخل الكلمــة القرآنيـــة حتــت عـــدد منهــا بكـــل 

بــل كــان جمــرد حــاك " أخــت هــارون: "أرحييــة، مــع التنبيــه إىل أن القــرآن لــيس هــو الــذى مساهــا
ذه التسميةملناداة قومها هل   . ومل نسمع قط أن اليهود ىف املدينة قد اعرتضوا على ذلك. ا 

ــة  ىفى العهــد القــدمي، وهــ  ىفاتــستخدم هــذه الكلمــة كثــريً ": "أخــت"قالــت مــادة  العربي
   :، لإلشارة إىل"أبوت"

  .  أخت شقيقة من نفس األبوين- ١
  ). ٩: ١٨ ال ، ١٢: ٢٠تك ( أخت من أحد األبوين - ٢
  ). ١١: ٤٢ى ، أ٦٠: ٢٤تك (نفس العائلة أو العشرية  امرأة من - ٣
  ). ٢٨: ٢٥عدد ( امرأة من نفس البلد أو الناحية - ٤
ما أختان   يقال جماز عن مملكىت- ٥   ). ٤: ٢٣حز (إسرائيل ويهوذا إ
  ). ٤٥: ١٦حز ( تعترب املدن املتحالفة أخوات - ٦
أو أشـياء مزدوجـة، مثـل  تستخدم نفس الكلمة العربية  لوصف أشـياء ذات شـقني - ٧

ختـه"العربيـة  وىف" ( بعضها موصـــول بـبعض: "يقال عنها الستائر أو الشقق الىت  - "موصـول 
  ). ١٣: ٣ ،٩: ١حز ( على أزواج األجنحة ا كما تطلق أيضً ،)٦ و ٣: ٢٦خر 

لشخص مثـل- ٨ أم  ( " أنـت أخـىت: قـل للحكمـة: " لوصف بعض الفضائل املرتبطة 
  . )١٤: ١٧ى ، أ٤: ٧

: ٨، ١: ٥، ٩: ٤نــش ( لوصــف العالقــة بــني حمــب وعروســه كتعبــري عــن اإلعــزاز - ٩
٨ .(  

نية  وىف   : اآلتية املعاىن ىف) أخت" (أيلف"العهد اجلديد تستخدم الكلمة اليو
لــدم - ١ جلــسد أو  : ١٠، لــو ٢٩: ٥٦،١٩: ١٣، ٥: ١٢مــت ( لوصــف القرابــة 

  ). ١٦: ٢٣، أع ٢٥: ١٩، ١: ١١، يو ٢٦: ١٤، لو ٣٩
ـــــــر أيــضً ١: ١٦رو  (" أختنــا فيــىب: "املــسيح  أخــت ىف- ٢  ١، ١٥: ٧ كــو ١ ا، وانظـ

  ). ١٥: ٢، يع ١: ٥ى ت
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  )".١٣ يو ٢" (أختك املختارة: " قد تشري إىل كنيسة- ٣
كذلك لوال معرفة السياق الثقاىف اخلـاص بتـصور اليهـود عـن هللا تعـاىل طبقـا ملـا جـاء ىف 

ــه ســبحان ــاج مــن مث إىل العهــد القــدمي مــن أن ه ال خيتلــف عــن البــشر إذ يتعــب كمــا يتعبــون وحيت
م، اسرتاح ىف اليـوم  احلصول على اسرتاحة حىت إنه، بعدما خلق السماوات واألرض ىف ستة أ

علـى لـسان " ق" مـن سـورة ٣٨السابع، فلوال معرفة السياق املذكور ملا فهمنا قـول اآليـة رقـم 
م، وما مسنا من لُُغوبولقد خلقنا السماوات واأل: "رب العزة ، أى " رض وما بينهما ىف ستة أ

لكـن . تعب وإجهاد، إذ مل يكن أحد من املسلمني خيطر بباله أن هللا سبحانه يعرتيه التعب أبدا
اليهود يفرتون عليه أنه يتعب ويسرتيح وحيقـد علـى البـشر ويـدخل ىف صـراع بـدىن معهـم ويغـري 

ع يتخـذ قـرارات غـري مدروسـة وتـتحكم فيـه عواطفـه قراراته بسهولة كأى شـخص انفعـاىل متـسر 
ـــِت ١" ":التكـــوين"يقـــول الكتـــاب املقـــدس ىف أول اإلصـــحاح الثـــاىن مـــن ســـفر . املتقلبـــة َفُأْكِمَل

َفاْسـتَـَراَح . َعِمـلَ ى اْليَـْوِم السَّابِع ِمـْن َعَمِلـِه الـَّذِ  َوفـَرََغ هللاُ ِىف ٢. السََّماَواُت َواَألْرُض وَُكلُّ ُجْنِدَها
يـــِع َعَمِلـــِه الَّـــذِ  ِىف  ـــْوِم الـــسَّابِع ِمـــْن مجَِ َســـُه، ألَنَّـــُه ِفيـــِه ٣. َعِمـــلَ ى اْليَـ ـــْوَم الـــسَّابَع َوَقدَّ َرَك هللاُ اْليـَ َوَ

وىف حديث عـن ابـن عبـاس رضـى هللا عنـه مـن ". َعِمَل هللاُ َخاِلًقاى اْستَـَراَح ِمْن مجَِيِع َعَمِلِه الَّذِ 
ـــ"أن " إحتــــــاف اخلــــــرية املهــــــرة"أحاديــــــث   هللاُ عنــــــه، اســــــتلقى ىفى ُعمــــــَر بــــــَن اخلطَّــــــاِب، رضـــ

علـى ِهللا عـزَّ ى وكان اليهوُد تـَْفرتَ . حيطاِن املدينِة، فوَضع إحدى رجليه على األخرى ِمن حائطٍ 
: فقـال هللاُ عـزَّ وجـلَّ . اخلَْلـِق يـوَم الـسبِت مث تـَـَروَّحَ  مـنَ  إنَّ ربَّنا تباَرك وتعاىل فـرَغ: وجلَّ، يقولونَ 

م بينَـُهمـا ىف ومـا ْد َخَلْقنـا الـسماواِت واألرضَ ولقَ " فكـان أقـواٌم  ".ُلغُـوبٍ  ِمـن مـسَّنا ومـا ٍ، سـتِة أ
  ".َيْكَرهوَن أن يَضَع إحدى ِرْجَلْيه على األخرى حىت َصَنع ُعمر

وإْن يكاد الذين كفروا َليـُْزِلقونك : "، ونصها"القلم" من سورة ٥١وىف تفسري اآلية رقم 
نــونبــصارهم ملــا مس ــذكر، ويقولــون إنــه  َوِإن َيَكــاُد "": كــّشافه"يقــول الزخمــشرى ىف " عــوا ال

ُعــوْا ٱلــذِّْكَر َويـَُقولُــوَن ِإنَّــُه َلَمْجُنــونٌ  ــا مسَِ َبْــَصارِِهْم َلمَّ ِ َوَمــا ُهــَو ِإالَّ ِذْكــٌر  * ٱلَّــِذيَن َكَفــُروْا لَيـُْزِلُقونَــَك 
زََلَقـه "و. بـضم اليـاء وفتحهـا" ليزلقونـك"وقرأ .  خمففة من الثقيلة، والالم علمها"ِإنْ " :لِّْلَعاَلِمنيَ 
ـــه: "ويقـــال. مبعـــىن" وَأزَْلَقـــه ـــَق الـــرأَس وَأْزَلَق زهقـــت نفـــُسه "مـــن " ليـُْزِهقونـــك"، وقـــرأ "حلقـــه: زََل

م، من شدة يعىن". وأزهقها  حتديقهم ونظرهم إليك َشْزرًا بعيـون العـداوة والبغـضاء، يكـادون أ
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كلـىن، نظر إىلَّ نظرا يكاد يـصرعىن: "من قوهلم. يُزِّلون قدمك أو يهلكونك لـو ى أ. " ويكـاد 
  :قال. أمكنه بنظره الصرع أو األكل لفعله

 نظرا يُِزّل مواطىَء األقدامِ = َمْوِطنٍ  يتقارضون إذا التقوا ىف

م فـال ميـر بـه شـيء  نت العني ىفكا: وقيل بىن أسد، فكان الرجـل مـنهم يتجـوّع ثالثـة أ
فأُرِيـَد بعـض العيـانني علـى أن يقـول ىف رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . إال عانَهُ " مل أر كاليوم مثله: "فيقول فيه

لعني: وعن احلسن. ، فعصمه هللا"مل أر كاليوم رجال: "مثل ذلك، فقال  أن تقـرأ دواء اإلصابة 
  ".القرآن مل ميلكوا أنفسهم حسدا على ما أوتيت من النبوةى أ" ملا مسعوا الذكر. "هذه اآلية

ـا تتحـدث عـن العـني واإلصـابة  وكل مـن رجعـت إلـيهم مـن املفـسرين يـشرحون اآليـة 
ــا يرشــح هلــذا الفهــم رغــم أن اآليــة ال تقــول. لعــني ثريا لعــني و  وكــان النــسق الثقــاىف اخلــاص 

ــذى كــان النــاس وال يزالــون  لنــسق الثقــاىف، أى االعتقــاد ال ــأثر  شــيئا مــن ذلــك، وإمنــا هــو الت
وأ ال أرى فيهـا شـيئا مـن ذلـك، . فهو الذى دفعهم دفعا إىل هذا التفـسري. يعتقدونه ىف العني

ا صورة بيانيـة ترسـم عنـف الغـيظ والـرتبص والرغبـة ىف اإليـذاء، وهـو كقولنـا  بل أفهمها على أ
ــل جمــرد تعبــري جمــازى عــن شــدة . ن نظــرة فــالن إىل فــالن تكــاد أن حترقــهإ ر، ب وال حــرق وال 

ىف الــسنة " التفــسري"ومنــذ قــرأت هـذا التفــسري ىف بدايــة شـباىب حــني كنــا نـدرس مــادة . البغـضاء
داب القــاهرة مــع د شــكرى عيــاد وأ أفهمــه الفهــم الــذى ذكرتــه . األوىل بقــسم اللغــة العربيــة 

ن الكــالم ىف العــنيهنــا، وال  ن . أومــن أبــدا  ثــري العــني  تيــىن الــرد علــى نفــىي  ومــن كثــرة مــا 
احلــسد مــذكور ىف القــرآن صــرت أتــوهم ضــاحكا أىن أ الوحيــد بــني املــسلمني الــذى ال يــؤمن 

لعائنني   . لعني وال 
لقـارئ العـامل" ويكيبيـد"وقد وجدت مقاال عن العني احلـسادة ىف   كلـه العربيـة يطـوف 

ن واألزمـان لعني على اخـتالف الـبالد واألد . قدميا وحديثا، فيخيل إليه أن الدنيا كلها تؤمن 
ـــذا أن هللا : ومــع هــذا فمــا زلـــت أرى أن العــني ال تــضر، ومث أســباب متعـــددة جتعلــىن مقتنعــا 

ب سبحانه قد أقام كونه على نظام صارم، فال ميكن أن يرتك هـذا النظـام عرضـة لالنتهـاك بـسب
لعـني . الواقع أن هذا وذاك ال يتفقان وال يتـسقان. عني ال راحت وال جاءت كمـا أن اإلميـان 

ـــام بـــسواد القلـــب وســـوء النيـــة والرغبـــة ىف  ينـــشر التـــوتر ىف عالقـــات النـــاس، إذ يتبـــادلون اال
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لـيس هـذا فحـسب بـل إنـه يبـث القلـق ىف نفـوس . اإليذاء واإلضرار، ولن ننتهى من ذلك أبدا
لعــني وجيعلهــم يعيــشون علــى صــفيح ســاخن طــول الوقــت خــشية أن خيطــئ أحــدهم املــؤمنني  

فيثىن على ما لديهم من أشياء أو أوالد فتقع املصيبة، وكذلك جيعـل كـل مـن يقـول كلمـة طيبـة 
ىف أوالد شــخص مــن األشــخاص أو مالبــسه أو إجنازاتــه مــثال يتحــسب لكــل مــا خيــرج مــن فمــه 

ة هلا، فيتصادف أن يصاب الشىء أو الشخص الذى أبدى خشية أن يقول كلمة عابرة ال قيم
لعـني إىل احلـد الـذى . إعجابه به وجتىء الطوبة ىف املعطوبة وتكون كارثة بل لقـد يـصل اهلـوس 

ا فجزاء صاحبها القتل ! هللا أكـرب. يقول فيه بعض الفقهاء القدماء إن العني إذا مات املعيون 
مث إن العـني يـصعب التنبـه هلـا ىف معظـم . عوب واألمـممل يبق إال هذا حىت نـصبح مـضحكة الـش

م يفعلـون ذلـك  م اهليدروجينية إىل أحد، فإ األحيان، وخباصة أن العائنني، حني يصوبون نظرا
ىف الغالب دون أن يكون هذا األحد واعيا به، بل دون أن يواجهه، إذ يكفى أن ينظر إليه ولو 

ــه أو مــن وجهــه وهــو غ ــم مــثالمــن ظهــره أو مــن جانب ئ ومعــىن هــذا أن هللا ســبحانه . افــل أو 
ـا سـبب األذى وال شخـصية  يعرضنا ألذى املؤذين دون أن تكون عند األداة الىت نكتشف 

كل ما هنالـك كـالم ىف كـالم، أمـا . كذلك ال أذكر أىن رأيت إنسا يعني أحدا ويؤذيه. املؤذى
  .ىف الواقع فلم أر شيئا

ن عينه شريرة حتسد وتؤذى، فـضال عـن وإىل جانب ذلك فإنه ما من  أحد سوف يقر 
أن يوافق على االستحمام وإعطاء املاء املتخلف عن ذلك ملـن عانـه حـىت يـشفيه هللا كمـا جـاء 

وفوق ذلك فهذا .  ىف أحد األحاديث املنسوبة للنىب عليه السالم على ما سوف نرى بعد قليل
يقولون إن احلسد مذكور ىف القرآن فالرد هو أما الذين . اإلجراء ال يفرتق ىف شىء عن السحر

أن أحدا ال ميكنه إنكار احلسد حىت لو مل يذكره القرآن الكرمي، فاحلسد شعور طبيعى عنـد كـل 
ــه إىل احلقــد علــى احملــسود  ــه، فيدفع النــاس، وكــل األمــر هــو أن بعــضهم يرتكــه يــستفحل ىف قلب

رادتــه الواعيــة وختطيطــه والرغبــة ىف إيقــاع األذى بــه أو تفويــت فــرص اخلــري عليــه  ال بعينــه بــل 
اخلبيــث، كــإطالق الــشائعات الــسيئة عنــه وتــشويه صــورته، وكالــسعى بــه عنــد رؤســائه رغبــة ىف 
خري مرتبته عندهم، بل قد يصل احلسد واحلقد ىف نفوس بعض الناس إىل أن  إسقاطه لديهم و

حملسود ويضربوه، ورمبا قتلوه ال لشىء إال بسبب ذلك    . الشعور الكريهيتحككوا 
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ا للتجربة العلمية، فيقول ىل  ن خنضع احلسد  دى دائما من يعتقدون ىف العني  وأ أ
، فيكون ردى هو أن العني شـىء مـادى،  ا عملية ميتافيزيقية ال ميكن دراستها ماد األغبياء إ

مــادى، والــشعاع الــذى يــدعى النــاس أنــه خيــرج منــه ويتــسبب ىف وقــوع احلــروب الكونيــة شــىء 
ـدام البيــت  ر الـىت ترتتـب عليهــا مـن انفجـار جنفــة الـصالون أو وقـوف حمــرك الـسيارة أو ا واآل

ملــزاعم . لكــن أحــدا ال يــستجيب ملــا أقــول. مــثال كلهــا أمــور ماديــة واضــح أن النــاس مغرمــة 
ـم . واالدعاءات دون أن تكون عندهم الرغبة ىف حسم األمر حسما سليما ال خيـر منـه املـاء إ

لتفاهـات دون أن يبـذلوا جهـدا ىف جتنيـب أنفـسهم القلـق، الـذى يفـرى ير  يدون شغل أنفسهم 
م فر   .سواء كان سبب القلق حقيقيا أو موهوما مزعوما: أعصا

قـش، ىف موضـوع العـني، أسـتاذة جامعيـة متخصـصة ىف  وقد كنت منـذ بعـض سـنوات أ
خــذه جبديـ لـسؤال عـن كــل العـالج الطبيعـى، وهـى ســيدة دقيقـة ىف عملهـا و ــتم  ة شـديدة و

ـا  هتمـام كبـري، ففوجئـُت  لتفصيل وتتابع تطورهـا  صغرية وكبرية ىف حالة املريض وتسجلها 
على أى أساس بنيِت حكمِك هـذا؟ كـان ردهـا هـو أننـا : وملا سألتها. تدافع عن االعتقاد فيها

ــا ظهــر لبــاب الغرفــة واســت ــا جالــسني وقــد أعطين ــة عمــل مــن قــد نكــون ىف مكتبن دي غرقنا ىف 
وعبثــا . األعمــال، مث فجــأة نرفــع أعيننــا ونلتفــت حنــو البــاب فنجــد أحــدا مــن النــاس ينظــر إلينــا

در جــدا، وإن حــدوث العكــس َلَيــِصُل إىل أضــعاف أضــعافه حــىت ليكــاد  أقــول إن ذلــك أمــر 
اد األسـرة أقـصد أننـا كثـريا مـا نلتفـت حنـو البـاب ظنـا منـا أن أحـدا مـن أفـر . يكون هـو القاعـدة

لبيــت أو العــاملني معنــا ىف الــشغل مــثال قــد أتــى يريــد منــا شــيئا أو ليقــول لنــا شــيئا، مث ال جنــد 
كما أن عمل العني هنا ال صلة بينـه وبـني عمـل العـني احلـسادة املزعـوم، ومـن مث فوقـوع . أحدا

 وســـر اســـتغراىب هنـــا أن األســـتاذة الـــدكتورة متخصـــصة ىف. هـــذا لـــيس دلـــيال علـــى صـــحة ذاك
لتمـــسك  ـــا تطبـــع املتخصـــصني فيهـــا  الطـــب، وهـــو فـــرع مـــن العلـــوم الطبيعيـــة الـــىت يفـــرتض أ

  . لتجربة العملية ىف كل األمور املادية
مث لو كانـت العـني حقـا ملـا أفلحـت البـشرية ىف شـىء ألنـه مـا مـن متفـوق مـن البـشر إال 

ــه ويتمــىن أن ينكــسح مــن الوجــود كلــه انــت العــني حقــا فلــو ك. وهنــاك مــن حيــسده وحيقــد علي
ــه الــسيارة أو احــرتق  ــت ب النكــسر كــل متفــوق أو النتاشــته األمــراض مــن كــل جانــب أو انقلب
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الكتــاب الـــذى يؤلفــه أو امـــسحت ذاكرتـــه فلــم يـــستطع أن يؤلـــف شــيئا أو فـــشل ىف تـــسجيل 
خلطـإ ىف  ا  األهداف ىف مرمى اخلصم، وبدال من إحراز هدف فإنه جيّلى ىف كـل ركلـة أو يـصو

قه مثال لينهزم فريقه بنريان صديقة أو احرتقت به وبرفقائه الطائرة أو أصابته رصاصـة مرمى فري
املــدعّو إىل الفــرح الــذى يكــون أول شــىء يفعلــه هــو إطــالق النــار ىف اهلــواء عنــد دخولــه بيــت 

. وهكـذا... العروس، فتستقر ىف سويداء قلبه بدال من االنطـالق ىف الفـضاء إىل كوكـب املـريخ
يوجبه منطق اإلميان بضرر العني؟ أمل يكن ينبغى أن يتخلف الغرب جراء حـسد أليس هذا ما 

له ونرب عليه ونقنا ضده وخير كل الغربيني صرعى أمراض ال يـُْعَرف هلا سبب وال يقدر األطباء 
أن يعاجلوها أو تنهدم بالدهم على رؤوسهم فريحيو ويسرتحيوا منا ومن عيوننا الىت تندب فيهـا 

كن منذ مىت ينزل أمثال هؤالء على حكم العقل واملنطق؟ لو كانوا حيكِّمون عقوهلم رصاصة؟ ل
لعني احلسادة   . أصال ما آمنوا منذ البدء 

ــدا ىف أى موضــع منــه لعــني أب دة علــى هــذا كلــه فلــيس ىف القــرآن نــص يقــول  ال . وز
ت الىت يلويها معتقدو قـدرة بعـض النـاس علـى اإلصـابة بـل أقـصد  ت الـصرحية أقصد اآل اآل

َأْكثـَُر َمْن َميُوُت ِمْن أُمَّـِىت بـَْعـَد : "أما األحاديث النبوية فمنها هذا احلديث. الىت ال تقبل الشك
َألنـُْفسِ  ِ َِّ َوَقَدرِِه  لعني"َقَضاِء ا ووجه الغرابة ىف هذا الكالم هـو أنـه يـشرتط قـضاء هللا . ، أى 

لعني، وكأن اإلصا أمـا إذا كـان املقـصود هـو . ت األخرى ال تـستلزم ذلـكوقدره ىف اإلصابة 
لعني ىف فئة أخرى من الَوفـََيات خارج قضاء هللا وقدره فمعىن ذلك أن هناك من  وضع املوت 

وفوق ذلك فاحلديث يقرر أن أكثـر املـوت ىف . ألوان املوت ما ميكن أال خيضع للقضاء والقدر
التاريخ ال تساعد على هذا االقتناع، ودعك من أنه أمة املسلمني راجع إىل العني مع أن وقائع 

ويكفـى ىف التــدليل . جيعـل منـا أمـة مـن احلـسادين الـذين يـصيب بعـضهم بعـضا بنظـرات العيـون
علــى خطــإ ذلــك الكــالم أن مــرض ســهل بــن حنيــف ىف املــاء بــسبب نظــر عــامر بــن ربيعــة إليــه 

تـ ى للتـّو هـو، فيمـا نعلـم، احلالـة وثنائه على بشرته البيضاء وهو يستحم عار على ما سوف 
لعــني ىف عهــده ملسو هيلع هللا ىلص وعهــد اخللفــاء الراشــدين علــى األقــل، إذ مل نــسمع  الوحيــدة مــن اإلصــابة 

  . حبالة غريها آنذاك
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ولـو  . حـق العـني: "ال أجهل أن هناك حـديثا منـسو للنـىب عليـه الـصالة والـسالم يقـول
ولو ثبت أن رسول هللا صلى ". إذا اْستـُْغِسْلُتم فاغتسلواالعني، و  كان شيء سابق القدر سبقته

لعـني، ملـا   ملعـىن الـذى يقـصده مـن يؤمنـون  هللا عليه وسلم قد قال ذلك وحيا مـن الـسماء، و
هـل قـال النـىب ذلـك : لكـن ىل عـدة سـؤاالت. كان ىل إال أن أصدق ما قاله سـيد رسـول هللا
: إذن فمـن حيـث الروايـة.  هـذا حـديث صـحيحفعال؟ اجلـواب هـو أن كتـب احلـديث تقـول إن

حيـة اإلسـناد . احلديث صحيح لكن هل إذا كان احلديث صحيحا ىف نظـر أهـل احلـديث مـن 
لتفكـري املنطقـى  لضرورة؟ هل األحاديث جمـرد روايـة ال دخـل هلـا  أفال بد أن يكون صحيحا 

ا ومعناها؟ مث هل قاله ملسو هيلع هللا ىلص علـى سـبيل ا لـوحى؟ أم هـل كـان ذلـك جمـرد اجتهـاد منـه  ىف مضمو
بـري النخـل، الـذى اتـضح أن مـا أشـار بـه ىف هـذا اخلـصوص كـان ىف غـري  كاجتهاده ىف مـسألة 
موضــعه ومل يكــن هــو األســلوب الــسليم ىف عمليــة التلقــيح؟ لكــن هــل يــرتك هللا األمــر ىف هــذه 

بري النخل؟ معىن هذا احلالة دون أن يتم تصحيح اخلطإ على حنو أو على آخر كما حدث ىف 
أن يكـون النـىب قـد قـال ذلـك أوال حـىت ميكـن أن يـصحَّح مـا يكـون قـد وقـع منـه مـن ســهو أو 

 نسيان أو خطإ، فهل قاله فعال؟ 

كذلك هل ميكن أن يسبق شىٌء الَقَدر؟ إن القدر هو مشيئة هللا عـز شـأنه، فهـل ميكـن 
ل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وينطق به ىف حديث يظـل يـردده املـسلمون طـوال أن خيطر هذا املعىن على 

احلياة؟ ترى هل هناك شىء يقع على األرض أو ىف السماء ميكن أن يكون مبشيئة غري مشيئته 
سبحانه، بله أن تـسبق تلـك املـشيئة مـشيئته تعـاىل، بلـه أن يكـون هـذا الـشىء هـو العـني، الـىت 

ـــا قـــد تـــصيب، وقـــد ختيـــب، فـــضال عـــ لقـــضية اهلامـــة علـــى يـــرى ابـــن القـــيم أ ـــا ليـــست  ن أ
ــرا هلــا ىف الواقــع؟  اإلطــالق، بــل هــى ال ىف العــري وال ىف النفــري، وخباصــة أن معظمنــا ال يــرى أث

فكيف ميكن أن نصدق أن . اراة الطرف اآلخر َسدا لباب اللجاج ليس إال" معظمنا: "أقول
 املتجــاوز؟ الواقــع أنــىن ىف أشــد الرســول عليــه الــسالم يلجــأ، ىف الكــالم عنهــا، إىل هــذا التعبــري

  . احلرية
انطلــق عــامُر بــُن : "ومــن األحاديــث الــىت قــررت ذلــك املوضــوع أيــضا األحاديــث التاليــة

فوضع سهل ُجبَّـًة  : قال. فانطَلقا يلتِمساِن اخلََمرَ : قال. ربيعَة وسهُل بُن ُحنَـْيٍف يريدان الُغْسلَ 
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فـسمعُت لـه ىف : قـال. ىن، فنـزل املـاَء يغتـسلُ كانت عليه من صوٍف، فنظـرُت إليـه فأصـبُته بعيـ
، فلم جيُِْبىن فأتيـُت النـىب صـلَّى هللاُ عليـِه وسـلََّم، فأخربْتُـه فجـاء . املاِء قرقعًة، فأتيُته فناديُته ثالً

اللهــمَّ : فــضرب صــَدره بيــِده، مث قــال: قــال. ميــشى فخــاض املــاَء كــأىن أنظــُر إىل بيــاِض ســاقـَْيه
إذا رأى : فقال رسوُل ِهللا صـلَّى هللاُ عليـِه وسـلَّمَ . فقام: قال. برَدها ووَصَبهاأذِهْب عنه حرَّها و 

  ". حقٌّ  العنيَ أحدُكم من أخيه ومن نفِسه ومن مالِه ما يـُْعِجبُه فْلُيربِّْكُه، فإنَّ 

ان فنزع ُجبًَّة كانت عليه، وعامُر بُن ربيعَة ينظـُر، وكـ" اخلَرَّارِ "اغتسَل سهُل بُن ُحنَـْيٍف بـ"
. ما رأيُت كاليوِم وال جلَد عذراءَ : فقال له عامُر بُن ربيعةَ :  أبيَض حسَن اجللِد، قالسهٌل رجًال 

فُوِعــَك ســهٌل مكانَــه، واشــتدَّ وَعُكــه، فــأتى رســوَل ِهللا صــلَّى هللاُ عليــِه وســلََّم فــأخربه أنَّ : قــال
ه رسـولُ .  ُوِعَك، وأنه غـُري رائـٍح معـك  رسـوَل هللاِ سهًال   ِهللا صـلَّى ُهللا عليـِه وسـلََّم فـأخرب فـأ

لــذى كــان مــن أمــِر عــامٍر، فقــال رســوُل ِهللا صــلَّى ُهللا عليــِه وســلَّمَ  عــالَم يقتــُل أحــدُكم : ســهٌل 
فتوضَّأ له عامٌر، فراح سهٌل مع رسوِل ِهللا صلَّى هللاُ .  تـََوضَّأ له.حقٌّ  العنيَ  أخاُه؟ أال بـَرَّْكَت؟ إنَّ 

سٌ عليِه وسلََّم لي   ". س به 

خلـرار دخـل مـاًء يغتـسل، ) سـهيل بـن حنيـف(خرج " مـع رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حـىت إذا كـان 
فمـا . مل أر كـاليوم حـسن شـيء وال جلـد خمبَّـأة: وكان رجال وضاء، فمر به عامر بن ربيعة فقال

م يقتل أحدكم أخاه؟ من تتهمونه بـه؟ عال: لبث سهل أن لُِبَط به، فُدِعَى له نىب هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال
ــالوا ء فيــه مــاء فــأمر عــامرا، فغــسل وجهــه ىف املـــاء . عــامر بــن ربيعــة: ق فــدعا عــامرا ودعــا 

َعى إزار عـامر وداِخَلتَـه فغمرهـا ىف  وأطراف يديه وركبتيه وأطراف قدميه، مث أخـذ النـىب ملسو هيلع هللا ىلص َضـبـْ
ء على رأس سهل  س بهاملاء مث أفرغ اإل ء من دبره، فُأْطِلَق سهل ال    ".وأكفأ اإل

واآلن أى هذه األحاديث هو الصحيح؟ هل ذهب احلاسد إىل الرسول فأخربه مبـا وقـع 
ـام إىل عـامر  منه من حسد كاد أن يقتل صاحبه؟ أم هل سأل رسول هللا من حوله فوجهـوا اال

حــني عــان ســهيال؟ مث هــل كــان بــن ربيعــة؟ فكيــف عرفــوا أنــه عــامر، وهــم مل يكونــوا موجــودين 
ــشرته؟ أليــست بــشرة  ــرى احلاســد لــون ب ــسه حــىت ي ــع مالب احملــسود، أ كــان، حيتــاج إىل أن خيل
ــه مــثال؟ أم كــان  ــٍد مالبــسه مــن خــالل صــدره ووجهــه وذراعي الواحــد منــا تظهــر حــىت وهــو مرت
 الرجال ىف ذلك الوقت يغطون كل بقعة من أجسادهم؟ كـذلك مـىت كـان رجـال العـرب، فـضال
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ن جلودهم تشبه جلود العذارى كى حيسد بعضهم بعضا على هذا؟  عن املسلمني، يتفاخرون 
وعلى هذا .  إنىن ال أنفى وجود احلسد ىف الناس، فاحلسد شعور بشرى يكاد ال يفلت منه أحد

ن احلـسد مـذكور ىف  لقـول  فلـيس ملـن حيـاول إثبـات أثـر العـني دليـل علـى وجـود ذلـك األثـر 
  . حلسد موجود كما قلنا، وحنن نؤمن به سواء ورد ذكره القرآن أو الالقرآن، إذ ا

هل يؤثر هذا احلـسد ىف احملـسودين عـن طريـق نظـرات عـني احلـسود؟ : لكن السؤال هو
أما أ فال أعتقـد ذلـك، بـل أرى أن احلـسد إمنـا يـؤثر ىف عـن طريـق مـا ميكـن أن حييكـه احلاسـد 

غــيظ واحلقــد ىف نفــسه، أو مــن خــالل مــا يــضعه ىف مــن مــؤامرات علــى مــن يتفــوق عليــه ويثــري ال
طريقه من عقبات  أو يثريه ىف وجهه من مشاكل أو يشنه ضده من شائعات مـثال، إن مل يفكـر 

بيــد أن بعــض املفــسرين يقــرأون قولــه تعــاىل خماطبــا . أمــا العــني فقــصة أخــرى. ىف ضــربه أو قتلــه
بـصارهم ملـا مسعـوا وإْن يكـاد الـذ": "القلم"الرسول عليه السالم ىف سورة  ين كفـروا َليـُْزِلُقونـَك 

نـون ا علـى أن تـصيب الرســول " الـذِّكر ويقولـون إنـه  علـى أنـه إشــارة إىل عيـون الكفـار وقـدر
  . لضر فتسقطه على األرض بقوة الشعاع الصادر منها حنوه

 فالكفار مل يكونوا حيسدون الرسول على النبوة بل كانوا يضيقون. وهو تفسري مضحك
م وعقائـدهم الـىت درجـوا هـم وأسـالفهم  ديدا عنيفا لتقاليـدهم وعـادا ا كانت  به وبدعوته أل

مث على أى شىء كان ميكـن أن حيـسدوا الرسـول؟ لقـد كـان ضـعيفا مـضطهدا آنـذاك ال . عليها
سة وال زعامـة ممـا ميكـن أن  يثـري األحقـاد ىف النفـوس أمـا . ميلك حوال وال طوال وال ماال وال ر

ــم عــانُوا . سد علــى النبــوة فقــد ظهــر ىف املدينــة، وكــان اليهــود أصــحابهاحلــ ومل يــذكر القــرآن أ
م كانوا يؤلبون املشركني ضـده ويزعمـون هلـم أن وثنيـتهم خـري  الرسول عليه السالم، بل ذكر أ

وكــان مبعـث حــسدهم لــه أن النبـوة قــد فارقــت بـىن إســرائيل وانتقلــت إىل العــرب . مـن توحيــده
وجنـــد ذلـــك . ا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بينمـــا هـــم ال يطيقـــون أن تكـــون النبـــوة ىف أى قـــوم غـــريهمواختـــري هلـــ

  ".النساء"املوضوع ىف سورة 
حلديـد " القرقعة"وقد ورد ذكر  ىف احلديث األول، وهى صوت احلديد عند اصـطدامه 

لعــني واإلصــابة: وإىن ألتــساءل. ومــا أشــبه مــن األصــوات ــا؟ مث كيــف مــا دخــل القرقعــة هنــا   
يرتك الرجل زميله ىف هذا الوضع املفزع ويذهب لرسول هللا كى خيربه مبا حصل دون أن حيـاول 
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داه  مساعدته مع أن كل الشواهد تدل على أنه ىف خطر عظـيم إذ مل يـستطع الـرد عليـه حـني 
ثــالث مــرات ال مــرة واحــدة، ومســع بــدال مــن ذلــك صــوت قرقعــة، وكــأن هنــاك حديــدا يــصدم 

، وخباصــة أن الـذهاب إىل رســول هللا والعـودة معــه ال بـد أن يــستغرق وقتـا طــويال يكــون حديـدا
املعيون فيه قد صار ىف خرب كان؟ مث ماذا كـان ميكـن أن يقـع لـو مل يكـن هنـاك رسـول هللا؟ لقـد  

أإىل هـذا احلـد . كان الرجل ىف كرب عظيم، وكانت حياته ىف حرج كما يفهم من سـياق الروايـة
ملصادفات الىت ال جترى على قانون؟ يكون خطر الع   يون، وتكون حياة الشخص الـَمِعني رهنا 

أ ال أكذِّب كالما ثبت أن رسول هللا قاله فعال، بل كل ما أبغيه هـو حماولـة إقامـة مثـل 
ــاد ىف شــىء ال نــدرى مــدى مبلغــه مــن  ــدال مــن االعتق هــذا األمــر علــى أســس علميــة صــلبة ب

 الــسالم يــضريه أو يغــضبه أن حنــاول التحقــق مــن كــالم ينــسب وال أظــن الرســول عليــه. الــصحة
إننـا حنبـه ملسو هيلع هللا ىلص حبـا مجـا، وحنـب أن نتأكـد ممـا يـُـْرَوى عنـه ومـن صـحته كـى نـصدق أنـه قالـه . إليه
. ذلك أن حبنا احلقيقـى لـه ملسو هيلع هللا ىلص يقتـضينا أن نلجـأ إىل العلـم للتحقـق مـن صـحة أى شـىء. حقا

دى بفضل العلم والعلماء؟ أليس القرآن هو الـذى يـدعو الكفـار إىل اإلتيـان أليس هو ا لذى 
رة من علـم إن كـانوا صـادقني؟ ومـن الـسهل التحقـق مـن هـذه املـسألة، فهـى ليـست مـسألة 

أليـست العـني شـيئا . غيبية ال ختضع للتجربـة كمـا يهـرف بعـض النـاس، بـل مـن املـسائل املاديـة
؟ أليس اجلسد امل ـا تـصدر عنهـا وتـضر ماد ؟ أليست األشعة الىت يقـال إ ا شيئا ماد صاب 

آلالت املاديـة مثلهـا مثـل األشـعة الـضوئية والتيـارات الكهربيـة  من تقـع عليـه ممـا ميكـن قياسـه 
مــثال؟ فهــذا أفــضل مليــون مــرة مــن بقائنــا أســرى العتقــاد عجيــب يفــسد العالقــات بــني النــاس 

عض ونفور بعضهم من بعـض وجتنـب بعـضهم لـبعض دون أن ويرتتب عليه تشاؤم بعضهم من ب
  . يكون هلذا االعتقاد أساس سليم

لنسبة ىل ال أذكر أىن شاهدت أحدا يؤذى أحدا بعينـه أو بكالمـه وأ طـول عمـرى . و
ت الدراســية، وال أســتطيع أن أتــذكر أن أًذى قــد أصــابىن َجــرَّاَء هــذا  مــن املتفــوقني ىف االمتحــا

كنت من الـصبيان والـشبان البـارعني ىف كـرة القـدم ىف قـريىت وقـرى املركـز الـذى كما أنىن  . َقطّ 
تتبعه قريتنا، وكان املشجعون من أهل القرية يهتفـون ىل كمـا يهتفـون ألمثـاىل، ومل أنكـسر حبمـد 

أقول هذا ال علـى سـبيل التفـاخر . هللا ىف املالعب إىل أن كربت وتركت الكرة من تلقاء نفسى
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ر ليس غري، وإال فهناك من هو أحـسن مـىن ىف الدراسـة والـذكاء والكـرة كثـريا بل لتوضيح األم
  . جدا، ومل حيدث هلم شىء

تــرى هــل يغــضب الرســول أو جيــد ىف األمــر ِمــَساًسا برســالته إذا مــا أراد أحــد الــصحابة 
بـري النخـل ال مينعــه مـن اإلمثـار؟ بـل لقــد  التحقـق مـثال ممـا قالــه عليـه الـسالم هلـم مــن أن عـدم 
حدث هذا فعال، وقام الصحابة بتجربة ما قاله الرسول ىف هذا الشأن فرتتب عليـه أن النخيـل 
مل يثمر ذلك العـام، فراجعـوه عليـه الـسالم، فمـا كـان منـه سـوى أن قـال بكـل بـساطة وتواضـع 

مــر دنيــاكم: "ونــزول علــى مقتــضى احلــق والواقــع كيــف : ، ومل يقــل هلــم ىف غــضب"أنــتم أعلــم 
أنَّ النــىب صــلَّى هللاُ عليــه وســلََّم مــرَّ بقــوٍم "مــر أخــربتكم فيــه بــرأىي؟ ففــى احلــديث تراجعـونىن ىف أ
ـم فقـال. فخرج ِشيـًصا: قال. لو مل تفعلوا َلَصَلح: يـَُلقِّحون، فقال : مـا لِـَنْخِلكم؟ قـالوا: فمـرَّ 
  ". مِر دنياكم أعلمُ  أنتم :قال. قلَت كذا وكذا

َرَوى اْبُن : " يقول" املنتقى"اإلمام مالك املسمى بـ" وطإم"والغريب أن مثََّ حديثا ىف شرح 
ًئا بَِعْينِـِه : "السُّىنِّ َعْن َسِعيِد ْبِن َحِكيٍم َقالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخـاَف َأْن يُـِصيَب َشـيـْ َّ َكاَن َصلَّى ا

ِرْك ِفيِه، َوال َتُضرَّهُ : َقالَ  َ ه الصالة والسالم كانت هى أيـضا ، وهو ما يعىن أن عينه علي"اللَُّهمَّ 
غفرانـك . مؤذية لوال أنه كان يستعني علـى أذاهـا بتربيـك الـشىء أو الـشخص الـذى ينظـر إليـه

أمـا كيـف حنـصل !  أال إن هـذا هلـو اهلـوس بعينـه. مل يبق إال أن يقال هـذا عـن النـىب ملسو هيلع هللا ىلص! اللهم
ت احلـديث الـذى على ماء اغتسال العائن لصبه على املعيون فقد ق رأت ىف شـرح إحـدى روا

لَقَدِح، فُيدِخَل الغاسُل كفَّْيِه مجيًعا فيه مثَّ يغِسَل وجَهـه ": حنن بصدده ما يلى الُغسُل أْن يـُْؤَتى 
ُخــَذ  ىف الَقـَدِح مثَّ يُـدِخَل يـَده الُيمـىن فيغـِسَل صـدرَه ىف الَقـَدِح مثَّ يُـدِخَل يـَده فيغـِسَل ظهـَره مثَّ 

ْيـِه وأطـراَف أصـابِعه ِمـن َظهـِر القـَدِم ويفَعـَل ذلـك بيِده ال ُيسرى يفَعُل ِمثَل ذلـك، مثَّ يغـِسَل رُكبتـَ
ألرِض، الَّـذى أصـابه العـُني مثَّ ميُـجَّ فيـه  َء، قْبـَل أْن يـَضَعه  لّرِْجِل اليُـسرى مثَّ يـُْعِطـى ذلـك اإل

وهـذا، كمـا ".  الَقَدَح ِمن وراِء َظهـرِهويتمضمَض ويـُْهرِيَق على وجِهه ويُصبَّ على رأِسه وُيْكِفئَ 
عمــال الــسحر ن يقــال عنــه إنــه حــّساد حقــود يــؤذى . نــرى، أشــبه  مث مــن ذا  تـُــَرى يرضــى 

ــا قــتال، ويوافــق علــى االغتــسال ويعــرض نفــسه لــذلك األمــر الفاضــح  النــاس بعينــه، ويقــتلهم 
 مث إن إحـدى .ا هى فاسدة أصـالاملهني؟ إن هذه دعوة إىل إفساد العالقات بني الناس أكثر مم
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تى ملسألة االغتسال بذكٍر بتا بل تقول إن النىب ضرب صدر املعني بيده  ت احلديث ال  روا
وىف تلك الرواية أيضا أن العائن مل يكـف عـن طريقتـه . ودعا له، فنشط مما كان يعانيه ىف احلال

رسـول وهــو خيـوض املــاء إلنقــاذ ىف النظـر إىل جلــود الرجـال، فقــد ذكـر أنــه رأى بيـاض ســاقى ال
واحلمـد  أن الروايـة مل تقـل . ميـوت الزمـار وإصـبعه تلعـب: وصدق من قال. سهل بن ُحنَـْيف

  .إنه عان الرسول أيضا
 ليس ذلك فقط، بل ميضى اهلوس بذلك املوضوع حىت لنقرأ، ىف ذات الكتاب املذكور 

َعَلْيـِه لَـْو "آنفا، كالما عجيبا منسو للقـرطىب ُمَفـاده أنـه  تَـَل فـَ ًئا َضـِمَنُه، َولَـْو قـَ أَتْـلَـَف اْلَعـاِئُن َشـيـْ
يَـــُة ِإَذا َتَكـــرََّر َذلِـــَك ِمْنـــُه ِحبَْيـــُث يَـــِصُري َعـــاَدةً  َوُهـــَو ِىف َذلِـــَك َكالـــسَّاِحِر اْلَقاتِـــِل . اْلِقـــَصاُص َأِو الدِّ

يُـ  َ فـَ ُلُه ُكْفـًرا، َوَأمَّـا ِعْنـَد ومعـىن ". ْقتَـُل، قـَتَـَل بِـِسْحرِِه َأْم ال ِألَنـَُّه َكالّزِنْـِديقِ ِبِسْحرِِه ِعْنَد َمْن ال يـَْقتـُ
هذا أن القرطىب ال مانع عنده أن يقتل العائن كم قتيال للتجربة، ولكـن حـني نتأكـد مـن خـالل 

ـذا . التجارب أنه يَِعني فعال فعندئذ ال بـد مـن قتلـه إذا مـات الــَمْعُيون والواقـع أننـا لـو أخـذ 
 الـــذى ســـوف جيعلنـــا مهزلـــة األمـــم لـــسوف يقـــوم اجلهلـــة، ومـــا أكثـــرهم وأشـــد احلكـــم العجيـــب

لقتـل عـن طريـق العـني، وسـوف ينتهـى األمـر  ـام بعـضهم بعـضا  محاقتهم واختالل عقـوهلم، 
علــى الــدين، فهكــذا ينبغــى أن " القاتلــة"وشــكرا لإلمــام القــرطىب علــى غريتــه . بتفــاىن املــسلمني

  . تكون الغرية، وإال فال
": املنتقى" خالفه ابن عبد الرب واإلمام النووى، إذ يقول األول نقال عن صاحب وعلى

ــْن " ــْرُء ِم ــَذا ال َميِْلُكــُه اْلَم ــِه، َوَه لــشَّْيِء اْحلَــَسِن َواْحلَــَسَد َعَلْي ِ ــَشِرى اِإلْعَجــاَب  ــِع اْلَب ِإنَّ ِمــَن الطَّْب
َعَلى تـَْرِك التـَّْربِيِك الَِّذى ِىف ُوْسـِعِه، َوَأنَّ اْلَعـْنيَ قَـْد تـَْقتُـُل، َفِلَذا َملْ يـَُعاَتْب َعاِمٌر َعَلْيِه، َبْل . نـَْفِسهِ 

َوتـَْوِبيُخ َمْن َكاَن ِمْنُه َأْو ِبَسَبِبِه ُسـوٌء، َوِإْن َكـاَن النَّـاُس ُكلُُّهـْم َحتْـَت اْلَقـَدِر الـسَّاِبِق بِـَذِلَك َكاْلَقاتِـِل 
َيِجـُب َعلَـى ُكـلِّ َمـْن يـَْقُتُل، َوِإْن َكاَن اْلَمْقُتوُل َميُـ َـا تـَْعـُدو ِإَذا ملَْ يُـِربِّْك، فـَ ََِجِلـِه، َوَأنَّ اْلَعـْنيَ ِإمنَّ وُت 

  . وهذا كالم معقول رغم أىن ال أطمئن إىل أن العني تؤذى". َأْعَجَبُه َشْيٌء َأْن يـَُباِركَ 
َة َوال َكفَّـارََة، وَأنَّ اْحلُْكـَم ال يـُْقتَـُل اْلَعـاِئُن، َوال ِديَـ"كذلك نقـرأ للنـووى أنّـه " املنتقى"وىف 

َا يـَتَـَرتَُّب َعَلى منضبٍط َعامٍّ ُدوَن َما َخيَْتصُّ بِبَـْعِض النَّـاِس َوبـَْعـِض اَألْحـَواِل ِممـَّا ال انْـِضَباَط لَـهُ  . ِإمنَّ
َا َغايـَُتُه َحَسٌد َوَمتَنٍّ لِـَزَوالِ َكْيَف، َوملَْ يـََقْع ِمْنُه ِفْعٌل َأْصًال   النِّْعَمـِة؟ َوأَيْـًضا َفالـَِّذى يـَْنـَشأُ َعـِن ، َوِإمنَّ
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َقـْد  ُ َذِلَك اْلَمْكُروُه ِىف ِإزَالَـِة اْحلَيَـاِة، فـَ ْلَعْنيِ ُحُصوُل َمْكُروٍه ِلَذِلَك الشَّْخِص، َوال يـَتَـَعنيَّ ِ اِإلَصابَِة 
ــاَل اْحلَـــا. َحيْــُصُل لَـــُه َمْكــُروٌه بِغَـــْريِ َذلِـــَك ِمــْن أَثَـــِر اْلَعـــْنيِ  َوال يـَُعكِّـــُر َعَلْيــِه ِإال اْحلُْكـــُم ِبَقْتـــِل : ِفظُ َق
ُهَما َعِسرٌ  نـَ نـََقَل اْبُن َبطَّاٍل َعْن َ"أيضا أنه قد " املنتقى"وىف ". السَّاِحِر، فَِإنَُّه ِىف َمْعَناُه، َواْلَفْرُق بـَيـْ

َبِغى ِلِإلَماِم َمْنُع اْلَعـاِئِن ِإَذا ُعـرِ  َُْمـُرُه ِبلُـُزوِم بـَْعِض اْلُعَلَماِء أَنَُّه يـَنـْ َف بِـَذِلَك ِمـْن ُمَداَخلَـِة النَّـاِس، َو
بـَْيِتــِه، َوِإْن َكــاَن َفِقــريًا َرَزقَــُه َمــا َيْكِفيــِه َوَيُكــفُّ َأَذاُه َعــِن النَّــاِس، فَــِإنَّ َضــَررَُه َأَشــدُّ ِمــْن َضــَرِر آِكــِل 

ُ َعلَ  َّ ـــُه النَّـــِىب َصـــلَّى ا ـــَصِل الَّـــِذى َمنَـَع ـــْؤِذَى الثـــوِم َواْلَب ـــَئال يـُ ـــْسِجِد ِل ــوِل اْلَم ـــْن ُدُخـ ـــِه َوَســـلََّم ِم ْي
لنَّـاِس، َوِمـْن َضـَرِر  ِ اْلُمْسِلِمَني، َوِمْن َضَرِر اْلَمْجُذوِم الَِّذى َمنـََعُه ُعَمُر َواْلُعَلَماُء بـَْعَدُه االْخِتالَط 

ِِبـَْعاِدَها ِإَىل  ِت ِمَن اْلَمَواِشى الَِّذى يـُْؤَمُر  َ َا َأَحدٌ اْلُمْؤِذ ورغم أىن لست من ". َحْيُث ال يـََتَأذَّى ِ
ألحــرى مــن يظــن النــاس أنــه عــائن، فــال شــك أن هــذا أخــف  : أنــصار حتديــد إقامــة العــائن، أو 

ــم  كثــريا جــدا مــن قتلــه، وإن كنــت متيقنــا أن كثــريا جــدا مــن النــاس ســوف يتهمــون أنفــسهم 
كلوا ويـشربوا وهـم مـسرتحيو  وطـظ . ن ىف البيـوت ال شـغلة وال مـشغلةحسادون قراريون حىت 

 !ىف حتديد اإلقامة

هذا، وقد قرأت مقاال عن العني واحلـسد ىف املـشباك هـذا نـصه، وهـو يقـول بـل يـصرخ 
لعني إميا مطلقا، فال جدوى من الكالم املنطقـى العاقـل  ن النسق الثقاىف عند هو اإلميان 

تفــسري اآليــة احلاديــة واخلمــسني مــن ســورة ومــن هــذا نفهــم بكــل قــوة ســر . ىف هــذا املوضــوع
ـا رغـم أن الكـالم كلـه كـالم " القلم" ا تتحدث عن العني واإلصـابة  عند املفسرين القدامى 

سـهام ختـرج مـن نفـس احلاسـد والعـائن ى ه": "الزاد"  يقول ابن القيم ىف:تعريف العني: "جمازى
رة ـــه  رة، وختطئ ـــني تـــصيبه  ـــدائع الفوائـــد: "كتابـــه  يقـــول ىفو ". حنـــو احملـــسود واملَِع العـــائن ": "ب

أن كـل واحـد منهـا تتكيـف نفـسه  شـيء، فيـشرتكان ىف شيء، ويفرتقان ىف واحلاسد يشرتكان ىف
حيصل له  ومعاينته، واحلاسدفالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة املَِعني : وتتوجه حنو من يريد أذاه

   ".ذلك عند غيب احملسود وحضوره أيضا
ثريها على الرؤية بل ): "اجلزء الثالث" (الزاد ":ابهكت  ويقول ىف ونفس العائن ال يتوقف 

وكثـري مـن العـائنني . قد يكون العائن أعمـى، فيوصـف لـه الـشيء، فتـؤثر نفـسه فيـه، وإن مل يـره
لوصف من غري رؤية أ يؤثرون ىف ل إعجـاب العـائن، ى والعـني تتلـف الـشيء الـذ. هـ.املَِعني 
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 عامــا، وإال أتلــف مــا حــسد عليــه اشــيء ميتلكــه احملــسود لــو كــان حــسدً ى  أأمــا احلــسد فيتلــف
 .احملسود

أصل احلسد هو بغض نعمة ": "بدائع الفوائد: "كتابه  يقول ابن القيم ىف: تعريف احلسد
زوال النعمـة  األوىل متـىن: ويذكر العلمـاء أن مراتـب احلـسد أربعـة. زواهلا هللا على احملسود ومتىن

 .زوال النعمة عن املنعم عليه وحصوله عليهـا  الثانية متىن.يه ولو مل تنتقل للحاسدعن املنعم عل
فـإذا . عند املنعم عليه حىت ال حيصل التفـاوت بينهمـا حصوله على مثل النعمة الىت الثالثة متىن

" احـسدً : " الرابعـة حـسد الغبطـة، ويـسمى.مل يستطع حصوله عليها متىن زواهلـا عـن املـنعم عليـه
روى . عنــد املــنعم عليــه مــن غــري أن تــزول عنــه حــصوله علــى مثــل النعمــة الــىت ، وهــو متــىناجمــازً 

ــْن َأِىب : صــحيحه ىفى البخــار  ــالَ  َع َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َق ــَرَة َأنَّ َرُســوَل ا ــْنيِ   ال َحــَسَد إال ِىف :ُهَريـْ نَـتَـ ــٌل : اثـْ رَُج
َء  َ ُلوُه آ َُّ اْلُقْرآَن فـَُهَو يـَتـْ َء النـََّهاِر، َفَسِمَعُه َجاٌر َلُه فـََقـالَ َعلََّمُه ا َ تَـِىن : اللَّْيِل َوآ ُأوتِيـُت ِمثْـَل  َليـْ

ُ َمـاال فـَُهـَو يـُْهِلُكـُه ِىف . ُفالٌن فـََعِمْلُت ِمثْـَل َمـا يـَْعَمـلُ ى َما ُأوتِ  َّ ُه ا َ : اْحلَـقِّ، فـََقـاَل َرُجـلٌ  َورَجـٌل آ
َتِىن    .ٌن فـََعِمْلُت ِمْثَل َما يـَْعملُفالى ُأوتِيُت ِمْثَل َما ُأوتِ  َليـْ

ــا، فــال  ــؤثر ىف ذا ــة تتــأجج روحــه حــىت حتــدث موجــات ت واحلاســد صــاحب نفــس خبيث
فاحلسد ضرر يتأجج من النفس مؤثرة، وتكيفه الشياطني ألذية . ايشرتط أن يكون احلاسد عائنً 

ــى احملــسود أن يــراه ولــو مــرة واحــدة أو  ــشرتط لوقــوع أذى احلاســد عل وال . يعرفــهاحملــسود، وي
وكمـا قـال الـدكتور . تشرتط الرؤية إليقاع احلسد بعكس العـني فيـشرتط فيهـا الرؤيـة واملـشاهدة

  .إن احلسد وراء معظم األمراضى دمحم اهلامش
وهلـذا، وهللا أعلـم، إمنـا . العائن حاسد خاص: "قال ابن القيم: الفرق بني احلسد والعني

فكل عائن حاسد وال بد، وليس كل حاسد . ه أعمّ السورة ذكر احلاسد دون العائن ألن جاء ىف
وهـذا مـن مشـول القـرآن وإعجـازه وبالغتـه . عائنا، فإذا استعاذ من شر احلـسد دخـل فيـه العـني

  ).٢٣٣/ ٢/ بدائع الفوائد(

 حيتمل أن يصيب املَْعُيون ويتمىن زوال النعمة عليه، وقد ال يكون ذلك، وحاملا والعائن
عجاب لعـني دون قـصد زوال متـىنيقع نظره على أمر  . النعمـة عليـه  واستحـسان قـد يـصيبه 

ذى : "رمحه هللاى قال الشيخ دمحم األمني املختار الشنقيط وقد يَِعني العائن ما يكره أن يصاب 
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املنظور قد يكون سـببه شـدة العـداوة  يؤثر ىفى والنظر الذ: "قال ابن القيم". منه كولده وماله
حلــسدواحلــسد، فيــؤثر نظــره فيــه ى وقــد يكــون ســببه اإلعجــاب، وهــو الــذ.  كمــا تــؤثر نفــسه 

، وهـو أن النـاظر يـرى الـشيء رؤيـة إعجـاب بـه أو اسـتعظام، فتتكيـف "إصـابة العـني"يسمونه بـ
م ى وهـــذا هـــو الـــذ. املَِعـــني روحـــه بكيفيـــة خاصـــة تـــؤثر ىف يعرفـــه النـــاس مـــن رؤيـــة املعـــني، فـــإ

  ).٢٣٣ / ٢/بدائع الفوائد (يستحسنون الشيء ويعجبون منه، فيصاب بذلك
لعني الـىت تقويهـا الـنفس احلاسـدة اخلبيثـة  واحلسد أعم من العني، فضرر احلاسد يكون 

لفعــل لقــول أو  والعــني تتلــف . لــو كــان احلــسد ديــدن الــشخص، وقــد يكــون ضــرر احلاســد 
 ادً شـيء ميتلكـه احملـسود لـو كـان حـسى  أما احلسد فيتلـف أ،ل إعجاب العائنى الشيء الذ

ولـو حـسدك أحـد مـا علـى سـيارة فإنـه ال يـشرتط أن  .عاما، وإال أتلف ما حسد عليـه احملـسود
تتلــف الــسيارة بــل قــد يقــع الــضرر عليــك مبــرض أو نَــَصٍب أو َوَصــٍب، أمــا العــائن فإنــه يــصيب 

 .السيارة دون غريها

ـــسو ــــى كيــــــــد احلـــــ   اصــــــــرب علــــ

ـــــــــــهْ     ــربك قاتلـــ ــــ ــــــــإن صــــــــ   د فــــــ

    
ــــــــــسها ـــــــل نفـــــ كــــــــ ـــــــــــــار    فالنــ

ــــــ    ــــــ ــــهإن مل جتــ ـــ ــــ كلـــ ــــا  ـــــــــ   د مـ

    
لعــني أو احلــسد االلتجــاء إىل هللا بقــراءة بعــض . القــرآن الكــرمي: كيفيــة عــالج املــصاب 

ت، وه الفاحتـة وآيـة ى أيضا عظيمة النفع مع املداومـة عليهـا، وهـى السور القرآنية وبعض اآل
ن"اية سورة  واآليتان ىفى الكرس  ".البقرة واإلخالص واملعوذ

عـن . ض مثلما كان يفعـل الرسـول عليـه الـصالة والـسالم إذا زار مريـضانقوم برقية املري
اللهم رب : ميسح بيده اليمىن ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص كان يعوِّذ بعض أهله هللا عنها أن النىبى عائشة رض

 .ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما، اشفه، وأنت الشاىف. الناس، َأْذِهب الباس

ـــه ملسو هيلع هللا ىلص أذكـــار تقـــرأ ىفقـــراءة األورا ـــواردة عـــن الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص حيـــث ورد عن ــار ال  د واألذكـ
وهذا أحسن ما ميكن لإلنسان أن يصون وحيفظ بـه نفـسه مـن احلـسد واملـس . الصباح واملساء

املكتبـات  وهـذه األذكـار مطبوعـة علـى شـكل كراسـة صـغرية تبـاع ىف. واجلن والعني وغري ذلـك
ليتطهـر بيتـك " حـصن املـسلم مـن أذكـار الكتـاب والـسنة: " زهيد، ونفعها وخريها عظـيمبسعر

ا جتلب الشياطني وتنفر املالئكة، فريتفـع عـن البيـت وأهلـه حفـظ ى، من سائر أنواع املعاص فإ
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 ما يـُْغَفل عنه، وهو من أعظم اوهذا كثريً . هللا وعنايته، ويصبح من فيه عرضة لتخبيل الشياطني
ـذه األمـراضأسباب ا َِّ : ولنتـذكر احلـديث عـن ابْـِن َعبَّـاٍس قَـالَ . لـبالء  ُكْنـُت َخْلـَف َرُسـوِل ا

ُ َعَلْيِه َوَسـلََّم يـَْوًمـا فـََقـالَ  َّ ََّ َحيَْفظْـكَ : ُأَعلُِّمـَك َكِلَمـاتٍ  َ غُـَالُم، ِإىنِّ  ":َصلَّى ا اْحَفـْظ . اْحَفـْظ ا
ـــكَ  ـــْدُه ُجتَاَه ََّ جتَِ َِّ ِإَذا َســـ. ا ِ ـــَتِعْن  ــتَـَعْنَت فَاْس ََّ، َوِإَذا اْسـ ـــَأْل ا ـــْو . أَْلَت َفاْس ـــَة َل ـــْم َأنَّ اْألُمَّ َواْعَل

ُ َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعلَـى َأْن  َّ َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه ا َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ يـَنـْ اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ
ُ َعَلْيــكَ يَــُضرُّوَك بِــَشْيءٍ  َّ ــْت الــصُُّحفُ .  ملَْ يَــُضرُّوَك ِإالَّ بِــَشْيٍء قَــْد َكتَـَبــُه ا ": رُِفَعــْت اْألَْقــَالُم َوَجفَّ

 ."حديث حسن صحيح: وقالى رواه الرتمذ"

النفس اخلبيثة احلاسدة تتكيف بكيفيـة خبيثـة، وتقابـل  "":زاد املعاد"وقال ابن القيم ىف 
لقـوة، . ةاحملسود فتؤثر فيـه بتلـك اخلاصـي ـذا األفعـى، فـإن الـسم كـامن فيهـا  وأشـبه األشـياء 

فمنهـا مـا تـشتد  : فإذا قابلت عدوها انبعثـت منهـا قـوة غـضبية، وتكيفـت بكيفيـة خبيثـة مؤذيـة
 طمــس البــصر كمــا قــال النــىب إســقاط اجلنــني، ومنهــا مــا تــؤثر ىف كيفيتهــا وتقــوى حــىت تــؤثر ىف

اإلنــسان كيفيتهــا مبجــرد الرؤيــة مــن غــري اتــصال بــه لــشدة خبــث تلــك  ملسو هيلع هللا ىلص، ومنهــا مــا تــؤثر ىف
والتأثري غري موقوف على االتصاالت اجلسمية كما يظنه َمْن َقلَّ . النفس وكيفيتها اخلبيثة املؤثرة

لرؤية،  رة  ملقابلة، و رة  التصال، و رة  لطبيعة والشريعة، بل التأثري يكون  علُمه ومعرفتُه 
رة بت لوهم والتخيلو رة  ألدعية والرَُّقى والتعوذات، و رة    ". وجه الروح حنو من يؤثر فيه، و

ــــل العلمــــاء  ـــاء والوعــــاظ ب ــىب هــــو أن هــــذا املبحــــث ال ينبغــــى أن يتناولــــه الفقهـ ــ وتعقي
جلدال النظرى على . املتخصصون ىف العلوم الطبيعية م، وال ميكن حسم املوضوع  فهذا ميدا

جما تلفاز أجنبيا منذ بـضعة عقـود، وكـان عـن احلـصول علـى . طريقة املشايخ وقد شاهدت بر
ســم األفــاعى بطريقــة علميــة، فكــان العــامل املنــوط بــه ذلــك يثــري األفعــى املواجهــة لــه بطريقــة ال 
أذكرها اآلن، فتندفع حنـوه فاحتـة فمهـا مرسـلة منـه مسهـا، فيتلقـاه اِملَجـنُّ الزجـاجىُّ الـذى يـضعه 

ء خاص بذلكبني وجهه وبني فلعل احلديث النبوى يشري إىل إصابة .  األفعى، مث يكشطه ىف إ
ذا السم، وليس عن اإلصابة مبجرد النظر   . األفعى للبشر 

ا : وعلى كل حال فكما قلت نوفهم ىف هذه املسألة أل ال يصح أن يزج علماء الدين 
عـاِمل الـديىن يعـرف كـل شـىء وينبغـى أن يكـف النـاس عـن تـصور أن ال. خارج اختصاصهم متاما
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إنه متخصص ىف فرع ضيق من العلم الـديىن النظـرى ال يـدخل . ويستطيع الفتوى ىف كل شىء
لــذات، حــىت لــو جــاء هــذا الكــالم ىف حــديث منــسوب  فيــه إصــابة احليــات للبــشر، واحلوامــل 

ــسالم ــىب أوســع مــن أن ينحــصر فيمــا يــسمى بـــ. للنــىب عليــه الــصالة وال ــوم الع"فمــا يقولــه الن ل
، إذ كثريا ما يقول ملسو هيلع هللا ىلص أشياء حيتاج فهمها إىل ختصصات أخرى منها الطب والصيدلة "الشرعية

  ...  واالقتصاد واالجتماع وعلم النفس
ب النقــد الثقــاىف مــن مؤلفــات علمائنــا القــدامى أيــضا كتــاب  وممــا ميكــن أن يــدخل ىف 

مـــن القــرآن واحلـــديث والـــشعر اجلـــاهلى ، فقـــد اســـتخلص )هـــ٢٠٣(البـــن الكلـــىب " األصــنام"
ـــادة  ـــة والـــشرك وعب ــن املعلومـــات الـــىت تتـــصل بنـــسق الوثني واإلســـرائيليات وغـــري هـــذا كثـــريا مـ
ـا الوثنيـة بـالد العـرب  األصنام، مضيفا إىل ذلك بعـض املباحـث اهلامـة كالكيفيـة الـىت دخلـت 

ألصــ ت املتعلقــة  ــاواألشــخاص الــىت قــاموا بــذلك، مــع كثــري مــن احلكــا والكتــاب . نام وعباد
دراسة غاية ىف األمهية ألصنام اجلاهلية وأمسائها واملواد الىت صنعت منهـا واملواضـع الـىت كانـت 

ـــَدنَتها والقبائـــل الـــىت ـــا وَس ــا، وبيو كانـــت تعبـــدها واملناســـك الـــىت كانـــت تـــؤدَّى هلـــا   تقـــوم فيهـ
ت واألحاديـــث واأل شـــعار الـــىت ورد ذكرهـــا فيهـــا، واالبتهـــاالت الـــىت كانـــت تـُْرفَـــع إليهـــا، واآل

هـذا  وهـو أول كتـاب ىف. عالوة على احلديث عـن اليهوديـة والنـصرانية وعبـادة اجلـن والـشجر
مـن أنـه أقـدم األصـنام، وأن العـرب  " منـاة"وميكن التمثيل ملا كتبه مؤلفـه مبـا قالـه عـن. املوضوع

 علـى سـاحل البحـر مـن ، وأنـه كـان منـصو"زيـد منـاة"و" عبـد منـاة"كانت تدخله ىف أمسائها كـ
دى له   .حية املشلل بقديد بني املدينة ومكة، وأن العرب كلها كانت تعظمه وتنحر عنده و

م   وممــا يــورده ابــن الكلــىب أيــضا ىف كتابــه املــذكور أن األوس واخلــزرج ومــن يــسري مــسري
ْوا  وثنهـا، فحلقـوا كانوا، حني حيجون، يقفون املواقف كلها، وال حيلقون رؤوسهم، فإذا نفروا أَتـَ

 وهــو هنـا يستــشهد بقـول عبــد . إال بـذلكارؤوسـهم عنـده وأقــاموا هنـاك، ال يــرون حلجهـم متاًمــ
  :العزى بن وديعة املزىن

ـــرَّةً  إىن ــــت ميــــَني صــــدٍق بـَـ   حلف

ــلِّ آل اخلَـــــْزرَجِ       مبَنَـــــاَة عنـــــد حمـــ
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ــْول هللا ســبحانه ىف ســورة  ا الــوثن كــان ، وأن هــذ"ومنــاَة الثالثــَة األخــرى": "الــنجم"وِبَق
هلَُذْيل وُخَزاعة، وأن قريشا ومجيع العرب كانوا يعظمونـه، إىل أن أمـر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عـام الفـتح 

 . دمه
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ميش ىف األدب العرىب    ألى إبداع أو ألى مبدعال 
ـم ممثلـو ، أى املبـدعني ا"املهمَّـشني: "يهتم النقـد الثقـاىف مبـن يـسميهم     لـذين ال يعـرتف 

ا عن غـريه . السلطة األدبية الرمسية وهو يعد هذا االهتمام خصيصة من خصائصه الىت يتميز 
ومنــذ قــرأت هــذا الكــالم وأ أطــوف خبيــاىل ىف جنبــات أدبنــا . مــن ألــوان النقــد األدىب األخــرى

ألدبيــة والنقديــة هــل أدبنــا العــرىب عــرف ذلــك التهمــيش؟ أم هــل كانــت الــسلطة ا: العــرىب ألرى
ن أدبنــا مل  مــش جانبــا مــن اإلبــداعات األدبيــة؟ وقــد خرجــت مــن هــذا التطــواف  الرمسيــة فيــه 
يعرف التهميش يوما ألى أحد أو ألى شىء أو ألية طائفة أو ألية هيئة، ومل يتخذ جتاه أى من 

نعه من البوح مبا ىف املبدعني موقفا دينيا أو مذهبيا أو طائفيا أو اجتماعيا أو طبقيا أو سياسيا مي
م لقــد أخــذ اجلميــع . عقلــه أو قلبــه بــسببه أو َحيُــْل بــني صــوته وبــني آذان النــاس وعقــوهلم وقلــو

خرى فرصتهم ىف ميدان اإلبداع منذ اجلاهليـة فمقـبال أخـذ األميـون فرصـتهم كمـا : بطريقة أو 
دة واألحـرار، وأخـذ أخذها القارئون الكـاتبون، وأخـذ العبيـد واخلـدم فرصـتهم كمـا أخـذها الـسا

اليهود والنصارى واملشركون فرصتهم كما أخذها املسلمون، وأخذ الشواذ املنحرفون فرصـتهم  
كما أخذها املستقيمون امللتزمون، وأخذ األعاجم فرصتهم كما أخذها العرب األصالء، وأخذ 

 فرصتهم  الشعوبيون فرصتهم كما أخذها حمبو العرب املتحمسون هلم، وأخذ احلرفيون والصناع
ء، وأخــذ البــذيئون املفحــشون فرصــتهم كمــا أخــذها أطهــار  ــار الــشعراء واألد كمــا أخــذها كب
اللسان املراعون للياقة وأصول األدب، وأخذ املوسوسون فرصتهم كما أخـذها العقـالء، وأخـذ 
اهيل فرصـتهم كمـا أخـذها املـشاهري، وأخـذ  املتحامقون فرصتهم كما أخذها املتزنون، وأخذ ا

ــص ــانون املــساملون الــذين ال عاليك واللــصوص وقطــاع الطريــق فرصــتهم كمــا أخــذها ملتزمــو الق
يلتزمون اجلادة، وأخذ الناس العاديون فرصتهم كما أخذها اخللفاء والوزراء وأصحاب املناصب 
الكبرية، وأخذ املتصوفة واملعتزلة واخلوارج فرصتهم كما أخذها شعراء أهل السنة، وأخذ شعراء  

ارض فرصــتهم كمــا أخــذها شــعراء الــسلطة، وأخــذ الُقــصَّاص واخلطبــاء والكتــاب كــل حــزب معــ
فرصــتهم كمــا أخــذها الــشعراء، وأخــذ اجلــادون فرصــتهم كمــا أخــذها اهلــازلون، وأخــذ أصــحاب 
املوضوعات اخلفيفة فرصتهم كما أخذها أصحاب املوضوعات اجلليلة، وأخذ مستعملو العامية 

ت الطريفـة فرصـتهم  فرصتهم كما أخذها مستعملو الفصحى ، وأخذ أصحاب النكـت واحلكـا
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كمــا أخــذها أصــحاب النــصوص الطويلــة ذات الــوزن، وأخــذ البــدو فرصــتهم كمــا أخــذها أهــل 
  . إخل... احلضر واملدن

ومن مث فما يقوله النقد الثقاىف عن نفسه ىف هذه املسألة مباهيا موجود عند منذ القدمي مل 
أن علمـاء ونقـاد كـانوا ميارسـون النقـد الثقـاىف قبـل اهلنـا وهـو دليـل آخـر علـى . يتخلف يومـا

تبـاع مـا  بسنة بل بقرون، ودون ضجة مصمة كالىت حيدثها ُحمَْدثو النعمة عند الـذين يتبـاَهْون 
يقوله النقاد الغربيون كما تتباهى القرعـاء بـشعر بنـت خالتهـا، فـرتاهم يتهـافتون علـى كـل شـىء 

يتحمـسون لـه كأنـه مـن إبـداعهم، مث إذا انـصرف عنـه الغربيـون انـصرفوا تينا من النقد الغرىب و 
لقذة   .هم بدورهم عنه وصاروا يعيبونه مبا يعيبه به الغربيون حذوك القذة 

ألميــني     وكــان العــرب ىف اجلاهليــة أمــة أميــة ال ميثــل القــراء الكــاتبون فيهــا نــسبة . ونبــدأ 
ومـن هنـا كانـت الغالبيـة . حنـن العـرب أمـة أميـة: ولويقر الرسول عليه السالم بذلك فيق. تذكر

ــد أغلــق ىف  ــسمع أن هــذا ق العظمــى بــني الــشعراء واخلطبــاء ال تقــرأ وال تكتــب، ومــع هــذا مل ن
وجههــا البــاب فلــم تــشعر أو ختطــب أو أن مــؤرخى األدب والنقــاد وعلمــاء اللغــة والتــاريخ قــد 

م أو ضربوا صفحا عن ذكرهم، بل كان اللغ ويون واألخباريون يقصدون البـوادى قللوا من شأ
. ليأخذوا عن البدو األميني اللغة واألخبار واألشعار واخلطب والقـصص ويتعلمـوا علـى أيـديهم

ولو كانت قد وقفت األمية عائقا ىف وجوه مبدعى اجلاهلية ملـا وصـلتنا أشـعارهم أو خطـبهم أو 
  .قصصهم أو أخبارهم

راء اجلاهلية كانوا يـشبهون منظـر األطـالل ومـا ولعل شيوع األمية هو السبب ىف أن شع    
لكتابة ذاكرين القلم  فيها من خطوط ىف الرمل وبقا أشياء تركها وراءهم أفراد القبيلة الراحلة 
واللــوح واملُْمِلــى والكاتــب، إذ الكتابــة عنــد األمــى شــىء لــه خطــره وجاللــه، فمــن هنــا فرضــت 

ا نفسها على أولئك الشعراء  :قال املهلهل بن ربيعة.  وصفا وتشبيهاالكتابة وأدوا

ـــْوٍف َمنـــــــــاِزلٌ  ـــِة ِحطّـــــــــاَن بـــــــــن َعــــــ َنــــــ   البـْ

ـــــبُ  كمـــــا َرقـَّــــشَّ الُعنـــــواَن ىف      الـــــرَّقِّ كاِت

    
 :وقال عبيد بن األبرص    

جلنـــــــــابِ  ــن الـــــــــدار أقفـــــــــرت    ملـــــــ

ــــــــاِب؟    ـــٍة كالكت ــــ ــــــــْؤٍى وِدْمنَـ   غــــــــري نـُ

    
 :وقال سالمة بن جندل    
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ـــقِ ملـــــن طلـــــٌل مثـــــل الكتـــــاب املن   مــ

  خـال عهــده بــني الــصَُّلْيِب فُمطْــَرِق؟   

    
 :وقال طرفة بن العبد    

     
ــــَشهُ  ـــــــرَّّق رقَّـــــــــ ـــــسطور الــــــ   كــــــــ

َــــــــــِشُمهْ     ـــــــَرقٌِّش ي ــضحى ُمـــ ــــــ   لــ

    
  :وقال حامت الطائى    

ـــــالال ونـُــــــــْؤً مهــــــــدما   أتعــــــــرف أطـــ

ـــــا؟    ـــك ىف رقٍّ كتــــــــا منمنمـــ ـــــ   كخطِّ

    
 :وقال املرقِّش األكرب    

ـــٌر،  ـــ ْفـــــ ــــــــــدار قـَ ــــوم كمـــــــــــاال   والرســـــــ

ـــــــمْ     ــر األدمي قلـــــ ــــــ ــــــــــش ىف ظهــــ   رَقَّــ

    
 :وقال امرؤ القيس    

ــشجاىن ــصرتُه فــــــــ   ملـــــــــن طلـــــــــٌل أبـــــــ

ـــِسيِب ميــــــاىن؟    ُــــــوٍر ىف َعـــ   كخــــــط زَب

    
 :وقال أيضا    

  عليهـــا، فأْصـــَبَحتْ ى أتـــْت ِحَجـــٌج بـَْعـــد

ُــــــــوٍر ىف    ــــــــان كخــــــــطِّ زَب ــــــــصاحف رُْهَب   م

    
 :وقال معوِّد احلكماء    

ــــــــــا ــ ــــــــا َمن ـــــــِإنَّ هلــــ ـــــ تٍ َف ـــاِو   ِزَل خـــــــــ

ــــــا    ـــا الرِّك ـــ ــــــى َوَقفــــــُت ِ ــــــى َمنََل   َعل

    
ــلٍ  ــــــن ُمنَْيــــ ــَفَل ِم ــــ ــزاِع َأْس ــــ ـــــَن اَألْج   ِمـ

ــِم الِكتــــــــا    ــــــ لَقَل ِ ْعــــــــَت  ـــــا َرجَّ   كمـــ

    
ـــــــــــصريٍ  ــــاٍج بَـ ــــ ٍ هــــ ــــــــــربِّ ــ ـــــــاَب ُحمَ ـــــ   ِكت

ــــــــــا    ــــــاَذَر َأن يـَُعـــــ ــــــ ـــــُه، َوحـــ ــــ ُقــــــ   يـَُنمِّ

    
أىن قابلــت ىف " ال أذكــر"، وأمــا بعــد اإلســالم فقــد حتــول العــرب إىل أمــة تكتــب وتقــرأ    

نــه أمــى،  عــصور ازدهــار احلــضارة اإلســالمية شــاعرا أو خطيبــا أو حــىت شخــصا عــاد ُوِصــف 
أى أن املبـدعني ". عني بـصل"والشاعر امللقب بـ" اخلبز أرزى"اللهم إال الشاعر اخلباز امللقب بـ

ن الكــاتبون قبــل اإلســالم األميــني ىف اجلاهليــة أخــذوا فرصــتهم علــى أمتهــا مثلمــا أخــذها القــارئو 
ــشوا البتــة مــن ِقَبــل النقــاد املــسلمني، الــذين كــانوا يقــرأون . وبعــده ومعــىن هــذا أن األميــني مل يهمَّ

ويكتبــون وتــضلعوا مــن العلــم تــضلعا، ومل تكــن ثقــافتهم شــظا بدائيــة مــن املعرفــة مــن هنــا ومــن 
 .ه عامهاهنا كاحلال الىت كان عليها شعراء العصر اجلاهلى وخطباؤه بوج
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 العبيد واخلدم قفـز علـى الفـور عنـرتة العبـسى، الـذى مل مينعـه سـواده وال فإذا انتقلنا إىل    
عبوديته وال قيامه بدور اخلادم لقبيلته قبل أن يقر أبوه ببنوته له وينتـشله مـن مـستنقع العبوديـة 

وه حمــال عاليــا بــني  مــن أن حيتفــى العــرب مجيعــا ىف اجلاهليــة واإلســالم وإىل اآلن بــه وبــشعره وحيُِلّــ
كبار الشعراء وُجيَْمع ديوانه ويوَضع بني أصحاب املعلقات وتقوم حولـه الدراسـات ويـستخلص 

ــه شــعره . منــه العــرب والــدروس والــشواهد اللغويــة والبالغيــة وقــد وضــعت كتــا عنــه حمــصت في
مات وفصلت شعره احلقيقى عن الشعر املنحول له ونفيت هذا األخري بعدما استخلـصت الـس

املميزة له، وبينـت كيـف وقـع بعـض كبـار مـؤرخى األدب ونقـاده ىف العـصر احلـديث ىف مـصيدة 
تا بـل . وهـذا يـدل علـى عظمـة شـعره، وخاصـة املعلقـة العجيبـة. األشعار املنسوبة إليه زورا و

للقــس الفرنــسى " مغــامرات تليمــاك"و" ســرية عنــرتة"إنــىن وضــعت دراســة طويلــة ىف املقارنــة بــني 
ون ىف أصــلها الفرنــسى وىف ترمجتهــا العربيــة بقلــم رفاعــة، وقــضيت أوقــا ممتعــة وأ أكتــب فينيلــ

تلك الدراسة، وكل ذلك بربكة هذا الشاعر الكبري الـذى مل متنعـىن عبوديتـه أ وسـائر مـن كتبـوا 
عنه ىف القدمي واحلديث من العلماء العرب من االهتمام العظيم به، وهو اهتمام يستحقه عنـرتة 

ميش العبيد ىف ميدان اإلبداع األدىب حىت إنـه عن   جدارة، ويدل على أن حضارتنا ال تعرف 
هــو الــشاعر اجلــاهلى الوحيــد بــل الــشاعر العــرىب الوحيــد ىف كــل العــصور الــذى ألفــت لــه ســرية 
لـت إعجـاب كثـري مـن  شعبية، تلك السرية الىت وضعته ىف أرفع حمل بني الـشعراء والفرسـان، و

ء الغرب  :وهذه بعض أبيات من معلقته الفريدة.  ونقادهأد

ـــــوَم َأقبَـــــَل َمجُعُهــــــم   َلّمـــــا رَأَيـــــُت الَق

ـــــــَذمَّمِ     ــــــَري ُمـ ــ ــــــــذاَمروَن َكــــــــَررُت َغ   يـََت

    
ـــــا ــ َّ ـــــــاُح َكَأ ــَر، َوالرِم ــــ ـــــــدعوَن َعنتَــ   ي

ـــــٍر ىف    ـــ ـــــــمِ  َأشــــــــطاُن ِبئ ــــــــاِن اَألدَهـ   لَب

    
ـــرِهِ  ــــ ـــــــَرِة َحن ــُت أرمـــــــيِهم بِثـُْغ ـــــ   مـــــــا زِل

ــــــِه َحـــــــــــّىت     مِ َولَبانِـــــ لـــــــــــدَّ ِ ــَسرَبَل  ــــ    تَـــــ

    
ــــــهِ  ـــــــا بَِلبانِـ ــِع الَقن ـــــ ـــن َوق ــــ ـــــــاْزَورَّ ِم   َف

ــــــــــكا ِإَىل     ـــــــمِ  َوَشـــ ــــــ ــــــــــَرٍة َوَحتَمُح ـــ   بَِعبـْ

    
ــدر  ــو كــاَن ي ــا احملــاَورَُة اشــَتكىى ل   م

  َوَلكــاَن، لَــو َعِلـــَم الَكــالَم، ُمَكلِّمـــي   

    
  َوَأذَهـَب ُسـْقَمهاى َوَلَقد َشفى نفـس

ـــ: قيـــُل الَفـــواِرسِ     ـــِدمِ ! رَ َوْيـــَك َعنتَـ   َأْق

    
ــــــسً  ـــاَر َعواِب ـــ ـــــَتِحُم اخلَب ــــــُل َتقـ   اَواخلَي

ـــيَظمِ     ــ ــــْيَظَمٍة َوآَخـــــَر َش ـــــِني َشـ ــن ب ـــ   ِم

    
  َحيــُث ِشــئُت، ُمــشاِيعي ُذلُــٌل رِكــاىب

ــّىبِ     ــــــَرمِ ، لُــــــــــ ــــــ ــــــٍر ُمبـْ َِمــــــ ــــــــُزُه  ــــ   َوَأحِف
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َِن َأُمـــوَت َوَمل تَـــُدر   َوَلَقـــد َخـــشيُت 

ـــَىن       مِ َضمـــضَ  ِللَحــْرِب دائِـــَرٌة َعلـــى ابـْ

    
ـــــــشامتَِ  ــــــى ال   َوَمل َأشـــــــتمُهماى، ِعْرِضـ

ــــي    ـــ ـــــا، َدِم   َوالنـــــــاِذرَْيِن، ِإذا َملَ اْلَقُهمــ

    
ـــــا ُمهــ ــــد تـَرَْكـــــــُت َأ   ِإْن يـَْفَعـــــــال فلقـــ

ـــــْشَعمِ     ـــــلِّ نَـــــْسٍر َق ــــسِّباِع وَُك   َجـــــَزَر الـ

    
اهـب وأدبنا العـرىب أدب كـرمي ال يقـوِّم املو . هذا شعر ملوكى، وإن كان قائله عبدا أسود    

وعلـى هـذا فقـد بـوأ . بناء على األحساب واألنساب بل على احلس النقدى واإلنساىن السليم
 .عنرتَة وشعَره مكانة سامقة بني أضرابه من الشعراء ىف كل العصور

وهنــاك ُســَحْيم عبــد بــىن احلــسحاس، وهــو شــاعر مــسلم مــات مقتــوال ىف ظــروف ســوف     
بوديتــه وســواد بـشرته، فقــال هــذا البيــت العجيــب أذكرهـا حــاال، وفــاخر بنفــسه ومواهبـه رغــم ع

  :الشاهق الذى قلما يطري بيت آخر َمِطريَه

ـــــس ـــــدا فنفــ ـــُت عبــ ـــرٌة كرًمـــــــاى إن كنــــ   حــــ

ـــقِ  أو أســــــــوَد اللــــــــون إىن    ـــــ ـــــــيض اخلُُل   أبـ

    
نه عبد وال أنه أسود اجللد، بل      وله ديواٌن فرض نفسه على العلماء والنقاد، ومل يعبأوا 

بته وشاعريته الكبرية، ومل مينعهم من تقديره هذا التقديَر الكبَري ما كتبه من شعر َعَبأوا فقط مبوه
يصف ما وقع بينه وبني إحدى فتيات القبيلة الىت كان عبدا من عبيدها وصًفا أراد به النيل من 
م أثلـج بـه صـدره  أهلها وحتديهم مبا صنع مع ابنتهم، إذ عد ذلك انتصارا لعبوديته على سـياد

 : مرارات قلبهوهدهد

     
ـــــــىن ـــًىت، أِلْكــ ـــــَرك هللاُ  فــــــ ــــ ـــــــا، َعْم   إليهــ

ــــاِد    ـــــــ ــــا  ـــــــ ــــاءت إلين ــــــ ــــــا جـ ــــِة مـــــ ــــــ   يـ

    
ـــــــادِ  ــــ ـــــيٍل ىفى َ ـــــــــهلةٍ  ســــــ ـــــــَح ســـ طــــ   أ

ـــــــْمدً     ـــ ـــرَّع واِداإذا مــــــــــا عــــــــــال َص ـــــــ    تف

    
ـــــهى ففـــــاَءْت، ومل َتقـــــِض الَّـــــذ ــــْت ب   أقبلـ

ـــيس قاِضـــيا    ـــا ل ــساِن م   ومـــن حاجـــِة اإلنـ

    
ـــــــا ِوســـــــــــــــــــاَدا إىل  ـــــــــ ــــــــةٍ وِبْتنـــ ـــــــــ   َعَلجانــ

ــــاِد    ــــــــ ُح  ــرِّ ــــــــــ ــــــــــــاداُه ال َ ـــٍف  ـــــــــ   وِحْق

    
ـــُدىن ــــــ ــــ ــــــــــِىن   تـَُوسِّ ثْـــ ــــــا وتـَ ـــــصمٍ  كفــــــــ   مبعـــــــــ

ـــ    ــــ ــ ـــــاى عل ــــ ــن ورائِي ــــــ ـــــــــو رِْجَلهـــــــــا مـ   وحتُن

    
ـــف وأتَّقــــــــــي ـــــا ميــــــــــَل النَّزيـــــــ ـــــ   أميــــــــــُل 

ـــــا    ــــشَّفَّاَن مـــــن عـــــن مشالِي ـــربَد والـ ــ ـــا ال   ــ

    
ــــــــْردِ  ــــــــا زاَل بـُ ـــى فم ــــ ــــــــااطَيِّبًـ ــــــــن ثِيا    م

ـــــاإىل احلَــــــْول حــــــىتَّ أ    لِيـ ــــــْرُد  ــــَج البـُ   نْـَهــ

    
ـــرَّةٌ  ــــــ ـــــل قـَ ــــ ــَر اللَّي ــــــ ـــــــْت مشـــــــــاٌل آخـ ــ   وهبَّ

ــــــــــا    ــــــ ـــــــــا وِردائِي ـــــــ ـــــــــــــوَب إالَّ درُعه ـــ   وال ث

    



 

٨٢

وهو .  "  قصيدة األسود ديباج خسرواىن: "يقول عن هذه القصيدة وكان املفضَّل الضَّّىب     
لـشعر كاملفـضل الـضىب د لــه كمـا شـه. وصـف ال يقـال بـسهولة، وخباصـة مـن عـامل كبــري بـصري 

لفــصاحة نــضرة اإلغــريض ىف نــصرة : "وقــال العلــوى ىف الفــصل الثالــث مــن كتابــه. األصــمعى 
ثــريِه ىف ، وهــو ىف"القــريض  مــات ُســَحيٌم عبــُد بــىن: "القلــوِب ومواقِعــه فــضِل الــشعر ومناِفِعــه و

إلجـادِة ولوال الشعُر ملا ُعـِرف، وال . اَحلْسحاس، وله ِذْكٌر أْضَوع من املسِك وأنضُر من اآلسِ 
ر ابــن شــرف القــريواىن ىف ". ُوِصــفَ  ــى " مــسائل االنتقــاد"وقــد أ ــه املقــدرة عل الــشك ىف ادعائ

دعاء  مله حلرمانه منهن ونفورهن عنه، فعوَّض ذلك  تصبية النساء، وعد ذلك منه تنفيسا عن 
ــال مــنهن مبتغــاه ب ــن طــوع ميينــه ين ــه وأ كــل العكــس وأن النــساء واقعــات ىف غرامــه موهلــات ب

 .سهولة

الـــشعر، فاشـــرتاه بنـــو   ىفا مطبوًعـــا أعجميـــا أســـود نوبيـــاكـــان عبـــدً "أنـــه " األغـــاىن"وىف     
 أسـود ااحلسحاس عبدً  كان عبد بىن...: قال أبو عبيدة... أسد احلسحاس، وهم بطن من بىن

: يدير .  أهشنت وهللا: أعجميا، فكان إذا أنشد الشعر، استحسنه أم استحسنه غريه منه، يقول
احلــسحاس حلــو  كــان عبــد بــىن: وأخــرب أبــو خليفــة عــن دمحم بــن ســالم قــال... أحــسنت وهللا

 :سواده يقول وىف. ىالشعر رقيق احلواش

ــــر أثــــــــواىب ــــــا ضــــ ــــواد ومــ   وإنــــــــينى، ســــ

ــهْ       لكاملــسك، ال يــسلو عــن املــسك ذائُق

    
ـــصً  ـــــ ــــــِسيُت قمي ــــهاُكــ ــــ ـــــواٍد، وحتت    ذا ســـ

ــسان بــــــيٌض بنائُقــــــهْ       قمــــــيٌص مــــــن اإلحــــ

    
مـصعب بـن عبـد  أنشدىن: خيثمة قال حدثنا أمحد بن أىب: قالى احلسن بن عل أخربىن ...

 :احلسحاس، وكان يستحسن هذا الشعر ويعجب به، قال لعبد بىنى هللا الزبري 

ــــىن ـــد ب ــــه أشــــعار عبـ ــن ل   احلــــسحاس قمــ

ــــوِرقِ     ــام األصـــــل والـ ـــ ــــد الفخـــــار مق   عنـ

    
ـــدً  ـــــُت عبــــ ـــى  فنفـــــــساإن كنــ   احـــــــرٌة كرًمــــ

ـــــون     ــــوَد اللـــ ــيض اخللــــــــقِ  إىنأو أســــ   أبــــــ

    
بعـض األعــراب أن  أخـربىن: مـسهر قــال بـن صــاحل بـن أىبى الـسر  حــدثىن: وقـال األثـرم    

م أرسلوه رائدً  أول ما تكلم به عبد بىن  : فجاء وهو يقولااحلسحاس من الشعر أ

ـــــــــــ ــــ ــــــــت غيثًـ ـــــسنً اأنعــــــــ ـــــــــ ـــها حــ ــــــــ ـــــ    نبات

ـــــــــــــش    ــــــ ـــــ ــــهى كاحلب ـــ ــــ ــــــ ـــــــ ــــــــه بنات ــــــــــــــ ــ   حول

    



 

٨٣

لــشع: فقــالوا     كتــاب "وقــد ذكــره ابــن حبيــب ىف ". ر بعــد ذلــكشــاعر وهللا، مث انطلــق 
وتـرجم لـه . مـع األشـراف الـذين قُِتلـوا ىف اجلاهليـة" املغتالني من األشراف ىف اجلاهلية واإلسالم

ــوزى ىف  ــن اجلــ ــ ــــم"اب ريــــخ امللــــوك واألم ــــتظم ىف  ـــصفدى ىف "املن ــــدين الـ الــــواىف "، وصــــالح ال
، والبغــدادى ىف "أمــاىل املرزوقــى" ىف ، واملرزوقــى"فــوات الوفيــات"، وابــن شــاكر ىف "لوفيــات

وترجم له ابن ". سالفة العصر ىف حماسن الشعراء بكل مصر"، وابن معصوم ىف "خزانة األدب"
  ".حلو الشعر، رقيق حواشى الكالم: "وقال عنه" طبقات الشعراء: "سالم ىف كتابه

عــرب مجاعــة مــنهم يــذكر اإلربلــى مــن شــعراء عبيــد ال" املــذاكرة ىف ألقــاب الــشعراء"وىف     
احلـسحاس، وميـسرة األول، وميـسرة األخـري، وورك، وأبـو عطـاء، وذكـوان،  ُنَصْيب، وعبـد بـىن

ــد بــىن بكـــر، واملنــدلث، واحليقطـــان،  ومــورق، وذو الركبــة، والـــسابل، ومنتجــع، وفـــتحس، وعب
ــار، واملــثلم، واهلــزر، وروح، وأبــو دالمــة، ودهيقــني، وفــائق، وهلــذم، وامل رقــال، وزامــل، وأبــو التي

وعجـــب، وشـــنري، وجنـــدل، وأبـــو العـــراف، وكوكـــب، وروح بـــن الطائفيـــة، إىل جانـــب الـــشواعر 
اجلوارى، مثل عنـان، والـذلفاء، وخنـساء، وملـك، وصـرف، وفـضل، وخمنثـة، ومـدام، وِخـْشف، 

  .وعلم، ورمي، وسكن

دين كان ُنَصْيب ذا عبلة و : "مث مضى اإلربلى يتحدث عن أولئك الشعراء العبيد قائال    
. هو أشعر أهل جلده: وسئل جرير عنه فقال.  أسودا، وكان عبدً اومنطق، وكان ال يهجو أحدً 

كيـف :  شـعره، وقـالا أنـشد جريـرً اوذكـر أن نـصيبً . سـهامه صـوائب: وذُِكر عند الفرزدق فقـال
 :ومن مجلة شعره. أنت أشعر أهل جلدتك: ترى  أ حزرة؟ قال

ـــــرَّ أثــــــــواىب   وإنــــــــينى، ســــــــواد فمــــــــا ضـــ

  كاملـــسِك ال يـــسلو عـــن املـــسِك ذائقـــهْ ل   

    
ـــَري ىف ــــــ ـــــارهٍ  وال خـــــ ــرٍئ متكــــــــــ ــــــــ   ودِّ امــــ

ـــَك وال ىف    ــــــهْ  عليــــــــ ــــــــاحٍب ال توافقـــــ   صـــ

    
ـــن الـــــــودِّ مثلمـــــــا ـــذْل مــــ   إذا املـــــــرُء مل يبــــ

ىن    ـــــــاعلْم  ــــ ـــــــه فـ ـــــ ــــــــــذلُت ل ـــهْ  بــ ــــــــ   مفارقـ

    
 : عريه بسواد فقالاإن شخصً : وقيل    

ــــص ــــسواُد بناقـــــ ـــــــيَس الـــــ   مـــــــــا داَم يلى لــ

ـــــذا اللــــــــــــساُن     ـــــتٍ هـــــــ ــــــ بـ ــــــؤاٍد    إىل فــــــ

    
ـــهِ  ــــــــ ــُت بيت ـــــــــ ــــــِه مناب ــــ ــــان تـُْعليـ ــــــ ـــــــْن كـ   مــــ

ـــــعار     ــــــــــوُت أشـــــ ـــــــــابيتى فبي ــَن منـ ــــــ   خلقــ

    
ـــةٍ  ـــــ ـــــــن كل طــــــــٍق مـ ـــني أســــــــوَد  ـــــ   كــــــــم ب

ــني أبـــــيَض صـــــامتِ ى ماضـــــ      املقـــــاٍل، وبـــ
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ـــــــسدىن إىن ـــــــــ ـــهِ  ليحــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــُع ببيت ـــــــــ   الرفي

  مـــن شـــامتِ  مـــن فـــضل ذاَك، ولـــيس ىل   

    
: شـيء، وقالـت لـه  علـى نـصيب ىفويروى أن سكينة بنت احلسني عليه السالم عتبـت    

حلجـاز حـىت شـابت حليتـه. اذهب، فلـست أكلمـك حـىت يـشيب الغـراب وجـاء . فرحـل وأقـام 
ا، وقال وقال .  فأذنت له، وأحسنت جائزته. ها قد شاب الغراب. قاق، قاق، قاق: ووقف 

: قـال.  مـن أهـل بيتـه؟ وعـىن بـه رجـًال ا أسـود، أمـدحت شـيئً : مسلمة بن عبـد امللـك لنـصيب
جوه؟ قال: قال. ال وهللا: ؟ قالافهل أعطاك شيئً : قال. نعم هلجاء منه ى نفس:  فلم ال  أحق 

: قـال. ال أفعـل: فقـال. متـنَّ وال تُـْشِططْ : فأعجبـه جوابـه، فقـال لـه. إىل مـدح مثلـه حني دعتـىن
لعطية أبسط من لساىن ألىن:  ومل؟ قال   ... دينارفأعطاه عشرة آالف.  ملسألة أعلم أن كفك 

احلسحاس فهو سحيم بن هبد بن سفيان بن عـصاب بـن كعـب بـن سـعد  وأما عبد بىن    
 :أسود، فُعريِّ بذلك فقالى وكان رقيق احلواش. بن ثعلبة بن دودان

ـــدً    احـــــــرٌة كرًمـــــــى  فنفـــــــساإن كنـــــــُت عبــــ

ــوَد اخللــــــــِق إىن    ــــيُض اخللــــــــقِ  أو أســــــ   أبــــ

    
م أرسلوه رائ: ويقال      :، فجاء وهو يقولادً إن أول شعر قال أ

ــــــ ــــُت غيثًـ    نباتـــــــهُ ا حـــــــسنً اأنعـــ

ــــــــــش    ـــ ــــــهُ ى كاحلب ـــــــ ـــــــــــُه بنات ــ   حول

    
 :وأنشد. شاعر وهللا: فقالوا    

ـــــاز ــــ ـــــــــزَت غــــــ   عمـــــــــــــــريَة َودِّْع إْن جتهــــــ

ــــا    هي ــــشيُب واإلســــالُم للمــــرِء    كفــــى ال

    
فلمـا أنـشده . أما أنـك لـو كنـت قـدَّمت اإلسـالم علـى الـشيب ألجزتُـك: فقال له عمر    

 :فيها

ــــــــةٍ  ـــــــــ ـــــا وســـــــــــــــــــادا إىل َعَلجانــ ـــــــــــ   وبتنـــ

ــــاد    ــــــــ ُح  ـــر ــــــ ـــ ــــــــــاداُه ال ــ ـــٍف  ـــــــــ   وِحْق

    
ــرةٌ  ـــــاٌل آخـــــــــَر الليـــــــــِل قـــــــ ـــــْت َمشــــ ــــ   وَهبَّ

ــــــــــا    ــــــ ـــــا وردائي ــــــــــــــــوَب إال درعهـــــــــــ   وال ث

    
ــــا زال بـــــــــرد ـــى فمـــــ ـــــــــااطيًبــــــ ـــــن ثيا    مــــ

ليـــــــا    ــــــربُد  ـــــــَج الـ ــــوِل حـــــــىت أ   إىل احلـــ

    
ـــدىن ــــــ ـــ ــــصمً   تـَُوسِّ ــــ ــــا، وترفــــــــــــُع معــــ   اكفــــــــ

ــــــ    ـــــــن ى، علـــ   ورائيـــــــــاوحتنـــــــــو رجلهـــــــــا مــ

    
ــــــِف، وأتقـــــــــي ـــ ـــــَل النزي ــــ ـــــــــا مي ـــــــــُل    أمي

ـــن عـــــن مشاليـــــا      ـــــا الـــــريَح والـــــشفاَن مــ

    
 :ومن قصيدته هذه.  العبدُ ىنَ زَ : فقال عمر    

ــــــــــا ــــــيم حيفهـ َت الظلـــــ ـــــــــــضٌة  ــــــا بي ـــــؤً   فمـــــ ــــــ ـــــا جؤجـ ــــــ ـــــــُع عنهـ ـــــااويرفـــــ    متجافيـــــــ
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ـــــهِ  ـــــــــ ـــــاِح ورفـ ـــــــــ ــــــــــــــني اجلنـ ــــــــــا بـ   وجيعلهـــــ

ـــ    ــــها َوْحًفــــ ــــريش عافيـــــــااويـُْفِرشـــ ـــــن الـــ    مــ

    
ــــا يـــــــوَم قالـــــــتْ حـــــــسنَ    أراحـــــــلٌ :  منهـــ

ـــــــــا؟    ـــــدينا ليالي ــــ ٍو ل ــــــِب، أْم  ـــع الركـــ   مــــــ

    
ـــــىن ــــا، عمـــــــــرك هللا،  فـــــــــىت َأِلْكــــ   إليهـــــ

ــــاد    ـــــــ ـــــــــا  ــ ــــاءْت إلين ـــــــــــا جـــــــ ـــــِة م ــــــ   ي

    
ِد ىف ــــــــــا أال  ـــــــــ ــنَّ الغوانيــــــــ ـــــــــ ــــــ رهــــــــــ   آ

ـــ    ــــِقَني مساًمـــــ ــــا ليــــــــا؟اُســــ ــــــنَّ ومــــ   ، مــــــــا هلــ

    
ـــنَّ رىب َنـــــــــين ورَاهــــــ ـــــــا قـــــــــد َورَيـْ ـــــــَل مــ   مثــ

ـــــــى أك    ــــــى علـــ ــاووَأْمحَــــ ــــــ ـــادهنَّ املكــ   بـــــــ

    
ـــــــــا ـــــــــْت لرت   :أشـــــــــارْت مبـــــــــدراها، وقال

ــىن      القوافيــــا؟ى احلــــسحاِس يزجــــ أعبــــُد بــ

    
ـــــــــــًال  ـــــــــاءةٍ رأْت رجــ ـــــــحَق عبــــ ، وســــــ    ر

ـــــــار    ـــــــاُس عــ ــ ـــــُك الن ــــ ـــوَد ممـــــــــا ميل   وأســــــ

    
ـــــوَق حنرهـــــــــا ـــــــْت فـــ ـــر علقـ   كــــــــأنَّ الثـــــ

  ومجـــــَر غـــــًضى هبـــــْت بـــــِه الـــــريُح ذاكيـــــا   

    
ــــــ ــإْن تـُْقِبلــــ ــــــــــى فــــــــ ــــــــودِّ أُْقِب ـــــهِ لــ   ْل مبثلـــــ

ــــــْدِبر     ليــــــاى وإْن ُت ــــــى حــــــاِل  ـــْر عل ـــ   ُأْدِب

    
. طبقتهمـــا وكـــان نـُــَصْيب وُســـَحْيم أشـــعر شـــعراء العبيـــد، ومـــن نـــذكر بعـــدمها مل يكـــن ىف    

ــات القليلــة ــدً . ذكــر وزر: وحنــن نــذكرهم. ولبعــضهم األبي وهــو . العنــرب مــن متــيم  لبــىناكــان عب
 :القائل

ـــــىن ــُر ب ــــاَش، إنـــــهُ  لعمـــ ـــــا عـ ـــــوِك م   ،اململ

ــــــــــذليلُ     ــــــ ـــــــسُه، لـ ـــــــــ ــُه نفـ ـــــــــــ ــــ   وإْن أعجبت

    
ــــرى النــــــاَس أنــــــصارً  ــــهُ اتــ ـــا لَــ ــــِه، ومـــ    عليــ

ـــــلُ     ــــــ ـــــــــروَن قلي صــ ـــــــــاِس إال  ــ ـــــــــــن الن   م

    
ى الـدرداء، وهـو الـذ أحـدمها ميـسرة أىب: العنـرب وأما ميـسرة وميـسرة فهمـا عبـدان لبـىن    

 :رثى معاوية فقال

ــــْرسٌ  ــــنَّ ُخـــ   فهاتيـــــــَك النجـــــــوُم، وهـــ

ـــ    ــة الـــــ ــى معاويــــــ   شآمييـَـــــــُنْحَن علــــــ

    
دارم، فافرتى  ولطمه رجل من بىن.  لعمر بن شريكانصر، وكان عبدً  واآلخر ميسرة أىب    

مثـانني  وهللا لـئن مل جتلـدىن: قـال. اعليه ميسرة، فقدمه إىل صاحب اليمامة، فجلده أربعني سوطً 
 :هفوفاه مثانني، فأنشد.  تكن مسعتهألهجونك هجاء تتمىن أنك مل

ـــٍد فكملــــــــت ـــــذفت أخــــــــا زيـــــ ــــهُ قـــ    قذفــــ

ــــــَد أىب    ــــداَك هللا، جل ــــــْل، هــ ـــصرِ  فكمِّ ـــ   ن

    
ــــــّىن  ـــــــــ ـــصً  وال ترتكــــ ـــــــــ ــــــ ــيناقـ ــــــــــــــ ـــ    فتعيب

ــــسرِ     ــ ــــــن ق ــُل م ــــ ــــرٍّ، والقبائ ــ ــــــيُم بــــــُن م   مت

    
ــــهُ  ــــُم النـــــــاُس وجهـــ   فلـــــــسُت بعبـــــــٍد يلطـــ

ــداَة الــــروِع، منــــتفَخ الــــسَّْحرِ       ويـُْلَفـــى، غــ

    



 

٨٦

ّد نصف احلد، وقـد كـان وإمنا كان غرضه أن حيده متام احلد ليحقق أنه حر ألن العبد حيَُ     
 :وملا قال الفرزدق... حد القذف عندهم الثمانني

ـــــــِة أمحـــــــــستْ  ــ ــــزوُم النعام ـــــ ــــــْدٍر كحي ـــ   وِق

ــا هـــــشيمها      جـــــذاِل خـــــشٍب زاَل عنهـــ

    
 :أقول ولكىن. ما حيزوم النعامة؟ وهللا ما يشبع رجلني: قال ميسرة    

ــا ــــدٍر كجــــوِف الليــــِل أمحــــشُت غليهــ   وق

ــــــ    ـــــا طافيًـ ـــــّصلِ اتـــــــرى الفيـــــــَل فيهــ    مل يفــ

    
 :اوملا قال الفرزدق أيضً     

ــرتعٌ  ــــآلَن مـــــ ـــ ـــــــْريِ م ــــوِف الَع ـــــــدٍر كجـــ   وق

ـــــدفِ     ــــداُن قـــــــيٍس وخنــ ـــ ــُف بـــــــِه ول   يطيـــــ

    
ومــا جــوف العــري؟ ومــن يــذكر مــن ولــدان قــيس وخنــدف مــع هــذا القــدر؟ : قــال ميــسرة    
 :أقول ولكىن

ـــــــــاقر  ــــــــدٍر كجــــــــــــوِف البـــ ــــهُ ى وقــــ ـــ ـــــ   َحتَجُّ

ــــسِر واإليــــساِر أهــــُل امل    ــى الع ــ ــمِ عل   واســ

    
  :وقال ميسرة للفرزدق    

ـــ ـــد ذلَّ مـــــن حيمــ   الفـــــرزدُق ِعْرَضـــــهُ ى لقــ

  كمـــــا ذلـــــِت األخنـــــاُف حتـــــَت املناســـــمِ    

    
 :فلما بلغ الفرزدق ذلك غضب، وتطلب ميسرة، فسمع ميسرة فقال    

ـــىن ــىت تلقـــ ـــلٍ  مــــ ـــ ــــــَق امــــــرًءا غــــــَري طائ   تل

ـــــــــراتِ     ــــن الغمـــــ ــــــ ــــــــاٍء مـــ   ولـــــــــــــيَس بنّجـــــ

    
ـــــر  ـــــــــَد أْن يلقـــــــــى أصــــ   َة ذودهِ يـــــــــرى ا

تِ     ــــــراِف مـــــــــــــــــستو ــــــ ــــــَة األطـــــ ـــــــــ   منفخــ

    
لسيف، وقال لهافرآه الفرزدق يومً      فـصاح مبـواله، فقـال . استغث مبوالك:  فشد عليه 

وكان غرضه يشيع أنه . ذلك أردت: قال الفرزدق. ، إمنا هو حراليس هو عبدً : مواله للفرزدق
ه وأعطاه. حر  :يقولى وميسرة الذ. فأد

ــــــــر  ـــةٌ ى لعمـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــاءةٍ   ىفألعرابيــــــــ   عبــ

ـــــصبُ     ــرٍمي ومنـــــ ـــــسٌب زاٍك كــــــــ ــــا حـــــ ــــ ــ   هل

    
ــــبغةٍ  ــــــ ــــــٍق وصـ ـــــ ـــالٍم وعت ســــــــ ــــْت  ـــــــ   ُأِعيَن

ــبُ       وإْن يـــــــُك ســـــــوٌء، فهـــــــو عنهـــــــا جمنـــــ

    
ــــناٍك ِضـــــــــَفنَّةٍ  ــــــن ِضـــــ ـــــــا مـــ   أحـــــــــبُّ إلينــ

ــــِن منهــــــبُ       عليهــــــا مــــــن الكتــــــان والقطــ

    
ـــٌد وســـــَط هجمــــــةٍ ى لعمـــــر    وشـــــيٌخ قاعــ

ـــــــــربُ     ـــــــشياِء وتغــــ لــــــ ـــــــِه  ــــــروُح عليــــــ   تـــــــ

    
ـــــــا مــــــــن    ِضـــــــَفنٍّ نـــــــرى لــــــــهُ أحـــــــبُّ إلين

ـــ    ــــ ً اعظاًمــــ ـــــبُ  وأثـــــــــــوا ـــــــــصاُن وحتجــــــ    تــ
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قة ُعَشراء، وقـال لـه. ى لبشر النهشلاوأما ورك فكان عبدً      : ويقال إن مواله سلم إليه 
ك أن حتمل عليها شيئً   :فأنشأ عند ذاك يقول. فحمله فأجهضت. اإ

ىل ــــــــــــــــــا أال ال أ ـــــــــضيَع جنينهــــ   أْن يـــــــــــــ

ـــــــــــــىن    ـــ ىف إذا مل يلمـــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــاِم رفي   قُ اللمـــ

    
ــوفىن ــــ ــــــ ـــــــــــشٌر حمكــــــــــــــمٌ  خيــ ـــــشٌر، وبـــ ـــ ــــ   بــ

ــــشاَء، صـــــــــديقُ     ــــــيس ببـــــــــشٍر، إْن تـــــ   ولـــ

    
     :وله    

ــــــا ــُد النــــــاَر أخــــــشى أْن يــــــضلَّ    ال أمخــــ

ــــائٌع صـــــــــردُ     ــــ ــــُد ســـــــــناها جـ ــــ ــــاٍن يريـ   عـــــ

    
ــــا ـــــــرو مناكبهـــــ ــــن يعــ ــــْن أقـــــــــوُل ملـــــ   :لكـــــ

ــــــدُ     ــ ـــا َعلَّهــــــــا تَِق ــــضراَم عليهـــــ ــــ ــــــــوا ال   ألق

    
ـــــــــيف ــــــوُم إىل ســـ ـــــــا أقــــــ ـــــــحذهُ ى إمـــــ   فأشـــــ

ـــــستهلُّ     ـــــ ـــــــــدُ أو ي ــــــــــٌب زبـ ـــــــيكم حمل ـــ    عل

    
ـــيف إىن ــــــُد ضــــــ ــــــزُل يبى ألمحـــ ــــــــني ينـــ   حـ

ـــــــىن    ــــ ـــــــــذ أال يكلف ــــوَق الــ ـــــــــدُ ى فـــــــ   أجــ

    
لقـد مسعـت هـذه األبيـات مـن مجاعـة مـن الفـضالء وأهـل األدب، : قال مؤلف الكتـاب    

ــا إىل غــري قائلهــا ــا  وكــذا ىف. وأســأهلم عــن قائلهــا، فيعزو هــذا الكتــاب أبيــات كثــرية تُــْضَرب 
ا، وال يـُْعَلم ملن هياألمثال، و   .يـَُتداَول 

فعتق ذكوان، وعظـم شـأنه، .  ملالك الدار موىل عثمان بن عفاناوأما ذكوان فكان عبدً     
، مل يُـْدَرك ا، وكـان أشـد النـاس سـريً ا خطيبً اوكان شاعرً . زمن معاوية بعَض أطراف الشام ىف وَوِىل 

هريــرة، وهــو خليفــة  م وليلــة، فقــدم علــى أىبيــو  ســبق احلــاج إىل املدينــة، فــدخلها ىف. َأْســَري منــه
ومل؟ توشـك أنـك : حجـك غـري مقبـول، قـال: مروان على املدينة، فصلى معه العشاء، فقال لـه

 :ذلك من بعد الزوال، فقال ىفى  كانت معه، وهافأخرج كتبً . قد نفرت قبل الزوال

ــرييت ــشُت، ســ ، مــــا عــ ــــِسُم ال تنفــــكُّ   فأُْق

ــديثً     ــــــاحــــــــ ـــــِع احملــــ ـــــن واىف جبمـــــ   صَّبِ  ملـــــ

    
     :ىيقول للضحاك بن قيس الفهر ى وذكوان الذ    

ــــــهُ  تطـــــــــاوَل ىل ـــىت رددتـــ   الـــــــــضحاُك حــــــ

ــــسٍب ىف    ـــــــ ـــــ ــــــــــــــرِ  إىل ن ــــــــــــِه متقاصــ ــــ   قوم

    
ـــــــو شـــــــهدْتىن ـــريٍش عـــــــصابةٌ  فل ـــن قــــ ــــ   م

ــريش الظــــــــواهرِ       قــــــــريِش البطــــــــاِح ال قــــــ

    
ــــــه ـــــــ ــــــــــنفَس بين ـــ ــــــىت ال ت ـــوَك حـــــــ ــــــ   لَغّطــــ

ــــطَّ ىف    ــــــ ــزاورِ  كمـــــــــــا غـ ــــ ـــــ ـــــــــــدواِر واملت   ال

    
ـــــــنهم غـــــــــا ــــــــرً ولكــ ــــــــَت حاضـ   ابوا، وأُْلِفيـ

ــن حــــــام    صــــــرِ ى فُقبِّْحــــــَت مــــ ـــاٍر و   !ذمـــ
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فـضربه . امـن مـذحج، وكـان شـجاعً " أ احلوسـاء: " لرجل يكـىناوأما مورق فكان عبدً ... 
 : مواله ضربة آملته، وما كان يعرف أنه يقول الشعر، فقالايومً 

ــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــاِء خوًف ـــــــــ ــــــــــُت أ احلوســــــ ـــــقُ اخفــــــــــ ـــــــــ ــــــ    يقل

    
ــــــــدقُ  ـــــــــ ـــــــــ ــــيٌط حمـ ـــــــــــــــــــ ــوٌج حمــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــُه مـ ــــ ــــــ ـــــــــ   كأنــــ

    
ـــــقُ  ـــــــــ ــــــ ـــ ــــروٌع خيف ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــُب م ـــــــــ ـــــــ ، والقل ـــــتُّ ــــــ ـــــــــ ـــ   فب

    
ــــرقُ  ــــــ ــــــــ ــــضلوِع مي ــــ ــــــــــ ــــــــــــــني ال ــــ ــــــــــن ب ــــــــاُد مــــــــ ــــــ   يكــــ

    
. أنــك شــاعر فأتقيــك وإمنــا أردت أن تعــرفىنى، وهللا إنــك مل تــرد مــدح: فقــال لــه مــواله    

 أن ا مـــواله خوفًـــافبلغـــه أن مــواله يطلبـــه، فخافـــه، وخافـــه أيـــضً . فلمــا مســـع ذلـــك مـــورق هـــرب
     :وعد منه ويسخر أخرىأرجوزته يت فزاد مورق ىف. يهجوه

ـــــــــرىب ــــــــــــــ ــــــــــــَم الغــ ــــ ــــد علـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــشرقُ  ق ــــ   واملــــــــ

    
ـــــــــك ىف ــــــ ـــصقُ  أنـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــميٌم ملــ ــــــ ــــوِم صـــ   القــــــــــــــــــ

    
ـــــــــروقُ  ـــــــــ ــــــ ــــشيٌم ب ـــــــــــــــٌع وهــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــوداَك نب ـــــــــــ ـــــــــ   عـ

    
ــــرقُ  ــــــ ـــــــــ ــرٌمي معــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــيٌم، وكـ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــدٌّ لئ ــــــ ـــــــــ ــــــ   َجـ

    
ــــــــدقُ  ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ ـــٌع مغ ـــــــــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ٌر وربي ــــــــــــَت  ــــــ ـــــــــ ــــــــ   فأن

    
ــــشرقُ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــاٌر مــــ ــــــ ـــــــــ ــ ـــــٌل و ـــــــــ ــــــــَت ليــــــــــــ ــــــ ـــــــــ   وأنـــ

    
ـــورُق؟ ــــــ ـــــــوُب مــــــــ ـــــــــ ــــواُت، والطَّلـ ـــَف الفـــــــــــــ ــــــ ــــ ــــ   كي

    
ـــــربقُ  ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــــناٌن ي ـــــــــ ـــيٌظ، وسـ ـــــــــــــــــ ــيٌخ مغــــ ــــ ـــــــــــ ــــ   شـــ

    
ـــصقٌ  ــــــ ــــــ ـــــٌب، وصـــــــــــــــــــوٌت ملــــ ــــــ ــــــــــٌر رحــــــــ   وحنجـــــــــ

    
ــــــرقُ  ـــــــــ ــــــ ٌب حيـــــــ ـــرغاٍم، و ــــــ ـــــــــ ــــدُق ضــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وشــــــ

    
ــــــ ــــــ ـــــــــ ــ ق ـــــــــــــــاعٌر  ــــ ـــقُ ى وشــــ ــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــوِم مفل   الرســ

    
     :بقوله" ذا الركبة ":ىومس. اوأما ذو الركبة فكان عبدً     

ـــــــواىن ــــخَر الغــــ ـــــَن مُ  ســـــــ ـــ ـــــــــــهِ يْ وَ إْذ رأيـــ   اًن

ــــــاحٌب منهـــــــــوكُ     ــــــــُب شـــ ــــــالبَـوِّ، أكهـ   كـــ

    
ــــــــــامها ـــــــــارٌق رأســــــــــ ــــــ ــــــــــــاِن مفـــــ   والركبتــــــــ

ـــكُ وال    ـــــ ـــــــاُش ركي ــــدُب، واملعـ   ظهــــــــُر أحــــ

    



 

٨٩

ــــــاَة، والَح ىف ــــــــ ـــــــــــــئَم احلي ــــــــهِ  سـ ــــــ   أعطاف

ـــــــــــوكِ     ـــــُة اململ ــــِري، وذلــــــ ــــــ ــشُف القتـ ــــ   قـــــ

    
 :، فقالابعض األسواق إىل رجل، فضربه يومً  فجىن جناية، فباعوه ىف    

ــــــــــٌق ىف ـــ ــــــــوال عري ـــــ ــــشيةٍ  ول ـــــــــ ـــــن حب ــــــــ   م

ــــــ    ـــــ ق ـــــــــــردُّ إ ـــرَّمِ ى ي ــــ ــــ ــــوٍل ُجمَ ــــــ ــــَد حـ ـــــــ   بع

    
ــــسَُّرى ىف ـــَد ال ــــاَء حِ   وبعـ ــــِدسٍ كــــل طخي   ْن

ــــــــوع    ـــــَد طلـ ــــــى وبعــــ ـــرمِ اخمرًمـــ ــــ ــَد خمــ    بعـــــــ

    
ىن ــــسهِ  علمـــــــــــَت  ـــــــ ــــــٍد لنف ـــــ ــــُري عب   خـــــــ

ـــــــــد    ـــــَك عنــ ــنٌم، أى وأنـــــ ـــــــنمِ ى مغــــــــ   مغــــ

    
 آخر فخاف، فلحق حباجٍب أحد اعبد مشس، فقتل عبدً   لبىناوأما املندلث فكان عبدً     

 :اخلطاب بن عبد مشس، فقال بىن

ـــــــشريهُ  ــــ ــ ـــــــاحٍب أست ــــ ــــــــوُل ألدىن صــ   أقـــــ

ـــائ    ــــــ ـــــِل الطــ ِن؟:ىولألخطــــــ ـــــر ــــــ ــا ت ــــــ    مـــ

    
ــــذ   إنــــــىن: النــــــصيحةَ ى يبــــــدى فقـــــال الــ

ـــانِ     ــــــــــاَر أرَض عمــــــــ ـــــوَم أْن ختتـ ــــــ   أرى الي

    
ــــْن ىف ـــإْن ال تكـــــ ـــالدهِ  فــــــ ــــــ ـــــــٍب وب   حاجــ

ــــدمانِ     ــْت بــــــــــَك القــــــ ــــ ــــــد زلــــ ــــــــاٌة فقــــ   جنــ

    
ــًىت  ــىنفـــ ــــن بـــ ـــدى  مـ   اخلطـــــاِب يهتـــــزُّ للنــ

ـــ    ـــــا اهتـــــــزَّ ماضــــ   الـــــــشفرتِني ميـــــــانِ ى كمــ

    
وهـو القائـل . أسـد  لبـىناوكـان عبـدً ى، طاء الـسندوأما أبو عطاء فمشهور، وهو أبو ع ...

 :عبد املطلب يوم من بىن ىف

ـــني الــــذ ـــى ال بكــــْت عــ   هلـــــمى تبكــ

ــــــــربْ     ـــــديِن وأعـــــــــداء العـ ــــ ـــــــــُة ال   آف

    
 افكــان إذا عمــل شــعرً . لــسانه عجمــة ال يكــاد يفــصح عــن شــئ وكــان حائــل اللــون، ىف    

م شعرً . استعان مبن يورده عنه  ينشده عنه، فكتب إىل صـديق لـه ، وأعوزه منافعمل بعض األ
 : كان امتدح به بعض األشرافا ينشد له شعرً امعلم يسأله أن ينفذ إليه غالمً 

ـــــليمٍ  أعــــــــوزتىن ـــــــن ســـ ــــــــرواُة  ابـ   ال

ـــعر     ــــــ ـــيَم شــ   لـــــــــــساينى وأىب أْن يقــــــــ

    
ـــــــذ ل ــــــدريى وغـــــــال  ــــــُم صـ   أمججـ

ــــكاىن      شــــــيطاين مــــــن عجمــــــىت وشــ

    
ــــوين وعـــــــدتىن ـــ ـــــــوُن أْن كـــــــان ل   العي

ـــائًال     ــــــ ــــــــيئً حــ ـــــوانِ  ا ســـ ــــ ـــن األلـــ ــــــ   مــ

    
ـــرً  ــــضربُت األمــــــــوَر ظهـــــ ــــبطنٍ افــــ ــــ    ل

ــــــــاين    ـــــــًة لبيــ ــــــــاُل حيلـــ ــــــَف أحتــ   كيــــ

    
ــىن ــــــــ ـــــــــُت أن ـــــشع  ومتنيـ ـــــ ل ــــــــــُت    كن

ــــصيحً     ــــــــايناِر فـــــ ــــــُض بنـ َن بعـــ   ، و

    
ـــايب ــــــد أخنــــــــُت ركـــــ   مثَّ أصــــــــبحُت قــ

  عنــــــــَد رحــــــــِب الثنــــــــاِء واألعطــــــــانِ    
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  عنَد مْن إن سـألَت أعطـى، وإْن يـع

ـــــــــــزيًال     ـــــــــــانِ ِط جــــ ــــ ملن ــيَس  ـــــــــ    فلــــ

    
ــــن ســــــليمٍ  ــ ــواك  اب ــــن ســــ ــــإىل مــ   فــ

ــــــى أشـــــــتك    ـــــاىنى حريتـ ــ   ؟وفـــــــّك عن

    
ـــاكفىن ــــــي فـــ ــــــه روائ ــــــضيُق عن   مــــــا ي

ـــانِ     ــــــ ــــاِحل الغلمـ ـــن صــــــ ــــــ ــــالٍم مـ   بغــــــ

    
ـــوُل مـــن الـــشع ـــاَس مـــا أق   يفهـــُم الن

ــــــــاين    ــ ــــد أعي ــــــ ــإنَّ البيــــــــــاَن ق   ِر، فــــــــ

    
ـــــَن ســـــليمٍ  مثَّ خـــــذىن ـــــشكر  اب   ل

ــدانِ     ــ ــــَت حاضــــر البل ــــُث مــــا كن   حي

    
ــــــدميً  ــانَ افقـــ ـــــا كـــــــ ــىن مــــ ـــزاءً   مـــــــ   جــــــ

ذ    ـــــل ُّ ــــــ ــــــــا أوالينى كـــ   نعمــــــــــــــٍة مبــــــ

    
 :يقولى وهو الذى، عد  لبىناوأما بسطام فكان عبدً     

  أعــِني النــاِس قــاميت لــئْن قــصرْت ىف

ــلً ى النــــــــد ىف فــــــــإنَّ لــــــــساىن    ــ   طويــــ

    
ـــــــــساىن ــــال ل ــــهُ  أطـــــ ـــــٌل ال أغبـــــ ــــ   طائ

ــلُ       ووجــــــٌه كمــــــصباِح الظــــــالِم مجيــــ

    
ــنجَم ال يـــــستطيعهُ    وِعــــْرٌض كــــأنَّ الــ

ــــاِء احلديــــِد صــــقيلُ وأ    ـــن م ــــيُض مـ   ب

    
صـرياأْن كنُت عبدً  وما ضرىن   ، و

ــــــــٌز، ورأ      بعـــــــــد ذاَك أصـــــــــيلُ ى عزيـ

    
ــــــات ــــــةٌ ى وحــــــــول قنــ ــ   عــــــــصبٌة عدوي

ــَني أميـــــلُ     ــــداِء حـــ ــــى األعـ   متيـــــُل علـ

    
 وملكـه فأعتقـه، فكـان مـن صـحابة أىبى،  لفـضافض األسـداوأما أبو دالمة فكان عبـدً     

أســاليبه، وكــان مــع ذلــك كثــري النــادرة   ىفادالمــة غزيــر الــشعر، مفتًنــوكــان أبــو . جعفــر املنــصور
 :جعفر املنصور، فأنشده أىبى ويروى أنه مثل بني يد. واهلزل

ــاتبين إىن ـــــ ـــْت تع ــــ ت ـــد  ــــ ـــــــُت، وق   أرق

ــــــزعُ     ــــفها اجلــ   أمُّ الدالمــــــــِة ملــــــــا شــــ

    
   أمـــري املـــؤمنَني، حـــوىى، ال والـــذ

ــــَة، ىف    ــــَك اخلالف ــــعُ  ل   أكنافهــــا الرف

    
ــــــِسبها مــــــاًال مــــــا ـــُت ُأْك ـــ ــــــهُ  زل    فتأكل

ــــــــاىل دوىن    ـــضطجعُ  ودوَن عي   مثَّ تــــــ

    
ــــــــا ــــ ـــــاِب هللا ُحْرَمتن ـــــــ ا بكت ُ   شــــــــــــد

ـــــــاِب هللا ترتفـــــــعُ       فلـــــــم تكـــــــْن بكت

    
  معرضةٌ ى فاخرنطمْت، مثَّ قالْت، وه

ــــُع؟    ـــَت تتلـــــو كتـــــاَب هللا  لكـ ــ   أأن

    
ـــًال  ــغَّ لنـــــــا خنــــ ـــاذهـــــــْب تبـــــ   ا وُمْزَدَرًعــــ

ــــا خنـــــــــٌل     ـــــ ـــــــا جلريانن ــزدرعُ كمــ   ومـــــــ

    
ــــَت ســــائلهُ  ـــدْع خليفتنــــا، إْن كن   واخـ

ــــــسُّؤَّاِل ينخــــــــــدعُ       إنَّ اخلليفــــــــــَة للــــ

    



 

٩١

بيـت املـال،  جريـب مـساحه ىف: قـال. سـل حاجتـك. قد اخنـدعنا لـك: فقال له اخلليفة    
ســتني، فــدخلت بيــوت األمــوال فيــه، فقــال  فخــرج إىل اخلــزان فخــط ســتني ىف. هــو لــك: قــال

ــا فيــه إىل مناظرتــك أمــري املــؤمن: اخلــزان ومــا هــو؟ : قــال. ني، ورد اليــوم أمــر مــن أمــرك احتجن
ذا صلة حتو : ستني وقال إن أ دالمة أ فخط ستني ىف: قالوا بيوت ى قد أمر أمري املؤمنني 

وهللا،  أمري املؤمنني، لقد : مسألة حمال؟ فقال تسألىن! ويلك: فقال. بهى عل: فقال. األموال
إحدامها نـورا، واألخـرى : ولكن لك ضيعتني على شاطئ الفرات. يسوغ ىلعلمت أن ذلك ال 

لنار منك رك : فقال. برنورا، ومها مشتقان من اسم النار، وأبو دالمة عياله أحق  خـذمها، ال 
دوا أىبى يَــدَ  فكانـت ىف. ومَغلهُّمــا مخـسون ألــف دينـار. هللا لـك فيهمـا . دالمـة وورثتــه إىل أن 

قد أقطعتك أربعمائة جريب، نصفها عامر ونصفها غامر، : نه قال له املنصوررواية أخرى أ وىف
. فقــد أقطعتــك مــن العــذيب إىل الثعلبيــة: قــال لــه. ال شــيء فيــهى الــذ: ومــا الغــامر؟ قــال: قــال

 ...."فضحك منه، وأقطعه ما أراد

ذه الطبقة الشعراء احلرفيون، وهم من ميارسون حرفة مـن احلـرف وال يتعيـ    شون ويلحق 
ــل مــن حــرفتهم ولعــل أول مــن يفــد إىل الــذهن مــنهم الراعــى النمــريى الــشاعر . مــن شــعرهم ب

األموى املعاصر جلرير والفرزدق ومن شعراء النقائض، وهـذا إذا صـح أنـه كـان راعيـا، إذ هنـاك 
ومن شـعره . ال ألنه كان راعيا فعال بل ألنه يكثر من وصف اإلبل" الراعى"من يقول إنه مسى بـ

مر الضيافة والكرمبياتاألهذه   : البديعة، وهى ىف إحساس العرىب احلاد 

ــــــرَّةٌ  ــريُح قـَ ــــ ــــــساريَن َوال ــــــَن ال ــــُت ِم ــ   َعِجب

ـــــــــرَدَة َوالرََّحـــــــــى    ـــــــــَني َف ٍر َب ــــــوِء    ِإىل َضـــ

    
ٍر يَــــــــشَتو  ـــــدَّ َأهُلهــــــــاى ِإىل َضــــــــوِء    الِقـــ

ـــد يُْكـــَرُم اَألضـــياُف، َوالِقـــدُّ يُـــشتَـَوى      َوَق

    
ـــــــــو فَ  ــــا َأتَـــ ــــــ َلّمــ ــــوفـَ ــــــــ ــــــَتَكينا ِإَليِهُم   اشــــــ

ـــــِه َبَكـــــــى    ـــا بِــ ّــــ ــــِني ِمم ــــال احلَيَّـــ ـــ ـــــْوا، وَِك   َبَكــ

    
ـــــن َأن يُـــــــالَم َوطـــــــاِرقٌ  ــ ــــَوٌز ِم   َبكـــــــى ُمْعـــ

ـــــى احلَـــــَشا    ــوِع اِإلزاَر َعل ـــــَن اجلـــ َـــــُشدُّ ِم   ي

    
ـــىن ـــةٍ :َفأَلَطْفـــــُت َعيــ ــ    َهـــــل َأرى ِمـــــن َمسيَن

ـــــس    ــــ ـــــــــُت نَف ـــــــَرىى َوَوطَّن ــ ــِة َوالِق ـــــــ   ِللَغراَم

    
ا ــــــَصرُ ـــةٍ َفأَبـــــــــ ــــ ــــــاَء ذاَت َعريَكــــــــ    َكْومـــــــــ

    ً ـــِهجــــــا ـــ ــــــَن الالت ـــــصَُّوىى  ِم لـ ِ َــــــتـَّْعَن    َمت

    
ـــ ــــ ــــــ ـــــاًء َخِفيــ ــــــــ ـــــــأُت إميــ ــــَرتٍ اَفَأوَمــــــــ    ِحلَبـــــــــــ

ــــَرتٍ     ــــ ــــــ ــــــــــــــا َحب ـــَىت ! َوَِِّ َعين ــــــ ـــــ ــــــا فـَ ــــــ ــ   !َأميُّ

    
ـــهُ  ــــ ـــــــُت َل ـــــــَبِس ســـــــاِقها: َوقُل َيـْ ِ ــِصق  ـــــ   أَل

ــــِإ النَّــــــسا    ــ ــــــوُب ال يـَْرَق ــــــُربِ الُعرق ــــــِإن َجي   َف

    



 

٩٢

ـــــــَأعَجَبىن ــــ ـــــرً  َف ــــــ ـــــــَرتٍ َأنَّ َحبتَـ ــــ ـــن َحبـْ   اِمــــــــ

ـــضى    ـــُصَلُه انَت ــوٍب، َوُمن ـــضى َغـــَري َمنكـ   َم

    
ـــــَأىنّ  ــ ـــــــناِمها َك ـــــــن َس ــــــد َأشـــــــَبعتُـُهم ِم   َوقَـ

ــــؤادِ     ـــــن فُــ ــــــوُت ِغطــــــاًء َعـ ـــاَجنلىى َجَل ـــ   َف

    
ـــــزَّةٍ  ــــــ ــــــــدُر ذاَت ِه ـــ ــــت ِق ــــــ تَـ ــــا َو ــــــ   َفِبْتنـ

ـــصطَلى    ــــواٌء َوُمــ ـــــا ِشـ ْبـــــَل مـــــا فيه ـــــا قـَ   َلن

    
لكوفة، ومسى هلذا بـومنهم أبو العتاه     وحـاز أبـو العتاهيـة ". اجلـرّار"ية، وكان يبيع اِجلَرار 

ومل يقلـل مـن شـأنه أبـدا أنـه كـان يبيـع اجلـرار، . شهرة قلما حيوزها شـاعر ىف عـصره وبعـد عـصره
وال داعـى للحـديث أكثـر مـن ذلـك عنـه، فكـل مـن هلـم أدىن . وهى مهنة من أحقر املهن قيمـة

ألدب العرىب ا وكـان اجلـاحظ يبيـع الـسمك وهـو صـىب ىف . لقدمي يعرفونه معرفـة عظيمـةعالقة 
أسواق البصرة، ومل يقف هذا ىف طريقـه إىل الـشهرة والتبجيـل وذيـوع كتبـه وتراِمـى القـراء عليهـا 

ومثله ىف الفقر واحرتاف مهنة ضئيلة الـشأن املتنـىب، الـذى كـان أبـوه سـقاء فقـريا، ولكـن . البتة
 :شغل الناس، وما أصدق قوله عن شعرهشعر ابنه مأل الدنيا و 

ـــن شــــــــــواردها ــــــ ـــــوىن عـ ـــلء جفـــــ ــــ م مـــ   أ

ـــــصمُ     ـــــ ــــسهر اخللــــــــــق جرَّاهــــــــــا وخيت ــــــ   وي

    
ملاء ىف الفسطاط قبـل أن يـصري شـاعرا       كذلك كان أبو متام ىف صباه ميأل خزّان اجلامع 

لبنـان ومتتلـئ كتـب النقـد. كبريا  واألدب ومل تعقـه مهنـة الـصبا مـن أن يـصري شـاعرا يـشار إليـه 
   .شعاره وأخباره والتخاصم حوله وحول أدبه

ومنهم كـذلك الـشاعر العباسـى حممـود الـوراق، الـذى كـان يـشتغل خناسـا أو وراقـا علـى     
ــه والثنــاء عليــه . خــالف ىف ذلــك ــاد مــن روايــة شــعره واإلشــادة ب ــع حرفتــه العلمــاء والنق ومل متن

 :تنفري من الدنياومعظم شعره ىف الوعظ والزهد وال. والتعاطف معه

ـــاِلم إىن ـــكوُت ِلظـــــــ ــــ ــــــــــيى َشـــ   ظُلم

ـــــــمِ     ــى ِعْلــ ـــــــُه َعلـــــــ ــــرُت ذاَك لَــ   َوَغَفـــــ

    
ـــدً  ــــــ ــــ ــــــ ـــــــَدى ِإىلَّ َي ــــ ـــــــُه َأْســــــــ ـــــــــ   ارََأيتُـــ

ـــــِه ِحْلمـــــــــــــــــي    ـــــــــ ـــ َن ِجبَهِل ـــــــــــــا َأ   َلمــــ

    
ــــــه َوِإحـــــــسا ـــــْت ِإســـــــاَءته َعَليـ ــ   رََجَع

ــــــــرمِ  ىن    ــــــ ـــــــــ ــضاَعف اجلــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ   ُم

    
ــــــَدةٍ  ـــــــ ــــٍر َوحمَم ــــــــــــدوُت ذا َأجـــــــــ   َوغَـ

ــَذمِّ     ـــــــــ ــــْسب الـ ــــــــ ـــــــَدا ِبَك ــــ    َواِإلمثِ َوغـ

    
ـــــــىن ـــــــــ ـــــــــازاَل َيظِلُمـ ــــهُ  مــــــــ ـــــــــــ   َوَأرَمحَــ

ـــــــمِ     ـــــَن الظُلـ   َحــــــــىت َبكيــــــــت لَــــــــُه ِمـــ

    
 :ومن شعره أيضا    

ــلْ  ـــــــــ ــــْرِب األَجــــــــ ــــــ ـــــــُت لُقــــــــ ـــــــــ ــــــــلْ   بكيــ ــــــــــــ ـــــــــــــــوات األَم ــــــــــــــــــــد فـــــ   وبـُْع



 

٩٣
       

ـــــــــــــــَرا ــــــ ـــــــــــــــْيٍب طَــ ــــــ ـــــِد َشــ ـــ ــــ ــــــ ـــــ   وواِف

ــلْ     ــــــ ـــــــــ ــباٍب َرَحـــ ــــــ ـــــــــ ــــب شـــ ـــــــــ   بـَُعْقـــــــ

    
ـــــنْ  ــأْن مل َيُكــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــباٌب كـــ ــــــ ـــــــــ   شــ

ــَزلْ     ـــــــــ ـــــــــ ـــَأْن مل يـَ ـــــــــــ ــــ ـــــــيٌب كــ ــــــ   وشـــــــ

    
ـــــــشريُ  ــــ ـــَواك بَــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــاءِ طَـــ ـــــــــــــــ    البق

ــلْ     ــــــ ـــــــــ ـــشُري األَجــــ ــــــ ـــــــــ ــلَّ بـــ ــ ــــــــــــــ   وَحـــ

    
ــــــاحبً  ـــــــــ ــــاحٌب َصــ ــــ ــــَوى صـــــــــ ــــ ــــــ   اطَـــ

ـــدَُّولْ     ـــــــــ ــتالُف الـــ ـــذاك اخـــــــــــــ ــــــ   كــــــ

    
ومنهم اخلبز أرزى، وكان خبازا مبربد البصرة جتتمع الناس عليه، ويقـصد دكانـه الـشعراء     

  :وله ىف  الغزل. وكان أميا. جيلسون إليه وهو ينشد شعره
  ال أســـتطيع مـــن الـــضََّىن شـــكوى الـــضََّىن 

ــــا ىب    ــــــ ــــــــــاد مــ ـــــــــــا يب ويكــ ــــــرقَّ ِلمـ   أن يــــــ

    
ـــرب ىل ي!ال صـــــــــ ــــــصربُّ ــك تــــــ ـــــــــ    َأىنَّ عليـ

ــــــــذلُّل داىب    ـــــــ ــــَك، والت ــــــــ ــــــُه دابُـــ ـــــــــ   ؟والتي

    
لــــــــي فخلعــــــــُت ىف   خلــــــــع العــــــــذول جتمُّ

ـــــايب    ــت ثيــ ـــسقم حتـــــ   ولبـــــــسُت ثـــــــوَب الــــ

    
ــــــ ــــــــوا كأســــ   فــــــــــإن مــــــــــدامعيى، ال متزجــ

ـــــــ    ــــزاج شـــــــرايبى تكف   وتفـــــــضل عـــــــن مـــ

    
 :وله أيضا    

 َ ــــــــــــــتغفُر ا ــــ ــــــتغفر الأســـ ـــــــــــ   وأســــ

ـــــــْنيِ ىف    ــــــــن َذنبَــ ــــــوَب م ــــــــبِ  حمبــ   ذن

    
ــىن ــرت عيــــــــــــ ـــريه إن نظــــــــــــ ـــــــــ   إىل غــ

ــيب    ــــــ ــــــــــا قلــــــ ــــ ــــمَّ  ــــــ ــــشهوٍة َهــــ ــــــــــ   ب

    
َ ىف ـــصيُت ا ــــ ـــــــــد عـــــ ـــــــــريت فقـــ   نظـــ

ــــــبِ     ــــــال َعْت ــــوى ب ـــــُت مــــــن أهــ   وُخْنـ

    
ـــــرةٍ  ــــ ـــــــــــــــــــن نظـــــــــــ َ م ـــــٌذ  ــــــ   فعائــــــــ

ــــّدين واحلــــــــــبِّ     ــساد الــــــ ــــــ ـــــــا فــ   فيهـــ

    
 :وله هاجيا متهكما    

ــديث   أن ابــــَن بكــــٍر دعــــاينى مــــن حــ

ـــــشقائ    ــــــــاينى، لـــــ ـــــــه مــــــــــا دعــ ـــ   فليت

    
ــــرَّىن ــــــــــاسٌ  غـــــــــ ــــٌر ولبـــ ــــــــه منظـــــــــ   منـــــ

ــس وَأَوانِ     ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ث وجملـــ   وأ

    
ــــس كاجلنـــــــان حـــــــسنً  ـــناجملـــ   ، ولكــــ

ــــانِ     ــك اجلن   قــــبَّح اجلــــوُع ُحــــسَن تلــ

    
ـــــنى  فَلَعْمــــــــرِ    كــــــــان اخلــــــــواُن، ولكـــ

ـــوانِ     ـــا يكـــــون فـــــوق اخلــ   مل يكـــــن مــ

    
ـــــــواىب ــــــــل اجلــ ــــــان مثـ ـــن وجفـــ   ولكــــــ

ـــــا    لعيـ ــــــَرى  ــــيهنَّ مــــــا يـُ ــ ــــــيس ف   نِ ل

    
ـــــوان جـــــاءت، ولكـــــن ــــَضار األل   َوغَـ

ــــــــح األلــــــــــوانِ     ـــــا روائــ ــــيس فيهـــــ   لــــــ

    
ـــــاين ــــــ ـــــا بن   فـــــــــــإذا مـــــــــــا أدرُت فيهــــــ

ــــــــاين    ـــ ـــــــــسُّه ببنـ ـــ ـــا أَم ــــــ ـــــد مـــ   مل أجـــــــ

    



 

٩٤

ــــــيءٍ  إنـــــــىن ــري شـ ــــــى غـــــ   ماضـــــــٌغ علـ

ألســــــنانِ     ـــــنان  ـــكِّ األسـ   غــــــري صـــ

    
ـــ   أفــــــرغ منهــــــاى ترجــــــع الكــــــفُّ وهـــ

ــد َمــــــدّ     ــــاين هلــــــا، فــــــدأىبى عنــــ   وشــ

    
ـــــو تــــــراىن ــــوع يــــــضح ل   ك مــــــّين واجلـ

ــــسل    ــــد غــــ   ألشــــــــنانِ ى يــــــــدى عنــــ

    
ـــــسرفً  زاد ىف ـــــسكر م ــــا أساال    مثلمـ

ــــصانِ     لنقـــــــ ـــــــام  ــــد الطعــــ   َرَف عنـــــــ

    
ــــــــــا ـــ ــــــات أتَتن ـــــــــــــضارات فارغـــــــ   والغ

ـــــآلنِ     ــــــ ــــــ ــرتع امل ـــــــــ ملــــــ   وســـــــــــــــــقا 

    
ــــــــــركتين ــــــــــوق جوعــــــــــٍة ت ــــكرٌة ف   ســــــ

ــــــ    ـــــــكرانِ اراًمحـــــ ــــــلَّ جـــــــــــائٍع ســــ    كـــــ

    
، وهـو  )هــ٣٢٥ت(ابـن الوشـاء ومن شعراء العصر العباسى احلـرفيني أيـضا أبـو الطيـب     

للغـة كـان شـاعرً . ىكاتب وأديب وشاعر وراوية وحنو  ، وإن كـان افباإلضافة إىل علمه الواسـع 
ــًال  ــ  مــن مــن الكتــب ىفا، وألَّــف عــددً ُمِق ــار والنحــو، وعمــل ُمدرًِّس   للــصبيان ىفااألدب واألخب

 :هومن شعر . مكتب العامَّة

  اجلــــــسد  مــــــن يقــــــوم مقــــــام الــــــروح ىف

  البـــــــال مـــــــن ُســـــــُهدِ ى خلـــــــ حتـــــــسبىنِّ ال    

    
  !ىـن قلقــاك مــحاش! ىــْن َأرَقــاك مِ ــحاش

  دِ ـن الَكمَ ــى مــا ألقــول مـــن طــحاشاك م   

    
ــــه حــــــــزىن ـــ ــــــــد ال نفــــــــاد لـ ــك جدي ـــ ـــ   علي

ــى فـــــؤاد      وأوهـــــى عقـــــدة اجلََلـــــدِ ى، أوهـــ

    
ـــ ــــ ــضرم قلًق ـــــ ـــــــل م ــــــك قلي ـــصرب عنـ ــــ   اوال

ــــــد    ـــــن ول ــــــضلوع كــــــصرب األم عـ ــــــني ال   ب

    
لوفيات"وترجم له الصفدى ىف      دمحم بن أمحد بـن اسـحق بـن ى الوشاء النحو ": "الواىف 

. ىمـن أهـل األدب حـسن التـصنيف، ملـيح التـأليف، أخبـار . ىحيىي الوشاء أبـو الطيـب النحـو 
. " األعـراىب"كان حنو معلما ملكتب العامة وكان يعرف بــ... سنة مخس وعشرين وثلثمائة توىف

النحو، املقصور واملمدود، املذكر واملؤنث،   النحو، كتاب خمتصر ىف اجلامع ىف"وله من الكتب 
األنـوار  كتاب الفـرق، خلـق اإلنـسان، خلـق الفـرس، املثلـث، أخبـار صـاحب الـزنج، الزاهـر ىف

والزهـــر، كتـــاب الـــسلوان، املـــذاهب، املوشـــح، سلـــسة الـــذهب، أخبـــار املتظرفـــات، احلنـــني إىل 
 :ومن شعره. " ىري، املَْوشِ األوطان، حدود الطرف الكب

ـــك ســـــــوى أنـــــــين ال صـــــــرب ىل ــــ   عن

ــــــ    ــــــا يقـــــــدرُ ى أرضـ ـــــدهر مبـ ــ ـــــن ال ــ   ◌ُ م

    
ــــربَ مـــــن كـــــان ذا صـــــربٍ     يل فـــــال صـ

ــــــصربُ ى ِلـــــــــثْ مِ       "عـــــــــن مثلـــــــــك ال يـــ

    



 

٩٥

قوت احلموى ىف      ء"كما ترجم له  نزهة األلباء ىف طبقات "، واألنبارى ىف "معجم األد
ء  ."ية الوعاة ىف طبقات اللغويني والنحاةبغ: "، والسيوطى ىف كتابه"األد

، الــذى كــان منــاد ىف بــدء أمــره بــدار البطــيخ )هـــ٣٨٥ت(ولــدينا الــوأواء الدمــشقى     
  :ومن شعره اجلميل. بدمشق
     

ــــــــــــىب ــــي ىف َدواُء قل ـــوى دائــــــــ ــــــ   اهلـــ

ـــــــــاءِ     ـــــــ ـــــــاِت اَألطب ـــــــا ِعالجـــــــــ ــــــ ـــ   َأْعي

    
ــــــــردً  ــــــَورى ُمْف ــ ـــــُت َأْســــــــقاَم ال ـــ   اَحَوي

    َ ــــــــــــاُس  ــــــ ـــــــــاءِ وحازهــــــــــــــــــا النَّ   مســـــــــ

    
ــْئُت َأْن َأمــش   ِلَفــْرِط الــضَّىنى لَــْو ِش

ـــــْقم    ـــــن ُس ـــــاءِ ى مـــــشيُت ِم ــى امل ـــ   َعَل

    
 :ومنه    

ـــ ـــ ــىتى ِه ـــــاُة الَّــــ ــــــا احلَيـ ــــــوُس ِ ــــــا النـُُّف   َحتَْي

ــــــــــا    ــــــــا ُكلَّمـــــــــــــا َشـــــــــــــاَءْت َوُحتْييهـــ   متُِيُتهـــــ

    
ــــــ ـــ ًت ـــــــــْت َميـْ ـــــــــا َخاطََب َّ ـــــْو َأ ــــ    َلَكلََّمهـــــــــااَل

ـــْوقً     ــــ ـــــــْربِِه َشــــ ــــ ــْن قـَ ــــــ ـــــــاَم ِمـــ    يـَُلبِّيهـــــــــــااَوقَـــ

    
  َوقَـْد َعِلَمــتْ ى، َعاَديْـُت ِمـْن َأْجِلهــا ُروحـ

ـــ    ــــ ــــــــادِ  َِىنِّ ى ُروحــ ـــــاى ُأَعـ ــــــْن يُعاِديهــــ   َمـــ

    
ـــ ـــــَدْمعِ ى َولَـــــْسُت َأْبكــ ـــــَني تـُْبِعـــــُدينى ِب   ِح

ـــ    ـــــاى َلِكـــــــْن ِبُروحــــ ـــــا ِحـــــــَني َأْبِكيهــ   َعَلْيهــ

    
ــــــْرىف ــ ـــــساُن َط ـــــا َِّ ِإنْـــ ـــ ــــــــاَر ِ ــَني َص ــــــ   ِح

  ُت ِفيهــــا َعْبــــَد ُحبِّيهــــاَكمــــا ِصــــرْ ى  َعْبــــد   

    
ـــــــا ــــُت ِ ـــ ـــــا ِإْذ غرِي للَّـــــــْوِم ِفيهــ ِ ـــــــُت    غرِي

ـــ    ــــوى َمالمــ ـــــِصْرُت َأْهـ ــــْن َمالِميهـــــاى َف   ِمـ

    
ـــذاىب ــــُذُب ِيل  َهــــــــذا َألنَّ َعــــــ ـــــــاَر يـَْعـــــ   صـ

ــــــــات    ــــ ـــــــا َوَأنَّ َحَي ــــــــــاى فيهـــــ ِديهــ ــــــــــــْن َأ   ِم

    
ا يتنـاولون ىف كثـري مـن وكـانو . وقد انتشرت ظاهرة الشعراء احلرفيني ىف العصر اململـوكى    

لبــساطة وقــرب املأخــذ والــروح الــشعبية  ــاة اليوميــة، ويتــسم شــعرهم  األحيــان موضــوعات احلي
ومن هؤالء أبو احلسني اجلزار، وهو مصرى . والفكاهة حىت ىف سياق اجلد والشجن والشكوى

جلزارة كأبيه وأقاربه، وملا صار ينظم الش عر ويتفوق فيه من أهل القرن السابع اهلجرى، وعمل 
  :ومن شعره ىف ذلك املوضوع قوله. حاول االسرتزاق منه، لكنه عاد جمددا إىل حرفة اجلزارة

ـــــــــسىب ـــ حـــ ــــ ـــــ ــــــرفىتاحراًف ـــــــــسيب  حبــــــ   حـــ

ـــــبِ     ــــذب القلـــــ ــــــ ـــــــبحت منهــــــــــا مع   أصـــ

    
ـــــصحيفة مـــــــــــن ــــوب والــــــ ــــــ   موسَّـــــــــــخ الثـ

ــــــــساىب    ـــ طــــــــول اكت ـــــ ــــــــال كــــــــسبِ اذنًب    ب

    
ــــــــل ىف ـــَشاء وال أعمـــــــ ــــ ــم للِعــــــــ ــــــ   اللحـــــــ

ـــــــَشا،     ـــــ ــــــــــــه الَع ل من ــــــــــىبأ ــ ـــــــــا ذن   ؟فمـــ

    



 

٩٦

ـــــــؤاد ــــــــال فــــــ ـــخ وىلى، خـــــ ــــم وســــــــــ ــــــ   فـــ

ـــــــــأنىن    ــــــ ـــ ىف كـــــــ ــــ ـــــيبى  جزارتـــــــــــــــ ـــــــــ ــــــ   كلــ

    
 :ومنه أيضا    

ــــدِّيى  ســــيد ال تلمــــىن   شــــَرَف ال

ـــــىن    ـــــــــ ــ ـــــــا رَأيَت ً  ِن إذا مـــــــــ ــــصَّا ــــــــــــ   َق

    
ــف ال أشــــكُر اجلــــزارَة مــــا عــــش   كيــ

ـــ    ـــــــــ ـــــ ـــُض اآلَدااُت ِحَفاًظ ـــــــــ ـــــ    وَأرف

    
ــــــ يــ ــــالُب تـَُرجِّ ـــا أضـــــــَحِت الكـــ ــــ   ـوِ

عِر ك، ىنـ    لـشِّ ؟و   نـت أرجـو الِكـال

    
إلســالم      ومـن املوضـوعات الــىت طرقهـا شــاعر مـدح النــىب دمحم عليـه الــسالم واإلشـادة 

رة قرب النىب، وكان يتمىن بعدما عال به السن أن يكتب هللا له ذلك ومن .  وحديثه عن احلج وز
     :شعره ىف هذا الغرض األخري

ـــــصَّبا، هـــــل ىل ـــــسيَم ال   إىل قـــــِرب أمحـــــدٍ  ن

ـــــــَجاين    ــه َش ـــــ ـــإنَّ الُبعـــــــَد عن ــــ ـــــوٌل؟ ف   وصــ

    
ـــ ــــ   إىل ذاَك اجلَنـــــــــــاب ومل أقــــــــــــمى نُزوعــــ

ـــــاين    ــــــ ـــري َمعــــــ ــــــــ ـــــــــه كألفــــــــــــــــاٍظ بغـــــ ــــــ   إليـ

    
ـــن اللــــذات مــــا كنــــُت حــــامال ــْذُت مـ ــ   نـََب

ــــــــــــــائي    ـــه  ــــــــز عنـــــــــــ ــــــه ألن العجــــــ ــــــ   إليــ

    
ـــة ســـــــــؤىل ــــــ ـــه اي ــــ ــ ــــــا جنيُت ــــو عمـــ   العفـــــ

ـــ    ــــ ــــــــــ ـــــــــــــراينى، جبهل ــــ ــــــــــــاملني َي   وربٌّ العـــــ

    
  قيبخــــوُف عــــوا نفــــى النــــوَم عــــن عيــــىن

ــــــــــْد ىل    ، ُج ـــا ربِّ ــــــ ــــــانِ  ىف فيـ ــــ َم ــٍد    غــــــــ

    
ها مث عودته إليهـا كـرة أخـرى، وإن       ويشبه أ احلسني اجلزار ىف احرتافه اجلزاره وتركه إ

ومـن . مل يكن مصر مثله، ابن اجلـزار السرقـسطى، وهـو مـن أهـل القـرن الـسابع اهلجـرى أيـضا
 :هشعره ىف التعفف عن مد يده ألحد ميدحه رغم فقر 

ـــــــــواىف ــو َأَردُت َمالَكهـــــــــا ِإن الَق ـــــــ   َل

ــوائي    ـــّل لِـــ   مـــــا صـــــاَرِت االَّ َحتـــــَت ظــ

    
ــىن ــــال ُأَرى َلِكنَّــ   َأرضــــى الَكفــــاف َف

ـــــستجد    ــــــــوزراءِ ى مــــــ ـــــــــراء والـــ   األمــ

    
ـــىت ملــــال َجيَمعــــُه الفــ ِ ــىن    لَــــيَس الِغــ

ــــَىن ِعنـــــد    ءِ ى خـــــري الِغـ   ِغـــــَىن احلَـــــْو

    
  ِإن ُكنـــــت ُأْعـــــِوْزت الثَّـــــراء فَـــــِإن يل

ــــسً     ـــــــ ـــــــــــراءِ انـَْف ــــــــــلُّ َث ــــا َأجـ ـــــــ    َقناعته

    
ـــــاىل ــــوى َأَدىب مـ ــــًىن َوَحزاَمــــــةٍ  ِســ ــ   ِغ

ـــ    ـــــهباءِ ى َترمــــ ــ ـــٍق َش ــــ َل   اخلطـــــــوب ِبَفيـْ

    
ـــدِ  ــــال أُبْـ ــــَدى َف ــــةً ى َأْص ــــرٍء حاَج   ِلَم

ـــــن ِمحـــــــى املَْعـــــــَزاء      والنـــــــار تَنبـــــــع ِمــ

    
ــــةً  ِإىن ـــــّر َمَذلَّــــــ ـــًىن َجيـــــ ـــــــ ــاف ِغ   َأعــــــــ

ــــــــرً     ــــب َفقـ ـــاءاوأحـــــ ــــــ ـــــــــَب الَعلي    جال

    



 

٩٧

ـــــــاَوَأرى ُ ـــاُء َوَرْد ــــو َأشــــ ـــــوارَد لَـــ ــ    َم

ـــاء    ـــــس احلُـــــــّر ذاُت ِظمـــــ ــنَّ نـَْفــ ــــ   َلكـ

    
ومن الشعراء احلرفيني أيضا ابن أىب الربيع اخلياط، وهو مصرى، وكان معاصرا للجـزار،     

الشاعر "هـ، فوصفه بـ٦٧٢وقد تعرض له ابن تغرى بردى ىف وفيات . وكانت بينهما مهاجيات
 ومـن شـعره ىف". كـان فاضـال أديبـا: "فقـال" ذيل مـرآة الزمـان"ىن ىف وأشاد به اليوني". املشهور

  :احلسني اجلزار أىب
ـــــيكم ـــــــــــ ه جــــــــــــــــزاركم عل   إن 

ـــــــــْيسِ     ـــــــــــــده وَكـــــ ــــــــة عنـ   بفطنــــــ

    
ــب ـــــ ـــري كل ــــيس يرجـــــــوه غــــ   فلـــ

ـــــــْيسِ     ـــري تـَ   ولـــــــيس خيـــــــشاه غــــ

    
َراج الـوراق، الـذى      ومن الشعراء احلرفيني املصريني كذلك ىف القرن الـسابع اهلجـرى الـسِّ

ولـه ديـوان ". زمانه بـال مدافعـة شاعر مصر ىف"نه " النجوم الزاهرة" ىفى وصفه ابن تغرى برد
     :حرفته ومن شعره ىف". ملع السراج: "يسمى

   غـدتاسـودً ى وصحائف وا خجلىت

ــرار ىف    ــــــ ـــــــحائف األبـ   إشـــــــــراقِ  وصــ

    
ــــــــوبِّخ ىل ـــــل ىف ومــــ ـــــــ ـــــــــــة قائ   القيامـ

ـــأك    ــون صحــــــذا تكــ ــائف الــ ــ   راق؟و ـ
  

    
    

  :ومن ذلك قول اجلزار فيه. وكان بينه وبني اجلزار مداعبات
  
  

ــــه ـــــسيم الـــــريح يوقظـ ـــــسراج ن   إن ال

  
ـــدُ  ــــــ تَِّقــــــ ـــــــــاإلبريز تـَ ـــد كــــــ ــــــ   إىل فوائــــــ

   
ــــادً  ــــــــريح إيقـــــ ـــده الـ ــــــ ــــــهاتزي ـــ    لفكرت

  
ـــدُ   ىفاومـــــا رأينـــــا ســـــراجً  ــوى يَِقــ   اهلـــ

   
  

  

عمر بن دمحم بن : "يهاترمجة لطيفة جاء ف" فوات الوفيات"وقد خصص له ابن شاكر ىف 
 ملكـت ديـوان شـعره، وهـو ىف. حسن، ِسَراج الدين الـوراق الـشاعر املـشهور واألديـب املـذكور

اختـاره لنفـسه وأثبتـه، فلعـل األصـل كـان ى هـذا الـذ. سبعة أجزاء كبار ضـخمة خبطـه إىل الغايـة
يوانـه لـو ، وكل جملد يكون جملدين، فهذا الرجل أقل مـا يكـون دامن حساب مخسة عشر جملدً 

وكان حسن التخيل . غاية احلسن والقوة واألصالة ، وخطه ىفاثالثني جملدً  ترك جيده ورديئه ىف
لبديع وأنواعه جيد املقاصد صحيح املعاىن . عذب الرتكيب، قاعد التورية واالستخدام، عارفا 

 :ذلك يقول وىف. وكان أشقر أزرق العني

ـــــــــن رآىن ـــ ــــ ــــــــــــركيب ومـــ ــــــار مـــــــ ــــــ   واحلمـــــــ

ــــــــىت    ــــــ وزرق ــــــــروم عــ ــــــــد ضــــــــربْ لل   رٌق ق
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ـــــــد أبـــــــصر وجهـــــــ ـــال، وق ــــ ـــــــبًال ى ق   :مق

ــــربْ     ــــ ــــــــل وال وجــــــــه الع ــارس اخلي ــــ ــ   ال ف

    
 ىف مــصر، وتــوىف بكــر ابــن أسباســالر واىل وكــان يكتــب الــدرج لألمــري ســيف الــدين أىب    

مجــادى األوىل ســنة مخــس وتــسعني وســتمائة، رمحــه هللا تعــاىل، وقــد قــارب التــسعني أو جاوزهــا 
 :امسه، فمن ذلك وأكثر شعره ىف. بقليل

ـــــــــــ ـــــــــت حبيبًــ ـــاتاوكنـــ    إىل الغانيــــــــــ

  الـــــشيب بغـــــض الرقيـــــب فألبـــــسىن   

    
ــــــت ســـــــراجً  ـــشباباوكنـ    بليـــــــل الـــــ

ــــأ نــــــــــور     ــــــشيبى فأطفــــــ   ــــــــــار املــــ

    
 ."إخل ...

قال عنه الصفدى ىف . مبصر ابن الرعادى ومن الشعراء احلرفيني ىف القرن السابع اهلجر     
 اكـان املـذكور خياطًــ: خنا العالمـة أثـري الـدين قـالشـي أخـربىن": "أعيـان العـصر وأعـوان النـصر"

س به حمللة من الغربية، وله مشاركة ىف غايـة الـصيانة والرتفـع عـن  وكـان ىف. العربية وأدب ال 
ـا دارً اأهل الدنيا والرتدد إليهم، واقتىن من صـناعة اخلياطـة مـن الكتـب كثـريً  .  حـسنةا، وابتـىن 

حمللة مرارً   : لنفسه قال ، وأنشدىناورأيته 

ـــــــــــــىب ـــ ــرِّ ، ر قل ـــــــــ ـــــ ـــــــــــى ال تق ــــ   اهلبًـ

ــــــىنى وامنعــــــ    ــــــان عي ــــا أجف ــ   أن تنام

    
ـــارجعي ــــ ــــــا فـــ ــــ ــن اعتنقن ــــــ ـــإذا حنــ   فـــــــ

ـــــــــردً     ـــــ ـــــــراهيم ب ـــــــ ـــــالماار إب ــــــ    وســـ

    
 :لنفسه أنشدىن: قال وأنشدىن    

ــــــويل ــــــاينوا حنــــــ ــــ ــــــد عــ ـــــــــالوا وقــــــ ـــ   ق

ــــــــشقى؟ إالم ىف    ـــــــــــ ــــــــرام ت ــــــ   ذا الغـــــ

    
ـــــــــىن ـــه تف ــــــ   َضـــــــــِنيَت أو كـــــــــدت في

ـــــــــشق    ـــستفيق عـــــ ـــــــــ ــ ـــــــت ال ت ــــــ   اوأنـ

    
ــت ـــ ــــــ ــــ ــــذا: فقلـ ـــــــــ ــــــــــوا هلـــ ــــــ   ال تعجب

ــــو يبقــــــــــــــى    ــــان  فهــــــــــ ــــــ ـــــــا كــــ   مـــــــ

    
حمللـة سـنة سـبعمائة وتـوىف. شعر عذب منـسجم: قلت     وكـان قـد أخـذ . رمحـه هللا تعـاىل 

 ."إخل... عمرو ابن احلاجب النحو عن العالمة أىب

حمللـةاكـان ابـن الرعـاد خياطًـ": "فـوات الوفيـات" ىف وقال عنه ابـن شـاكر الكتـىب      مـن  
س به واقتـىن مـن صـناعة . غاية الصيانة والرتفع عن أهل الـدنيا وكان ىف. الغربية، وله شعر ال 

حمللةا نفيسة، وابتىن دارً ااخلياطة كتبً  ومن أشعاره ما يـدل علـى إدراكـه لالصـطالحات .  حسنة 
للغة وأساطينها  ".العروضية والنحوية وإملامه 
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. بن خليل احلراىنى إبراهيم بن على بصل، وامسه احلقيقعني   ومن أولئك الشعراء أيضا    
كـان علـى : "جـاء فيهـا" أعيان العصر وأعوان النصر: "كتب الصفدى ترمجة لطيفة له ىف كتابه

ــ ــا حائًكــامــا اشــتهر مــن أمــره عامًي ــه الــشعر املقبــول، والطبــُع الــذا أمًي هــو علــى القــريض ى ، ول
ف على الثمانني من عمـره، ومل خي. جمبول  بعـض أصـحابه إىل امـرأة انظـر يوًمـ. مـد توقـد مجـرهأ

ذلــك  حنــدس، وغرســت فــوق خــدها زهــرة نــرجس، فــسأله أن يــنظم ىف بــرزت بــصفحة بــدر ىف
 :، وأنشد احلاضرين فيهاا، وينفَس به كرب قلبه املُْغَرى، فقال بديهً اشعرً 

ــــد نرجـــــــــسة غرســــــــْت ىف   اخلــــ

ـــــسن الــــــصورِ  فحكــــــت ىف      أحـ

    
ــــــ ــــــ ــــــــــــدً   ىفاكوكًب ــــو متق ــــــ   ااجلــ

ـــــدا ىف    ـــرِ  قـــــــد بــ ــب القمــــ   جانـــــ

    
، وكــان يلــبس القطعــة ا، ومــا يكلفونــه معاًشــا يهبــه النــاُس قماًشــاوكــان عــني بــصل فقــريً ... 

عها، فالمـه بعـُض النـاس علـى هـذا االعتمـاد،  عها، ومد إليها كف نفقته و مدة، وإذا أفلس 
 مــىنى ل لــه ال متتلــ، وقــافأنــشده ارجتــاًال . هــذا موجــب ألن يــسوء مــنهم فيــك االعتقــاد: وقــال
 :مالًال 

ــــــال ـــصل: وقائــــــــل قــ ــُني بـــــ ــــراهيُم عــــــ   إبــــ

ــــــ       للنــــــاس بعــــــد قبــــــااأضــــــحى يبيــــــُع قَـًب

    
ـــــْه  عـــــذوىل: فقلـــــت ــــم تعنِّفـــــىن. َم   !كـ

  لو جعت قدت، ولو أفلـست بعـت قـَبَـا   

    
اكتــسابه، وتعاطيــه للــشعر وانتــسابه، وتوكلــه علــى بــر النــاس لــه واحتــسابه،  ومل يــزل ىف ...

ياكــة واحلكايــة، وينقلــب مــن الــشكر إىل الــشكاية، إىل أن رقــد فمــا انتبــه، وعتــب خيــبط بــني احل
  ."صاحبه املوَت فيه فما أعتبه

ـال، وهـو ى ابـن دانيـال املوصـلى العـصر اململـوك ومن أشهر الـشعراء احلـرفيني ىف      الَكحَّ
الـدرر " ىف وقـد تـرجم لـه ابـن حجـر العـسقالىن. الطبيب الذى يعـاجل العيـون ويـصف هلـا الـدواء

أعيـان "، والـصفدى ىف "النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة"ىف ى وابن تغرى برد، "الكامنة
لـيس فيـه بيـت مـن ى صـاحب الـنظم احللـو، والقـريض الـذ: "، وقال فيه"العصر وأعوان النصر

ض فائق، والطباع ى النكت خلو، والنثر العذب الرائق، والكالم الذ أصبح وهو على زهر الر
خلةى ه الداخلة، واملخيلة الىت . كان ابن حجاج عصره، وابـن ُسـكَّرة ِمـْصره. لصواب غري 

ون أللباب ما ال تفعله ابنة الزرجون. لو كا حيني لقلداه ا قد لطـف  . وعلما أن نكته تفعل 
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تــ وكــان ال ... مبــضحكات تعجــب منهــا الثكــاىل، وتنــشط الكــساىلى كالمــه، وظــرف نظامــه، 
ون إذا رفع ُمْرَخى سجفه ىفى مبا يقول من سخفه، وال يستح يباىل  :ا

ــــه ـــال لـــــ   :لـــــــــو عابـــــــــه ســـــــــيبويه قــــــ

ـــــسائ    ــــرا الكــ ـــة الفـــــــرَّاء ىفى خـــ   حليــــ

    
ــه إىل أن اســتجن حــشا ضــرحيه، وأوحــش الزمــان وأهلــه خفــة روحــه     . ومل يــزل علــى حال

ىن وتــوىف لقــاهرة ليلــة األحــد  .  ســنة عــشر وســبع مئــةمجــادى اآلخــرةى عــشر  رمحــه هللا تعــاىل 
ــ ــال رمحــه هللا تعــاىل طبيًب ــ كحــاًال اوكــان ابــن داني ــا شــاعرً ا، أديًب ــه   علــى الــدخول ىفا مطبوًع أقوال

هذا : " ، وقال لهافرسً ى يقال إن امللك األشرف أعطاه قبل أن يل... وله نوادر كثرية... وأفعاله
م رآه  ألنه كان ىف" اركبه إذا طلعت القلعة أو سافرت معنا إىل الصيد خدمته، فلما كان بعد أ

بعتهـا : أعطينـاك؟ فقـالى  حكـيم، أيـن الفـرس الـذ: وهو راكب على محار مكـسح، فقـال لـه
" طيـف اخليـال"ولـه مـن التـصانيف كتـاب ... فـضحك منـه. وزدت عليها واشرتيت هذا احلمار

التـه مج: وقيل. أبدع فيه  ايعهـا، ولـه أيـضً إنه أخرجه من القـوة إىل الفعـل، ولـبس ثيابـه ورقـص 
 :صنعته ومن شعره ىف". مصر من احلكام من َوِىل  عقود النظام ىف: "أرجوزة مساها

ـــــــرفىتى  ســـــــــائل ـــــن حــ ـــورى ىف عــــ ــــــ   ال

ــــــــــــيعىت    ــــــــــي وضــــــــ ــــــ ــيهم وإفالســــ ــــــ ـــــــــ   فـــ

    
ــــم إنفاقــــــــــــه ـــــْن درهــــــــ ــــــــــاُل َمـــــــ   مــــــــــــا حــ

ــــاس؟    ـــــــــ ــــــــــــني النــ ـــن أعـــ ـــــــ ــــذه مـــــ ــــــ   خـــــ

    
 :ومن شعره أيضا    

ـــــىن ـــُت عـــــــــَذاري ال تـَُلمــــ   إذا خَلْغــــــ

ــــائعً حـــــــَني أمـــــــسيتُ     ـــارِ ا ضـــ    كاحلمــــ

    
  الَقْمـــْح، َوقَـــد غَـــرَّىنى،  أبَتغـــاضـــائعً 

ـــــــــــعريً     ــــــ ــــــــــَعارِ اَشــ ألشـــــــــ ــــــــــــــــاُع     يـَُبـــ

    
ــــــْسكٌ  لّنهــــــــاِر َفِمــ ــــــْعُت    أ إْن ِضــ

ــــــــــــــاطلُبوىن    ـــــارِ  ىف ف ـــــِة الَعطـــــــــ ــــ ـــــ   دّك

    
  أ َجْحـــٌش مـــَن الـــّصعيِد فـــإن ِشـــئ

ـــــــاد    ــــــ ـــى ُت يُن ـــــــــ ـــارِ ى َعلَـ ــــــ   إلجهــــ

    
ــَري أىنّ  ــيب غـــــــ ــــــ ـــــــــضِم َقلـ ــــِة الق   ِلِقلّـــــ

ـــه ىف ىف    ـــــــــــ ــــ ـــــــــاٍض كأنّــــ ــــــ رِ  انقبِـــــــ   َز

    
ــــــ ــرُت أهلــــــ ــــــا ذكــــــــــ   ُأَديلِّ ى وإذا مــــــ

ــــــــــذكار    ــــــــــواعِج التّــــــــــ ــــــــن لَــــــــــ ـــــــــ   "مــ

    
ــامِ ى العــصر اململــوك ومــن أشــهر شــعراء احلــرف ىف      . هـــ٧١٢املتــوىف ســنة ى النَّــِصري احلَمَّ

  : صنعته ىفى ومن قول احلمام. ، عاصر الوراق واجلزار وابن دنيالا ماهرً اوكان شاعرً 
      



 

١٠١

ـــــــــه ىل ــــــ ـــــــــ ــزٌل معروفُـ ـــــــــــ ـــــــــ   منـــ

ــــــ    ــّل غيثًـــــــ ــــــ ـــــسحبْ اينهـــــ    كالــــــــ

    
ـــــــــه ـــــذر بـــــــ ــــــ ـــــل ذا العــــ ـــــــــ   َأقْـبَـ

ــبْ     ـــــــــ ـــــار اجلُنُــــ ــــ ـــــِرم اجلــــــ   وُأْكــــــــــ

    
الـنظم   إال ىفاكـان عاميًـ": "أعيان العصر وأعوان النـصر" وقال صالح الدين الصفدى ىف

دودة، جيادها املع تلك احللبة ىف بسحره، ويدير على األلباب كؤوس مخره، وكان ىفى تى الذ
ح اهلوج وأنفاسها مكدوده، قعدت معه التوريـة وجـادت، ورأسـت علـى   وسوابقها الىت تذر الر

كــالم غــريه وســادت، معانيــه بليغــة وألفاظــه فــصيحة، وأبكــاره بــرزت حاســرة ومل ختــش فــضيحة، 
تـ  وتراكيب كلماته ىف غايـة االنـسجام، ومقاصـده مليحـة تطـوف علـى النفـوس  بـه ىفى كـل مـا 

أل راهم وما ماراهم، ورمبـا منها  م و نس جام، جاراه فحول عصره وجاراهم، وكتبوا إليه فأجا
ردهـا وأخـذ املـاء مـن االلطف على جماريـه، ولـو مل يكـن محاميًـ أرىب ىف  ملـا عـرف حـّر األشـياء و

أداره علـــى األمســـاع كـــأس ى جماريـــه، كـــم ألغـــز فـــألغى ذكـــر مـــن تقـــدم، وأوجـــز فأوجـــب أن الـــذ
مـــا غـــادر هـــذا الـــشاعر بعـــده مـــن : ، وأعجـــز مـــن أعجـــب الـــسامعني، فقـــالواالـــسالف املقـــدم

مــصر يرتــزق بــضمان احلمامــات، ويقــيم بالغــة مــن فــضالة تلــك القمامــات،  وكــان ىف ...مــرتدم
م من كان كفؤها من األلبّـاء عادة جرى الدهر ء، وغادة مل تغن األ ا مع األد ومل . على قاعد

سـنة  رمحـه هللا تعـاىل ىف وتـوىف. ء رمحـة، وبكتـه معانيـه اجلمـةيزل علـى حالـه حـىت أصـبح لألعـدا
شــيخنا العالمــة أبــو  أخــربىن. خــصيب ســنة تــسع وســت مئــة ومولــده مبنيــة بــىن. أربــع وســبع مئــة

كرتاء احلمامات، وأسّن وضعف اكان املذكور أديبً : حيان، قال  مبصر كّيس األخالق يتحّرف 
املـذكور  أنـشدىن: قـال وأنـشدىن. ا وحـديثً اه قـدميً وكتبت عن. لشعرى عن ذلك، وكان يستجد

  :من لفظه لنفسه

ـــــــــريٍ  ـــــــَت إال خبـــــ ـــــــــا َحِييـــــــ ُفــــــــــــــه مـــــ   ال تـَ

ــــــــريً     ـــــواُب خــــ ـــوَن اجلـــــــ ــــــــــَدْيَكااليكـــــــــ ــ    َل

    
ـــَت الـــــــــصََّدى، وذاك َمجـــــــــادٌ  ــــ ــــــد مسعــ   قـــ

ــــــــــا    ــــول َردَّ عليكــ ــــــــيٍء تقــــــــ   "كــــــــــــّل شــــ

    
لعامية يصف محامه      :ومن شعر احلمامى 

     
ــــِب ال ــــــ ــــاُم األديــــــ ــــ ــــــــاِرفمحَّــــــــ   عــــــــ

ـــــر     ــــــ ــــا جيــ ـــــــــ ــــــفى م ـــــاُلو واِقـــــــ ـــــــ   وحـ

    
ــــــطالْ  ـــــــــ ــــــ ـــــــا اســـ ــــــ ـــــــــ ــ ــــا فيه ــــــ ـــــــــ ــــــــــــطول ومـــــ ــــــ ــا اســــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ   ـ

    



 

١٠٢

ــسطالْ  ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ لَقــ ـــــــــِزن  ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــا يتّــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ   واملــــ

    
ـــــــــالْ  ـــــــــــو َبطـــــــــ   والُعمــــــــــــــــــال رَأيتـــــــ

ـــــــــكندراىن    ـــــــــ ــــــف واإلســــــــــ ـــــــــ ــــــ   ِشـــــــ

    
ــــــــالنْ  ـــــــا بَــــــ ــت فيهـــــــ ـــ ــــا ريـــــــــ ــــــ   ومــــ

ـــــــسانْ     إلحـــــــــــ ــْد  ـــــــــــ َـــــ ـــــــــسّرِح َحل ـــــــــ   ي

    
راج الوراق ...   :وكتب النصري إىل السِّ

     
ــــــ ــىت  ىفاأهـــــــَوى َرًشـ ــــهمَ  ُمْهجـــــ   ْرتـَعُـــ

ــبْ     ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــه رَبي ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ   َأفدي

    
ـــرً  ـــــل قمــــ ــر   ىفاال بــ ــــهى ظـــــ ـــ   َمطَلُع

ــبْ     ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــدِر َمِغي ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ   مل َي

    
ــُصنْ  ــــ ــــــالٌل وغــــــزاٌل وُغ ــــٌف وِه   ِحقــ

ـــام وإن ر وإن الح وإن    ـــــــــ   إن قــــــــــ

    
ــــل َفِطــــــنٌ  ــــؤمُن كــــــيٌِّس كمــــــا قيــ   واملــ

ــــــــــىب    ـــــــــدً  قلـ ــ ــــــــنّ اأب ـــ ــــــاه حيَِ ـــــ    إىل ُحمّي

    
ـــــا أبعـــــــدُه، وىف ــــُعهُ  مــ ـــشا موِضـــ   احلــــ

ــــب    ـــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــ   ٍء وقري

    
ـــــه شـــــعر  ـــــسمعهى قـــــد راق ب ـــن ي   ملــ

ــــب    ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــان حبيــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   "إذ كـــــ

    
عقـد اجلمـان ىف أنبـاء "لـصالح الـدين الـصفدى و" فـوات الوفيـات"ىف  وجتد أيضا ترمجة له

 . لبدر الدين العيىن" أهل الزمان

العـصر  وهـو مـن أشـهر كتـاب املـوال ىف.  هــ٧٤٩املتوىف ى  غالم النور اومن احلرفيني أيضً 
: وترمجــه الــصفدى ىف كتابــه. األزجــال، وكتــب الــشعر أيــضا اج جيــد ىفوكــان لــه إنتــ. ىاململــوك

غـالم . املعمـار، وقيـل احلجـار: إبـراهيم احلايـك، وقيـل: "، فقـال"أعيان العـصر وأعـوان النـصر"
مـن حلـل النحـو والتـصريف، لكـّن قرحيتـه نظَّامـة، وطباعـه ى ظريف، وشـاعر عـر ى عامى، النور 

ت تسري الثر من حتتها وهلربود الشعر رقَّامة، له ذوق قد ش ى ب عمره فيه عن الطوق، وتور
من فوق، واستخدام له إىل حتريك األعطاف وَهّزِهـا شـوق، ونكـت أدبيـه مـا يبـّل الفاضـل منهـا 
غلــة الــشوق، ومقاصــُد غريبــة أحــسُن مــن َرْوق الــشباب ومــا أحــسنه مــن روق، إال أن اللحــّن 

ريف األفعال يعرض عنـه بـال دليـل، أمـا إذا تُـِرك بعض األماكن وهو قليل، وتص خيونه ىفى اخلف
تـــ وعاّميتـــه ىف ى األزجـــال والبالليـــق، ونفـــض يـــده مـــن القـــريض مل يكـــن لـــه فيـــه تعـــاليق، فإنـــه 

ذلـك  طريـق اإلعجـاب واإلعجـاز متـون الـصََّبا واجلنائـب، فمـا يلحقـه ىف لعجائب، ويركـب ىف
، وال اذلـــك نظـــريً  ق غبـــار، وال أعلـــم لـــه ىفشـــ ُجمَـــار، وال يرهقـــه ُمَبـــار، وال يطمـــع الحـــق لـــه ىف
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خلمـول متحليًـ  ىفا، وأمـريً ا متخليًـاوكـان فقـريً . ا منـريً امساء فنـه مثلـه قمـرً  استجليت ىف ، انفـسه 
أهل املقابر، قـد لـزم القناعـة، وأرخـى علـى وجـه  يـُْعِرض عن األكابر، ويـَُعّد أهل الدنيا عنده ىف

ساحات املناشر سلطان من ينادم أو  بق غري مسبوق، وىفب اللُّوق سا الصرب قناعه، فهو ىف
. احللق مساغ لبالغ، وجيتزئ مبا له ىفى الراحة عنانُه، يكتف يعاشر، قد هذبه زمانُه، وُأْطِلق ىف

ومل يــزل علــى عــامل إطالقــه وومــيض برقــه وابتالقــه، إىل أن خــرب مــن املعمــار رَبْــع احليــاة، وَعفَّــر 
 طاعون مصر سنة تـسع وأربعـني وسـبعمائة بعـدما نظـم ىف ه هللا تعاىل ىفرمح وتوىف. الرتاب حمّياه

  :الطاعون قبل موته، وأنشد قبل فوته
   مـــــن متـــــىن املـــــوت، قـــــم واغتـــــنم

ـــــــوت      مــــــــــا فــــــــــا. هــــــــــذا أوان املـــ

    
ــــه ــ ـــى أهل ـــــوت علـــ ـــــص املـ ـــد رُخـ   قـــ

ــــا    ــَرُه مــــــ ـــ ــــ ـــــــــن ال عمـ ــــــات مـ   "ومــــ

    
وكــان . ، أبــو حيــان التوحيــدىومــن أصــحاب احلرفــة كــذلك، ولكــن مــن الكتــاب النــاثرين

لغنب واإلحباط جراء املعاملة  سخا عند ابن العميد والصاحب بن عباد، وكان يشعر  يشتغل 
الرديئة الىت كان يلقاها من كليهما رغم أنه أديب مثلهما بل يفوقهما أسلو وفكـرا وثقافـة، ممـا 

ليف كتاب هام ىف هذا املوضوع مساه جـاء آيـة ىف حتليـل النفـوس " يرينمثالب الوز : "دفعه إىل 
والتوغل وراء منابع املشاعر والعواطف والتصرفات، وألبـسهما مالبـس خـزى وعـار، وأضـحك 

لـنقص ولـه كتـب أخـرى رائعـة . العاملني عليهما جراء ما نعتهما بـه مـن سـخف ورقاعـة وشـعور 
 له أن يتخلص من سلمت من عوادى الزمان، فقد أزمع أن حيرق كل ما صنف، إال أنه مل يقدَّر

  .مجيع ما كتب بل بعضه ال غري

ــه ــاع واملؤانــسة: "كتــب ىف أول كتاب جنــا مــن آفــات الــدنيا مــن كــان مــن العــارفني، ": "اإلمت
لفــوز والنعــيم مــن قطــع طمعــه مــن  ووصــل إىل خــريات اآلخــرة مــن كــان مــن الزاهــدين، وظفــر 

وأ أعـوذ ... ه وعلـى آلـه الطـاهريناخللق أمجعني، واحلمد  رب العاملني، وصلى هللا علـى نبيـ
ى بيـدى وألقـى، وأعمى عن رشدى،  امللك احلق اجلبار العزيز الكرمي املاجد أن أجهل حظ

دئــة  هــذا وأ ىف. اآخــرً   وال يــسرىنأوًال  إىل التهلكــة، وأجتــانف إىل مــا يــسوؤىن ذيــل الكهولــة و
مـه، ىفحال من إن مل تـَْهـِده التجـارب فيمـا سـل الشيخوخة، وىف سـفره وُمَقامـه،  حـاَىل  ف مـن أ

وفقره وغنائه، وشدته ورخائه، وسرائه وضرائه، وخيفته ورجائه، فقد انقطـع الطمـع مـن فالحـه، 
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كـل   فإىل هللا أفزع مـن كـل ريـٍث وعجـل، وعليـه أتوكـل ىف. ووقع اليأس من تداركه واستصالحه
ه أستعني ىف  أن يـُْرَمى كاتـب هـذا  الكـالم والغريب العجيب". كل قول وعمل  سؤل وأمل، وإ

لزندقة عند بعض الكتاب  .الذى يسيل إميا وعرفا بعظمة هللا 

ى حكـى أبـو حيـان التوحيـد: "عنه ما يلى" اهلفوات النادرة: "ويروى غرس النعمة ىف كتابه
َمْت َمـِضريٌة رائقـة، فأمعنـت  حـضرت مائـدة الـصاحب أىب: قال القاسـم إمساعيـل بـن عبـاد، فُقـدِّ

ملــشايخ:يهــا، فقــال ىلف ــا تــضر  إْن رأى الــصاحب أن يــدع التطبُّــَب : فقلــت.   أ حيــان، إ
 ".، وخجل واستحيا، ومل ينطق إىل أن فرغنااألقمته حجرً  فكأنىن. على طعامه فعل

قال . ومما صوره به تصويرا ساخرا قاتال ما قاله عن مناظرته لكبري اليهود ىف إعجاز القرآن
لوفياتال"الصفدى ىف  ى وأمـا أبـو حيـان التوحيـد": "مثالـب الـوزيرين: "قال عـن كتابـه" واىف 

فمن ذلك ما . أتى فيها بقبائح" ثلب الوزيرين: "ذمه وذم ابن العميد جملدًة مساها ىفى فإنه أمل
لــر  ذكــره ىف ظــر  ً ى حــق الــصاحب أنــه  إعجــاز القــرآن، فراجعــه   هــو رأس اجلــالوت ىفيهــود

فلما علما أنه سجر تنوره . ، وتنكد عليه حىت احتّد وكاد ينقدّ ، وماتنه قليًال يًال فيه طو ى اليهود
أيهـا الـصاحب، فلـم تتقـد وتستـشيط وتلتهـب وختـتلط؟ كيـف يكـون القـرآن : وأسعط أنفه قال

ليفــه؟ فــإن كــان الــنظم والتــأليف بــديعني وكــان ى عنــد ــًة ومعجــزًة مــن جهــة نظمــه و آيــًة ودالل
أن ى ما عند: وأقولى َعى، عنه عاجزين وله مذعنني، وها أ َأْصُدق عن نفسالبلغاء، فيما يُدَّ 

 هـو فـوق ذلـك أو مثـل ذلـك وقريـب ا ونثـرً ارسائلك وكالمك وفقرك وما تؤلفه وتـُبَـاِده بـه نظًمـ
أنه دونه وأن ذلـك سيـستعلى عليـه بوجـه مـن وجـوه الكـالم أو  وعلى حاٍل ليس يظهر ىل. منه

فلما مسع ابن عباد هذا فرت ومخـد وسـكن عـن حركتـه واحنمـص َوَرُمـه ! ةمبرتبة من مراتب البالغ
، ومن البيان اكالمنا حسن وبليغ، وقد أخذ من اجلزالة حظا وافرً ! وال هكذا  شيخ: به وقال

وأيـن مـا خلقـه هللا . ال خيمـلى ال جتهـل والـشرف الـذ ، ولكن القرآن له املزية الىتا ظاهرً انصيبً 
ــاء ممــا خيلقــه العبــد بطلــٍب وتكلــف؟ هــذا كلــه يقولــه وقــد خبــا محيــه وتراجــع علــى أمت ُحــْسٍن و 

ره رمــادً   أعطافــه وفــرح غالــٍب قــد دب ىف  مــع إعجــاب شــديٍد قــد شــاع ىفامزاجــه وصــارت 
  .أسارير وجهه ألنه رأى كالمه شبهًة لليهود وأهل امللل



 

١٠٥

اف منكبيـه ويتـشايل أطـر ى رقبتـه وُجيِْحـظ حدقتـه وينـز ى كان ينشد شعره وهـو يلـو : وقال
 دار اإلمـــارة الفـــريزان ادخـــل يوًمـــ: وقـــال". يتخبَّطـــه الـــشّيطان مـــن املـــسِّ ى الـــذ"ويتمايـــل كأنـــه 

وس ش وال تبش وال متتش: شيء خاطبه به، فقال ىفى ا قـال ! إمنا أنت جمش حمش خمش ال 
 ن تــشتمىنإن كــان رأيــك أ! مــا تقــولى أيهــا الــصاحب، برئــت مــن النــار إن كنــت أدر : الفــريزان

لــست مــن الــزنج وال مــن : فقــل مــا شــئت بعــد أن أعلــم، فــإن الِعــْرض لــك، والــنفس لــك فــداء
ئـك الفـرس وال مـن أهـل ! عليهـا العمـل كلمنا على العادة الىت. الرببر وهللا مـا هـذا مـن لغـة آ

فقـــام الـــصاحب ! دينـــك مـــن أهـــل الـــسواد، وقـــد خالْطنـــا النـــاس فمـــا مسعنـــا مـــنهم هـــذا الـــنمط
 ".امغضبً 

قــوت فكــان وراقــا، أى يبيــع الكتــب، ومــع هــذا كــان مــن أكــابر املــؤلفني     ولـــه . وأمــا 
رددت " من ذخائر املكتبة العربية: "وقد كتبت عنه فصال مطوال ىف كتاىب. أسلوب سلس بديع

" ريــخ األدب اجلغــراىف العــرىب"فيــه علــى املستــشرق الروســى كراتشكوفــسكى، الــذى كتــب ىف 
ر اسـتغراىب وحفيظـىت، فكـان ردى علـى هـذا الـسخف شـديدا، يتنقص من أسـلوبه، و  هـو مـا أ

ـــيس : وأتيـــت بكـــالم ليـــاقوت مرتســـل ومـــسجوع، وبينـــت مـــا فيـــه مـــن مجـــال وروعـــة، وقلـــت ل
  .لكراتشكوفسكى وأمثاله احلق وال القوة على متييز األساليب العربية وال تذوقها كما ينبغى

ــه ىف      ــا يعتـــرب مــن حـــوادث مـــرآة اجلنــان وعـــرب "وكتــب اليـــافعى عن ة اليقظــان ىف معرفـــة م
ــوىف: "هـــ٦٢٦ىف أحــداث ســنة " الزمــان التــاجر ى مث البغــدادى احلمــو ى قــوت الرومــ وفيهــا ت

ــار  ــة ىفى شــهاب الــدين األديــب اإلخب التــاريخ واألنــساب والبلــدان  صــاحب التــصانيف األدبي
جر، ومل قوت املذكور قرأ شـيًئا وغري ذلك، ُأِسَر من بالده صغريًا، فابتاعه ببغداد رجل  ا كرب 

ألسـفار ىف متـاجره، مث جـرت بينـه وبـني مـواله قـضية أوجبـت  من النحو واللغة، وشـغله مـواله 
ملطالعـة فوائـد لنسخ، وحصلت لـه  ً مسـاه. عتقه، فأبعده عنه، فاشتغل  إرشـاد : "وصـنف كتـا

ء ً ىف ىف" األلباء إىل معرفة األد  الـشعراء املتـأخرين والقـدماء، وكتبًـا أخبـار أربع جملدات، وكتا
 ...".حتصيل املعارف وكانت له مهة عالية ىف. أخرى عديدة

ريخ األدب      م  انني أو املوسوسون، وهؤالء قد اعتىن  ومن املهمشني أيضا الشعراء ا
املعتز البن " طبقات ابن املعتز"وجتد ىف كل من . العرىب ونقاده ومرتمجو مشاهريه اعتناء شديدا
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ــانني"و للنيــسابورى ترمجــة لعــدد مــنهم واستــشهادا بــشعرهم وحتلــيال لــه، ومــنهم مــاىن " عقــالء ا
املوسوس وجعيفران املوسوس وأبو حيان املوسوس ومصعب املوسوس وعفان املوسوس ولقـيط 
املصرى وجساس املوسوس وأوىف البدوى وأبو الشريك وهبنَّقة ورحيانة وآسية وحيونة وميمونة، 

ن كان النيسابورى يتفـوق علـى ابـن املعتـز ىف عـدد مـن تـرجم هلـم تفوقـا كبـريا، وخباصـة مـن مل وإ
ــا جمنونــة، وهــم كثــريون إلشــارة إىل أنــه جمنــون وأ كمــا خــصص هلــم . يعــرف هلــم امســا مكتفيــا 

ترمجـة لبعـضهم، ومثـل ذلـك " األغـاىن"وىف ". املذاكرة ىف ألقاب الشعراء: "اإلربلى  ىف كتابه
ـــاب مو  ــاء"جـــود ىف كت ـــن اجلـــوزى، و" األذكيـ ـــات"الب لوفي ـــواىف  ـــدين الـــصفدى، " ال لـــصالح ال
ب . البن شاكر" فوات الوفيات"و مـن " النـَّـوَْكى"ومل مير أمرهم على اجلاحظ بل عـد مـنهم ىف 
ونفـَس الـشىء . جعيفـران وأ حيـة النمـرى، وأورد شـيئا مـن أشـعار كـل منهمـا" البيان والتبيني"

شــعار مــن " العقــد الفريــد"عبــد ربــه، فقــد حتــدث عــن بعــضهم ىف قــل ىف ابــن  مــع االستــشهاد 
ــورد شــواهد مــن . ذكــرهم ــم كثــرية، وتلــك الــىت ت ــتم  وهــذه جمــرد أمثلــة، وإال فالكتــب الــىت 

م للعقــالء ىف نظــم . أشــعارهم أكثــر وأكثــر وكثــريا مــا أبــرز املتحــدثون عــنهم تعقلهــم بــل وجمــاوز
  .يل النفوس وصدق احلكم وجناعة النصيحةالشعر وفهم احلياة وحتل

 حـدثىن: "قـال. عـن جعيفـران املوسـوس" طبقـات الـشعراء"وننقل ما كتبه ابـن املعتـز ىف     
ُدلَـف إذ دخـل آِذنُـه  كنـت عنـد أىب: عن أمحد بن يوسف الكاتب قالى أمحد بن إبراهيم الُقمّ 

لبـــاب: فقـــال ـــْد فرغنـــا مـــن ومـــا لنـــا ول: فقـــال أبـــو دلـــف. جعيفـــران املوســـوس  لمجـــانني؟ َأَوَق
فـدخل، وملـا . فليـدخل إذن: قـال. هـو وهللا ظريـف حلـو الـشعر: فقلت: األصحاء؟ قال أمحد

 :وقف بني يديه أنشأ يقول

ـــــــــــــودا ــــــة موجــــ ـــــــــ ـــــــرم األمــ    أكــــــــــ

ــــــــودا    ــــــ ــــــة مفقــــ ـــــــــ ـــع األمـــ ـــــــــ   وأفجــــــ

    
   عـــــــن واحـــــــدٍ  النـــــــاسَ ملـــــــا ســـــــألتُ 

ــــبح ىف    ــــــ ــودا أصـــــ ــــــ ـــــامل حممــــــــ ــــــ   العـــــ

    
ـــ ــــ ــــالوا مجيًعــــــ ــــــــــه قاســـــــــــــمٌ : اقـــــــــ   إنـــ

ــــــــــيداأ    ــــــ ـــــه ِصــــ ـــــــــ ًء لــــــ ــــــــــبَه آ ــــــــ   شــ

    
ليـت أصـحاب الـشعر قـالوا مثـل . صـدقت وهللا: أبـو دلـف وقـال فنظـر إىل: قال أمحـد    

لــف درهــم وخلعــة. هــذا ــا، وأمــا األلــف فتــأمر : قــال جعيفــران. فــأمر لــه  أمــا اخللعــة فــأخرج 
 فـالن، : قـال. أو أطرحـه أخـاف أن يُـْسَرق مـىن كلما جئـت مخـسة، فـإىن  القهرمان أن يعطيىن



 

١٠٧

، وادفع إليه كلما جاءك مخسة، فإذا نَِفد األلُف فاقبض مثله وَأْجرِه على ااقِبض من اخلازن ألفً 
خذها كلما جاءك، ال تقطعها عنه حىت يقطع بيننا وبينـه املـوت، فنظـر  اخلمسة الىت الرسم ىف

  :إىل أمحد فقال
ـــــراه ـــــــــىت تـــــــــ ــــــــذا الفـــــ ــوت هــــــ   ميــــــــــــ

ــــادُ     ــــــ ــــــــــه نفــــــ ـــــــيء لــــــ ــــــ ــــــــل شـــ ـــــــ   وكـ

    
ــــــ ـــــيء لــــ ـــان شـــــ ـــــــو كـــــــ ـــــــودلـــ   ه خلـــ

ــــواد    ــِضل اجلـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــَد ذا املُْف ــــــ ـــ   ُخلِّ

    
. أنـت كنـت أعـرَف بـصاحبك: فُأعجب أبـو دلـف بقولـه وقـال ألمحـد بـن يوسـف: قال    

دىاووقف جعيفران يومً : قال لكوفة و فأخرج مخسة دراهم : فلم ُجيْبه أحد، قال. أضيفو:  
ريَّــة  وهــات ىلامتــرً  ابتــع ىل: وقــال لرجــل ابــسط الباريــة : لرجــل، فقــال لــهففعــل ا. جــرة مــاء و

دى جعيفــران يقــول. واطــرح عليهــا التمــر وضــع املــاء  أهــل الكوفــة، ســألتكم الِقــرى فلــم : و
 :، وأنشأ جعيفران يقول.فهلموا اآلن فاْطَعموا. تـَْقُروىن

ـــ ــــ زل هللا خلًقـــــــــــ ـــو  ـــــــــ   بريتــــــــــــــــــه  ىفالــــــ

ـــت رىب    ـــــــــذين أرى ىف زلـــــــــ ــــــــــق الـــ   اخللــ

    
ـــــىب ــــــن عجـ ــــــت م ُمــــــو وقل   :ممــــــا أرى 

ـــصلحون ُأوَال؟ى أل      "شـــــــيء، إهلـــــــى، يـــــ

    
انني"ومن      ن" عقالء ا قـال : "للنيسابورى نقتبس هذه الـسطور، وهـى عـن بكـار العـر

ن، على سوأته خرقة، وبيده قـصبة :  يقال له رأيت ببلد جمنوً :ىأبو يعقوب السوس بكار العر
     :على رأسها كالعلم، وهو يعدو ويقول

ــــــــزً  ــــــى حـــــ ــــ ـــــــدةم  أىنكفـــ ــــــ ـــــــيم ببل ــــــ   ق

ــــــــا    ـــــــــدُ ى أحبــــــ ــون بعيـــــ ــــــ زحــــــ ـــــــا    عنهـــــــ

    
ـــرىف ــــــ ـــــــب طــــ ـــــــبالد وال أرى ىف أقلــــــ ــــ   الــ

ــــــــــــائ    ــ ــوه أحب ـــــــــ ـــــــــــــدُ ى وجـــ ــــــــــذين أُريـ ــــ   ال

    
 ".هؤالء: املقابر وأشار إليها، وقال وأدخلىنى ومن أحباؤك؟ فأخذ بيد: قلت: قال    

ومنهم أبو دالمـة، الـذى كتـب . وعند اخلارجون املتمردون على الدين ومواضعات الناس
... أسـود وهو كـوىف... اأسد، وكان فاسد الدين متهتكً  هو موىل لبىن": "األغاىن"عنه صاحب 
م بـىن. فضافض، فأعتقه:  لرجل منهم يقال لهاكان أبوه عبدً  أميـة، ومل يكـن لـه  وأدرك آخـر أ

مهم نباهة، ونبغ ىف ىف م بىن أ  ى،جعفر املنـصور واملهـد عباس وأىب العباس، وانقطع إىل أىب أ
وقـــد كـــان انقطـــع إىل َرْوح بـــن حـــامت . فكـــانوا يقدمونـــه ويَـــِصلونه ويـــستطيبون جمالـــسته ونـــوادره

مه  ىفاأيضً  املهلىب دالمـة مـن املنـصور  ومل يصل إىل أحٍد من الشعراء ما وصل إىل أىب. بعض أ
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 بـذلك، ا للفـروض، جمـاهرً ا للمحـارم، مـضيعً اوكان فاسد الدين، رديء املذهب، مرتكبًـ. خاصةً 
  ".وكان يعلم هذا منه ويعرف به، فيتجاىف عنه للطف حمله

ىب"وروى أبو الفرج عنه أيضا      إن : وقـال اآلخـر. دالمة أن أ جعفر كان حيب العبث 
. بيوت اخلمـارين ال فـضل فيـه أ العباس السفاح كان حيب ذلك، فكان يسأل عنه، فيوجد ىف

فعلـم أنـه حيـاجزه، فـأمر الربيـع .  أن متلَّـىنالـك خوفًـإمنا أفعل ذ: فعاتبه على انقطاعه عنه، فقال
 :فلما طال ذلك عليه قال. الدار مجاعٍة ىف أن يوكِّل به من ُحيِْضره الصلوات معه ىف

ــــزَّين ــــــ ـــــــــ ـــ ــــــة َل ـــــــــــ ــــــــر أن اخلليفـــــ ــــــ ــــــــ   أمل ت

ــصر؟ مــــــا ىل      وللقــــــصِر؟ مبــــــسجده والقــــ

    
ـــــد صـــــــدىن ـــــتلّذه فقــ ــسجٍد أســ ـــــن مـــــ   عــ

ـــرِ     خلمـــــــــ ـــــسماع و ــــــ لـ ـــــــــــه  ـــــل فيـ   ُأَعلَّـــــــ

    
ــىن ــــــ ــــــ وكلَّفـــــ ــــــ ــْصَرهاااألوىل مجيًعـ ــــــ    وَعـــــ

ـــَوْيل    ـــن األول، وَعـــْوىلى ف   مـــن العـــصرِ  م

    
لَكــــــْره ىف ـــــسجدي أصــــــّليهما  ـــــري مـ   غـ

  مــن األوىل وال العــصر مــن أجــرِ  فمــا ىل   

    
ــــةً  يكلفـــــــىن ــن بعـــــــد مـــــــا شـــــــبُت توبـــ   مـــــ

ـــــىن    ـــــا عــ ــ ـــــن وزري حيـــــــط  ــ ــــل م ـــ   املثاقي

    
ــــــد كـــــــان ىف ــــةٌ ى قـــــــوم لقـ ــساجد مجـــ ـــــ   م

ــــدري لاومل ينــــــــشرح يوًمــــــــ    ا صــــ   غــــــــشيا

    
ـــــــــا ىل ـــٌة ىف ووهللا مـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــالته ني   صــــــ

ــري      وال الــــرب واإلحــــسان واخلــــري مــــن أمــ

    
ـــــــه، ــر ذنبــــــ ـــــــــ ـــــرَّه، وهللا يغفــ ــــــا َضــــــــ   ومـــــــ

ــري    ــــى ظهـــ   لَـــــَو انَّ ذنـــــوب العـــــاملني علـ

    
 : وقالفيٌل، فرآه أبو دالمة فوىل هارً ى للمهدى وُأْهدِ  ...

ـــوم، إىن ـــدكمو  قـــــ ــت الفيــــــــل بعـــــ ـــ ـــ   رأي

رك هللا ىل    ــــــــــلِ  ىف ال  ــــــ ـــــــة الفيـــــ ــــــــــــــ   رؤي

    
ـــٌني يقلبهـــــــــااأبـــــــــصرت قـــــــــصرً  ــــــه عــــــ    لـــ

ــَسْلحِ ى فكـــــدت أرمـــــ      " ىســـــراويل ىفى بـــ

    
وىف وصـف بيتـه وفقـره  .وألىب الشمقمق أشـعار بذيئـة شـديدة البـذاءة كهجائـه لبـشار    

 :املدقع يقول

ـــــي ــــــ   أخـــــــــــــــــذ الفـــــــــــــــــأُر برجلــــــ

ــــــــــــاِيف     ــ ـــــا ِخَف ــــــ ـــــــوا منهـــ   جفلـــــــ

    
ـــوء ـــــــــــــــــ ــــــراويالِت ســــــ ــــــ ـــــــ   وســـــــ

ــــعافِ     ـــــــــ ــــــ ـــــــــابَني ضــــــــ ــــــ ـــــــــ   وتبـــ

    
ـــــــــوىلد ــــــ ــــــوا حـ ــــــ ــــــــــــــــزفن رجــــ   ب

ـــــــــــــــدفافِ     لـــــــ ــــــــــــــــضرٍب    وبــــــ

    
ــــــــــــازوا ـــــــَت جـــــ ـــــــــ ـــاعًة مثـ ـــــــــ   ســـــ

ـــــــوا    ــــن هــــ ـــــــالفِ  ىفى عـــــــ   خــــ
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ـــــىت ــــــ ـــروا اســــــ ـــــــــ ـــــــوا نقـــــ ــــــ ــــ ت   و

ـــ    ــــ ــــــــــــاِيف  ىفى دون أهلــــــــــــ ــــــ   حلـ

    
ــالوا ـــــــىت وقــــــــــــــ ـــوا اســـــــــ ـــــــــ   لعقــــ

ـــــسَالفِ     ـــــــ ـــــسك ب ـــــــ ــــُح ِم ــــــــ   ري

    
ــــــــــىت زويـــــــــــــــه حــــــ ــــــــــــــفعوا    صـ

ــــــافِ     ــــ لرُّعـــــــــــ ـــــــــتهلَّت  ـــــــــ   إســـ

    
دوحيهم ما يريدون أو يتهاجون حىت الشعراء الكبار، حني يهجون من ال يعطيهم من مم    

ـا فـَـْرً  وميكـن القـارئ الرجـوع . فيما بينهم، ال يوقرون شيئا، بل ينقـّضون علـى أعراضـهم يـَْفُرو
وقال صالح . إىل أهاجى بشار وأىب نواس وابن الرومى مثال، ولسوف جيد نتنا ساطعا ال يطاق

دمحم بن عبد هللا بـن دمحم ى ة اهلامشابن سكر : "ىف ترمجة ابن سكرة" الوفيات"الدين الصفدى ىف 
أنـواع  مـن ذريـة املنـصور، كـان متـسع البـاع ىفى ابـن سـكرة األديـب، بغـدادى أبو احلسن اهلامش

ــون والــسخف األدب فــائق الــشعر ال ســيما ىف ً : كــان يقــال ببغــداد. ا  جــاد مبثــل ابــن إن زمــا
لفرزدق وجريرى حجاج وابن سكرة لسخ مخسني  يل إن ديوانه يرىب علىوق. جدا، وقد ُشبِّها 

 :ىالبغداد كتب إىل ابن العصب األشناىن. ألف بيت شعر

ــديقً  ــــــــانا صــــــــــــــ ـــــــــه زمــــــــ    أفادنيـــــــ

ـــــحُّ     ـــــدقاء وُشـــ ألصـــ   فيــــــــه ضــــــــيٌق 

    
  وبـــني شخـــصك بعـــدى بـــني شخـــص

ـــح    ـــــل مســــ لوصــ ـــال  ـــري أن اخليــــ ـــ   غـ

    
ــــــــا ــــ ـــــا أوجــــــــــــب التباعــــــــــــد من ـــــــ   إمن

ــــــــــىن    ـــــحُ  أنـــ ـــــــك ملــــــــ ــكٌر وأنــــــ   ســـــــــــ

    
 :وقال ...

ــل ــــــ ـــا أعـــــــــد: قيـ ــــــربمــــــ ـــ   دت لل

ـــــشدْه؟    ـــــــ ــــــــاء ب ــــــــــد جــــ   د، فقــ

    
ـــــــت ــــــ ــري: قلــ ــــــ ــــة عـــــــ ـــ ــــ   دراعــــ

ــــدهْ     ـــــــــ ــــــــــــة رعــــ ـــــ ـــــــــا جب   حتتهــــــــ

    
 :اوينسب إليه وهو لطيف جدً     

ـــــــــــــــــــــــزلىت ــــــ ـــــــــ ـــــــــ    زويل، نــــــ

ـــــــــزىل    ــــــ ـــــايت وانـــ ــــــ ــــــري هلـــــــ ـــــــــ   غـــ

    
ــــــ ــــــ ـــى واتركــ ــــ ـــــيى حلقـــــــ ــــــ   حبقـــ

ـــــــايت    ــز حيــــــــ ـــــــــ ــــــو دهليــــ ـــــــــ   فه

    
مخس ابن سكرة سنة  توىف... ا، ونظم الناس على هذا األسلوب كثريً اوقد اشتهر كثريً  ...

 ".ومثانني وثالمثائة
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سخيف الطريقة بعيٌد من "نه " اإلمتاع واملؤانسة"وهناك ابن حجاج، الذى ُوِصف ىف     
قرضه مثال، على أنه قـومي اللفـظ،  اهلزل، ليس للعقل من شعره منال، وال له ىف اجلد، قريٌع ىف

لوقــار عــن عادتــه اجلاريــة ىف ئيــٌة   وهــو شــريك ابــن ســكرة ىف. اخلــسار ســهل الكــالم، ومشائلــه 
. الكفــايتني منــاظرة طيبــةى ولــه مــع ذ. وإذا جــد أقعــى، وإذا هــزل حكــى األفعــى. هــذه الغرامــة

ملا ورد ذو الكفايتني سنة أربع وستني وهزم األتراك مع أفتكـني، وكـان مـن :  قلتى؟ما ه: قال
عليـه مـن قوافيـه،  لـه ملـا كـان يـُْقـَرأ ااحلديث ما هو مشهور، سأل عن ابن حجاج، وكان متـشوقً 

ينزع كل واحد : فأحب أن يلقاه، ألنه ليس اخلرب كاملعاينة، واملسموع واْلُمْبَصر كاألنثى والذكر
فلما حضره أبو عبد هللا احتبسه للطعام، ومسع كالمه، وشاهد َمسَْته، واستحلى . منهما إىل متامه

ــت عجًبــ أ عبــد هللا، لقــ: فلمــا خــال بــه قــال. مشائلــه، فقــام مــن جملــسه  منــك، فأمــا اد وهللا 
من صاحب هذا الكالم، : ديوانك، فأمتىن لقاءك، وأقولى لقد كنت أفل. بك فقد تقدم عجىب

هـذا اإلهـاب؟ وكيـف  وكيـف جيـالس مـن يكـون ىف. أطيش طائش، وأخّف خفيف، وأغرم غـارم
يقــارب مــن ينــسلخ مــن مالبــس الكتــاب وأصــحاب اآلداب؟ حــىت شــاهدتك اآلن، فتهالكــت 

ضـر مـاء على  وقارك وسكون أطرافك، وسكوت لفظك، وتناسب حركاتك، وفـرط حيائـك و
وهللا مـا يـصدِّق .  وإنـك ملـن عجائـب خلـق هللا وطـرف عبـاده،وجهك، وتعـادل كلـك وبعـضك

بـني شـعرك وبينـك ى الـذ واحد أنك صاحب ديوانك، وأن ذلك الـديوان لـك، مـع هـذا التنـاىف
لــو تقارعنــا ، منــك دون عجبــك مــىن ســتاذ، وكــان عجــىبأيهــا األ: فقــال أبــو عبــد هللا. جــدك ىف

لتعجب منك  اإذا ورد األستاذ فـسألقى منـه خلًقـ: قلت ألىن: قال. على هذا لفلجُت عليك 
، حـىت رأيتـك ا متعاظًمـا متكائبًـا ديلميً ا وصاحب رواسري وآكل كوامخ وجبليً ا غليظً ا وفظً اجافيً 

 وأغـزل مـن مجيـل بـن معمـر، وأعـذب مـن احليـا، اآلن وأنت ألطف مـن اهلـواء، وأرق مـن املـاء،
ى من القمر، وأنـدى مـن الغيـث، وأشـجع مـن الليـث،  وأرزن من الطود، وأغزر من البحر، وأ

م فقـال أبـو . وأنطق مـن َسـْحبان، وأنـدى مـن الغمـام، وأنفـذ مـن الـسهام، وأكـرب مـن مجيـع األ
 ".وصله وصرفهو .  من ودائع فضلك، وبواعث تفضلكاهذا أيضً : الفتح وتبسم

 :ومن شعره يهدد العامل اللغوى الشهري ثعلبا    
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ـــــعري ـــــــب شـــــ ــــــــاب ثعلـــ   إن عــ

ــــــــــي    ــــــــــة روحــ ــ ــــاب خف ــــــ   أو عــ

    
ــــــت ىف ــــــــل"ب  خريــــــــــ ــــــ   أفعــ

ـــــاب الفـــــــــصيحِ " ت    ــــ ـــــن كت   مــــ

    
 :ومنه    

ـــــدهر بـــــــه هيـــــــضة ــــبح الــ   فأصـــ

ـــنحن غرقـــى ىف    ـــدهر ف   خـــرا ال

    
  :وله.. .   

ــرو ــــ ــــــــــــــــن عمــــــــــ ـــد ب ــــــ     أمحـــــــ

ـــ    ــــ ــــــاس مثـ ــــــرف النــ ــ ـــعر أتع   ى؟ل شـــــ

    
ـــــــــه ــف منـ ــــــ ــ   شــــــــــعٌر يفــــــــــيض الكني

ـــــانَىب     ـــن جــــ ــاطر  مــــــ ــــــ   وحنـــــــــريى خـ

    
ـــــاين ـــــــــ ــــــ ـــــــــنت املع ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــسيمه من   ن

ـــــــــة جبحــــــــــــــــــــــــر    ــــــ ـــــــه فلتـــــــــ ـــــــ ــــــــ   كأنــ

    
ـــعر  ــــــــو جــــــــد شـــــ ـــهى ل ــــ ـــَت فيـ   رأيـــــ

ــــــسري    ــ ــــــف ت   كواكــــــــب الليــــــــل كيــ

    
ـــونٌ  ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــه جمـ ــــــ ـــــــــ ــــا هزل ـــــــــــــــــ   وإمنـــ

ـــه ىفى ميــــــــــش    ــــــاش أمــــــــــري بـــــــ   املعــــ

    
 :وقال ...   

ـــهى وشـــــــــعر  ــــ ــــد منــ   ســـــــــخفه ال بـــــ

ــــــــــــشامُ     ـــــا وزال اإلحتـ ـــــد طبنــــــــ   فقــــــــ

    
ــــفٍ  ــون بـــــــــال كنيـــــ ـــــــل داٌر تكـــــــ   وهــ

ــــاقًال     ــــيمكن عـــــ ــــــــام؟فـــــ    فيهـــــــــا املقـ

    
لوفيات"وقال الصفدى ىف ترمجة شاعر بـ     مجع أخبارَه أبو بكر دمحم بـن عبـد ": "الواىف 

رأيـت عنـد بعـض الــوراقني : قـال صـديٌق ىل حــدثىن: أوهلـا قـال جملـدة ذكـر ىف هللا بـن محـدون ىف
 هــذا :ن ورقــة، فــسألته أن يبيعنيــه مبــا شــاء، فــامتنع، وقــال ىل مــن هــذا الــشعر، فيــه مخــسو اجــزءً 

ُجمّـاٌن طيـاٌب،  القيان، يكرتيه حرفاء ىل مبنزلة جارية طيبة الغناء، مليحة الوجه ىف دكاىن اجلزء ىف
جـرة قـد اتفقنـا عليهـا، فأسـتثىن مـن  علـيهم بعـد األجـرة أن يتنقـصوا ىل إذا اجتمعوا للـشرب، 

م وفاكه  ... مع اجلزء إذا ردوه تهم مبا ُحيَْمل إىلمأكلهم ومشرو

  :ابن حجاج الغريبة ومن معاىن
      

ـــــــنح ــــرف الـــــ ــــــ ـــــــــــٍع أراد أن يعــ   ورقيـ

ـــــز     ــستفيتى و بـــــــ ــــــ ـــــار ال املـــــ ــــــ   العيَّـ

    
   لـست تعـرف النحـو مثلـي:قـال ىل

  الوقــتِ  عنــه ُأِجــْب ىف ســلىن: قلــت   

    
ـــ: قــــال ـ ــرب ا   ـمــــا املبتــــدا؟ ومــــا اخلــ

  اسيت ىفذقنك  :فقلت. أخرب رور؟   
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     :ومنه  ...

ـــعر  ــــــذى شــــــ ـــــنى الـــ ــبحت مــــ   أصـــــــ

ـــال    ـــــــ ــني املــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــضيحًة بـ ـــــــــ ــــ   ه ف

    
ــــــاطري ــــــ ـــــــــ ـــــــستجيب خلــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ   ال ي

ـــال    ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــل اخلـــ ـــــــ ــــــــ   إال إذا دخـــــــ

    
 : ومنه    

ـــــد قــــــال شــــــعرً  ـــوزير قـ   اقيــــــل إن الـــ

ـــــــــــه    ـــــــه ويعمُّ ـــــــع اجلهـــــــــــل مشلــــ   جيمـــ

    
ــرا ـــــاهلرِّ خيــــــــ ـــــــو كـــــ ـــ ــــــــاه، فه ــ   مث أخف

ــــــــــــــــــه ىف    ـــوت مث َيُطمُّ ــــــ   "زوا البيـــــــــ

    
 :ومن شعره. السخف الضاحك املضحك أبو الرَّقـَْعَمقومن شعراء     

     
ـــــسرير ِ  ــــ ـــ ــــــصُري إىل ال ــــــــــَب احلــــــ ــ   كت

ـــــــــــريِ     ــــــــــُن البعـــــ ــــــــــــصيَل ابــــــ   أن الفــــ

    
ــــــــــــاَريت ــــــ ـــــــــ ــــــــــنعنَّ ِمحَــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ   فألمـــ

ــــــــــشعريِ     ــــل الـ ــنتني مـــــــــــن أكـــــــ ــــــ   ســـ

    
ــــي ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــمَّ إال أْن َتِط ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــ   الُه

ــــــور    ـــ ــ ـــع الطي ــــ ـــ ــــــَزال مـ ــــن اهلـُــــ   َر مـــــــ

    
ـــصِيت  ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــَك قـ ــــــ ــــــــــــــــــــــ   وألخربَنَّــ

ـــــــــريِ     ـــــى اخلب ــــ ـــــقطَت عل ـــــــــْد ســــ   فلق

    
ـــــــــــــصافـَُعوا ــــــ ـــــــــ ـــ ــذين ت ـــــــــ ــــــ ــــ ــــــــــ   إّن ال

ــرِع ىف    ــــــــ ـــــ ـــــــُشورِ  لق ــــــــــن القــــــــ ــــ   َزمـ

    
ـــــــــــ ــــ ــــــــفوا َعَلــــــــ ــــــ ــــمْ ى أِســـــــــ ـــــــــ ــــــــــ   أل

ـــــــــــــــضروا ومل أُك ىف    ــــضورِ  حـ ــــــ   احلــــــ

    
ــــــــل ـــــ ـــُت مثّ لقي ــــــــــ ـــْو كن ـــــــــ ــــــــلْ : لَـ ـــــ   َه

ـــضريِر؟    ــــــ ـــ ـــــــِد ال ـــٍذ بيـــــ ــــ   مــــــــــــْن آخـــــ

    
ــــى الــــــــصدي ــــ ـــــــت عل ــــــــد دخلـ   ولق

ــــــت ىف    ــــــ ـــــــــــريِ  ق البيـ ــــــوم املطــ ــــــ   اليـ

    
ــــــــــشمرً  ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــرتًِ امت ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   ا متبخــــ

ـــــــــــريِ     ـــدَّلِو الكبــــــ ــــــ ــــــ لــ   للـــــــــــــــــصفع 

    
ــــادروا ـــــــــ ــــــ ـــــني تب ـــــــــ ـــــأدرت حـــــ ـــــــــ   فـــــ

ـــــو     ـــــ ــــــــــديرِ ى دل ــى امل ــــ ــــ   فكــــــــــان عل

    
ـــــــــالِ  ــــــ ـــــــــ ـــَصافعوا!  للرجــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   تَـ

ـــــــــــــــسرورِ     ــــــــــصفُع مفتـــــــــــــــاُح ال   فالـــــ

    
ـــو ىف ــــــ ـــــــ ــــالَبُخو ه ـــــــالس كــــــــــــ ـــــــــ   ا

ــــــــــــــــِد ىف    ـــــــــــورِ  ر وكالقالئـــــــ ــــــ   النحــــــ

    
 ."وكانت وفاته سنة تسع وتسعني وثلثمائة ...

جه ىف نظم الشعر ابن مكنسة      :لضيققال ىف وصف بيته ا. وممن جرى على 

ـــــْعرٍ  ىل ــــــ ـــُت ِشـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــُه بي ــــــــــٌت كَأنَّـــــــ ــــــ   بـَْي

ــــخيفِ     ــــــصيٍد ســ ــن ق ــــ ــــــاَج م ــــــن حجَّ   الب

    



 

١١٣

ــــــــــــايقتىن ـــــــــــــىت ضـــــ ـــــاُت وْردان حــــ ـــــــــ ـــ   بن

ـــــــــارٍة ىف    ـــ ــــ ـــــــه كَفــــــ ـــــــــ ــــــــــــفِ   أ فيــــــ ــــــ   كنيــــ

    
ــــــــــٌت ضـــــــــــعيفٌ  ـــــــــــوِت بـَْيـ ــــــــــن للعنكب   أيـ

ـــ    ــــُل عقلـــ   الــــــضعيف؟ى مثلــــــه، وهــــــو مثــ

    
ـــــــسراويلِ  ــــ ــــــــــُح ال ــــه ريـ ـــــــ   وإذا هـــــــــــبَّ في

ـــوف    ــــــــ ــــــــــى واألن ـــــــى اللَِّحـ ــــَسلِّْم علــــ ــــــ   فَـ

    
ــــابُـ  ـــــــُع الـــــــشمس عنهــــ   ْقَعـــــــٌة َصـــــــدَّ مطل

َها ىف    تـُ ــَكنـْ ـــــــ ـــــــــْذ َس   الكـــــــــسوف فـــــــــأ ُم

    
ـــــ ــــان بــــــني حجِّ ــــْسِكيى وْهـــــو لــــــو كـ   َونُــ

ــدَّ ىف    ـــــن التَّْطِويـــــــــــف صـــــــــ ــــــ ــــضِه ع ــــــ   بغـ

    
  :وقال يهجو شخصا    

ا ـــــشا ـــــــــ ــــــــــــــوه: ت   ُســــــــــــــْرُمه وُف

ـــربودة      ىف الُوْســـــــع والنـــــــنت والــــ

    
  :وهناك ابن دانيال، وشعره يسري هذا املسري    
ـــ ــــ ـــريتينلــ ــــــة صــــــ ـــــــكو مـــــــــن زوجـــ   ك أشــ

ــــــــّضارِ     ــــــ ــــــــــــائر احلــ ــني ســــ ــــــا بــــــــــــــ   غائبًــــــــــ

    
ـــــــىن ـــــــــــــىن غيبْتـــــــــ ــين عـــ ــــــ ــــا أطعمتــــــــ ـــــــــ   مبـــ

ـــــٌر ىف    ــــــ ــــــــدهَر ُمْفِكـ ــــ ـــــــــــارِ  فــــــــــــأ ال   انتظـ

    
ـــــــــفعوين ــــــــــم صـ َّ ــــَو ا ــــ ــ ــــىت َل   غبــــــــــت حــــــ

ــــوا  عــــن صــــفع جــــار : قلــــت      !ىُكفُّ

    
   :وله كذلك... 

ــــــدي ــــــروح ويغت ــن ي ــــر مــــ ــبحت أفقــ   أصــــ

ــــا ىف    ــــــة إال يـــــــــديى يــــــــد مــــ   مــــــــن فاقــ

    
ـــري  ىف ــــــ ــــِو غـــ ـــزل مل حيــــــــ ــــ ــًداى منـــــ   قاعــــــــــ

ـــدَّدِ     ـــري ممــــــ ـــدُت رقـــــــــدت غــــــ ـــــــإذا رقــــــ   فــ

    
ــوِم حــــــــصرية ــــ ـــوى رســ ـــــق فيــــــــه ســـــ   مل يبـــ

ـــــــــدي    ـــــــــ ــــت ألم املهت ــــــ ــــــــ ـــدة كان ـــــــــ   وخمــــــ

    
ـــة ىف ـــــــى طرَّاحـــــــ ــــى علـــ   حــــــــــشوها ملقــــــ

ــــــددِ     ــــ ـــــــسم املتبـ ـــــــــل السمــــ ــ   قمـــــــــــٌل كمث

    
ــاخليول تـــــــــسابقت ـــــار يـــــــــركض كـــــــ   والفــــ

ــــرداء األدمي وَأجـــــــــــردِ     ــــــ ـــــــل جـ ــــــــن كــــ   مـــ

    
ـــــذا، وىل ــــــ ـــــــــــ هـــ ــراه مرقًعـــ ــــــ ــوب تــــــ ــــــ   اثــــــ

ـــون مثــــــل ريــــــش اهلدهــــــدِ       "مــــــن كــــــل لـــ

    
  :ومن الشعر اخلاىل من املضمون إرادة اإلضحاك قوُل ابن سودون    

ـــــــــــا، ــن َحوِلن ـــــــ ــ ــاُء ِم ـــــا، واملـــــــــ ــــــ   كأنّن

ـــاءُ     ــــــ ـــــــــوهلم مــ ــ ـــــــوٌس َح ــــ ـــوٌم ُجل ــــ ــــ   َق

    
ـــــــــــاءٌ  ـــسَّماُء مســـ ــــ ــــــ   األرُض أرٌض، والـ

ـــواءُ     ــــــ ــــــــواُء هــ ـــاٌء، واهلَــ ــــــ   واملــــــــــاُء مــ

    
ــُق ِمثَلنــــــــا ــــاَس تَنِطــــــ ــــال إنَّ النــــ   ويقــــ

ـــاءُ     ــــــ ــــــــــا مأمـ ــــــراُف فَـَقوُهل ــــ   أمــــــــــا اِخل

    
ــــذَكَّرٌ  ـــوِم ُم   ُكــــلُّ الرجــــاِل علــــى الُعمـ

ــــــساءُ     ِــــ ـــــن ن ــــ ـــا الِنــــــــــساُء ُفُكّلهـ   أمـــــــ
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ــــَصَحّفا ــُري اجلــــــيِم جــــــاَء ُمــ   املــــــيُم َغــــ

ـــ    ـــاَء فهــــ ــَت احلــــ ـــاءُ ى وإذا َكتَـْبـــــ   احلــــ

    
ــــَرُه دائًمــــــ مــــــاىل   ؟اأرى الــــــثـَُقالء ُتكــ

ـــكَّ ِعنـــــــــد    ــــالءُ ى ال َشــــــ ـــــــــم ثُقـــــ ّ   َأ

    
 :وله أيضا    

ـــــــــلُ  ـــــــل خني ــ   البحـــــــــر حبـــــــــٌر، والنخي

ــلُ     ـــــــزراف طويـــــ ــٌل، وال   والفيـــــــل فيـــــ

    
ـــسماء خالفهــــــا   واألرض أرض، والـــ

ـــولُ     ــــــني جيــــ ـــــني بـ ــ   والطـــــــري فيمـــــــا ب

    
ــــة ح بروضــــ ـــــر ــــفت الـــ   وإذا تعاصــــ

ـــت، والغـــــصون متيـــــلُ       فـــــاألرض تثبــ

    
ـــــش ـــدٍ ى واملــــــاء ميـ ــــل قاعـــ   فــــــوق رمــ

ـــــشى ســـــيلولُ     ـــــا م ـــه مهم ــَرى لــ ـُـــ   وي

    
ــــّن أن  ــن ظـ ـــ ُـــــشبع جوعـــــهَم ــاء ي   املـــ

ــــــــرِ     ــذا، َلَعْم ـــولُ ى، هــــــ لـــــ   ذاهــــــــل 

    
ــــه ــ ــن قــــــد عــــــام فيــــــه بثوب ــــ   لكــــــّن َم

ـــــــــول    ـــه مبلـــ ــــــ ـــــــلَّ، وثوبـــ ـــاه بُـــــ   تلقـــــــــ

    
 :وله أيضا   

لعقـــل قـــد مســـا إذا مـــا الفـــىت ىف   النـــاس 

ــــسما    ــن فوقهـــــــا الـــ   تـــــــيّقن أن األرض مـــــ

    
ـــــزل ــــا األرض مل ت ـــــن حتتهـ ـــــسما م   وأن ال

ُــــــــرى    ــرت ت ــــــيا مــــــــىت ظهــــــ ـــــا أشــ   وبينهمـــ

    
ــــهى ســــــأبد وإىن ـــد علمتــ ــــا قـــ ــَض مــ ــــ   بع

ــــم واِحلَجــــــىى مــــــن ذو  لــــــيعلم أىن    ــ   العل

    
ــــــسل آدم ــــــاس مــــــن ن ـــن ذاك أن الن   فمـــ

ــــنهم أىب    ــــضً  وم ــــو مــــضىاســــودوُن أي    ول

    
ـــ وأن أىب ــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــينى زْوٌج ألمــ ـــــــــ ــــــ ـــــــ   وأن

  أ ابنهمـــــــا، والنـــــــاس هـــــــم يعرفـــــــون ذا   

    
ــــــد ــم عجــــــب عن   مبــــــصر وغريهــــــاى وكــــ

ـــا نيـــل علـــى الطـــني قـــد جـــرى      فمـــصر 

    
م ىف ـــــا مــــــــــن  ـــهُ  وىف نيلهـــــ ـــــل بـَلَّـــــــ   الليـــــ

  الضحى م ىف من وليست تبّل الشمس   

    
ــــــتهم وىف ــــ ــا رأي ــــــ ـــــوام إذا مــ ـــــــــشام أقـــــ   الـ

ـــــن ورا    ــــنهم وهـــــو م ــرى ظهـــــر كـــــل مـ ـــ   ت

    
ـــار ىف ـــا الن ـــسخن فيه ـــ وت   االـــصيف دائًم

ــــــــاء ىف    ــا امل ــــربد فيهــــــ ــــ ــــشتا وي ــــ ـــــن ال ـــ   زم

    
شارك مشاركة جيدة ىف فنون، : بن حجر، وقال ا"اإلمام العالمة"وقد نعته ابن العماد بـ    

وحج مرارا، وسافر ىف بعض الغـزوات، وَأمَّ بـبعض املـساجد، ولكنـه سـلك ىف شـعره طريقـة هـى 
ــون واهلــزل واخلالعــة، فــراج أمــره فيهــا جــدا ــا . غايــة ىف ا خيــال "ورحــل إىل دمــشق فتعــاطى 
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ا" الظل " قرة الناظر ونزهة اخلاطر"، و"نزهة النفوس ومضحك العبوس"له كتٌب منها . ومات 
 ".ومقامتان

مقـال، وال أفهـم مـا   ال أصـيب ىفاكنـت وأ صـغري بليـدً : "ومن نثره اهلازل كشعره قوله
مرأة كانت أبعد مىن ذهنً . يقال ا أكرب مىن سنّاافلما نزل ىب املشيب زوجتىن أمى  وما .  ، إال أ

. فتناولـــت الـــصحفة مكـــشوفة. ا حـــار امـــضت مـــدة طويلـــة حـــىت ولـــدْت والتمـــسْت مـــىن طعاًمـــ
 فلمـا كنـت ىف. ورجعت إىل املنزل آخذ املكبَّة، واملكبة هـى غطـاء الـصحفة، فنـسيت الـصحفة

وصرت كلما أخـذت واحـدة . السوق تذكرت ذلك فرجعت وأخذت الصحفة، ونسيت املكبة
 ائً هذه الليلـة شـي ال أشرتى هلا ىف: ومل أزل كذلك حىت غربت الشمس، فقلت. نسيت األخرى

فتفكــرت كيــف . امث رجعــت إليهــا وهــى تــئن، وإذا ولــدها يــستغيث جوًعــ. اوأدعهــا متــوت جوًعــ
مث خطــر ببــاىل أن احلمامــة إذا أفرخــت وماتــت ذهــب زوجهــا والــتقط . ذلــك أربيــه، وحتــريت ىف

تــى ويقذفــه ىف ال وهللا ال أكــون أعجــز مــن : فقلـت. فــم ابنـه، وتكــون حياتــه بــذلك احلـب، مث 
فمـــى،  مث مـــضيت وأتيتـــه جبـــوز ولـــوز فجعلتـــه ىف.  أدع ولـــدى يـــذوق كـــأس اِحلَمـــاماحلََمـــام، وال
، ا، حــىت امــتأل جوفــه وصــار فمــه ال يــسع شــيئً ا أفواًجــا، أفواًجــافمــه فــرادى وأزواًجــ ونفختــه ىف

مث . لعله قـد اسـرتاح: وصار اجلوز واللوز يتناثران من أشداقه حىت امتأل، فسررت بذلك وقلت
 بىن، إنه قد احنط سعد أمك، : فحسدته على ذلك وقلت.  هو قد ماتنظرت إليه، وإذا به

ا ماتت جوعً  وتركتهمـا ميتـني ومـضيت آتيهمـا ! ، وأنت مـتَّ مـن الـشبعاوسعدك قد ارتفع، أل
 ."طلبه إىل يومنا هذا وها أ ىف. وملا رجعُت مل أعرف طريق املنزل. لكفن واحلَُنوط

ــسبة إىل النكـــت، وكـــا    لنـ ـــا  اوأم ـــسمو ـــادرة: "نوا ي ، فيقـــول اجلـــاحظ عنهـــا واصـــفا "الن
إنّـه : "مشاعره جتاهها، وموضحا األسلوب الذى ينبغى التزامـه ىف روايتهـا حـىت تكـون مـضحكة

لعقول السليمة وال األمساع وال أشدُّ اتصاًال  األرض كالٌم هو أمَتُع وال آَنق وال ألذُّ ىف ليس ىف  
 للبيــان ِمــن طــول اســتماِع حــديِث األعــراب العقــالء الفـــصحاء اميًــأفـَتَــُق للِّــسان وال أجــوُد تقو 

أزعـــُم أّن ســـخيَف األلفـــاظ  َعامَّـــة مـــا َوَصـــفوا، إّال َأىنّ  وقـــد أصـــاَب القـــوُم ىف. والعلمـــاِء البلغـــاء
ــاج إىل الــسَّخيف ىف. مــشاكٌل لــسخيف املعــاىن ــَر مــن  وقــد ُحيَْت كثـَ ــَع  ــا أمَت بعــض املواضــع، وُرّمب

 قـد اكمـا أّن النـادرَة البـاردة ِجـد . الفخم من األلفاظ، والشريِف الكرمي مـن املعـاىنإمتاع اجلْزِل 
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ألنفـاس، ى ، وإمنـا الَكـْرُب الـذاتكون أطَيَب من النادرة احلارَّة جـد  خـُذ  َخيْـِتم علـى القلـوب و
عر الوَسـط والِغنـاء الوسـى ال ه النادرُة الفاترة الىت ردة، وكذلك الـشِّ وإّمنـا الـّشأن . طحارٌّة وال 

َِّ َلفـالٌن أثقـل مـن ُمغـنٍّ : وكـان حمّمـد بـن عبّـاد بـن كاسـب يقـول. ا والبـارِد جـد ااحلاّر جد  ىف وا
ّك أن . وسط، وأبغُض من ظريٍف وَسط ، بنادرٍة من كالم األعراب فإ َّ ومىت مسعَت، حِفظك ا

ـا وخمـارِِج ألفاظهـا ن تلَحـَن ىففإنَّــك إْن غريَّ . حتكيهـا إال مـع إعرا ـا  ـا وأخرْجَتهـا خمــارَج   َ إعرا
ــِة وعليــك فــضٌل كبــري ــدين والبلــديِّني خرْجــَت مــن تلــك احلكاي وكــذلك إذا ِمسعــَت . كــالم املوّل

َك وأن تستعِمَل فيها اإلعراب أو  َّ بنادرٍة من نوادر العواّم، وُمْلحة من ُمَلح احلُْشَوة والطَّغام، فإ
ـا، وُخيرجهـا ا أو جتعل هلا ِمن فيك خمرجً ا حسنً اتتخيـََّر هلا لفظً  ، فإّن ذلـك يفـسد اإلمتـاع   َسِر

ا وِمن الذ ها واستمالَحهم هلاى من صور   ."ُأرِيَدت له، ويُذهب استطابَتهم إ
البيــان "وممــا التقطنــاه مــن . كمــا أورد أبــو عثمــان ىف كتبــه طائفــة مــن النكــت أو النــوادر    
يَِتيٌم ى كان عند: ؟ قالاأراك حزينً  ما ىل: رجٌل من النُّسَّاك لصاحٍب لهقال : "ما يلى" والتبيني

فاجتِلـْب : فقـال لـه صـاحُبه. أربّيه ُألوَجر فيه، فمات وانقطع عنا أْجـُره، إْذ بطَـَل قياُمنـا مبُؤونتـه
: هقال له صـاحب. سوء ُخُلقه  ىفاأخاف أّال أصيَب يتيمً : قال.  آخر يَقوم لك َمقام األّولايتيمً 

ى وقـال آخـر، ومسعـه أبـو هريـرة النحـو . موضعك منه ملا ذكرت سوَء ُخلُقـه أّما أ فلو كنُت ىف
أّمـا أنـت فقـد عّجلـت لـه : قال. أخاف َأْن ُأَضّيعه ِمن تعلُّم القرآن إالّ أىن ما مينُعىن: وهو يقول

، فقـال لـه ن يكذِّب بـالًال أراد رجٌل أ: قال أبو احلسن ...ولعّلك إذا تعّلْمَته مل تضيِّعه. التَّضييع
: قـال. ُحيْـِضر مـا اسـتطاع: فكيف َجْريُه؟ قال: قال. َعْظم:  بالُل، ما ِسنُّ فرسك؟ قال: ايومً 

ودخـل رجـٌل : قـال. اال أتعنـَُّتك أبـدً : فقال له الّرجل. ى أَضُع فيه ِرْجلاموضعً : فأين تنِزل؟ قال
رجٌل مـن  إّىنِ : قال. وعليكم: قال. الُم عليكمالسّ : خياصم امرأًة له، فقالى على ُشَرْيٍح القاض

 وإّىنِ : قـال. َخْري َمْقـَدم: قال. قِدمت إىل بلدكم هذا وإىنِّ : قال. بعيد َسحيق: قال. أهل الشام
ا ولَدْت غالمً : قال. لّرِفاء والبنني: قال. تزوجت امرأة ّ وقد  :  قال.  ليَـْهِنْئك الفارس: قال. اوإ

ـا إىل بلـد: قـال. الشرط أْملَـك: قال. َقهاكنُت َشَرطُت هلا َصدا : قـال. ىوقـد أردت اخلـروَج 
هله   ."قد فعلت: قال. فاقض بيننا: قال. الرجل أحقُّ 
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ء"ونقال عن       حيمل لـه قفـصا  استأجر رجل محّاال: "، والكالم للجاحظ"حماضرات األد
ــا  يعلمــه ثــالث خــصال فيــه قــوارير علــى أن  ثلــث  ل القفــص، فلمــا بلــغفحمــل احلمــا.   ينتفــع 

.  من قال لك إن اجلـوع خـٌري مـن الـشبع فـال تـصدقه:  فقال.  هات اخلصلة األوىل:  الطريق قال
خـري مـن ى مـن قـال لـك إن املـش:  فقـال. هـات الثانيـة:  الطريق قالى  ثلث فلما بلغ.  نعم:  فقال

ب الدار قال.  نعم: فقال.  الركوب فال تصدقه مـن قـال : فقـال.   هـات الثالثـة: فلما انتهى إىل 
من قال :    على االرض وقال فرمى احلّمال القفصَ .  لك إنه وجد محّاال أرخص منك فال تصدقه

 . هذا القفص قارورة صحيحة فال تصّدقه ىف: لك

  أبو العبّاس أمحد بن ، فاقرتب مّىن   عند أحد الورّاقني ببغدادَ  ا جالسً  كنتُ :  قال اجلاحظ    
   إن كـان مـشو  :معرفـة أم نكـرة؟ فقلـتُ   الظـىب:عـصره، فـسألىن ن من أئمـة النحـو ىفحيىي، وكا

  الدنيا أعَرفَ  ما ىف:  فقال أبو العّباس.  الصحراء فهو نكرة على املائدة فهو معرفة، وإن كان ىف
لنْحو  .منك 

 رجـل فـسلَّم، بعـض املواضـِع إذ مـرَّ بـهِ  كل ىف بينما الشيخ اخلراساىن": البخالء"ومن     
فلّمـا نظـر إىل الرجـِل قـد انثـىن راجعـا يريـُد أن يطفـَر . هلـمَّ عافـاك هللا: فردَّ عليه السالم، فقـال

فوقف الرجُل، فأقبل . فإنَّ العجلَة من عمِل الشيطان! مكاَنكَ : النهَر قال لهى اجلدوَل أو يُعدِّ 
هـذا؟  وِملَ ذاك؟ وكيـف َطِمْعـَت ىف: قـال. أريُد أن أتغّدى: تريُد ماذا؟ قال: وقال عليه اخلَرساىن

َح لَك ماىل لو ظنْنُت أنك أمحُق هكذا ! ويلكَ :  قال؟أو ليَس قْد دعوَتىن:  قال الرجل؟ومْن أ
اآليُني فيما حنن فيه أن تكون إذا كنُت أ اجلالَس وأنَت املارَّ أْن تبدأ . ما ردْدُت عليَك السالم

فـإن كنـَت ال آكـُل شـيئا سـكتُّ أ . وعلـيكم الـسالمُ :  لكَ ا ُجميبً أنَت فُتسلِّم، فأقول أ حينئذٍ 
وإن كنُت آكُل فها هنا آيٌني آَخُر هـو أن . وسكتَّ أنَت، ومضيَت أنَت وقعدُت أ على حاىل

، فيكــوُن كــالُم بكــالٍم، فأمــا كــالُم بِفعــاٍل "اهنيًئــ: "، وُجتيــُب أنــَت فتقــول"هلُــمَّ : "أبــدأُ أ فــأقول
َكْ  فـَـَوَرَد علـى الرجـِل : قـال. وهـذا ُخيـرُج علينـا فـضال كبـريا. ٍل فهذا ليَس من اإلنـصافِ وقوٌل 

قـد ُأْعِفينـا مـن الـسالِم ومـن : تلـك الناحيـة، وقيـل لـهُ  فُشِهَر بذلك ىف. حسابه شْيٌء مل يكن ىف
تقام ، وقـد اسـ"هلُـمَّ "مـن ى أ نفـسى إمنا هـو أن ُأعفـ. إىل ذلك حاجةٌ  ما ىب: قال. تكلُِّف الرد

 .األمرُ 
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مسعـت أن لــك ألـف جـواب مــسكت، :  بعـض الــثقالء فقـالايوًمـ جــاءىن: وقـال اجلـاحظ   
ــروح، أ!  جاهــل: شــخص إذا قــال ىل: فقــال. نعــم: فقلــت. منهــا فعلمــىن شــيء ى  ثقيــل ال

العصر، فلما ركـع ى رأيت معلما وهو يصل: قال بعضهم... !صدقت: قل له: أقول له؟ فقلت
ى  ابــن البقــال، قــد رأيــُت الــذ: ليــه ونظــر إىل الــصغار وهــم يلعبــون وقــالأدخــل رأســه بــني رج

 ."عملَت، وسوف أكافئك إذا فرغت من الصالة

ء"ومن     ُسِرق لرجل : " للراغب األصفهاىن من نوادر من ُسِرق منه شىء" حماضرات األد
: إىل أيـن؟ فقـال: وسئل بعـضهم... قد ُسِرق مع امليزان: فقال. ميزانك إنه ىف: درهم، فقيل له

وما وجه االستثناء؟ الدراهم : فقال. قل إن شاء هللا: فقال له رجل. امحارً ى إىل الكناسة ألشرت 
فعلت؟ ى ما الذ: فلما ذهب ُسرَِقْت منه الدراهم، فعاد فقيل له. الكناسة واحلمري ىفى، كم  ىف

 !ُسرِقت الدراهم إن شاء هللا: قال

   ".برأس املال: بكم بعته؟ فقال: فقيل. يعه فسرق منه وذهب ليباوسرق بعضهم محارً ... 
 ومن محقه أنـه جعـل ىف... فمنهم َهبَـنـََّقة: "البن اجلوزى" أخبار احلمقى واملغفلني"ومن     

. ففعلـت ذلـك ألعرفهـا بـهى أخـشى أن أضـل نفـس: عنقه قالدة من ودع وعظام وخـزف وقـال
؟. أنت أى،  أخ:  فلما أصبح قالفُحوَِّلت القالدة ذات ليلة من عنقه لعنق أخيه،  فمن أ

وإذا :  قال.  من فوقى سقط قميص: قال. امسعت من داركم صراخً : قال رجل جلحا.. .   
   أمحق، لو كنت فيه أليس كنت قد وقعت معه؟: سقط من فوق؟ قال

أجــرة احلفــر،  ومــات جــار لــه، فأرســل إىل احلفــار ليحفــر لــه، فجــرى بينهمــا جلــاج ىف. ..   
ــا، فــسئل عنهــا فقــال إن احلفــار ال : فمــضى جحــا إىل الــسوق واشــرتى خــشبة بــدرمهني وجــاء 

قل من مخسة دراهم، وقد اشرتينا هذه اخلشبة بدرمهني لنصلبه عليها ونربح ثالثة دراهم  حيفر 
 .ويسرتيح من ضغطة القرب ومسألة منكر ونكري

ً : ال، فاحرتقت ثيابه، فغضب وقاأن جحا تبخر يومً ى وحك      .وهللا ال تبخرت إال عر

ــ      قــوم، ال :  ريــٌح شــديدٌة فأقبــل النــاس يــدعون هللا ويتوبــون، فــصاح جحــااوهبــت يوًم
لتوبة، وإمنا ه  .زوبعة وتسكنى تعجلوا 
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ــ   ــاواشــرتى يوًم م رآه جحــا ا دقيًق ــدقيق، فلمــا كــان بعــد أ ل  ومحلــه علــى محــال، فهــرب 
 .كراه  أخاف أن يطلب مىن: علت هكذا؟ فقالما لك ف: فاسترت منه، فقيل له

ــوه فقيــل لــه    الكفــن فتفــوتىنى أخــاف أن أشــرت : فقــال. اذهــب واشــرت الكفــن: ومــات أب
 .الصالة عليه

فقـال ! بئس مـا صـنعت  خـرا: اكتب إىل فالن وَعنِّْفه وقل له: قال بعض الوالة لكاتبه
 .احلس موضع اخلرا بلسانك. تصدق: قال. املكاتبة أعزك هللا ال حيسن هذا ىف: الكاتب

ــه     ــه، فقالــت ل ــق رجــٌل امرأت ــٌب : أبعــد صــحبة مخــسني ســنًة؟ قــال: طّل ــد ذن مــا لــك عن
 ".!غريه

الفرقـة، ى تبغـى رفعـت امـرأة زوجهـا إىل القاضـ: "البن محدون" التذكرة احلمدونية"ومن     
جـل حـىت أقـص عليـك ال تع! أصلحك هللا: الفراش، فقال الرجل وزعمت أنه كل ليلة يبول ىف

البحر، وفيها قصر، وفوق القـصر ِعلِّيَّـة، وفـوق العليـة  جبزيرة ىف كأىنى  منام أرى ىف  إىن:قصىت
فإذا رأيت .  قبة، وفوق القبة مجل، وأ على ظهر اجلمل، وإن اجلمل يتطأطأ ليشرب من البحر

من هول حديثه، فكيف البول   هذه، أ قد أخذىن: وقالى فبال القاض. اذلك بـُْلُت فـََرًق◌ً 
 ً   ".؟مبن رأى األمر عيا

وقال ابن محدون ىف الباب الثامن واألربعني من نفس الكتاب عن النـوادر وأمهيتهـا ىف      
ا للمكـدود اسـرتاحة، ال سـيما إذا أثقلـه عـبء اجلـد، وعـاد : "حياة اإلنسان النوادر رواحة، و

ــى وهــ. حتمالــه كليــل احلــد ص فيــه، ودعابــة مل خيــل منهــا كــل شــريف صــادرة عــن مــزح قــد رُخِّ
ا ما مل تكن سفهً . ونبيه س  لتجاوز والعفو ، وال غرو وهللا عز وجل قد وعد ىفاوال  . اللمم 

بل سنة، لقوله عليه : املزاح ُهْجَنة؟ فقال: وقيل لسفيان. املسو هيلع هللا ىلص ميزح وال يقول إال حقً  كان النىب
بً ...  وال أقـــول إال احلـــقألمـــزح إىن: الـــصالة والـــسالم ى،  يومـــا وعينـــه تـــشتكاووجـــد ملسو هيلع هللا ىلص ُصـــَهيـْ

كـــل التمـــر علـــى علـــة عينـــك؟ فقـــال  رســـول هللا، إمنـــا آكلـــه مـــن شـــق: فقـــال ى  صـــهيب، 
ـــدت نواجـــذه. الـــصحيح ــىت ب ـــ. فـــضحك ملسو هيلع هللا ىلص حـ  متغـــري الوجـــه، فقـــال بعـــض اوأصـــبح ملسو هيلع هللا ىلص يوًم

أن الـدجال خيـرج، والنـاس جيـاع، فيـدعوهم  بلغىنى أنت وأم ىب: فقال. ألضحكنه: هأصحاب
ثريدتـه حـىت إذا تـضلعت آمنـت  وكفـرت بـه أم  أفـرتى إن أدركتـه أن أضـرب ىف. إىل الطعـام
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بــل يغنيــك هللا تعــاىل يومئــذ مبــا : أتنــزه عــن طعامــه؟ فــضحك ملسو هيلع هللا ىلص، وكــان ضــحكه التبــسم، وقــال
فسعت املرأة حنو . عينه بياضى زوجك، ففى احلق: وقال ملسو هيلع هللا ىلص المرأة من األنصار. املؤمنني يغىن

ــًة، فقــال هلــا قــال . اعينــك بياًضــ إن ىف ملسو هيلع هللا ىلص قــال ىل إن النــىب: مــا دهــاك؟ قالــت: زوجهــا مرعوب
جلنـة،  ادع ىل:  رسـول هللاوأتتـه عجـوز أنـصارية فقالـت .  ال لسوءابياضً  عيىن إن ىف: الرجل

: أمـا قـرأت: أما علمِت أن اجلنة ال يـدخلها الُعُجـز؟ فـصرخت، فتبـسم ملسو هيلع هللا ىلص وقـال هلـا: فقال هلا
هن إنشاًء " ً ُعُرً  * افجعلناهن أبكارً * إ أنشأ  ؟ " أترا

هللا ى بكـر رضـ  أىبأنـه خـرج مـعى رو . اوكان نعيمان أحد الصحابة البـدريني َمزَّاًحـ.. .     
ــه فــضحك، وكــان ىف ــدر  عن ــى الــزاد، فقــال اأيــضً ى اجلملــة ســويبط، وهــو ب ، وكــان ســويبط عل

تـ. أطعمـىن: نعيمـان س . وهللا ألغيظنـك: فقــال نعيمـان. أبـو بكـرى فقـال ال حــىت  وجــاء إىل 
فإن  .  أ حر:  ل، وهو دعَّاء له لسان لعله يقو ا فارهً ا عربيً اغالمً  ابتاعوا مىن: ، فقالاجلبوا ظهرً 

ركيــه لــذلك فــدعوه . بــل نبتاعــه منــك بعــشر قالئــص: قــالوا. ىغالمــى ال تفــسدوا علــ. كنــتم 
لقوم حىت عقلها، مث قال هلم ا يسوقها، وأقبل  : فجاء القوم فقالوا. هو هذا! دونكم: فأقبل 

ا احلبـل فوضـعو . قـد أخـَرب خـربك: قـالوا. أ رجل حر. هو كاذب: فقال سويبط. قد اشرتيناك
هللا عنه، فُأْخِرب بذلك، فذهب هو وأصحاب له فردوا ى فجاء أبو بكر رض. عنقه وذهبوا به ىف

ملسو هيلع هللا ىلص جرة  وأهدى نعيمان إىل النىب. القالئص، وأخربوا بذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فضحك منه حوًال 
ألعــراىب عــسل اشــرتاها مــن أعــراىب . خــذ الــثمن مــن ههنــا: ملسو هيلع هللا ىلص وقــال النــىبب  بــدينار، وأتــى 

دى األعــراىب فلمــا فتحهــا النــىب إحــدى :  فقــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصى؟ أال ُأْعطَــى مثــن عــسل:ملسو هيلع هللا ىلص 
صلى  فتبسم النىب. شيءى أردُت ِبرَّك، ومل يكن مع: مل فعلت هذا؟ قال: وسأله. هنات نعيمان

وهو ضرير، ى،  مبخرمة بن نوفل الزبري اومر نعيمان يومً ... حقه  وسلم وأعطى األعراىبهللا عليه
اجلـس، فجلـس : مـؤخر املـسجد قـال فأخـذ بيـده حـىت إذا كـان ىف. حـىت أبـول قـدىن: فقال له

: قـال. نعيمـان:  قيـل؟من قادىن: فقال. املسجد  أ املسور، إنك ىف: وصاح به الناس. يبول
ـــ. إن وجدتـــهى ه ضـــربًة بعـــصاأن أضـــربى  علـــ  أ :  فقـــالافبلـــغ ذلـــك نعيمـــان، فجـــاء يوًم

وجاء بيده وأتى به إىل عثمان وهو . ىهو ذا يصل: قال. نعم: نعيمان؟ قال املسور، هل لك ىف
مـن : فقـال. ضـربت أمـري املـؤمنني: فعاله بعصاه، وصـاح بـه النـاس. هذا نعيمان: فقالى، يصل
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عـن املـسح  سـأل رجـل الـشعىب... ا َجَرَم ال عرضُت لـه بـشرٍّ أبـدً ال: قال. نعيمان:  قال؟قادىن
صابعك: على اللحية فقال  إن خفـت فانقعهـا :قـال الـشعىب. أخـاف أال تبلهـا: فقال. خللها 

: مقدار كم؟ قال: قال. نعم: هل جيوز للمحرم أن حيك بدنه؟ قال: وسأله آخر. من أول الليل
ودخلـت  إذا نزعت ثيـاىب: هللا عنه فقال لهى حنيفة رض ىبوجاء رجل إىل أ... حىت يبدو العظم

األفـضل أن يكـون وجهـك إىل : النهر ألغتسل فإىل القبلة أفضل أتوجه أم إىل غريهـا؟ فقـال لـه
 ...".تنزعها لئال تسرق ثيابك الىت

جملس قـوم، فتـذاكروا  حضر أعراىب: "لألبشيهى" املستطرف ىف كل فن مستظرف"ومن    
أبول وأرجـع : ما تصنع؟ قال: نعم، قالوا:  أ أمامة، أتقوم الليل؟ فقال: قيل لهقيام الليل، ف

م " أو رمحنـا؟ى هللا ومـن معـ أرأيـتم إن أهلكـىن: قـل: "مـع قـوم، فقـرأ اإلمـام وصلى أعـراىب... أ
إيش كان ذنب الذين معك؟ فقطع القوم الصالة من شدة .  أهلكك هللا وحدك:فقال األعراىب

 .الضحك

الــصف األول،  وكــان ىف" أمل نـُْهِلــك األوَّلــني؟: "خلــف إمــام، فقــرأ اإلمــام وصــلى أعــراىب    
ـرمني: "فتـأخر، فقـرأ" مث نـُْتِبعهم اآلِخـرين؟: "فتأخر إىل الصف اآلخر، فقرأ ". كـذلك نفعـل 

. ىوهللا مــا املطلــوب غــري : ، وهــو يقــول، فــرتك الــصالة وخــرج هــارً اجمرًمــى وكــان اســم البــدو 
إن اإلمــام أهلــك األولــني واآلخــرين : فقــال. مــا لــك  جمــرم:  بعــض األعــراب، فقــال لــهفوجــده

 ...وهللا ال رأيُته بعد اليوم. اجلملة ىف وأراد أن يهلكىن

وانفرد الرشيد وعيسى بن جعفـر ومعـه الفـضل بـن حيـىي، فـإذا هـو بـشيخ مـن األعـراب     
 ما أحوجىن:   على دواء لعينيك؟ قالهل أدلك: على محار وهو رطب العينني، فقال له الفضل

ْه ىف: قال! إىل ذلك ّر واكتحـل بـه ينفعـك خذ عيـدان اهلـواء وغبـار املـاء فـَصريِّ . قـشر بـيض الـذَّ
ك خذ هذه ىف:  فاحنىن الشيخ وضرط ضرطة قوية وقال  ".حليتك أجرَة وصفِتك، وإن زدت زد

ــدر"ومــن      ــر ال نــصف النهــار، وهــو يتوقــع  فأقعــده إىل ادعــا بعــضهم واحــدً : "لــآلىب" نث
:  قــالى؟صــوٍت تــشتهى أى حبيــات: ، فأخــذ صــاحب املنــزل العــود وقــالااملائــدة ويتلظــى جوًعــ

 ."صوت املقلى
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ئـب صـالح "نوادر قراقوش"ومن      ، وهى من صياغة السيوطى، الذى وصف قراقوش 
، لكنـه كـان ال يستـشري فيمـا حيكـم بـه أحـ نه رجل خريِّ دا مـن العلمـاء، الدين األيوىب ىف مصر 

كــان قراقــوش ىف كــل ســنة يتــصدق علــى الفقــراء مبــال : "بــل يــصدر عــن عقلــه كمــا يــرتاءى لــه
إن زوجـى قـد مـات، وال كفـن لـه، وال مـال : جزيل، ففـى بعـض الـسنني جاءتـه امـرأة وقالـت لـه

فلـو جئـِت . مـال الـصدقة الـسنوية قـد فـرغ: فقـال هلـا. نه منه، فأعطىن كفنـه أو مثنـهعندى أكفِّ 
فإذا جـاء ميعـاد الـصدقة ىف الـسنة اآلتيـة فتعـاَىلْ نعطـك كفنـه أو . بل فراغه كنِت أخذِت كفنهق

: وهــل يقعــد امليــت ســنة مــن غــري تكفــني وال تلقــني؟ فقــال هلــا: فقالــت. مثنــه إن شــاء هللا تعــاىل
فـإن دفنتيـه رحيتيـه، . فإن شئت فادفنيـه، وإن شـئت ىف بيتـك خليـه. امليت زوجك، واألمر لك

عطـاء صـدقة : فقـال هلـا. هـذا شـىء ال جيـوز: فقالت له. ليتيته تؤذيهوإن خ وأ مـا كلفـىن هللا 
ت ميعادها، ومل يوجد عندى ماهلا ا . الزكاة لسنة جديدة مل   غلمان، أخرجوا هذه املرأة، فإ

 تدفنه بثيابه، وعند جمـىء الوقـت الـذى: قولوا هلا. قبيحة، وحتب الفضيحة، وال تقبل النصيحة
خذ كفنه وتكفنه به ىف قربه أو تلبسه هى بدال عنه وهـذا آخـر الكـالم، . نصرف فيه الصدقة 

 ."والسالم

أعيــان العــصر : "وهــذا مــا قالــه عــن قراقــوش صــالح الــدين الــصفدى ىف ترمجتــه بكتابــه    
اء الدين": "وأعوان النصر هاأتى إىل صفد أمريً ى، كان يقال إنه ظاهر . األمري  ،  على طبلخا

س أتبـاع لـه مـالح ... صـفد مـدة مديـدة وأقـام ىف. وكان عنده مماليـك وخـدام طواشـية وأوالد 
وذكـر ابـن كثـري لـه ىف ...". وكان فيه معرفة، وعنده جملدات، ويستنسخ الكتب األدبية وغريها

قـال و . إجنازات إدارية وعمرانية وسياسية وحربية عظيمة وأثىن عليه ثناء كبـريا" البداية والنهاية"
 اجـزءً ) يقـصد ابـن ممـاتى(وقد نُِسب إليه أحكام عجيبة حىت صنف بعـضهم : "عنه ابن خلكان

، وأظنهــا موضــوعة ا، فــذكر أشــياء كثــرية جــدً "أحكــام قراقــوش الفاشــوش ىف" مســاه كتــاب الطيًفــ
ــذه املثابــة؟ وهللا  عليــه، فــإن امللــك صــالح الــدين كــان يعتمــد عليــه، فكيــف يعتمــد علــى مــن 

، "النجـوم الزاهـرة" نفس ما قاله ابن تغرى بردى عند احلديث عن وفاته ىف كتاب وهو. "أعلم
لوفيـات"وصالح الـدين الـصفدى ىف ترمجتـه بــ ىف " شـذرات الـذهب"، وابـن العمـاد ىف "الـواىف 

 .حوادث العام الذى توىف فيه
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نــو وأ أيــضا أرى أن مــا قيــل ىف حقــه ال يــدخل العقــل إال إذا كــان صــاحب العقــل جم    
مث إن رجــال لــه كــل تلــك اإلجنــازات العظيمــة مــن عمرانيــة وسياســية وعــسكرية وخرييــة . رمسيــا

وغريها ال ميكن أن تكون قد صدرت عنه تلك األقوال املنسوبة إليه وال تلك األعمال املعزّوة 
ــا قــصدا أن تــضحك النــاس منــه وعليــه  لـه ممــا أرى أن ابــن ممــاّتى قــد اخرتعهــا اخرتاعــا وقــصد 

م، وهــو مــا كــانحــىت بيــد أن غايتنــا هنــا هــى دراســة . وهــذا عجيــب.  تــنحط صــورته ىف أذهــا
ا حىت ليؤلف فيها كبار العلماء، ومـنهم ابـن ممـاتى، الـذى ال  النكتة ىف أدبنا وكيف كان هلا شأ
أملك، وأ أكتب هذه الـسطور، نفـسى مـن الـضحك إعجـا حبذقـه وخبثـه وبراعتـه ىف تـصوير 

ا فيه وجناحه الساحق ىف نشر هذه الصورة املشوهة عرب األزمان حىت ُضـِرَب الرجل على غري م
ا نكت سياسية "! وال حكم قراقوش: "به املثل فقيل ىف كل حكم ظامل مدابر للمنطق والعقل إ

 . متياز

لنوادر، الىت نسميها حنن اآلن     ، ومـا "نكتا: "وكما نرى فإن األدب العرىب القدمي مملوء 
ـالسقناه  وقـد وضـع الكتـَب . هنا ليس إال عينة صغرية جدا مما حيويه أدبنا من كنوز ىف هذا ا

فيها بعُض كبار العلماء كاجلاحظ وابن اجلوزى واآلىب دون أن جيد أى منهم أى حترج مـن إيـراد 
ا، ومهما كان موضـوعها، ومهمـا كـان مـا تثـريه مـن حـساسية اجتماعيـة  درة مهما كان شأ أية 

. ســية أو دينيــة، ومهمــا كــان عريهــا، ومهمــا كــان فحــشها، ومهمــا كانــت بــذاءة ألفاظهــاأو سيا
وفوق هذا فأدبنا القدمي مل يكتف بذلك بل كان علمـاؤ يفلـسفون النـادرة ويكتبـون ىف أمهيتهـا 
ا أصنافا، ويناقشون موقـف الـدين منهـا وحاجـة  ا، ويقسمو وىف الطريقة الىت ينبغى أن تـُْرَوى 

ـا شـيئا ال يليـق بـذوى الوقـار، وهـو النفس إل تى منه واألشخاص الـذين يرو يها واملنبع الذى 
سـتحقار ) صطالح عصر" النكت"أى (ما يدل على أن النوادر  مل تكن شـيئا هينـا يـُتَـنَـاَول 

واستصغار، بل كان العلماء يكتبون عنها بعلم وحتليل وتعمق وفلسفة كأى علم أو فن جادٍّ بل 
 .دّ ُمّر اجلِ 

أخبــار احلمقــى : "ومــن هــذا مــا فعلــه مــثال ابــن اجلــوزى، وهــو مــن هــو، ىف مقدمــة كتابــه    
مجــع أخبــار األذكيــاء وذكــرت بعــض املنقــول عــنهم ليكــون  ملــا شــرعُت ىف: "، إذ قــال"واملغفلــني

ثة  ُحيَْتَذى ألن أخبار الشجعان تعّلم الشجاعة آثرُت أن أمجع أخبار احلمقى واملغفلني لثالمثاًال 
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األول أن العاقل إذا مسع أخبارهم عرف قدر ما ُوِهب لـه ممـا ُحِرمـوه، فَحثـَّه ذلـك علـى : أشياء
 أن ذكر املغفلني حيث املتيقظ على اتقاء أسباب الغفلـة إذا كـان ذلـك داخـًال  والثاىن ...الشكر

ضة ـا  وأما إذا كانت الغفلة جمبولًة ىف. حتت الَكْسب، وعامله فيه الر ال تكـاد تقبـل الطباع فإ
لنظر ىف. التغيري  يـوم القـسمة، اسـري هـؤالء املبخوسـني حظوظًـ والثالث أن يروّح اإلنسان قلَبه 

ح إىل بعض املباح من اللهو فإن النفس قد متل من الدُّؤوب ىف : فإن قائـل قائـل... اجلد، وتر
ــد رويــتم عــن النــىب ت احلمقــى واملغفلــني يوجــب الــضحك، وق إن : " أنــه قــالملسو هيلع هللا ىلص ِذْكــر حكــا

ــا جلــساءه يهــو  لكلمــة يُــْضِحك  ، فــاجلواب أنــه حممــول "ــا أبعــد مــن الثــرى الرجــل ليــتكلم 
لكــذب حيــدث النــاس ى ويــل للــذ: "ااحلــديث مفــسرً  هــذا ىفى وقــد رو . علــى أنــه يــضحكهم 

 "...فيكذب ليضحك الناس

     ً ذكــر  البــاب األول ىف: رامجهــا، وهــذه توقــد قــسمت هــذا الكتــاب أربعــة وعــشرين 
ذكـر اخـتالف النـاس  البـاب الثالـث ىف. بيان أن احلمـق غريـزة ىف الباب الثاىن. احلماقة ومعناها

البـاب . ذكـر صـفات األمحـق البـاب اخلـامس ىف. ذكر أمسـاء األمحـق الباب الرابع ىف. احلمق ىف
.  املثل مبن ُعِرف ُمحُْقهضرب العرب الباب السابع ىف. التحذير من صحبة األمحق السادس ىف

ذكـر مجاعـة مـن  البـاب التاسـع ىف. ذكر أخبار من ُضـِرب املثـل حبمقـه وتغفيلـه الباب الثامن ىف
ى البــاب احلــاد. ذكــر املغفلــني مــن القــراء البــاب العاشــر ىف. العقــالء َصــَدر عــنهم ِفْعــل احلمقــى

. ذكـر املغفلـني مـن القـضاة عـشر ىف الباب الثاىن. املغفلني من رواة احلديث وتصحيفه عشر ىف
ذكر املغفلني من  الباب الرابع عشر ىف. ذكر املغفلني من األمراء والوالة الباب الثالث عشر ىف

 البــاب الــسادس عــشر ىف. املغفلــني مــن املــؤذنني البــاب اخلــامس عــشر ىف. الكّتــاب واحلُّجــاب
مـن  البـاب الثـامن عـشر ىف. املغفلـني مـن األعـراب الباب الـسابع عـشر ىف. املغفلني من األئمة

.  مــن املغفلــنيامــن قــال شــعرً  البــاب التاســع عــشر ىف. قــصد الفــصاحة واإلعــراب مــن املغفلــني
. املغفلـني مـن املتزهـدين والعشرون ىفى الباب احلاد. املغفلني من الُقصَّاص الباب العشرون ىف

ذكـر املغفلـني  العشرون ىفالباب الثالث و . ذكر املغفلني من املعلمني والعشرون ىف الباب الثاىن
 ".ذكر املغفلني على اإلطالق الباب الرابع والعشرون ىف. من احلَاَكة
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ريـخ أدبنـا يعـرف التهمـيش وميارسـه . وننتقـل اآلن إىل اللـصوص والـصعاليك     ولـو كـان 
ونبـدأ بوصـية خالـد . ضد أحد لكان قد حجب ما كتبه أو نظمه أى واحـد مـن هـذين الفـريقني

ء"لص واملكدى البنه، وهى متاحة ىف ترمجته بـبن يزيد ال : قـال. ليـاقوت احلمـوى" معجم األد
البخـل   بلـغ ىفا ظريًفـاكـان أديبًـ. ىخالويـه املكـد: املهلـب، ويقـال لـه خالد بن يزيد موىل بـىن"

ــا بليًغــاوكــان متكلًمــ. مل يبلغــه أحــدى والتكديــة وكثــرة املــال املبلــغ الــذ ، وكــان أبــو ا قاصــا داهًي
وله أخبار حسان، ومن لطائفه وصيَّته . القاصان من غلمانه مان األعور وأبو سعيٍد املدائىنسلي

كلـه إن حفظَتـه، ومـا  إىن: قال فيها. البنه عند موته، وفيها لطائف وغرائب قد تركت لك ما 
كله إن ضيعَته وَلَما أورثتك من العرف الصاحل وأشـهدتك مـن صـواب التـدبري، وعوَّدتـك . ال 

وقـد دفعـت إليـك آلـًة حلفـظ املـال عليـك بكـل .  عيش املقتصدين خـري لـك مـن هـذا املـالمن
ى  مث إن مل يكن لك معني من نفسك فما انتفعَت بشيء من ذلـك، بـل  يعـود ذلـك النهـ. حيلةٍ 

جينً كله اعتزاًال  ـّر منقطـع العمـران، وىف وقد بلغـُت ىف.  لطاعتكا لك، وذلك املنع  البحـر  البـَ
أال تــرى ذا القــرنني، ودع عنــك مــذاهب ابــن شــرية،  سفن، فــال عليــك إذ رأيتــىنأقــصى مبلــغ الــ

وأل أهـدى مــن . صـفة الــروم ألخــذ عـىنى متــيم الـدار  ولـو رآىن. فإنـه ال يعـرف إال ظــاهر اخلـرب
القفـر مـع الغـول، وتزوجـت الـسعالة،  قـد بـت ىف إىن. الَقطَا ومن دعيمـيص ومـن رافـٍع املخـش

 اجلـن إىل اجلـن، واصـطدت الـشق، وجـاورت النـسناس، وصـحبىنوجاوبت اهلاتف، ورغت عن 
وعرفــت خــدع الكــاهن وتدســيس العــراف، وإالم يــذهب اخلطــاط والعيَّــاف، ومــا يقــول ى، الرَّئِــ

 .أصحاب األكناف، وعرفت التنجيم والزجر، والطرق والفكر

مكابـدة الليـل، وال إن هذا املال مل أمجعه إال من الَقّص والتَّْكِديَـة ومـن احتيـال النهـار و     
ة ركوب البحر ومن عمل السلطان أو من كيمياء الذهب والفضةاُجيَْمع مثُله أبدً  .  إال من معا

بـضيق صـدرك، ى ولوال علمـ. قد عرفت األس حق معرفته، وفهمت سر اإلكسري على حقيقته
 بلـغ، وبـه بلـغ بـه قـارون مـاى  لتلف نفـسك، لعلَّْمتُـك الـساعة الـشيء الـذاولوال أن أكون سببً 

لسر صديٍق، فكيف ما ال حيتملـه عـزم وال يتـسع ى وهللا ما يتسع صدرك عند. تـَبَـنََّكْت خاتون
ى ولــو كنــت عنــد. لــه صــدر؟ وَخــْزُن ســر احلــديث وَحــْبُس كنــوز اجلــواهر أهــون مــن خــزن العلــم

لوصف وال   على نفسك ألجريت األرواح ىفمأموً  األجساد، وأنت تبصر ما كنت ال تفهمه 
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لــذكرحت عليــك علــم اإلدراك وَســْبك الرخــام وصــنعة الفسيفــساء وأســرار ى ســألق ولكــىن. ققــه 
وصــنعة التلطيــف علــى وجهــه إن  الــسيوف القلعيــة وعقــاقري الــسيوف اليمانيــة وعمــل الفرعــوىن

ولــست أرضــاك وإن كنــت فــوق البنــني، وال أثــق بــك وإن كنــت . هــذه هللا مــن صــرعىت أقــامىن
ء ألىناالحًقـــ آل لـــغ ىفمل   قـــوت قـــائال...". حمبتـــك  أ والوصـــية كلهـــا علـــى هـــذا : "ويعقـــب 

   ".كراسةٍ   طويلة تقع ىفى وه. النمط، وفيها غرائب
ء وحماورات الشعراء والبلغاء"وىف      للراغب األصـفهاىن نـصوص شـعرية " حماضرات األد

.  وفلسفتها ىف احلياةلصعاليك اجلاهلية، وهم فئة من قطاع الطرق هلا شعرها وأخبارها ومبادئها
تمـع ويهـددون أمنـه،  م خارجون على ا ريخ أدبنا كامتا شيئا لكتم ما تركه هؤالء أل ولو كان 

. وينــشرون الرعــب حيثمــا حلــوا، ومعيــشتهم كلهــا قائمــة علــى النهــب والغــارات والقتــل غــدرا
ص جتمعوا معا ىف ومعروف أمر الصعاليك ىف اجلاهلية، وهم طوائف من الفتاك واخللعاء واللصو 

شعاف اجلبال والكهوف، وخرجوا يقطعون الطريق ويسرقون اإلبل وما إىل ذلك، ومـنهم عـروة 
لعـدو  بَّط شـرا والـسَُّلْيك بـن ُسـَلَكة، وهـو مـشهور  َفَرى و بن أذينة، وكان رئيسا فيهم، والشَّنـْ

عر عـروة ىف الزرايـة ومن شـ. وهم شعراء مشهورون وجمُِيِدون. السريع الذى ال يلحقه فيه الحق
علــى الـــصعلوك العـــدمي الطمـــوح الراضـــى بعيـــشة الفقــر والـــذل، والثنـــاء علـــى الـــصعلوك الـــذى 
يـضرب ىف الــبالد يهــاجم اآلخــرين وحيــصل مــنهم بقـوة ذراعــه وشــجاعته علــى مــا يريــد، ومــن مث 

  :يعيش عيشة هنيئة
ـــعلوكً  ــــــ ـــــــى ُهللا ُصـ ـــــــنَّ لَيْـ اَحلـــ   لُــــــــــهُ  ِإذا َجـــ

ــــــصَ     ــــشَ  اىفُمــ ــــــاملُــــ ـــــَزرِ ااِش آِلًفــ ــــــــلَّ َجمــــ    ُك

    
ـــةٍ  ــــ ـــــــلَّ َليَل ــــِسِه ُك ـــ ــــن نـَْف ـــ ـــــــىن ِم ـــــــدُّ الِغ   يـَُع

ـــا ِمـــــــن َصـــــــديٍق ُميَـــــــسَّرِ     ــاَب ِقراهــــ   َأصـــــ

    
ـــــــــسً  ِعـــ ـــصِبُح  ُـــــــــ ــاُم ِعــــــــــــشاًء مثَُّ ي ـــــــــ   ايَنـ

ــــــرِ     ــ ــــِه املُتـََعفِّ ـــتُّ احلَــــــــصى َعــــــــن َجنِبــــ   َحيُـــــ

    
ــــِسهِ  ــــــ ـــــزاِد ِإال لِنَـْف ـــــ ــــُل الِتمــــــــــاِس ال   َقليــــــ

ـــــالَعريِش ا    ــــ ــسى َك ــــــ ــــَو َأمـ ـــــ ـــــــــوَّرِ ِإذا ُه   ملَُج

    
ــــــــساَء احلَــــــــــ ِــ ـــُني ن ــــ ـــ ــسَتِعنُّهُ ى يُع ــــــــ ـــــــــا َي   مـ

ــــسِ     ـــى َوُميْـــــ ــــ ــــسَّرِ اَطليًحـــ ــــــالَبعِري املَُحــــــ    َكــــ

    
ــــــــعلوكً  ــــــنَّ ُصــ ـــهِ اَوَلِكــــ ــــــحيفُة َوجِهـــــــ    َصــــ

ــــــــــوِّرِ     ـــــــَضوِء ِشــــــــــهاِب القــــــــــاِبِس املُتَـنَـ   َكـــ

    
ـــــــــــال  ــِه َيزُجرونَــــــــــــهُ ُمِطـ ــــــ ــــــى َأعدائِــــ    َعلــــــ

ـــــــــَشهَّرِ     ـــــَر املَنـــــــــــيِح املـُـ   بِـــــــــــساَحِتِهم َزْجــــــ

    
ـــهُ  ـــــــــ ــــ ــــــوَن اقِرتاَب ـــــــــ َمنـ َ ـــــــــدوا ال  ـــــــ   ِإذا بـَُع

ــــــــِب املُتَـَنظَّــــــــــــرِ     ــــــــِل الغائِــــ ــــَشوَُّف َأهــــ   تَــــــــ
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ـــَة يـَْلَقهـــــــــــــا ـــــــَق املَِنيَّــــــــــ ــــــ ـــــــــذِلَك ِإن يَل ــــ   َف

ـــدً     ـــــ ـــاَمحي ــــ ـــستَـْغِن َيوًمـ ــــ ــــــــِدرِ ا، َوِإن يَـ    َفَأْج

    
بط شرً      ال تنكحيـه، فإنـه ألول : سـهم فقـال هلـا قائـل  امرأة من هذيل من بىناوخطب 

بـط شـرً .  يفقـدا غـدً نـصل غارتـه علـى اآلخـرين وأمالكهـم افقـال   مـدافعا عـن نفـسه ومفـاخرا 
 :واستعداده للموت ىف أية حلظة ىف سبيل هذه الغاية

ـــــا ــــــ ـــــــــالوا هلــ ـــه: وقــــ ــــ ــــــ ـــــه فإن ــــــــ   ال تنكحي

ــــــ    ـــــــــ ـــــصل أن يالق ــــــــ ــ ـــــاى ألول ن ـــــــــ   جممعـ

    
ــن رأ ــــر مـــــ ـــ ــم ت ـــيًال ى فلـــــ ـــاذرتفتــــ    وحــــ

ـــــا    ـــــــل أروعــــ ــ ـــــــــس اللي ــن الب ــــــ ـــــا مـ هــــ   ميُّ

    
ـــــرارِ  ــل غــــــ ـــــــــهقليـــــــــ ــ ــــــــــُرب مهِّ ـــوم أكـ    النــــــــ

ــــــــــا    ــــــــا مقنعـ ـــ ــــى كمي ــــــ ــأر أو يلقـ ـــــــــ   دم الث

    
ـــــــــةً  ــــ ـــــــــزاد إال تعل ــــ ــــــار ال ـــــــــــــل ادخـــــــ   قلي

  وقــــد نــــشز الــــشرسوف والتــــصق اِملَعــــى   

    
ـــــسه ـــــــــ ــشجع نف ــــــ ــــــ ـــــــــــل ي ـــله كـــ ـــــــــ   تناضــ

ـــه ىف    ــــــــ ــــــــــا طب ــــشجعا ومـ ـــــــ ـــــــــــه أن ي   طرق

    
ـــه ــىت َأِلْفنَـــــ ــــــوحش حــــــ ــــــىن الــ   يبيــــــــت مبغــ

ـــــا    ــــــدهر مرتعـ ــــــى هلــــــا ال ـــــصبح ال حيِم   ويـ

    
ـــــيد و  ـــهرأيــــــــن فــــــــىت ال صـــ ــــش يهمـــــ   حــــ

ـــو صـــــافحْت إنـــــسً     ــ ـــــصافحنه معـــــاافل    ل

    
ــشقهم ـــــــــ ــ ب املخـــــــــــــاض ي ــــن أر   ولكـــــــــ

ـــــــشيعً     ـــــــــــ ــــ ــــــدوه أو رَأْوه مــ ــــــ ـــــــــ   اإذا افتقـــ

    
ـــــــين، وإىن ـــــــــ ـــــم أن ـــــــــ ــ ـــــــٌم، ألعل ـــــــــ   وال عل

  ســـــألقى ســــــنان املـــــوت يرشــــــق أضــــــلعا   

    
ـــرة مــــــــن مكــــــــاثر ـــى غــــــــرة أو جهـــــ ـــــ   عل

ــــوت حـــــــىت تسعـــــــسعا    ـــزال املـــ ـــال نــــ   أطــــ

    
  أو أرىى احلـــــ وكنـــــت أظـــــن املـــــوت ىف

ـــــــذ    ـــــ ــــــــــاأل ــ ــــــــــوت مقنع ــ ـــرى أو أم ـــ ــــ    وأكــ

    
ـــــىت ـــــدهر إال علـــــى ف ـــــست أبيـــــت ال   ول

ــــــــــا    ـــــــــسرب أمجع ــــــر الـ ــــ ــــــــلِّبه أو أذع   أســ

    
ـــه ــــ ــــد أنـ ــــ ـــــال الب   ومــــــــن يــــــــضرب األبطـــ

ــم مــن مــصرع املــوت مـــصرعا      ســيلقى 

    
ومن  شعراء الصعاليك أيضا أبو خراش اهلذىل، وهو من الصعاليك املخضرمني، ويزيـد     

ب بعد اإلسالم فقالوكان يى، بن الصَّقيل الُعقيل   :سرق اإلبل، مث 

ب املخــــــــــائضِ  ــــــــل ألر ــ ــــوا: أال ُق ــــــ   أِمهل

ـــــــــدُ     ـــــــوَن يزيـــ ـــا تعلمـــــ ــــــ ـــ َب عمَّ   فقــــــــــــد 

    
ــــــار بعــــــــَدما ـــن النــ ـــــــو مـــــ ـــــَرَأ ينجـ   وإنَّ امـــ

ــــــــسعيدُ     ـــــــ ــــــــــا ل ــــ ـــــــــن أعماهلـ ـــزوَّد مــــــ ــــ ــــــ ــ   َت

    
ــــــادفتْ  ـــــَك وصــ ـــ ــــــــا أخطأْت ـــا املن   إذا مـــــ

ــــتعودُ     ــــــ ـــــــا ســـ ــــــ ــــــــاعلْم أ ــــــَك فـــــ يَمـــــــ   محَِ

    



 

١٢٨

للجاحظ وغريمهـا ِذْكـٌر للـصٍّ آخـر " البيان والتبيني"للبالذرى و" شرافأنساب األ"وىف     
. ىمل يتب بـل ظـل حيـرتف اللـصوصية إىل زمـان علـى بـن أىب طالـب هـو شـبيب بـن كريـب الطـائ

ــة املــازىن  ــو حردب ــن الريــب املــازىن وعرقــل الــسعدى وأب ومــن صــعاليك العــصر األمــوى مالــك ب
الــسعدى وعبيــد بــن أيــوب العنــربى وأبــو النــشناش ومــسعود بــن خرشــة وعبــد هللا بــن األحــدب 

ــدل الطــائى والــسمهرى بــن بــشر  ــال البــاهلى و ن بــن خطــار والقّت واألحيمــر الــسعدى واهليــز
للبكرى نقـرأ هـذه " املؤتلف واملختلف ىف أمساء الشعراء"وىف . واخلطيم العكلى وشظاظ الضىب

، ا فارًسـاوكـان القتّـال شـاعرً ... بـاهليالقتـال الى احلـسن بـن علـ: "السطور عـن القتّـال البـاهلى
 ً   الـشريعة، وخـربه ىف  فهرب وصعد يذبل فأقـام بـه وألفـه النمـر، وكـان يـرد معـه ىفوأحدث حد

هلة  :وله أشعار منها قوله. كتاب 

ـــــر  ـــــاى تقــــــــول ابنــــــــة البكـــ ـــــــا بــــــــدا لنـــ   ملـ

ــــــــانُ     ـــــــــٌة وبـَنَـ ــــا ِلمَّ ــــــدى الـــــــــسرت منهـــــ   :لـــ

    
ـــوم أســـــــــود شـــــــــاحبً  ــــ ــ   اأراك ظللـــــــــت الي

ـــــــد     ــــ ــــــــــوانطري ــــــــك الرجـ ـــ ـــــــــــروى ب   دم ي

    
ــــــه ـــــفر يــــــــشكو الكــــــــالل ركابــ   أخــــــــا ســـ

ــــــــان    ــ ــــر العــــــــــيش بعــــــــــد لي ــــدل مــــــ ــــــ   "تب

    
البن قتيبة عن األحيمر السعدى وحياته القلقة اخلائفة ىف القفار " الشعر والشعراء"وىف     

ـــصً : "والبـــوادى ـــسلطاَن فخـــرج ىفاكـــان األحيمـــر ل ت، فخلعـــه قومـــه، وخـــاف ال   كثـــري اجلنـــا
ر أو قـد قربـُت منهـا، وذلــك ألىن فظننـت أىن: قـال. َفـار األرضالَفلَـَوات وقِ    قـد جــزُت خنـل و

وكنــت . ىرجيــع الظبــاء النــوى، وصــرت إىل مواضــع مل يــصل أحــد إليهــا قــط قبلــ كنــت أرى ىف
ـائم الـوحش فـال تنفـر مـىن ـا مل تـر غـري  أغشى الظباء وغريها من  قـطُّ، وكنـت آخـذ منهـا ى أل

 :وهو القائل. ا فزعً امل أره قط إال شاردً  ، فإىنما شئت إال النعامى لطعام

لذِّْئب الذئُب، َعَوى    َعَوىِإذْ  فاْسَتْأَنْسُت 

ــــريُ     ــــ ــ ـــْدُت َأِط ـــــــ ـــــساٌن، فِك ـــــ ــــــوََّت ِإن   وَصــــ

    
ــــــَشاِنئٌ  ــــ ـــــــــــ ـــ ـــيِس َل ــــــ ِـــــــــــــــ   رََأى هللا إّىنِ لألَن

ــــُضهم ىل    ـــــــــ ــــ ــــــــــِمريُ  وتـُْبِغ ــــــ ــــــــٌة وَضـ ـــــــــ   ُمْقَل

    
ـــ ــــ ــــ ـــــــــــُل، ُحْكُم ـــــــــــِل، ِإْذ واراِىنَ اللَّْي   هُ فِللَّْي

ــــُذورُ     ، نُـــ ــــىَّ ـــشَّْمِس، ِإْن غابَـــــــْت َعَلـــ   وللــــ

    
ــــــــــِسَى َأْن أَُرى ـــــــ ــــــَتحىي لنَـْفـ ـــــــــ ـــ   وِإىنَّ َألْس

ــــــريُ     ــــه بَِعـــــــ ـــــْيَس فيـــــــــ ــــــــــٍل لَــــــــ ــــــرُّ َحبْبـــ   َأُمـــــــ

    
ـــــــــريَهُ  ــ ــــــيَم بَِع ـــــ ـــــــــــَد اللَِّئ ـــــــــــأَل الَعْب   وَأْن َأْس

ــراُن َرىبِّ ىف    ــــــ ــــــريُ  وبـُْعـــــــــ ـــــــ ــــــــــــِبالِد َكِثــــ   "الـــــ
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مـوردا بعـض حيلـه العجيبـة ىف " لتـذكرة احلمدونيـةا"أما شظاظ فيقول عنه احلمـدوىن ىف     
 من أهل البصرة كان له بنت أن رجًال  لصوصيىت أعجب ما رأيت ىف: قال شظاظ: "اللصوصية

فحلف أال يزوجها من أحد . عم ذات مال كثري، وهو وليها، وكانت له نسوة فأبت أن تتزوجه
ـا ت عليـه، وأىب اآلخـر أن يزوجهــا مــن أهـل البـصرة، فحرصـ وكـان خيطبهـا رجـل غـىن. إضـرارًا 

لـدو علـى مرحلـة مـن البـصرة، وهـو منـزل الرفـاق إذا  مث إن وىل. منه األمر حج حىت إذا كـان 
كـــان ى  فـــُدِفن برابيـــة وشـــيد علـــى قـــربه، فتزوجـــت الرجـــل الـــذ صـــدرت أو وردت، مـــات الـــوىل

م ومـا مع: قال شظاظ. خيطبها هـم، واتبعـتهم وخيـرج رفقـة مـن البـصرة معهـم بـز ومتـاع، فتبـصر
موا بـَيـَّتُّهم فأخذت متاعهم. من البصرة حىت نزلوا  ضـرً  وضـربوىن مث إن القـوم أخـذوىن. فلما 

ــ ــال.  وجرحــوىنامربًح ً  كــل كثــري وقليــل فرتكــوىن  ليلــة قــرة، وســلبوىن وذلــك ىف: ق : قــال. عــر
زعت لوحـه، مث كيف أصنع؟ مث ذكرت قرب الرجل فأتيت فن: ومتاوتُّ هلم، وارحتل القوم، فقلت

: قال. اآلن أفيق فأتبعهمى لعل: للوح وقلتى  فدخلت فيه، مث سددت علاحتفرت فيه سرً 
لقرب الذى ومر الرجل الذ لرفقة، فمر  ملرأة  وهللا : أ فيه فوقـف عليـه وقـال لرفقتـهى تزوج 

وته فقلعــت وعرفــت صــ: بُــْضَع فالنــة؟ قــال شــظاظى ألنــزلن إىل قــرب فــالن حــىت أنظــر هــل َحيِْمــ
لسيف من القـرب وقلـت فوقـع وهللا : قـال. بلـى ورب الكعبـة ألمحينَّهـا: اللوح مث خرجت عليه 

فأخذت وعهد هللا . على وجهه مغشيا عليه ما يتحرك وال يعقل، وسقط من يده خطام الراحلة
خبطامها، فجلست عليها وعلى كل أداة وثياب ونقد كان معه، ووجهتها قصد مطلـع الـشمس 

اهارً  لقصة وحيلف هلـم أن امليـت .  من الناس فنجوت  وكنت بعد ذلك أمسعه حيدث الناس 
والنـاس . يومـه مث هـربى كان منعه من تزوج املرأة خرج عليه من قربه فـسلبه وكتفـه، فبقـى  الذ

فعـــاقلهم يكذِّبـــه، واألمحـــق مـــنهم يـــصدِّقه، وأ أعـــرف القـــصة وأضـــحك معهـــم  : يعجبـــون منـــه
 ".كاملتعجب

فمــنهم شــعراء الــصعلكة : وىف العــصر العباســى وجــد الــشعراء الــصعاليك فرقــا وألــوا    
ومنهم من يهجون الناس كى يفوزوا بشىء من أمـواهلم  . املسلحون كبكر بن النطاح وأىب النداء

كاحلمــدوىن والعمــاىن وأىب الــشمقمق وأىب فرعــون الــساسى وأىب املخفــف والعبــاس بــن طرخــان 
ومنهم الطفيليون كطفيل بن . منهم اللصوص، ومن أشهرهم عثمان اخلياطو . وعمرو بن اهلدير
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ـــف واألحنـــف . زالل وعثمـــان بـــن دراج ـــل بـــن حن ـــارون واملكـــدون، ومـــنهم إمساعي ومـــنهم العي
ب وأسـود  العكربى ومسعر بـن مهلهـل وأىب دلـف اخلزرجـى وابـن كربويـه وأبـو الـدود وأبـو الـذ

 .الزبد وأبو األرضة وأبو النوابح

 اكـان بكـر بـن النطـاح صـعلوكً ": "األغـاىن"نقف عند ابن النطاح، وفيه يقول صاحب و     
وكـان .  سـلطانياايصيب الطريق، مث أقصر عن ذلك، فجعله أبو دلف من اجلند، وجعل لـه رزقًـ

لـــشجاعة ا شـــاعرً ا فارًســـ بطـــًال اشـــجاعً   حـــسن الـــشعر والتـــصرف فيـــه، كثـــري الوصـــف لنفـــسه 
 :يقول فيها قصيدته الىتى لنطاح احلنفقال بكر بن ا... واإلقدام

ــواىناهنيئًـــــــــــ ــــــ ــــدهم  إلخـــ ــــــ ــــداد عيـ   ببغـــــــ

ـــــــــد    ــبِ ى وعيـ ــــــــ ـــــراُع الكتائ ـــــــواٍن قـــــ   حبلـــ

    
لـشجاعة، ومـا رأيـت لـذلك : وأنشدها أ دلف فقال له     إنك لتكثر الوصـف لنفـسك 

؟ غنـاء يكـون عنـد الرجـل احلاسـر األعـزلى أيهـا األمـري، وأ: فقال لـه.  قط وال فيكاعندك أثرً 
فأعطوه ذلك أمجع، فأخذه وركب الفرس وخرج . ا ورحمً ا ودرعً ا وترسً ا وسيفً اأعطوه فرسً : فقال

دلــف ُحيَْمـل مــن بعــض ضـياعه، فأخــذه وخــرج مجاعـة مــن غلمانــه  علـى وجهــه، فلقيـه مــال ألىب
زمواافمانعوه عنه، فجرحهم مجيعً  ملال فلم ينزل إال على عشرين فرسخً .  وقطعهم وا ، اوسار 

ىبفلم . وائـل حنن جنينا على أنفسنا، وقد كنا أغنيـاء عـن إهاجـة أىب: دلف قال ا اتصل خربه 
ألمان، وَسـوَّغه املـال، وكتـب إليـه صـر إلينـا، فـال ذنـب لـك أل حنـن كنـا سـبب : مث كتب إليه 

ك وحتريضنا  "....فرجع ومل يزل معه ميتدحه حىت مات. فعلك بتحريكنا إ

م املـأمون وبعـد  كـان ىف: "اجلراح عن أىب املخفف عـاذر بـن شـاكرالبن " الورقة"وىف      أ
، وتركب ا، وكان يركب ِمحارً ا شاعرً ا طيبً اوكان ظريفً ... وصف اخلبز ذلك ببغداد، وله أشعار ىف

جـر وال صـانع إال ى وال ميـرُّ بـذ. وحتتها ُخرٌج ويدور ببغـداد.  آخراجارية له محارً  سـلطان وال 
ممـن يـستطيبه وحيُِـبُّ ى وكنـت وغـري :  مثـل قطعـة أو رغيـف أو كـسرة، قـالاريً  يـساأخذ منـه شـيئً 

 من ذلك ا كثريً اله شعرً  وأنشدىن. ىوامسى ال أخالف رمس: حمادثته حنتبسه فال يقيم عند ويقول
 :قوله

رِ  ـــــَك رســـــــــــَم الـــــــــــد   دَْع عنــــــ

ـــــــــــارِ     ــــــــ ــ ــــفات الِقَف ـــــــــ ــــــ   ودَْع ِصــ

    
ــــــومٍ  ــــ ـــــِر قـ ــــــ ـــــــْن ِذْك ـــــــــــدِّ عــــ   وَع

ـــــــــروا ىف    ــــ ـــــْد أكث ــــــــ ـــــــــــارِ العُ  ق ــ   َق
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ين ــز ــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــفاِت ال ــــ   ودع ِصـــــــــ

ـــذاِرى ِر ىف    ــــ ــــــ ـــُصوِر العــــ ــــــ   ُخــــــــ

    
ــــــ ــــــ ـــــْف رغيًفـــ ــــ    ســـــــــــــــر اوصــــــ

ــــــارِ     ـــــــ ــــُس النهــ ـــــــــ ــــه مشــ ــــــ   َحَكْتــــ

    
ــــــــــدِر ملــــــــــا اسْ    أو صــــــــــورُة الب

ــــــتّم ىف    ــــــــــــــ ــــــ ـــــــِتدارِ  ت ـــــــــ ــــــ   االســــ

    
ــــــــــسن إال ـــــــــ ـــــــــــــيس حيــــــ ــــــــ ــــ   فل

ــــــــــعاِري ىف    ــــــ ـــــفه أشـــــــ ــــــــ ـــــــــ   وصـ

    
ـــــــــدميً  وذاَك أىن ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   اقـــــــــــــــــ

ـــــــــذار     ـــــــــه ِعــــ ــــــُت فيــــ ــــــ   " ىخلعـ

    
ــاوهــذا كــالم جديــد ىف األطــال لقــد وقــف الــشعراء مــن قبــل علــى األطــالل . ل والوقــوف 

خلمــر لوقــوف علــى . وســخر أبــو نــواس مــن ذلــك التقليــد ودعــا إىل البــدء  وإىل جانــب البــدء 
لنـسيب وغـري  لـشكوى مـن الـسهد أو  األطالل كان هناك شـعراء آخـرون يبـدأون قـصائدهم 

 . إدارة القصيدة كلها على الرغيفأما شاعر فدعا إىل البدء مبدح الرغيف بل إىل. ذلك

، وابـن اجلـوزى ىف "اإلمتـاع واملؤانـسة"ولدينا َعيَّار امسه أسـود الزبـد تناولـه أبـو حيـان ىف     
ريـــخ امللـــوك واألمــــم" ــرى بـــردى ىف "املنـــتظم ىف  ــوك مــــصر "، وابـــن تغـ النجــــوم الزاهـــرة ىف ملـ

غريـب مـا جـرى أن أسـود الزبـد  ومـن : "قـال. وسوف يكون نقلنا هنا عن أىب حيـان". والقاهرة
و اكان عبدً  إىل قنطرة الزبد ويلتقط النوى ويستطعم من حـضر ذلـك املكـان بلهـٍو ولعـب، ى  

ن ال يتوارى إال خبرقة، وال يؤبَـه لـه وال يبـاَىل  فلمـا حلـت . ومـضى علـى هـذا دهـر. بـه وهو عر
ود مـن هـو أضـعف منـه قـد ملا وقعت الفتنـة، وفـشا اهلـرج واملـرج، ورأى هـذا األسـ النفرة، أعىن

ب وأغار وسلب، وظهـر منـه شـيطاٌن ىفاأخذ السيف وأعمله، طلب سيفً  َمـْسك   وشحذه، و
تـ م  لغرائـب ى إنسان، وَصـُبح وجهـه، وَعـُذب لفظـه، وَحـُسن جـسمه، وَعـِشق وعُـِشق، واأل

سـة علـيهم، ، وأطاعه رجاٌل وأعطـاهم وفـرَّق فـيهم، وطلـب الرا قائدً :ىفلما ُدعِ ... والعجائب
فممــا ظهــر مــن حــسن خلقــه، مــع شــره ولعنتــه، وســفكه . صــار جانبــه ال يــرام، وِمحَــاه ال يــضام

للـدم، وهتكـه للحرمـة، وركوبـه للفاحـشة، ومتـرده علـى ربـه القـادر، ومالكـه القـاهر، أنـه اشــرتى 
فلما حصلت عنده . لف دينار، وكانت حسناء مجيلةى النخاسني عند املوصل جاريًة كانت ىف

فقـال . أكرهك كما أنت:  قالت؟ما تكرهني مىن: حاول منها حاجته، فامتنعت عليه، فقال هلا
. أو خـٌري مـن ذلـك؟ أعتقـك وأهـب لـك ألـف دينـار: قال هلـا. أن تبيعىن: فما حتبني؟ قالت: هلا

. ابـن الـدقاق عنـد مـسجد ابـن رغبـانى نعم، فأعتقها وأعطاها ألف دينار حبضرة القاض: قالت
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ا علـى كراهتهـافعجب الناس .  من نفسه ومهته ومساحته، ومن صربه على كالمها، وترك مكافأ
 ".مثلها فلو قتلها ما كان أتى ما ليس من فعله ىف

اية هذه اجلولة مع الصعاليك والعيَّارين واللصوص وأشباههم ننقل هذه النصوص      وىف 
حماضـــرات : " األصـــفهاىنوهـــى مـــن كتـــاب الراغـــب. النثريـــة املتعلقـــة بـــبعض جوانـــب موضـــوعنا

ء وحماورات البلغـاء والـشعراء بـة ومـن عقعـق ومـن : قيـل: الـسرقة":  "األد فـالن أسـرق مـن ذ
لسرقة. شظاظ لكعبة لسرقها: وقيل. وهو رجل موصوف  لِـصٌّ ِشـصُّ : وقيـل. فالن لو خال 

لــسرقة شــيبان بــن شــهاب. علــى اِإلْتبــاع ــا ى دبــة فيــأت كــان جيمــع الُقــَراد ىف. ومــن املوصــوف 
 :ومنه قول الشاعر. عطَن اإلبل إذا استقرت فيه فيفتحها مث يرسلها، فتتبدد اإلبل، فيسرقها

ــْدمً  ـــــــ ـــــــدٌر ِق ـــــى جحــ ــــهاوأوصــــ ـــ ــ    بني

ــــى البعـــــــــريِ     ـــَراد علـــــ ــــــ ــــــــال الُق   رسـ

    
ــاط: أصــناف اللــصوص     ــال، : احلــضر والــسفر مخــسة الــسارق ىف: قــال عثمــان اخلي احملت

فاحملتــال اســم ملــن ال يعمــل إال حبيلــة وال . النّبــاش، واخلّنــاقوصــاحب ليــل، وصــاحب طريــق، و 
م م وال يستـصحبو لصرب والنجـدة، واللـصوص يبهرجـو وأمـا صـاحب . يقتل، فهو ال يـُْعَرف 

وأمـا اخلنـاق فمـا مـنهم واحـد . والنباش معروف. الليل فالنّقاب واملتسلق واملكابر وأشباه ذلك
ويــصحب الرجــل املنفــرد مــن . األســفار منــا يكــون ىفإال وهــو صــاحب بعــج ورضــخ، والرضــخ إ

ئًمـاالرفقة، ومعه حجران أملسان ملمومان قدر ملء الكف، فإن قدر عليـه سـاجدً  ، وإال ا أو 
لقتــل خمافــة املطالبــة. ، فيعمــد إىل صــماخه وال خيطــئافقائًمــ ــرهم ال يرضــى  س . وأكث وتعــني 

وم، فلمــا أعيــاهم أمــره وكــادوا يبلغــون املنــزل  معــه مــال، وكــان ال ينــزل إال بــني القــامــنهم شــيخً 
 عنقـه وغطـاه بثوبـه، وأذن ىف  مـن القـوم، فـألقى أحـدهم الـوتر ىفوخافوا الفوت وجدوا تشاغًال 

سلوا ربكم :  فقالوا.  ما لكم والرجل؟ خلوا عنه: أذنه فأخذ املخنوق خيور، فاجتمع القوم فقالوا
م، وىف: فلما رأوه قد برد قالوا. استحياالعافية وتباعدوا عنه، فإنه إذا أفاق ورآكم   دعوه قد 

ــه ــا تفــرق القــوم أخــذوا املــال وتركــوه. النــوم راحت ــاقني مــن حيمــل الرجــل إىل داره . ومل ومــن اخلن
 عنقه ضرب أصـحابه الطبـل والـصنج وتـصاحيوا كمـا يفعـل النـساء ىف حبيلته، فإذا ألقى الوتر ىف

 .البيوت ليخفى صوته
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يلزم الصيارف يتأمل كل ى فالعني الذ. والشاغل والطرّارى  العني واملؤت:َعَونَة اللصوص    
تــ تــى مــال حممــول  دار قــوم يتطلــب أنــه يتوضــأ، فيتعــرف ى الــسفن فيتعــرف موضــع احلِــْرز، و

يتوىل البيع واالبتياع هلم، وجيعل عند ذلك  ى الذى واملؤت. يقصدون منهى خزائنهم واملوضع الذ
والطرار إذا ظفروا به . يشغل القوم عن اللصى والشاغل هو الذ.  حملةكأنه أمري قرية أو زعيم

. ذهـب مبـاىلى هـو الـذ. هذا وهللا صـاحىب: ويقول. جييء اللص فيضربه ما ال يضربه السلطان
سف مع القوم  ...ويضربه وحيتال بذلك حىت يتشاغل عنه القوم، فإذا تشاغلوا عنه أفلته و

 ابعــضهم بعــضً  مل تــزل األمــم يــسىب: قــال عثمــان اخليــاط: حتــسني التلــصص والتــبجح بــه    
خذونــهاغــزوً : ويــسمون ذلــك أخــذ مــال  غنيمــة، وذلــك مــن أطيــب الكــسب، وأنــتم ىف: ، ومــا 

 :وأنشد". ُشَراة: "كما مسى اخلوارج أنفسهم" ُغَزاة: "الغدر والفجرة أعذر، فسموا أنفسكم

  الفــــىت إمــــا جلــــيَس خليفــــةٍ ى ســــأبغ

ـــ    ــــ ــواًء أو خميـ ـــــوم ســــــ ـــ   َف ســــــــبيلِ يق

    
ـــرق مــــال هللا مــــن كــــل فــــاجرٍ    وأسـ

ـــولِ ى وذ    ــــــ ــــات أكــ ــــــ ــٍة للطيبـ ـــــــــ   ِبْطَن

    
 .كل أموال اليتامىى الذى والقاضى  من احلاكم املرتشاللص أحسن حاًال : وقالوا    

 : التجسري على التلصص

روا صبيانكم على املخارجات وعلموهم الثقافة، وأحضروهم ضرب : عثمان اخلياط َجسِّ
أصحاَب اجلرائم لـئال جيزعـوا إذا ابْـتـُلُـوا بـذلك، وخـذوهم بروايـة األشـعار مـن الفرسـان، األمراء 

ــا تــورث الِكظَّــة وحتــدث . وحــدثوهم مبناقــب الفتيــان وحــال أهــل الــسجون كــم والنبيــذ، فإ وإ
لليــل وال بــد لــصاحب هــذه الــصناعة مــن جــراءة . الثقــل، وتــدعو إىل البــول والنــوم وال ســيما 

  .أن خيالط أهل الصالح وال يتز بغري زيهى وطمع، وينبغوحركة وفطنة 
ــى ُحِكــ: التلــصص اســتعمال الظــرف ىف     ألنــه " اخياطًــ ":ىعــن عثمــان اخليــاط أنــه إمنــا مسُِّ

بيتــه وخــرج وســد النقــب   صــناعة التلــصص، وأخــذ مــا ىف نقــب علــى أحــذق النــاس وأبعــدهم ىف
، وال  ا، وال كرميًــا وإن كــان عــدوً ارً مــا ســرقت جــا: وحكــى أنــه قــال. بــذلكى كأنــه خاطــه، فــسم

ً  اضـــمنوا ىل: وقـــال ألصـــحابه.  بغـــدرهاكافـــأت غـــادرً  ال تـــسرقوا :  أضـــمن لكـــم الـــسالمةثـــال
أيـــديهم  اجلـــريان، واتقـــوا احلُـــَرم، وال تكونـــوا أكثـــر مـــن شـــريك مناصـــف، وإن كنـــتم أوىل مبـــا ىف

م وغشهم وتركهم إخراج الزكاة وجحودهم الودائع مان، وكان من أجلد هذه وخرج سلي. لكذ
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صــحابه إىل دار بعــض الــصيارفة فــاختفوا، فلمــا أرادوا االنــصراف قــال بعــض  ــة  العــصابة، ليل
علــى أن ال : دعنــا نقـم علــى مفـارق الطــرق لنأخـذ مــن بعـض املــارة نفقـة يومنــا، فقـال: أصـحابه

م  هيئة، فلما وهل يفعل ذلك إال اجلبان؟ فبينما هم كذلك إذ مر شاب ذو: فقالوا. تبطشوا 
دعه، فإنه َسلََّم : قرب سلم عليهم، فرد عليه بعضهم السالم، فقام إليه بعضهم، فقال رئيسهم

. أخـاف عليـه غـريكم: سبيله؟ قالى فنخل: قالوا. لَيْسَلم، وأجابه بعضكم، فصار له ذمة بذلك
 حـوطنَّكم مبـاىلأل:  وقـالففعلوا، فلمـا بلـغ دفـع هلـم مـاًال . ليذهْب معه ثالثة يوصلونه إىل منزله

لــدراهم قــال رئيـسهم. بــه ملــا عــاملتموىنى وجـاه خــذون . هــذا أقــبح مــن األول: فلمـا عــادوا 
ــه املــالمــاًال  لعهــد؟ ال أبــرح أو تــردوا إلي ــاء  ــد افتــضحنا : فقــالوا!  علــى قــضاء الــذمام والوف ق

لصبح خري من تضييع الـذمام: فقال. لصبح ت منـذ مـا خنـت وال كـذب: وقـال. ألن نفتضح 
 ...تـََفتـَّْيت

جبـراب  ائتـىن: غـدوة، وهـو فـارس مـع غـالم، فقـال  ىفاأتـى بعـضهم بـزازً : فعل الطـرارين    
ـْل، وخـذ الـثمنى وجـراب مـرو ى بلخ  ائتـىن: فـأخرج ذلـك وسـاومه وأطمـع التـاجر وقـال. وَعجِّ

لنـاس: فلما دخل احلانوت قال. خر ً ! ما أضيع متـاعكم وأنـتم تـسخرون   أخـذ لـو أن إنـسا
متاعك هذا وقفل الباب هكذا ما كنت تفعل؟ فحرك التـاجر البـاب يظـن أنـه يلعـب، فـإذا هـو 

ى ترمـ! الـدنيا أعجـب مـن فـالن مـا ىف: ودخل آخر على قوم فقال أحدهم. قد مر إىل الساعة
ك بــه، وإن شــئت بغــريه: اهلــواء خبامتــك ىف أ أريكــم مــا هــو أعجــب مــن : فقــال. فــإن شــئت أ

القهفـرى ويـصفر، وينظـر ى أصابعه وجعل ميش فأخذها كلها فجعلها ىف. اتيمكمهاتوا خو . هذا
 !".هذا وهللا أعجب: إىل عني الشمس حىت غاب عن أعينهم، فطلبوه فلم جيدوه، فقالوا

وبعد فهذا غيض من فيض مما قاله علماؤ ونقاد ومؤرخو عن الصعاليك واللصوص     
فـيهم وال قللـوا مـن شـأن شـعرهم وأحـاديثهم بـل أَثْـنَــْوا عليـه مل يتقهقـروا عـن الكـالم . وما أشـبه

م، وكلما وجدوا حسنة ىف أحد منهم أبرزوها ورفعـوا  ومدحوهم وأَْبَدُوا انبهارهم حبيلهم ومهارا
ا وشأن صاحبها وإذن فهم مل يهمِّشوهم وال كتموا أمرهم وال أنزلوا الستار عليهم بـل . من شأ

بـل لقـد وضـع عـدد مـن كبـار كتابنـا القـدامى  . ما تكون الـشهرةلعكس شهروهم على أحسن 
، وألــف اجلــاحظ "لــصوص العــرب"فقــد ألــف أبــو عبيــدة َمْعَمــر بــن املثــىنَّ : كتبــا عــن اللــصوص
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ـــشطار" ـــف الـــسكرى "أخـــالق ال ـــار اللـــصوص"، وأل ــود الغنـــدجاىن "أخب ـــف األسـ ـــسَّّل "، وأل ال
منتهـــى "، وألـــف ابـــن ميمـــون "للـــصوصاخلـــراب وا"، وألـــف لقـــيط بـــن بكـــري احملـــارىب "والـــسرقة
وهــذا غــري الكتــب الكثــرية الــىت حتــدثت عــنهم ضــمن موضــوعات . ىف شــعر اللــصوص" الطلــب
م بـــ. أخــرى للــصوص وأشــباههم ممــن يُــَسمَّْون ىف رطانــة هــذه األ " املهمــشني"وهــذا االهتمــام 

بداعهم األدىب هو مما ينادى به النقد الثقاىف أدبنـا عـرف هـذا اللـون ومعـىن هـذا أن نقـد و . و
من النقد قبل الزمان بزمان كما كررُت مرارا ىف هذه الدراسة، إذ ما مـن مبـدإ مـن مبـادئ النقـد 

 .الثقاىف إال وعرفه تراثنا النقدى واألدىب، وعلى أوسع نطاق، حسبما رأينا وحتققنا معا

لعامية     ن يهمَّـش بـل ال بـد أن ويرى ممارسو النقد الثقاىف أنـه ال ينبغـى أ. وبقى اإلبداع 
للغــة الفــصحى ســواء بــسواء وهنــا أيــضا نــرى أن علمــاء ونقــاد . خــذ فرصــته مثــل الكتابــة 

القدماء مل يهملوا هذا اللون من اإلبداع سواء كان شعرا أو نثرا بل َرَوْوه وأثنَـْوا على اجليـد منـه 
ُنوا ِعْطَفهم عنه عـرب قبـل اإلسـالم، ووجـدت هـذه ولقـد كانـت هنـاك هلجـات ىف بـالد ال. ومل يـَثـْ

" إن"، ونـــصب اســـم "الـــذى"مبعـــىن " ذو"اللهجـــات طريقهـــا إىل الـــشعر العـــرىب، مثـــل اســـتعمل 
النافية على لغة بىن متيم، وفتح نون املثىن وكسر نون مجع املذكر " ما"وخربها مجيعا، ورفع خرب 

صب أو جازم، واستعمال  حرف جر، وقول " مىت"السامل، وحذف نون األفعال اخلمسة دون 
" بـََقـى وَلَقـى"و"، "كتابُـكِ "بـدال مـن " كتـابُِكس أو كتـاُبِكش"، وقـول"أعطـاه"بـدال مـن " أنطاه"

، وكـسر حـرف "الـصيام"بـدال مـن " اْمِصيام"و" الناس"بدل " النات"، و"بَِقَى وَلِقىَ "عوضا عن 
أكلوىن "م ما يسمى بلغة ، واستخدا"نـَْعَلم"عوضا عن " نِْعَلم: "املضارعة بدال من فتحه، فيقال

ء ال هـاء"أكلىن الرباغيث"بدل " الرباغيث إال . إخل... ، والوقوف على التاء املربوطـة بنطقهـا 
أن هــذا كلــه وغــريه مل يلــغ اإلعــراب، فكانــت القبائــل ىف شــعرها ونثرهــا تراعــى الرفــع والنــصب 

  .واجلر واجلزم والبناء وعالمات كل حالة من هذه احلاالت

 جانــب اســـتخدام الفـــصحى ىف األدب كـــان هنـــاك مـــن يـــستخدم العاميـــة كنـــاظمى وإىل    
ــدلس ــن قزمــان ىف األن ــون زجلــى كبــري مــشهور، ومل يفكــر أحــد ىف . األزجــال، ومــنهم اب ــه دي ول

ــاول ابــن خلــدون ىف . جتاهلــه قــط ــدلس وكتــب " مقدمتــه"وقــد تن احلــديث عــن األزجــال ىف األن
ض ىف أخبــار القاضــى عيــاض"قــرى ىف لتفــصيل ىف ذلــك املوضــوع، واختــصره امل " أزهــار الــر
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ــسالسته وتنميــق كالمــه  ملّــا شــاع فــن التوشــيح ىف: "فقــال ــه اجلمهــور ل أهــل األنــدلس وأخــذ ب
ــه بلغــتهم  ــه ونظمــوا علــى طريقت ــه نــسجت العامــة مــن أهــل األمــصار علــى منوال وتــصريع أجزائ

والتزمـوا الـنظم فيـه علـى " الزجـل"ـاحلضرية من غري أن يلتزموا فيه إعرا واستحدثوا فنـا مسـوه بـ
لغرائــــب واتـــسع فيــــه للبالغــــة جمــــال حبــــسب لغــــتهم  ــاؤوا فيــــه  منـــاحيهم إىل هــــذا العهــــد، فجــ

هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان، وإن كانـت قيلـت قبلـه  وأول من أبدع ىف. املستعجمة
وكـان . زمانـه قتها إال ىفألندلس، لكن مل تظهر ِحَالها وال انسبكت معانيها وال اشتهرت رشـا

ورأيـت أزجالـه مرويـة ببغـداد : قال ابـن سـعيد. لعهد امللثمني، وهو إمام الزجالني على اإلطالق
عـصر  إمـام الزجـالني ىفى أبو احلسن بن جحدر اإلشـبيل: قال. أكثر مما رأيتها حبواضر املغرب

وقد خرج إىل .  خ الصناعةما وقع ألحد من أئمة هذا الشأن مثل ما وقع البن قزمان شي: يقول
متنزه مع بعض أصحابه فجلسوا حتت عريش، وأمامهم متثال أسد من رخام يصب املاء من فيه 

     :على صفائح من احلجر، فقال

ــان ــى دكـ ـــام علـ   وعـــريش قـــد ق

ـــال رواق    ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   حبــــــ

    
ــــان ـــد ابتلــــــــع الثعبــــ ــــــد قـــــ   وأســ

ـــــــاق ىف    ـــــــــ ــــــ ــــظ ســـــــ ــــــــــــــــــــــ   غلـــ

    
ــال إنــــــــسان   وفــــــــتح فمــــــــه حبــــــ

ـــــــواق    ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــه الفــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   بــــ

    
  علــــى الــــصفاحى وانطلــــق جيــــر 

ــــــ    ــــــ ـــــــــ ـــــــــصياحى وألقــــــــ ــــــ ـــــــــ   الـــــ

    
رهــا و كــان ابــن قزمــان، مــع أنــه قــرطىب     مث . الــدار، كثــريا مــا يــرتدد إىل أشــبيلية وينتــاب 

وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها : ذكر ابن خلدون عنه وعن مجاعة حكاية وكالما إىل أن قال
 :ملشهورزجله ا فمن قوله ىف. هذه الطريقة وقعت له العجائب ىف. مدغليس

ـــزل ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــ   ورذاذ دق ين

ــــضرب      وشـــــــــعاع الـــــــــشمس يـــــ

    
ــــــــد يفـــــــــــضض   فـــــــــــرتى الواحـــ

ـــذهب    ــــــ ـــــر يـــــ ــــــ ــــــرى اآلخـــ   وتـــــــ

    
ــسكر ــشرب ويــــــ ـــ ـــــات يـــ   والنبـــ

ــصون تـــــــرقص وتطـــــــرب      والغـــــ

    
ـــــا ــــــ ـــئ إلينــــــــ ـــــــــ ـــــــد جتـــــــ ـــــــــ   وتريــ

ــــــستح    ـــــــــ ــــــــ ـــــــــربى مث ت ــــــ ــــــــ   و
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وظهـر : مث قـال ابـن خلـدون ".الح الـضياء والنجـوم حيـارى: "ومن حماسن أزجالـه قولـه    
ل علـى الزجـالني ىفى إشبيلية ابن جحدر، الذ بعد هؤالء ىف لزجـل املـشهور  فُـضِّ فـتح ميورقـة 

 :أولهى الذ

لـــسيف ميحـــق   مـــن عانـــد التوحيـــد 

ــــــــق    ــــــــد احلـــ ـــــرئ ممـــــــــــن يعانـــ   أ بــــــ

    
 :أولهى لقيته ولقيت تلميذه البعج صاحب الزجل املشهور الذ: قال ابن سعيد    

ــــــــــىن ــــ ـــيب  ليت ــــ ـــــت حبيـــــــ ــــــ   إن رأيـــ

ــــــــــيال    لرســــــــــ ـــو  ــــــ ــــ ـــــــ ــــــــل اذن ــــــ ــــــ   أفت

    
ــــل ــــ ــــ ــــــــق الغزي ــــ ـــــــذ عن ـــــيش أخـــــ ـــــــ   ل

ــــــــــيال    ــــــــــم احلجـــــــــــ ــــــ ـــرق فـــــ ــــــ ـــــــــ   وســ

    
مث جاء من بعدهم أبو احلسن سهل بن مالك إمـام اآلداب مث مـن بعـدهم هلـذه العـصور     

فمـن . امللـة اإلسـالمية غـري مـدافع صاحبنا الوزير أبو عبد هللا بن اخلطيب إمام النظم والنثـر ىف
 :هذه الطريقة حماسنه ىف

ــزج األكــــــواس وامــــــال ىل ــــ   جنــــــدد ام

ــــــــدد    ــــال إال أن يب   مــــــــا خلــــــــق املــــ

    
ألندلس حمّمد بن عبد العظيم من أهل واد...  آش، ى وكان لعصر الوزير ابن اخلطيب 

الح الـضياء والنجـوم : "قولـه وله من زجل يعارض بـه مـدغليس ىف. هذه الطريقة وكان إماما ىف
 :بقوله "حيارى

ــــــــشطارا ــل ال ــــــــون  أهــــــ ــل ا   حــــــ

حل    ــــــــشمس  ــــــــت ال ـــذ حل ــلمـــــ   مــــــ

    
وهـذه الطريقـة الزجليـة هلـذا : مث ذكر ابن خلدون مجلة من هـذا الزجـل وقـال بعـد ذلـك    

ــا ىفى العهــد هــ ــم لينظمــون  ألنــدلس مــن الــشعر، وفيهــا نْظمهــم حــىت إ ســائر  فــن العامــة 
وكـان مـن : إىل أن قـالى، الـشعر الزجلـ: البحور اخلمـسة عـشر، لكـن بلغـتهم العاميـة ويـسمونه

يدين  ولـه مـن قـصيدة ميـدح . ىهذه الطريقة ألول هـذه املائـة األديـب أبـو عبـد هللا اللوشـ ىفا
  :فيها السلطان ابن األمحر

  طــــل الــــصباح قــــم  نــــدمي نــــشربو

ــــــو    ــن بعــــــد مــــــا نطرب ـــــضحكو مــــ   ونـ

    
 ."طويلة جداى وه. مث سردها ابن خلدون    

ان وأزجاله وما يقولـه كبـار ىف الكالم عن ابن قزم" نفح الطيب"وأفاض املقرى أيضا ىف     
ء والنقاد فيه  . األد
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ومن القرن السابع والثامن اهلجـريني نقـف أمـام شـرف الـدين بـن أسـد املـصرى، ويقـول     
شيٌخ ما ى شرف بن أسد املصر ": "أعيان العصر وأعوان النصر"فيه صالح الدين الصفدى ىف 

لسخف مـاء النيـل وال األردن، خليـع أرىب ردنه من ا ُجنَّ ماِجٌن كما ُجّن، وال غسل ما محل ىف
على اجلديد واخلليع، وأنسى الناس ذكر صريع الـدالء مبـا لـه مـن الـصنيع، ومتهتـك لـيس بعـار 

ــار، وال مببــال أ مــن التقــوى أو إزاٌر مــن األوزار، ظريــف يـــصحب ى أنَِقــ: ثوبيــه لــبسى مــن الع
ـالس علـ الكتـاب، ويعاشـر الــشعراء وأهـل اآلداب، ويــشبب ىف ى القينــات، ويـسبب الفتيــان ا

وكـان ميـدح . تلـك احملجـه للفتيات، لو رآه ابن حجـاج مـا حجـه، أو ابـن اهلباريـة لكـان هبـاًء ىف
خلرافــات . األكــابر واألصــاغر، وال يــزال ذا كــيس فــارغ وفــم فــاغر ولــه عــدة مــصنفات مملــوءة 
ر ى ، وهـكـالروض البهـيج  والتـُّرَّهات، من مشاشات اخلليج وزوائد املصريني الىت لـد موجـودة 

هم، وىف ومل يـزل علـى حالـه إىل أن جمـه . رفوف ذخائرهم ومناصهم املصرية بني عوامِّهم وخواصِّ
ون وابتلعته احلفرة، ولق رمحـه هللا تعـاىل بعـد مـرض مـزمن  وتـُـُوىفِّ . من هللا تعاىل عفوه وَغْفـَرهى ا

 .َعْشر السبعني سنة مثان وثالثني أو سبع وثالثني وسبع مئة، وكان ىف ىف

ووضـع  .  من أشعاره ومن بالليقه وأزجاله وموشحاتها كثريً اشيئً  ورأيته غري مرة، وأنشدىن    
 ً ــاب ابــن مــوالهم ىف  ىفكتــا ــذ مــادة كت مخــسني صــنعة،  البــن مــوالهم ىفى الــصنائع، إال أن ال
لنــساء، وهــذا ع ألــف ومــائىت البــن أســد ىفى والــذ مــل كثــري صــنعة، ومنهــا مائتــا صــنعة ختــتص 

شـعره اجلنـاس والتوريـة واالسـتخدام  الطباع، يقـع ىفى العلم، فاضلى وكان عام. واستقراء عتيد
مـن  وأنـشدىن.  مـن حيـث العلـمابعض املواضع قاعـدً  وسائر أنواع البديع، وإن مل يكن ذلك ىف
     :ومل أحفظ منها إال قوله، لفظه لنفسه قطعًة من تـََغزٍُّل شذت عىن

ــىب ــــه يـــــــسلح ىف الظـــــ ـــ ـــاء حليت   أرجــــ

لقــــدم      والغــــصن يــــصفعه إن مــــاس 

    
لقاهرة ىف وأنشدىن      :ىسنة مثان وعشرين وسبع مائة بلّيقة، وه من لفظه لنفسه 

ــــّوه ــــــ ـــــــــ ـــــك فتـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــضاْن كلّـــ ــــــ ـــــــــ ــ   رم

ــــه    ـــ ــــ ــــــ ـــــــ ــك علّي ـــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــــحيح َدْينــ ـــــــــ   وصـــــ

    
ــــسر وأ ىف ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــت معـ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــ   ذا الوق

ـــــــــــته    ــــــ ـــهى واشـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــاق بيّــــ ـــــــــــ ــــ   اإلرفــــ

    
ــــــــل ــــــــــ لني ـــْرَوى األرض  ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــّىت تـُ   حـــــ

ــــدر     ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــــــــــــرط بـــــ ـــــــــ ــاع القـــ ــــــ ـــــــــ   يويبـــــــــ

    
ـــه ــــ ـــــــــــ ـــــــــدرهْم ثالثـــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــك الـــــ   واعطـــــ

ـــــــا ادري    ــهرين ومــــــــــــ ـــــــــ ــوم شــــــــ ـــــــــ   وأصــــــــ
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ـــــىن ـــــــــ ـــــــــــــ ــــت ىف وإن طلبت ـــــــــــــــــ ــــــ   ذا الوق

ـــــــــسري    ــــــ ـــــــــ ـــــــــّت عــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــأ أثبــــ ــــــ ـــــــــ   فـــ

    
ــــوايب ــــ ـــــــــــ ــــ ــ ـــــــح ث ـــــــــ ــــــ ـــ   فامتهـــــــــــــــــــــــــل وارب

ـــــــــرحبىن    ــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــه ال ت ـــ ــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ   خطّي

    
ــــــــــىن ــــــ ـــــــــ ــــّقف وختلّيــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ   أســــ

ـــــار     ــــــ ـــــــــ ــــ ـــول  ـــــــــ ــــــــشّيهى طــــــــــــ ـــــــــــ   ال عـــــ

    
ــــدي ــــــ ــــــ ـــــوم عنـ ــني يــــــــــــ ـــــــــ ــــــك ثالثــــــ ـــــــــ   لــ

ـــــــــــ    ـــــــرب اعطــــ ـــــــنيى اصــــــــ ــــــــ ـــــــل مثل ــــــــ   املث

    
ـــــــــــــــــّسفتىن ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ م ون عـــــ   ذا األ

ــرت     ــّدينمـــــــــــا اعـــــــــ ــــــ لـــ ــــّط  ــك قـــــــ   ف لـــــــــ

    
ــــــــك ـــــل لــــ ــــف واقـــــــ ــــــ ـــــرك واحلــ   :وانكــــــ

ــــــن؟    ـــــــن ايــــ ــن وا مـــ ـــن ايــــــــ ــــــ ـــت مـ ــــــ   أنـ

    
ــــــــــــــــــد ىف ـــــــــرب اقعـــ ـــــــــ   قمامـــــــــــــــــــــه واهـــ

ــــــالىل    ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــشّيه أو ق ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــ   بول

    
ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــّوال ىفى وآجــ ــــــــــــــد شـــــــــــــــــ ـــــــــ   عي

ـــــن ذ    ــرتيح مــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــضّيهى واســ ـــــــــ   القـــ

    
ـــــــــّىن  ـــــــــ ـــــــ ـــذ مـ ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــَده وّال خــ ـــــــــ ــــــ ــــــــ   نـَُقْي

ــك ىف    ـــــــــــــــــ ـــــصف رحل ـــــــــ ـــــ ــــــــــل ن ــــــ ـــ   املعّج

    
ـــــــوم ــــــــرى صـــــ ــــره إىل الظهــــ ـــن بكــــــــ   مـــــــــ

ـــ    ــــ ــــــ ـــكى واقاســــــــ ــــــ ــــــ ــــــوت ألجلــــــ ــــــــــــــ   املـ

    
ــــــــــــــــه ــــــــهر طوب ـــــك شــــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــوم ل   واصــ

ــــــــضلك    ــــــ ـــــض ف ـــــــ ـــن بعــ ـــــــــ ـــون مــ ـــــــــ   ويكــ

    
ــــــش أ ىف ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــة هللا إي ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــ   رمحــــ

ــــه    ـــ ــــ ــــــ ـــــــــ ّـــ ـــــــــني الربي ــــــ ـــــــــ ـــــ ــــْن أ ب ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ   ِم

    
ــــــور ـــ ــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــد مقهــــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ   أ إالّ عبـ

ــــــــشّيه    ـــــــــ ــــام املـــــــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــت أحكـــــــ ـــــــــ ــــــ   حتــــ

    
ــــي ــــ ــــــــــ ــس مثل ــــــــ ــوٍن حنــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــن زب ـــــــــ   مــــ

ــــّسر    ــــــ ــــــــ ــــا تي ــــــ ــــ ـــــــــــــذ مــــ ــــــضان خـــــ ـــــــــــ   رمـ

    
ـــت ىف ــــــ ــــت جي ـــــ ـــــان أن ــــــــو كــــ ــت لـ ـــ ــــ   وق

ــــــــــــــــد ىف    ــــــــ ـــــر اجلني ـــــــــ ـــــــــ ــو أفطـ ــــــ ـــــــــ ــــــ   مثلـ

    
ــّشي ـــــــــ ــــــــــــــ ــــور وم ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــّون األم   هـــــــــــــــــــــ

ـــ    ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــّسروالى ِبَعِل ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ    تع

    
ـــــّهل هللا ـــــــــ ـــــــــــــا ســ ـــــــش مـــ ــــــ ـــــــــــذ ايـــ   وخـــــ

ـــــسويّه    ــــــ ــــــ ـــــــ ل ت  ــــو ــــــ ـــــــــ ــا الزبـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ   م

    
ـــ ــــ ــلى املَِلـــــــــــ ــــــ ــــو عاجــــــــــ ــــذ منّــــــــــــــ   خــــــــــــــ

ــــويّه    ــــــ ـــــــــ ـــــــــسر شــــــ ــــــــل املعــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ   وامهــ

    
ــــــــــــبى ذ ــــــــذّوب القلـــــــ ـــــــــ ــــرور تــ ــــــ   حـــــــــ

ـــــــــــــام    ـــــــن العـــــ ـــ ــــ ــــول مــــ ــــــ ــــــــار أطــــــــ ــــــ ــــ   و

    
ـــــــــــــــــد ـــــــــامى أى وا عنـــ ــــ ــــــن صـــــــ ــــــ ــــ   مــــ

ـــــــضان ىف    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــذ رمـــــــ ــــ مى هــــــــــــــ   األ

    
ـــــون هللا ىف ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــو ذا يكـــــ ـــــــــ   عونـــــــــــــــــــــ

م    ــــو اآل ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــر عّن ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ   ويكّفـــــ

    
ـــــــــــ ــــ ــــــع كالمــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــذاى ومجيــــــ ـــــــــــ ــــ   هــــ

ــــــضحكّية    ــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــق امل ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــ   بطري

    
ــــــــــيب ــــ ـــــــا بقلــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــم مــــ ــــ   وهللا يعلـــــــ

ــــــــــــــذ    ــــ ــــــــــــ ـــــ ـــــــــــه ىف ىلى وال ــــ ـــ ــــ ــــــ ّـــــــ   "الطوي
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قد ومؤرخ أدب وكاتـب تـراجم كبـري، بـشرف بـن  فهذا دليل على اهتمام الصفدى، وهو 

لوفيـات"وقد عاد فرتجم له ىف . األسد وشعره العامى أعيـان "، وهـو نفـس مـا جنـده ىف "الواىف 
، وابـن تغـرى "الدرر الكامنة ىف أعيان املائة الثامنـة"ر العسقالىن ىف وترجم له ابن حج ".العصر

ما  " فوات الوفيات"، ونقل ابن شاكر الكتىب ىف "املنهل الصاىف واملستوىف بعد الواىف"بردى ىف 
  .كتبه الصفدى ىف كتابيه اآلنَِفِى الذِّْكر

 :والبن سودون أيضا أشعار عامية كما ىف قوله    

ــــسلمني أ ــــــ ــــــائمْ  ُم   أ املفتــــــــــون.  اهلــــ

ـــونى أ الــــذ    ــْل وال جمنــ   صـــــرت ال عاقــ

    
  حتـــّري وَمـــْن أمـــره بكـــاْف مـــع نـــونى أمـــر 

 ىف ضاعى وعقلى جسم مصر ىف   
  صهيون

    
 :وقوله    

     
ــــم يف ـــــــــ ــــب كـــــ ـــــــــ ــــــــــــب القلـــــ   حبيــــــ

ــــت    ـــــــــ ـــــــب َحّليـــــ ـــــــــ ــــــــــــويدا القلـ   ســـــ

    
ـــين ـــــــــ ــــــ ـــــــــــصرب مــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــد ال ــــــ ــ   وعق

ـــــــــــــــت    ــــ ــــــــــــــر حلي ـــول اهلجـــــ ـــــــــــ ــــ   بطـ

    
ـــ ــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ــــرودً اأ ظبًي ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ   ا شـ

ـــــــوم    ـــــــ ــــــــ ـــــــه نــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــشى بــــ ــــــ ـــــــــ   ّردتــ

    
ــي ــــــ ــــ ـــــــت دمعــــــــ ــــــــ ـــد أطلقـــــ ــــــ ـــــــــ ــ   لق

ــىب    ــــــ ـــــــــ ـــــد وقلــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ ــك تقّي ـــــــ ــــــــ ــــــ   في

    
ـــيب ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــب حبي ــــــ ـــــــــ   أال فاكت

ـــــــد    ــــــــ ـــــ ــــى قي ـــــــــ ــــــ ــــــــــــــد"ى علـ ــــ ــ   "ُخمّل

    
ـــــــــال ــــــــــن قــــــــــ ــــــ ــــــــسمع ِلَمـــ ـــــــــ   وال تــ

ــــت ىن    ـــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــك مّلي ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــ   عن

    
ـــــــــت ودادك ـــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــإن مّلي ـــــــــــــــــــ ــــــ   فـ

ــــت    ـــــــــ ــــــ ـــــــ ــلك ال متّليــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ   بوصــ

    
ــــــــــيب ــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــا حبيـــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ   أال رفقـــ

ـــىب    ــــــــ ـــــــــ ــــــــــا بقلــــ ـــــــــ ــك رفقـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ   فيـ

    
ــــــــــــــــــــــــــي ــــــ ــــــــاك قتل ــــــ ـــــــــ   وإن أرضـــــــــ

ــــى    ـــــــــ ــك وتبقــــــ ــــيش رأســـــــــــــــــ ــــــ   تعـــــــــ

    
ــــم رىب ـــــــــ ــرك يعظــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ   أجـــ

ـــــــــد    ــــــ ـــــــشقافعبـــــ ـــــــــ ـــــات عــــ ـــــــــ   ك مــــــ

    
ــــاي ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــن  ُمنــــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ   ولكـــــــ

ــت    ـــــــــــــــــ ــل حّيي ـــــــــ لوصــــــــ ــــــــىت  ـــــــــ ــ   م

    
ــــــــــين ــــــ ـــــ ــــور عي ـــــــــ ــــــ ــ ــــــــــون  ن ــــــ   تكـــــ

ــــت    ـــــــــ ــــــ ــت أحييــ ـــــــــ ـــــن أفنيــــــــــ ــــــ ــــــ   ملــــ
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وقد ترجم له صالح الـدين الـصفدى ". النوشاذر"وال ينبغى أن ننسى الشاعر امللقب بـ    

لوفيـــات"ىف  ى احلـــسن علـــ ، صـــاحب أىب"النوشـــاذر"املعــروف بــــى عبـــد القـــو : "فقـــال" الــواىف 
ن ىف.. ."القوســان"املعــروف بـــى احلــصر  ــون،  كــا يتجــار ن أعنَّــة ا ميــدان اخلالعــة، ويتجــاذ

العزيـز ابـن صــالح  وينظمـان البالليـق املطبوعـة الظريفـة، احللـوة الرشـيقة، وهلمـا أمـداح كثـرية ىف
مث أورد له الصفدى بليقة له كلها فحش عار وألفاظ ختدش احلياء دون . "الدين وأوالد العادل

 . دىن حتشم، يقول ذلك ىف سالسة وانسجامأ

ــن مكــانس املتــوىف عــام      ــاك أيــضا اب ــه ترمجــة جيــدة ىف . هـــ٧٩٤وهن املنهــل الــصاىف "ول
إال أنـه : بعد أن أثـىن علـى أدبـه وفـضلهى وقال املقريز . البن تغرى بردى" واملستوىف بعد الواىف
ئــه ىف إلســالم وأهلــه وخيــ كــان لعراقــة آ أســاليب مــن ســخفه  رج ذلــك ىفالنــصرانية يــستخف 

، أنـه مسـع املـؤذن  طـويًال اوكـان قـد عاشـره دهـرً ى، البـدر دمحم بـن إبـراهيم البـشتك أخربىن. وهزله
فيـه ى هذا حمضر لـه مثامنائـة سـنة نـود: ، فقال" رسول هللاأشهد أن حممدً : "أذانه وهو يقول ىف

انتهـــى كـــالم . ا يـــستحقهالـــشهادة ومـــا ثبـــت، ومـــات عنـــده عـــدة بنـــات نـــصارى، عاملـــه هللا مبـــ
، إال أن فخـر الـدين هـذا كـان قـد ا وحـديثً اوهذا شـأن سـائر أقبـاط مـصر قـدميً : قلت. ىاملقريز 

  ".انسلخ من أبناء جنسه مبا استعمل عليه من الفضيلة واألدب والشعر الرائق
ولــه : "وبعـد أن أورد ابــن تغـرى بــردى لـه أشــعارا فـصيحة ىف أغــراض شـىت أضــاف قـائال    

 : وهو من أحسن ما قيلزجل،

ـــــاىن ـــــــــوم وهـــــــــــو جــــــ ـــكريين يــ ــــــ   ســـ

ــــراح    ــــــــــ ــــــــــن ال ـــــل مــــ ـــــــــ ــــــــــوام ميي   بقــــ

    
ـــــسيكني ـــــــــ ـــــــل مــــ ــــ ـــــــى حيجـــــــ   وبقـــــــــــ

ـــــول ىل    ــــ ــــــــــــاح  ويقــــــــ ـــــــت تفـــــ ـــــــــ   كلـ

    
ـــــــت ـــــــ ـــــــــــــني: قل ـــــــــذب  مليعـ   تكـــــ

ــــــــــك ىل    ــــــــــل هـــــــــــات فيمـ   آح: وقـ

    
ــق ـــــــــسكو بعبـــــــــ   جــــــــــاب فيمــــــــــه مـ

ــــــف    ـــــــــ ــرب وقرقـــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــه عنـــ ــــــ ـــــ   رِحيُت

    
ــــت ـــــــــ ـــــــــــقى د: قلــــ ــــــة رحيــــــ ــــــ   رحيـــــ

ــــصف    ـــــــــــــــــ ــــــــــــــاح  مقيــــ ـــــــ   وإال تفــــ

    
ــــــــــدلل ــــــ ــــضبة مــ ــــــ ــــــ ــضب غــ ـــــــــ ــــــ   فغـ

ــــــــــىن    ــــ ــــــر عــــــ ــــــ ــور رمي ونفــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ   نف

    
ــــــــــــــــل ــــــــــــد تعلـــــــــ ــــــ ــــــــو قـــــــ ــــــــ   ورأيتـــــــــ

ـــــــراطيم    ـــــــ ــــــو خــــــ ـــــــــ ــــــــــــــدلت لـــــ   وتــــــ
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ـــــدغو املبلبــــــــل ــــــد صـــ ــ   صــــــــرت أعب

ـــاميم    ـــــــــ ـــــــــ ـــو حيـ ـــــــــــــــــ ــ ــيم من ـــــــــ ــــــ   واملـــــ

    
ـــرق ـــــــــ ــــــ ـــذر وراس مطـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــ   واعت

ــــصحف    ــــــ ــــــــف بـَْلـــــــــــــف مـــ   و حنلـــــ

    
...  

    
ــىب ــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــامى والن ــو هيــ ــــــ ـــــــــ   زاد بــ

ـــــم    ــــــ ــــــــ ــــــــوم الئ ـــــــــــ ــــــسمع ل ـــــــــــــ   وال ت

    
ــــقامى ـــــــــ ـــــاس ســـــ ــــــــ ــــ ـــــــــــــر للنـ   وظهـــــ

ــــــــــــــــت ىف    ــــــ وبقي ـــــــــ ــائمى دمعـ ـــــــــ   عـــــ

    
ـــــىن ـــــــــ ـــــر عـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــا ونفـــ ــــــ   ميمنــــ

ـــىن    ــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــائم وال تنفعـــــ ــــــ   التمــــــــــــــــــــ

    
ـــال ىل ـــــ ـــــت بــــــــك رق:حــــــــىب ق ـــ    أن

ــــــــرف    ــــ ــا بيع ــــــ ـــــــك مــــ ـــــ ــــــــىت حال   حــــ

    
ــــــدق ــــ ــــب حوي ــــــ ــــــــــب طبي ــــــــــم جني   ق

ـــــشف    ــــــ ــرك ويكـــــ ــــــ ــــــ ــان ضــ ــــــ ــــ ـــ   ويبـ

    
ــــــــــــب ىل   طبيـــــــــــــــب مالطـــــــــــــــف جـــ

ـــــس حــــــــــاذق    ــــ ــبض جـ   جــــــــــس نــــــــ

    
ــــــب ىف ــــــــ ـــــارف والطبي ــــــ ـــو عـــ ــــ ـــــــ   طب

ـــــــافق    ــــــرق خــــ ـــــ ــــــه ع   والتقـــــــــــى فيـــــ

    
ــــف ــــــــــــو واقـــــــــ ــــــــن هـ ـــــــــت ملـــــ ــــ   التف

ـــــذا الــــــشب عاشــــــق: قــــــال    ــــــو هـ   ل

    
ــــــو  ـــ ــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــقودواه نومــــ ـــــــــ ــــــ ــــ   مطب

ــو ىف    ــــــ ـــــــــ ــ ـــــــع حبيب ــــ ــــف مــــــــ ــــــ ـــــــــ   حلي

    
ـــرق ـــــــــ ــــــ ــة ويعـــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــات ليلــــــ ـــــ   ويب

ـــــــــــــــفيف    ــــــ ـــوع وال ســـــــ ــــــ ـــــــــ   ال نقــــــــــ

    
 :حسن خوامته وقال ىف    

ـــت مبوقـــــــــف ــــــ ه إذا وقف ــــوأ   وا ســـــ

ــــــدار    ــوى األق ــــــه ســــ   مــــــا ختجــــــل في

    
  عنــد أخــذ صــحيفيتى وســواد وجهــ

ــــــ    ـــ ـــــارى وتطلع ــــ ـــــــبيه الق ـــا شــ ــــــ   "فيه

    
إلســالم ونبــوة والــشاهد هنــا هــو أن ابــن مكــانس ذو أصــل نــصراىن، وُرِوىَ      كــم   عنــه 

ــون بــــه ويــــشيدون بــــشعره حــــىت لــــو كــــان ىف  دمحم، ومــــع هــــذا نــــرى مــــؤرخى أدبنــــا ونقــــاده يهتمــ
ــنفس النظيفـــة ــني شـــعريني لـــه . موضــوعات متجهـــا ال كمـــا رأينــا كيـــف أورد ابــن تغـــرى بـــردى بيت

خـرة يتأسف فيهما على تقصريه ىف ذات الدين ويعرب عـن خـشيته ممـا ميكـن أن حيـدث لـه ىف اآل
ــة احلمــوى . عنــد احلــساب بلــوغ "كتــاب كامــل ىف صــناعة الزجــل امســه ) هـــ٩ - ٨ق(والبــن ِحجَّ

وهو ما يدل على العدل الشامل واحلياد املطلق الذى يعامل به علماؤ ". األمل ىف فن الزجل
ظمـو األشـعار العاريـة املفحـشة ء مبا فـيهم مـستعملو العاميـة و فمـاذا . القدامى الشعراء واألد
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ريد النقد الثقاىف أبعد من هذا؟ إن هذا يدل على أن الضجة الىت قوبل به هذا النقد من ِقبَـل ي
لنقص جتاه كل مـا هـو  طائفة من نقاد احلاليني ضجة فاشوش تربهن على تسرعهم وشعورهم 

 .غرىب ورغبة غبية ىف الظهور مبظهر املتابع واملعتنق ألحدث صرعات النقد الغرىب
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 اإلبداع النسوى ىف مرآة النقد العرىب القدمي
لنظـر والتحليـل واحلكـم   إلبداع النسوى فيتناولوه  يقتضى النقد الثقاىف أن يهتم نقاده 

ونظــرة إىل نقــد القــدمي تطلعنــا . كمــا يــصنعون مــع اإلبــداع الرجــاىل ســواء بــسواء دون أى فــرق
. والنساء ىف هذا الـصدد بـل كـان يـوزع اهتمامـه علـى اجلنـسنيعلى أنه مل يكن مييز بني الرجال 

ال بل كان يبـدى جتـاه أدب املـرأة ترحيبـا أكـرب وأشـد، ويكـاد ال يعيبـه ىف شـىء علـى عكـس مـا 
ء لقد كانـت املـرأة العربيـة علـى الـدوام . فعل مع إبداعات الرجال مبا فيهم كبار الشعراء واألد

ـا كانـت حاضرة ىف مشهد اإلبـداع الـشعرى منـ ذ اجلاهليـة وطـوال العـصور الـىت يـزعم الـبعض أ
ا حـسبما نـسمع مـن  عصور ظلم للمرأة وسـحق لشخـصيتها وطمـس ملواهبهـا وإنكـار إلبـداعا

م من أنصار املرأة والعاملني على نيل حقوقها املهدرة ىف عامل اإلبداع   .بعض من يدعون أ
ــشاعرات ىف اجلاه ــاك عــدد كبــري مــن النــساء ال ــى خــالف مــا هــو شــائع وكــان هن ليــة عل

ومــنهن ابنــة أىب اجلــدعاء وابنــة حــذاق احلنفــى وابنــة حكــيم بــن عمــرو العبديــة وأخــت . ومتوقــع
األسود بن غفار وأروى بنت احلباب وأمساء املرية وأمساء بنت ربيعة التغلبية واجليداء بنت زاهر 

ــلمى الزبيديــــة واِخلْرنــــق بنــــت بــــدر واخلنــــساء بنــــت التيجــــان واخلنــــساء بنــــت  ــن أىب ســ زهــــري بــ
والدحداحـة الفقيميـة والـدعجاء بنـت وهـب والــدهناء بنـت مـسحل والعـوراء الذبيانيـة والعــوراء 
الريبوعيـــة والفارعـــة بنـــت معاويـــة القـــشريية والنـــوار بنـــت ِجـــّل بـــن عـــدى واهليفـــاء بنـــت صـــبيح 

أم النحيــف وأم القــضاعية وأم أىب جدايــة وأم األغَــّر بنــت ربيعــة التغلبيــة وأم الــضحاك احملاربيــة و 
بسطام بـن قـيس الـشيباىن وأم ثـواب اهلزانيـة وأم حكـيم بنـت عبـد املطلـب وأم خلـف الكالبيـة 
وأم سنان وأم صريع الكندية وأم عمرو بنت مكدم وأم غيالن بنت جرير وأم قيس الضبية وأم 

شــزة التغلبيــة وأم ندبــة وأمامــة الَعْدوانيــة  شــب احلارثيــة وأم  وأمامــة بنــت  موســى الكالبيــة وأم 
بط شرا وأميمة بنت عبد املطلب  كلب التغلبية وآمنة بنت وهب وآمنة بنت عتيبة وأميمة أم 
وأميمة بنت عبد مشس وبرة بنت عبد املطلب ومتاضر بنـت الرشـيد الـسلمية وجليلـة بنـت مـرة 

نـت الشيبانية وجنوب اهلَُذِلّية وحفـصة بنـت املغـرية وخالـدة بنـت هاشـم بـن عبـد منـاف ومخعـة ب
مية ودخنتوس بنت لقيط وذيبة بنت بيشة الفهمية ورفيقة  بت وخويلة الر اخلس وخولة بنت 
ء اهلمدانية وريطة بنت العباس السلمى وريطـة بنـت  بنت نباتة ورقاش أخت جذمية الوضاح ور
اجلذل الطعان ورَْيطة بنت عاصم اهلوازنية وريطة بنت عاصـية وزرقـاء اليمامـة وزرقـاء بنـت زهـري 
ــَراد بــن أجــدع وزينــب اليــشكرية وزينــب أم  وزهــراء الكالبيــة وزوجــة أىب العــاج الكلــىب وزوجــة قـُ
حّسانة الضبية وزينب بنت فروة التميمية وزينب بنت فروة الشيبانية وزينب بنت مالك وسـارة 
الُقَرِظية وسارة بنت معاذ بن عفراء وسبيعة بنت األحب وسبيعة بنت عبد مشس وسـعدى بنـت 
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 اجلَُهِنيّـــة وســلمى بنـــت حريــث النَّـــْضرية وســـليمى بنــت املهلهـــل ومسيــة زوجـــة شـــداد الــشمردل
العبسى وصفية الباهلية وصفية بنت اخلرع التيمية وصفية بنت ثعلبة الشيبانية وضاحية اهلاللية 
وظمياء اهلمدانية وعاتكة املرية وعادية بنت قرعة الدينارية وعاصية البوالنيـة وعبلـة بنـت خالـد 

ــد النهديــة وعفــرية بنــت عفــان التمي ــة وعــصيمة بنــت زي ميــة وعرفجــة اخلزاعيــة وعــشرقة احملاربي
اجلديسية وعمرة اخلثعمية وعمرة بنت احلباب التغلبية وعمرة بنت احلمارس وغنية بنت عفيف 
وفاطمة بنت ُمّر اخلثعمية وفكيهة الفزارية وكرمة بنت ضلع وكـسرة بنـت دوشـن وليلـى العفيفـة 

ن ومنفوسـة بنـت زيـد اخليـل وميـة بنـت وليلى بنت سلم ى وليلى بنت مرداس ومارية بنـت الـد
جية بنت ضمضم وهزيلة اجلديسية وهنـد بنـت أسـد الـضبابية  اشعية و ضرار الضبية وميثاء ا
ديـة وهنـد بنـت حذيفـة  وهند بنت اخلس وهند بنت ابن عامر األسلمى وهند بنـت بياضـة اإل

سية وهنـد بنـت معبـد ووجيهـة بنـت أوس الـضبية ووهيبـة بنـت الفزارية وهند بنت عصم السدو 
ا، وما أكثرها إلضافة إىل األشعار الىت ال يعرف اسم صاحبا   !عبد العزى، 

وهى، كما نرى، قائمة طويلـة تـضم عـشرات األمسـاء، وبعـضها أمسـاء شـاعرات مـن بيـت 
حبة الـشعر ىف الغالـب وكثـري منهـا جمهـول، وصـا. ابنة أو أختـا أو زوجـة لـشاعر معـروف: شعراء

ا أحد أو جمرد راعية ىف اجلبال والبادية، ومع هذا مل يهملها التـاريخ العـرىب . ربة بيت مل يسمع 
ىل أحد مبا تقول وال حرص على نقل ما نظمته مـن شـعر  ولو كانت املرأة بال قيمة إبداعية ما 

ن املــرأة العربيــة ىف اجلاهليــة مل وهــذا دليــل علــى أ. مبــا ىف ذلــك البيــت الواحــد والبيتــان والثالثــة
ويزيــد األمــر أمهيــة . تكــن ممنوعــة وال مــشلولة إبــداعيا، وإال مــا بلغتنــا كــل تلــك األمســاء الكثــرية

فال شك أن ظهور كل هؤالء الشاعرات . وقيمة أن العرب ىف اجلاهلية كانوا ىف غالبهم أمة أمية
تمع اجلاهلى األمى ي ا اإلبداع النسوىعالمة على السماحة الىت كان ا نعم إن حرص . تقبل 

مؤرخى األدب على ذكر أمساء أولئك الشواعر يربهن على أنه مل تكـن هنـاك أيـة حـساسية جتـاه 
ــن شــاعرات، وخباصــة أن بعــضهن مل يــصلنا مــن شــعرهن ســوى البيــت أو  النــساء مــن حيــث إ

وص الـــضئيلة بـــل البيتــني أو الثالثـــة كمـــا قلــت، ومـــع هـــذا مل يهمــل جـــامعو الـــشعر هــذه النـــص
كـذلك فـإن كثـريا مـن . حافظوا عليها نفس حفاظهم على قصائد الرجال الشعراء سواء بـسواء

تلك النصوص الشعرية تدور حـول أمـور سـاذجة أو بيتيـة، ورغـم ذلـك مل يهمـل مؤرخـو األدب 
ا قصائد طوال هتمام وكأ   .شيئا منها، بل عاملوها 

نولنلق نظرة علـى بعـض هـؤالء الـشاعرات حـىت فالـشاعرة :  نقـرتب مـنهن ومـن إبـداعا
  :جيداء بنت زاهر الزبيدية قُِتل زوجها خالد بن حمارب الزبيدى على يد عنرتة، فقالت ترثيه

ــــــّرح الــــــدمُع خــــــّدي!ى لقــــــوم ــــــد ق    ق

ـــاىن    ـــدي َوَجَفــــ ـــــِم َوْجــــ ـــن ُعْظــ ــاُد ِمــــ   الّرقـــــ
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ــــــــاَن ىل ــــــقاُه املنــــــــــــــا كـــــ ـــ ـــــــــــارٌس ســـــ   فـــ

ـــــــــّدي    ــــ ــــْورِه والتع ــــــ ـــ ـــــــبٍس َجب ـــــــُد عــــــ ــــــ   َعْب

    
ـــــا ــــــ ــــــْدُر متٍّ َهـــــــــــــــــوى ِإىل األرِض ملـّـــــ ـــــــــ   بَــ

ـــــــــدِ     ـــــّف عب ـــــــــن كــــ ـــــــــسهاُم ِم ـــَقْته ال ــــــ   َرَش

    
ـــــاىن ــــــدي ورمـــ ــصار جنـــ ـــــِد أنـــــــ   مـــــــــن بعــــ

ـــدي ىف    ــــــ ـــــَد وحـ ــــــــــُد الوجـــــ ـــــــــوٍم أكاب   مهـ

    
ــــيًال  ــــــ ـــواكي قتــ ـــــــــ ـــــــــِه الَب ــــــــت عليـــ    بكــــ

ــــال وىف ىف    ـــــــــ ــــــــــــاِل الَفـ ـــــــــدِ  جبــ   أرض جنـــــ

    
ــــد  ـــــــضيِب قـــ ـــــــَل الَق ـــــناكـــــــاَن مث   ، ولكــ

ــرِه أ    ــــــ ـــ ــــرُف دهـــ ـــــــــ ـــــــــــدَُّه صـ ـــ ـــــــــدِّ ى َق ـــــ   ق

    
ـــضيَم عـــــّين !ى َلقـــــوم    مـــــن يكـــــشُف الــ

ـــــــدى ويراعـــــــ    ـــــــَد عه ــــد خال ـــ ــــْن بع ـــ   ى؟ِم

    
هلجاء   :وهناك العوراء الريبوعية، وهى ذات شهرة 

ـــــــــــــــيسٍ  ـــــــُد أ قبـــــ ــــ ــــــُدَك  يزيـــــــــ   َقعيــــــــــــــ

ـــــــــــ    ـــذوراى َأتـَْنــــــــــــــِذر كـــ ــــــ ـــــا النـــــ ـــ ــــ   تالقَينــ

    
 ّ ــــــــان أ ــــــ ـــــــ ــــــــــرب الرُّْكب ـــــع ختـــــــــــ ـــــــــ ــــــ   وُتوِضـ

ـــــــــد ىف    ـــورا؟ ُوِج ــرِب ُخــــــ ـــــراِس احلـــــــ ــــ   ِم

    
ــــــٌد،َأَمل  ـــــــــ ـــ ــــــــــدك،  يزي ــــــ ــــــــم، قعيــ ــــــ   تعلــــ

ـــــورا    ــشيَخ الَفُجـــــــــــــ ـــــــــ ـــــع الـــــــ ـــــــــــ   ّ نـَْقمــ

    
ــــــــايل ـــــــــــ ــــ ــــــــــه وال نب ـــــــــــــ ظرْي ــــــأ  ــــ ـــــــــــ ــ   َونْفَق

ـــــذَُّرورا؟    ــــ ـــ ـــِه ال ـــــــــ ـــــــــوَق هامت ـــ ـــــــُل ف ـــــ   َوَجنْع

    
ـــــىن ــــ ـــــــــَأبلغ، ِإن عرْضـــــــــَت، ب ــالبٍ   َف   كـــــــ

ـــــــريا    ـــــــــ ــــــــــــــا جبــ ــــ ــــــــُن َأقمعن ـــــــــ ّ حنـ ــــإ ــــــــــــــ   َف

    
ـــــوايل ــــــ ـــــــــ لعـ ِ ــــــــدَة  ــــــ ـــــــــرَّْجنا عبيـــــــ ــــــ   َوضــــــ

ــــــ    ــــــ ــــــــَبَح ُموثـًَقـــ ـــــريااَفَأْصـــــــ ــــــــــا َأســــــــــ    فينـــــ

    
ــــــــرً أَ  ـــــ ـــرٍ   ىفاَفْخ ــــــ ـــــــــــِري فخــــ ــ ــــــــالِء بغ   اخلـــــ

ـــّوارً     ــــــ ــــــــــرِب خــ ـــــــــد احلـ ـــــُجورا؟اوعنــ    َضــــــ

    
ــرى األشـــياء  ـــت تـ ـــا كان ـــال إ ـــاء اليمامـــة فقـــد اشـــتهرت حبـــدة البـــصر حـــىت ليق ـــا زرق أم

م وكان حسان بن تـُبَّع قد عزم على مدامهة قومها، فأمر جنده . واألشخاص من مسرية ثالثة أ
ـا تـرى شـجرا أن حيمل كل منهم غصن شجرة حىت إذا  م الزرقاء من بعيد ونبهـت قومهـا  رأ

وىف األبيات .  يسري مل يصدقوها، ومن مث ميكنه أن يباغت قومها ويكتسحهم، وهو ما وقع فعال
التاليــة نراهــا حتــذر قومهــا ممــا تــرى، ولكــنهم لألســف مل يــصدقوها كمــا توقــع وَخطَّــط حــسان بــن 

  :تقول. تبع
فَ  ـــنـْ ــــــــوُم يـَـــــ ــــذارَكمو  ق ـــــذوا ِحــــ   ْعكمُخـــ

ـــرُ     ــــ ألمـــــــِر ُحيْتَـَق ــــــْد أرى  ـــــــيس مـــــــا قَـ   فل

    
ـــــــــجرً  إىنّ  ـــــــــشرٌ اَأرى َش ـــــــن خلفهـــــــــا ب ــ    ِم

ــــــــشُر؟    ــَف جتتمــــــــُع األشــــــــجار والب   وكيــــــ

    
ــــــم ىف مجعكـــــ ُـــــــــــوروا  ـــــم ث ــــِه أّوهلــــــ ــــــ   وجـ

ـــرُ     ـــ ــاعلموا، َظَف ــــ ـــنكم، ف ـــ ـــَك ِم ـــ ــــــإّن ذل   َف

    
ـــةٍ  ــــ ـــل داهي ــــ ــن قب ـــــ   ضـــــــّموا طـــــــوائفكم ِم

ــىت    ــــــرُ  ِمـــــــَن األمــــــــوِر الـــــ َتظَــ ـــَشى وتـُنـْ   ُختْـــــ

    



 

١٤٧

ــــــــةٍ  ــــ لث ـــل  ــــــ ــــــــــاٍء قبـــ ــّل مــ ــــــــوِّروا كــــــــــ   فَغــــ

ـــــــَدرُ     ــ ـــــــــده ِوْرٌد وال َص ــــــــن بع ـــــــــيس ِمـ   فل

    
ــَد الليــــِل ِإْذ رقــــدوا ــ   وعــــاِجلوا القــــوَم عن

    ً ــــــــْر ــــــــم َحـ ُـــــــــرواَوال ختـــــــــافوا هلـ   ، وإن َكث

    
ونرى هنـا كيـف أن يهوديتهـا وأنثويتهـا مل متنعـا . وأما سارة الُقَرِظّية فيهودية من بىن قريظة

  : وكان أبو جبيلة الغساىن قد قتل كباَر قومها َجرَّاَء فحشهم، فقالت ىف ذلك.أن يصلنا شعرها
ـــــــــــــس ــ ــــــــيئً ى بنف ــــــ ــــــــِن َشـ ــــــ ـــــــــــــــٌة مل تـُْغـ   ارِمَّ

ـــــــــــذِ     حُ ى بِــ ـــــــــــــرِّ ــــــــــا ال ـــــــُرٍض تـَُعفِّيهـــ   ُحــــــ

    
ــــتهم ــــــن قـَُرْيظَــــــــــــــَة أتلفــــــــــ ــــــ ــــوٌل مــ   ُكُهــــــــــ

ــــاحُ     ـــــــــ ــــــ ـــــــِة والّرِم ــــــ ــــــ ـــــُيوُف اخلزرجي ــــــ   ُســــــــ

    
ـــــلٍ  ـــــــــ ــــــ ــُة ذاُت ثِْق ــــ ـــــــــــ ــــــــا، والرَّزِيّـــ ــــــ   ُرزِْئنــــــ

ــــرُّ ألجلِ     ـــَراحُ ميــــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــاُء الَق ــــــ ـــــا املــــــ ــــ   هـــــــ

    
ـــــتْ  ــــــ ـــ مــــــــــــــو حلال ـــــــــوا َحبْرِ ـــــ ــو أذن ــــــ ــــــ   ول

ـــــــــرٌب َرَداحُ     ــــــــم حـــــــــ ــــــــــ ـــــــك ُدوَ   هنالــــــــــ

    
. وكانت ظمياء بنت احمليا اهلمدانية بنتا ألحد الشعراء، كما كانت هلا أخت شاعرة أيـضا

ولـــدينا ليلـــى العفيفـــة، الـــىت أســـرها أمـــري عجمـــى مث أراد أن . ووصـــلنا عنهـــا بيـــت شـــعر واحـــد
كنها امتنعـت عليـه وقالـت شـعرا ىف َأْسـرها تـستنهض بـه خطيَبهـا الـرباق وقومهـا كـى يتزوجها، ل

ا . توا ويستنقذوها من األسر، وقد كان وقد تغنت ببعض تلك األبيات أمسهان األطرش بصو
  :البديع، وها هى ذى القصيدة املذكورة شبه كاملة

ـــ ـــــــــ ــــ ــّراِق عيًن ـــــــــ ـــــ ــــــَت ِلْلبَـ ـــَرتىاليــــــــــ ــــــ ـــــــ    فـَ

ـــــــــــ    ـــــا أُقَاِسـ ــــ ـــــــالءٍ ى مـــ ـــــ ــــن َب ــــــــ ــــــــــاِم ــ    َوَعَن

    
ــــــ ـــــــــ بًـــ ــــْيًال ا ُكَليـْ ــــــ ـــــــــــــم  ُعَقـــــــــ   ، َويـَْلُكــــــ

ـــــــــــدً     ـــــــــاِعدوىنا ُجنَـْيـــــ ــــــــــا ، ســـــــ لُبكـــــــ ِ  

    
ـــــــــــــم ــــ ـــــــــــو  َويْـَلُك ــــــ ـــذَِّبت ُأخُتُكُم ــــــ ــــ ــــ   ُع

ــــــْبحً     ــِر ُصــــــ ــــذاِب النُّكــــــــــ ــــ ـــَساابعــــ ـــــــــ    َوَم

    
ــــمُ  ــــــــ ــــــــــِذُب اَألعَج ــــــــُرُبين! َيكــ ــــ ــــــــــا يـَْق ــ   م

ـــ    ــــــــــاى َوَمعــــــــ ــــشاشاِت احلَيَـ ـــــــــــُض ُحـــــــ   بـَْع

    
ــــــُدوىن ـــــــــ ــــــ ــــــوىن قـَيِّ ـــــــــــــــ ــــــــــواَواف َغلُِّل ــــــ ـــــ   عل

ــــــئُتم مجيًعـــــــــ       ِمـــــــــن بَـــــــــَال اُكــــــــلَّ مـــــــــا شـــ

    
ــــــَتُكم ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــٌة بـُْغيـَ ـــــَأ كارَِهــــــــــــــــــ ــــــ ــــ   فَـــــــــــ

ـــــــــد    ــــــوِت عن ـــــــُر املـــ ــ ــــــالى َوَمري ـــد َحـــ ــــــ   َق

    
ــــــــــِطبارً  ـــــــ ــَسنً اَفاصــــ ـــــــــ ـــَزاًء َحـــــــــــ ـــــــــ ــــــ   ا َوَعـــ

ــــــــى    ـــرٍّ يـُْرَجتَـــ ـــــَد ُضــــــــ ــــــ َـــــــــــْصٍر بَع ــــلُّ ن ـــــــ   ُك

    
نٍ  ــْد ــــــ ــل ِلَعــــــ ـــــــــ ــــــــــِديُتم: قُــ ــــــــروا! فُـــ ــــــ   مشَِّ

ـــــىن    ــــــ ـــــــَوَحى ِلَب ــــــــــشمَري الــــ ــــــــــاِم تَـ   اَألْعجـ

    
ِت ىفَوا ـــــرا ــــ ــــــ ــــــــــــدوا ال ـــ ـــــا ْعِق ـــــــــ   أَقطارِهـ

  الـــــضَُّحى َواْشـــــَهروا الِبـــــيَض َوِســـــريوا ىف   

    
َــــــــــِىن  ـــُصروا  ب ــــ ـــريوا وانـــ   تـَْغلِــــــــــَب، ســـــــ

ــــَرى    ـــــــــــ ــــــنُكم والَك ـــــــــ ـــــــــــــــَة َع   َوَذُروا الَغْفَل

    
ـــاِبُكم ــــــ ــى أعقــ ـــــــــاَر علـــــــــ ـــــَذروا العــ   َواحــــــ

ــــــــــُتم ىف    ــــــــــا بَِقيــ ـــــْيُكم مـــ ـــــــ ـــَوَرى َوَعَل ــــــ   الــــ

    



 

١٤٨

ـــة أُبـَيَّـــاٌت ثال ـــشعر ولعـــشرقة احملاربي ـــروح ال ـــنفح ب ـــسبقها ىف اهلـــوى ال ت ــار ب ـــة ىف االفتخـ ث
ابــن املعتــز، " طبقــات شــعراء"وهــى منــسوبة، ىف . اجلــاهلى، وال نكهُتهــا نكهــة تقاليــد اجلــاهليني

ومــع ذلــك فــإىن أثبتهــا هنــا، لــيس لــصحتها، بــل لــداللتها علــى أن . للعطــوى الــشاعر العباســى
 ىف اجلاهلية أبيا صرحية بـل جريئـة كاألبيـات العرب مل تكن تستنكف أن تـَْنَحل إحدى نسائهم

التالية الىت لو كانت صحيحة لـسمعنا علـى نطـاق واسـع بعـشرقة هـذه الـىت ال تبـاىل ىف عـشقها 
ت كثــرية حــد وأل مــن أخبارهــا حكــا للقــاىل " األمــاىل"ومــع هــذا فقــد جــاء ىف . بــشىء أو 

ـا عجـوٌز حيزبـوٌن للسيوطى عن األبيـات املـ" املُْزِهر ىف علوم اللغة"و ذكورة وصـف صـاحبتها 
  :َزْوَلة

ـــع العـــــّشاق ىف ــوى َجَريْــــُت مــ   حلبـــــِة اهلـــ

قً        وجئـــــت علـــــى ِرْســـــليافـَُفْقُتهمـــــو َســـــبـْ

    
ــــِل اهلَــــوى ــــن ُحَل ــــِبَس العــــّشاُق ِم ــا َل   َفمــ

ــــــاَب الّـــــــــىت    ـــــوا إال الثيـــ   أُْبِلـــــــــي وال َخلعــــ

    
ــــــ ـــــّرةً اَوال َشــــــــرِبوا َكأًســ ــَن احلــــــــّب ُمـــ    مــــــ

ـــــــــو     ـــــــــْضليَوال ُحْلـــــ ُمو فَـــــ ُ ــرا ـــــــــ   ًة إال شـــ

    
وال ينبغــى أن ننــسى ُفَكْيهــة الَفَزاريــة، الــىت أجــارت الــصعلوك العــدَّاء ُســَلْيك بــن الــسَُّلَكة 
ر بىن بكر، فـشعروا بـه، فـدخل خباءهـا واسـتجار  الشاعر اجلاهلى املعروف حني هجم على د

 عليهـــا ونزعـــوا مخارهـــا، ـــا، فأجارتـــه، وشـــهرت الـــسيف تـــدافع عنـــه، إال أن مطارديـــه تكـــاثروا
فصاحت تستغيث برجاهلا، فخفوا إليها وَمحَُوا الرجل، الذى مل يـنس هلـا هـذا املوقـف وقـال فيـه 

وقد بلغنا عن فكيهة البيتان التاليـان اللـذان تفـاخر فيهمـا بـشجاعتها ىف احلـرب وحـسن . شعرا
  :بالئها فيها

ــن ــــــ ــــ ـــــــــــل، َوَلِك ـــــُنب َوَمل َأنُكـ ـــم َأجـــــــ ـــــــــ   فـََل

ــَددُت َعلـــــى أَ     ــِرو ىبَشـــ ــــِن َعمـــ   َعمـــــِرو بـ

    
ــــــربُُق ىف ـــــ ـــُرمَح َي ــــــ ـــــــُت الــ ــــ ـــــــــالهُ  تـَرَك   َصــ

ــــــــــسرِ     ـــــ ـــــوُم َن ــــــــنانَُه ُخرطــــــــــ ـــــــَأنَّ ِســـــــ ــــــ ــ   َك

    
ـا ووصـف ألردافهـا أضـحكىن، إذ  أما شعر السَُّلْيك ىف تلك املرأة الشجاعة ففيه غزل 

ا عنقـه كـان ينبغـى أن متن عـه مـن املوقف ليس موقف غزل وأرداف، كما أن ِمنـََّتها الىت طوقت 
ـا علـى هـذا النحـو ولكـن مـاذا نفعـل مـع صـعلوك كـل عملـه ىف احليـاة اإلغـارة علـى . التشهري 

القوافل واخليام وسـلب مـا فيهـا؟ أفـرتاه يكـف عـن مثـل ذلـك الغـزل؟ ومـع هـذا فاألبيـات تـدل 
  :قال َخيـََّبه هللا. على أنه صعلوك ظريف

ـــى، ــــــ ْنِمـــ ــــــــاء تـَ ـــــك، واألنبــــ ـــــــُر أبيـــــــ   َلَعْمـــــ

ـــــــِنْعَم اجلـــــــــارُ       !عـــــــــوارا  أخـــــــــُت بـــــــــىنلَــ

    
ـــــا ــــــ هـ ـــــــضح أ ــــرات مل تفـــــ ــــــــ ــــــــن اخلَِف   مــــ

ــــَنارا    ـــــــــ ــــــ ـــــــا َشــ ـــــــــ ـــــ ــــــــــــــع إلخو ــــــ   ومل ترفـ

    
ـــــــــا ـــــــ ــ ـــامع األرداف منه ـــــــــأن جمـــــــــــــــ ــــــ ــــــ  كـــ ـــــــــريح هــــــــــاراانـًَقـــ ـــــــــه ال    درجـــــــــْت علي
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ـــــــــيب ـــــــــذل قل   يعـــــــــاُف وصـــــــــاَل ذات الب

ـــــَوارا    ـــــــــ ــــــــــ ـــــَة النـَّ ــــــ ـــــــــ ــــ ــــــــــع املَُمنَّع ــــــ ــــــــ   ويـَتَِّب

    
ــــت ــــــــوم قامــــ ــــــة ي ــــــزْت فكيهــ ـــــــا عجــ   ومـ

ــــــصل الـــــــسيف، واســـــــتلبوا اخلمـــــــا      رابنـ

    
ــــد أورد اجلــــاحظ قــــصتها ىف  ــى ىف "احملاســــن واألضــــداد"وق ــــراهيم البيهقــ احملاســــن "، وإب

مجهــرة "، وأبــو هــالل العــسكرى ىف "املستقــصى مــن أمثــال العــرب"، والزخمــشرى ىف "واملــساوئ
ا"جممع األمثال"، و امليداىن ىف "األمثال وأشار أبو هـالل . ، وذكروا املثل الذى ضربه العرب 
وهــذا نــص مــا قالــه . رى وامليــداىن إىل أن منقــذة صــعلوكنا الظريــف كانــت خالــة لَطَرفــةوالزخمــش

اجلــاحظ، وفيــه كــالم للــسَُّلْيك عــن تلــك املــرأة الكرميــة يؤكــد أنــه كــان شــيطا رجيمــا ظريفــا إن 
قـيس بـن  امرأة مـن بـىنى ، وه"أوىف من فكيهة: "املثل قيل ىف: "صحت الرواية بكل تفاصيلها

 وفائها أن السَُّلْيك بن ُسَلَكة غزا بكر بن وائل، فلم جيـد غفلـة يلتمـسها، فخـرج ثعلبة كان من
، فقعـدوا لـه، "إن هـذا ألثـر قـدم ورد املـاء: "مجاعة من بكر فوجـدوا أثـر قـدم علـى املـاء فقـالوا

ـا، فأدخلتـه حتـت درعهـا، فـانتزعوا  فلما واىف محلوا عليه، فعدا حىت وجل قبـة فكيهـة فاسـتجار 
ــا فجــاءوا عــشرة، فمنعــوهم منهــامخارهــا، أجــد  كــأىن: وكــان ســليك يقــول: قــال.  فنــادت إخو

  ...".حتت درعها حني أدخلتىنى خشونة شعر استها على ظهر 
جنازات النساء على هذا النحـو دليـل علـى  وال ريب ىف أن اهتمام العرب بضرب املثل 

ليس ذلك فحـسب، بـل . ت نسويةومث أمثال عربية كثرية بطولتها بطوال. علو شأن املرأة بينهم
ترى الفتيان كالنخل، "، "بيىت يبخل ال أ"، "أغريًة وجبًنا؟"هناك أمثال كثرية قالتها نساء، مثل 

مىن األمحق وىف يده سكني"، "وما يُْدرِيك ما الدَّْخل؟ صـارت "، "رمتىن بدائها وانسلَّتِ "، "ال 
ْعــَدم احلــسناُء ذاًمــا"، "الفتيــان ُمحَمــا ــَرك اخلــداع َمــْن َكــَشَف "، "ال عتــاب علــى اجلنــدل"، "ال تـَ تـَ

بيها معَجبة"، "الِقناع مـاٌء وال  "، "مرًعـى وال كالـسعدان"، "لو ُتِرك الَقطَا لـيًال لنـام"، "كل فتاة 
  "...كَصدَّاء

موفــورة الثــروة فياضــة اليــد، فكانــت ال تبقــى ى وكانــت ُعتبــة بنــت عفيــف أم حــامت الطــائ
ا إتالفها حجروا عليها ماهلا . ائل أو هبط بفنائها نزيلعلى شيء إذا قصدها س فلما رأى إخو

ا قد وجدت أمل ذلك أعطوها طائفة من إبلها ا امرأة من هـوازن كانـت . حىت إذا ظنوا أ فجاء
اجلـوع مـا ال  فـوهللا لقـد عـضىن. دونـك هـذه اإلبـل، فخـذيها: تيها كل سنة تسأهلا، فقالت هلـا

  :أنشأت تقولو . أضّيع معه سائًال 
ـــــْدمً  ــــــضةً اَلَعْمــــــُرك ِقـ ـــــوع ع ــــــضىن اجلـ    ع

ــــــــــا    ـــــــدهَر جائعـ   فآليـــــــــــت أّال أمنـــــــــــع الــــ

    
ـــــذا الالئمــــــ ــــــوال هلـ ــــومى فق ــ   أعفــــــين: الي

ـــــابعا    ــــضَّ األصــ ــــل َفعـــ ــــت مل تفعـــ   وإن أنـــ
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ــــــتكم ــــــاذا عـــــــساكم أن تقولـــــــوا ألخـ   فمـ

  ؟اســوى َعــْذلكم أو عــذل مــن كــان مانًعــ   

    
ـــة؟ ــــــ ـــــــوم إال طبيعــ ــــ ــــــَرْون الي ـــــ ــــــــــاذا ت   ومـ

ـــفكيـــــف    ــــا؟ى،  برتكـــ ، الطبائعــ ـــن أُمِّ    ابــ

    
على أن املـرأة العربيـة القدميـة مل تقـل الـشعر فقـط بـل كانـت هلـا مـشاركات نقديـة، ومنهـا 

كانــت حتــت امــرئ القــيس امــرأة مــن طيــئ ": "األغــاىن"احلكايــة التاليــة الــىت رواهــا أبــو الفــرج ىف 
فقــال كــل واحــد منهمــا ى، مــتزوجهــا حــني جــاور فــيهم، فنــزل بــه علقمــة الفحــل بــن عبــدة التمي

علـى أم  ُمـرَّا ىبى، خليلـ: "، فتحاكما إليها، فأنشد امرؤ القـيس قولـه"أ أشعر منك: "لصاحبه
  :حىت مر بقوله" ُجْنُدبِ 

ـــساق ِدرَّةٌ  ـــــوٌب، وللــــ ـُـ   فللـــــــسوط ُأْهل

ــه َوْقــــُع أخــــرَج مهــــذبِ       وللزَّْجــــر منــ

    
  :حىت انتهى إىل قوله "هبِ غري مذ ذهبت من اهلجران ىف: "فأنشدها علقمة قوله... 

ـــه ــــ ــَىن مـــــــن ِعَنان ـــــ   فأدركـــــــه حـــــــىت ثـَ

ــــــــٍح متحلِّـــــــــــبِ     ـــــّر كغيـــــــــــٍث رائـــ ــــ   ميــ

    
ــه ــت ل ألنــك زجــرت فرســك، وحركتــه : وكيــف؟ قالــت: قــال. علقمــة أشــعر منــك: فقال

نيً  فغضب امـرؤ القـيس .  من عنانهابساقك، وضربته بسوطك، وأنه جاء هذا الصيد مث أدركه 
ذا لقب. ِك َهِويِتهليس كما قلت، ولكن: وقال علقمة : فطلقها، فتزوجها علقمة بعد ذلك، و

  ".الفحل
بغة بىن"أيضا " األغاىن"وىف  ذبيان كان ُتْضَرب له قبة من َأَدم بسوق عكاظ جيتمـع  أن 

بت، وعنـده األعـشى، وقـد أنـشده شـعره، وأنـشدته  إليه فيها الشعراء، فدخل إليه حسان بن 
لعني ُعوَّاُر؟َقًذى ب: "اخلنساء قوهلا   :حىت انتهت إىل قوهلا" عينِك أم 

ـــخرً  ــــــ ــــهاوإن صـــــ ــــــــــ ــَداُة ب ـــــــــ ــْأَمتُّ اهلـُــ ـــــــــــ    َلتَـ

ـــــــــٌم ىف    ـــ ــــ ــــــ ـــــــــــــــه َعَل ــــــ رُ  كأنـ ـــه  ــــــ ـــــــــ   رأســــ

    
ــــــخرً  ــــــ ـــــــيُداوإن صـــــ ــــــ ــــــــْوال وســــ ــــــ    َلَمـــ

ـــخرً     ـــــــــ ـــــــــــارُ اوإن صـ ــ ــــْشُتو، َلَنحَّ   ، إذا نَـــــــــ

    
من كـل أنت وهللا أشعر ! قبلك لقلت إنك أشعر الناس لوال أن أ بصٍري أنشدىن: فقال
  ".ُخْصيَـتَـْني ى وهللا، ومن كل ذ: قالت. ذات مثانة

ا  أعرابيٌة جاهليٌة ابنَتها عشية انتقاهلا إىل بيت  لوصية الىت وصت  تم كتب األدب  و
للمفضل بن "  الفاخر"وقد وردت تلك الوصية البديعة ىف . زوجها، وهو اهتمام له مغزاه الكبري

التــــذكرة "وىف " للميـــداىن" جممــــع األمثـــال" احلديـــد، وىف البـــن أىب" ـــج البالغــــة"ســـلمة، وىف 
ـــة ـــدون، وىف " احلمدونيــ ـــاورات البلغـــــاء والـــــشعراء"البـــــن محــ ء وحمــ ــرات األد للراغـــــب " حماضـــ
وعند أيضا وصف العروس نفسها علـى لـسان امـرأة كلفهـا اخلاطـب أن تـذهب ... األصفهاىن

ومن .  عن مجاهلا وكماهلا صحيح، فيتزوجهافتعاينها وتنقل له خربها حىت يطمئن إىل أن ما مسعه 
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املمكن أن تكـون الوصـية والوصـف قـد أعيـد صـوغهما، فلـم يبقيـا علـى حاهلمـا األول، إذ مهـا 
حملسنات البديعية من سجع وجناس وموازنـة وحـسن تقـسيم ومـا إىل ذلـك ممـا مل يكـن  مفعمان 

ــارك هللا"ن عبــارات مثــل معروفــا ىف العــصر اجلــاهلى علــى هــذا النحــو املتــسع، إضــافة إىل أ " تب
هى عبـارات إسـالمية مل يكـن يعرفهـا أهـل اجلاهليـة وال  " هللا عز وجل"، و..."لوال رمحة هللا لـ"و

وهـذه الـصياغة اجلديـدة تـدل، فيمـا تـدل، علـى أن الرجـال الـذين . كانت تـدور علـى ألـسنتهم
ــا يعلمــون أن فــضلها ســوف ينــسب إىل املــرأتني صــاحبىت النــصني ــم مل .قــاموا   ومعــىن ذلــك أ

  .يكونوا متعصبني ضد النساء، بل كانوا أقرب إىل النسوية
ا" الفاخر"وقد أخذُت برواية  ْ وقد جاءت ىف شـرح . للقصة ألنه أقدم الكتب الىت أورد

أول من قال ذلك، فيما ذكر، َعَوانة بن احلكم احلـارث بـن ": "ما وراءِك عصام؟: "املثل القائل
 أنه ملا بلغه مجال بنـت عـوف بـن ُحملَّـم وكماهلـا وِشـّدة عقلهـا دعـا عنـد وذلك. عمر ملك كندة

مجـال  إنـه قـد بلغـىن: ذات عقل ولساٍن وأدٍب فقال هلـا" عصام: "ذلك امرأة من كندة يقال هلا
أمامـُة ى فمـضت حـىت انتهـت إىل أمهـا، وهـ. علمهـا ىلى حـىت تعلمـ ابنة عوف وكماهلا، فاذهىب
هـذه خالتـك أتتـك لتنظـر ! بـُنَـيَّـةى أَ : فأرسـلت إىل ابنتهـا.  َقِدَمْت لهبنت احلارث، فأعلمْتها ما

ِطقيهـا إن اسـَتنَطَقْتكِ ى إليك، فـال تـسترت  . عنهـا بـشيٍء إن أرادت النظـر مـن وجـٍه أو ُخلُـق، و
تـََرَك اخلداع من  : "تقولى فخرجت من عندها وه. فدخلت إليها فنظرت إىل ما مل يـَُر مثله قط

مــا وراءك  : مث انطلقــت إىل احلــارث، فلمــا رآهــا ُمقبلــة قــال. فأرســلتها مــثًال . "َكــَشَف القنــاع
ــدة: عــصام؟ قالــت ــٌك  . صــرَّح املَْخــُض عــن الزُّْب رأيــت جبهــة كــاملرآة املــصقولة يَزِيُنهــا شــعٌر حاِل

ب اخليل، إن أرسلْته خلَته سالسل، وإن مـشطْته قلـتَ  وحـاجبني  . عناقيـُد جالهـا الوابِـل: كأذ
مــا َهــرةكأ بينهمــا أنــٌف َكحــدِّ .  ُخطَّــا بقلــم، أو ُســوِّدا ُحبَمــم، تقوَّســا علــى مثــل عــني الظبَيــِة الَعبـْ

ـــْت بـــه وجنتـــان كـــاألرجوان ىف بيـــاٍض كاجلُمـــان، ُشـــقَّ فيـــه كاخلـــامت لذيـــذ  الـــسْيِف املـــصُقول، َحفَّ
ً . املَْبِسم، فيه ثنا ُغرٌّ، ذاُت ُأُشرٍ   بعقٍل وافٍر، وجـواٍب حاِضـٍر،  بفصاحة وبيانٍ تـَُقلُِّب فيه ِلسا

ــان رِيًقــى تلتقــ  رقبــة بيــضاء كالفــضة، رُكَِّبــت ىف  كالــّشهد إذا دلــك، ىفادونــه شــفتان َمحّــاوان ْحتلُب
مـا ذراعـان، لـيس فيهمـا عظْـٌم ُميَــسُّ وال  صـدٍر كـصدر متثـال ُدميـة، وعـضدان ُمـْدَجماِن، يتــصل 

، رُكَِّبت فيهما َكفَّان دقيٌق ق ٌ عصبُهماِعرٌق ُجيَسُّ مل. صبهما، لنيِّ نَتَأ .  يـُْعَقد إن شئت منهما األ
ــا ىف ن كالرمــانتني خيرقــان عليهــا ثيا ى الَقبــاطى كَطــى  حتــت ذلــك بطــن طُــوِ . ذلــك الــصدر ثــد

خلف ذلك .  كالقراطيس املُْدَرجة، حتيُط تلك الُعَكن ِبُسرٍَّة كاملُْدُهن املَْجُلوّ اُعَكنً ى املُْدَجمة، ُكسِ 
ـَرت ى ه كاجلـداول، ينتهـظهٌر في هلـا َكَفـٌل يـُْقِعـدها إذا قامـت، . ذلـك إىل خـصٍر لـوال رمحـة هللا النـْبـَ

مـا قُِفَلتـا . ويُقيمها إذا قعدت، كأنه ِدْعُص الرمل لبَّـَده سـقوط الطـَّلّ  حتملهـا فخـذان َلفَّـاوان كأ
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أسود كأنَّه َحَلُق الزََّرد، حيملهما على َنَضِد ُمجان، حتتهما ساقان َخْدلتان كالْربِديَّتني ِشيبَـَتا بشعٍر 
  !فتبارك هللا مع ِصَغِرمها كيف يطيقان ما فوَقهما؟. َقَدمان كحذو اللِّسان

ها، وبعث بصداقها فُجهِّزت َّ فلمـا أرادوا أن حيملوهـا . فأرسل امللك إىل أبيها، فزوَّجه إ
أدٍب تركــُت ذلــك منــك،  ْضٍل ىفبنيَّــة، إن الوصــية لــو تُرَِكــْت َلفــى أ: إىل زوجهــا قالــت هلــا أمهــا

ــَىن .  ومعونــٌة للعاقــلولكنهــا تــذكرة للغافــل ــزوج لِغ ــو أن امــرأًة اســتغنت عــن ال أبـََويهــا وشــدة  ول
بنيَّة، إنك فارقـِت ى أ. ولكْن للرجال ُخِلقنا، ولنا ُخِلقوا. حاجتهما إليها ُكنِت أغىن الناس عنه

لفيـه، فيـهى منه خرجِت، وَخلَّفِت الُعشَّ الـذى اجلو الذ  َدَرجـِت، إىل وَْكـٍر مل تعرفيـه، وقـريٍن مل 
ك عليِك رقيبا ومليكا، فكوىن ى  بُنيَّـة، امحلـ.  وشـيكاالـه أَمـًة يُكـْن لـك عبـدً  فأصبح مبلكه إ

لقناعـة، واملعاشـرة حبُـْسن الـسمع والطاعـة، : ا وِذْكرً اعشر خصال تكن لك ُذْخرً  عىن الُصْحبة 
لتفقُّد ملوضع أنفه، فال تقع عيناه منـك علـى قبـيح، وال يـشمُّ منـك إال والتعاُهد ملوقع عينيه، وا

والتعاهـد لوقـت . والُكْحـل أحـسن احلُـْسن املوجـود، واملـاء أطيـب الطيـب املفقـود. طيِّب الـريح
طعامــه، واهلـُـُدوُّ عنــه حــني منامــه، فــإن حــرارة اجلــوع َمْلَهبــة، وتنغــيص النــوم مغــضبة، واالحتفــاظ 

ملال ُحسُن التقدير، واإلرعاء ببيته وماله، واإل رعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن االحتفاظ 
، فإنـك إن أفـشيِت الـه أمـرً ى ، وال تعـصالـه سـرً ى وال تـُْفـشِ . على العيال واحلشم ُحـسُن التـدبري

مـىن ، امـع ذلـك الَفـَرَح إن كـان َترًِحـى مث اتَِّقـ. غـدره، وإن عـصيِت أمـره أوغـرِت صـدره سره مل 
 وكـوىن. ، فـإن اخلـصلة األوىل مـن التقـصري، والثانيـة مـن التكـديراتئاَب عنده إن كـان َفرًِحـواالك

، وأشد ما تكونني له مواَفقـة أطـول مـا ا يكن أشدَّ ما يكوُن لك إكرامً اأشدَّ ما تكونني له إعظامً 
ى رضـاِك، وهـواه رضـاه علـى أنَِّك ال َتِصلني إىل ما حتُِبِّـني حـىت تـُـْؤثِر ى واعلم. يكون لك ُمراَفقة

فُحِملَـْت إليـه، فعظُـم موقعهـا منـه، . وهللا جـلَّ وعـزَّ خيَِـري لـك. على هواِك فيما أحببِت وكرهـتِ 
  ".وولدت له امللوك السبعة الذين ملكوا بعده أمَر الَيَمن

ومــن الكــالم البــديع الــذى حفظتــه لنــا الــذاكرة العربيــة مــن بالغــة النــساء مــا قالتــه ماويَّــة 
ــه العاليــةامــرأة حــامت ا يـََّت ــه َأْرحيَِ ــق : "لطــائى تــصف ب أصــابتنا ســَنٌة اقــشعرَّْت هلــا األرض، واَغــربَّ أُف

 ً  حدابري، وَضنَّت املََراِضُع على أوالدها فما تَـِبضُّ بقطـرة، وَحَلَقـت السماِء، وراحت اإلبل ُحْد
هلالك يَـُتنا ليلٍة ِصنـَّْربٍ بعيدة مـا بـى فوهللا إ لف. السنة املال، وأيَقّنا  ني الطـرفني إذ تـضاغى ِصـبـْ

 وَسـّفانة، فقـام حـامت إىل الـصبيني، وقمـت أ إىل الـصبية، وأقبـل يعللّـىنى عبـد هللا وَعـدِ : جوعا
ــوَّرت النجــوم إذا شــيٌء قــد رفــع ِكــْسَر البيــت مث  حلــديث، فعرفــت مــا يريــد، فتناومــُت، فلمــا 

ب، أتيتك . جارتك فالنة: من هذا؟ قالت: فقال حامت. عاد من عند صْبية يتعـاَوْون عُـواَء الـذ
هـم: فقـال. ى إال عليـك  أ عـدفما وجدُت معوًَّال  فأقبلـت ! أعجلـيهم، فقـد أشـبعك هللا وإ
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هلـا، فقـام حـامت إىل فرسـه فَوَجـَأ َلبـَّتَـه ى املرأة حتمل اثنني ومتش ـا نعامـة حوهلـا ر جنائبها أربعـة كأ
فاجتمعنا على اللحم ! شأنك:  ودفع املدية إىل املرأة، فقال هلامبُْديٍَة َفَخّر، مث كشطه عن جلده

كل، مث جعل ميشى نشو  لنـار. ُهبُّـوا أيهـا القـوم:  بيتـا فيقـولاتيهم بيتًـى احل ىفى و . علـيكم 
فأصبحنا . فوهللا إْن ذاق منه ُمْزَعة، وإنه ألحوج إليه منا. حية ينظر إلينا فاجتمعوا، والتفع ىف

  ".ر األرض من الفرس إال عظم وحافروما على ظه
ومن متكلمات العرب ىف اجلاهلية زرقاء اليمامة، وامسها هند بنت اُخلّس، وكانت شاعرة 

هاء ": "البيان والتبيني"وقال اجلاحظ عنهما ىف . أيضا، وكذلك مجعة بنت حابس ومن أهـل الـدَّ
 والكـالم الفـصيح، واألمثـال الـسائرة، والنَّْكراِء، ومـن أهـل اللَّـَسن واللََّقـن، واجلـواِب العجيـب،

 مــن االزرقــاء، وُمجَْعــُة بنــُت حــابِس، ويقــال إن حابــسً ى واملخــارج العجيبــة هنــُد بنــُت اخلُــّس، وهــ
َّ الفــزار  د، وقـال عــامر بــن عبــد ا ــَع بـني هنــد وُمجعــة، فقيــل جلُمعــة:ىإ الّرِجــال أحــبُّ ى أ:  مجُِ

ملـَسدِ الّشِنق الَكَتد، الظـاهر اجلَ : إليك؟ فقالت الّرجـال ى أ: وقيـل هلنـد. لَـد، الـشديُد اجلـْذب 
وقـد سـئلت هنـد . يُوفَـد إليـه وال يَِفـدى القريب األَمد، الواسـع البلَـد، الـذ: أحب إليك؟ قالت

ا املثل، فمـن ذلـك امن جعل بُؤسً : عن َحّر الصيف وبرد الشتاء، فقالت  كَأًذى؟ وقد ُضِرب 
  :قول ليلى بنِت النَّْضر الشاعرة

ــــــه ــــ ــــــــــُة أُمُّ ــــْدعاٍن َدالل ــــــ ــُن ُج ــــــ ــ ــــــــــُز ب   وكن

ــسِّ أو هــــــ    ــــت كِبْنــــــت اخلـُـــ   أكــــــربُ ى وكانــ

    
ى داهيتـا نــساِء العـرب هنـد الزرقــاُء، وعنـٌز الزرقـاء، وهــ: وقـال أبـو عمـرو بــن العـالء... 

ا اللغويـــة " املزهـــر ىف علـــوم اللغـــة"وىف ". زرقـــاُء اليمامـــة أمثلـــة مـــن كالمهـــا وفـــصاحتها ومقـــدر
البن نباتة ترمجة هلا " سرح العيون ىف شرح رسالة ابن زيدون"وىف .  فريجع إليهوحضور بديهتها،

اجلاهليـة، أدركـت الَقَلمَّـس أحـد  قدميـة ىف... هنـد بنـت اخلـسى ابنة اخلس هـذه هـ: "جاء فيها
وأختهـا ى يقال إنـه أول مـن وصـل الوصـيلة، وسـيَّب الـسائبة، وحتاكمـت هـى حكام العرب الذ

بيات حسنة منهاكالم هل  مجعة إليه ىف   :ما، ومدحته 
ـــــــــسنً  ــــــ ـــــــــــــــازى حمـ ــــــــــــــــهاإذا هللا جـ    بوفائ

ـــــىن    ـــــرمْ  فجــــــــــازاك عـــــ لكـــــ ــــُس  ــــ ــ    قـََلمَّ

    
ــل هلــا...  ــْت، وقي ــد هلــا، فِليَم ــت بعب ــت ابنــة اخلــس قــد زن ؟ : وكان ــى الــز مــا محلــك عل

ها كان قد " وحب الفساد)... السرار: والسواد(قـُْرب الوساد، وطول السواد : "فقالت ألن أ
ـا رجـل، ى وكانـت حتـاج. وهلـا أسـجاع كثـرية وشـعر قليـل. منعها من الـزواج الرجـال إىل أن مـر 

كـاد : فقالـت. كـاد: فقـال. اكـاد العـروس يكـون أمـريً : فقالت. كاد: فسألْته احملاجاة، فقال هلا
: وانـصرف، فقالـت لـه. اكـاد البخيـل أن يكـون كلبًـ: فقالـت. كـاد: فقـال. ااملنتعل يكـون راكبًـ

عجبـــت للــسبخة ال جيـــف ثراهــا وال ينبـــت : فقــال. عجبـــتُ : فقالــت. قـــوىل: فقــال. يــكأحاج
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: فقالـت. عجبـت للحجـارة ال يكـرب صـغريها وال يهـرم كبريهـا: فقـال. عجبـتُ : فقالت. مرعاها
ـــني: فقـــال. عجبـــتُ  ـــَرٍة ب ُـــْدَرك قعرهـــا... عجبـــت حلَُفيـْ َـــّل حفرهـــا وال ي فخجلـــت وتركـــت . ال ُمي
  .احملاجاة

ذو امليعــة الــصنيع، الــسليط : اخليــل أحــب إليــك؟ فقالــتى أ:  قيــل هلــا:ومــن أســجاعها
ذو اهليـدب : الغيوث أحـب إليـك؟ قالـتى أ: فقيل هلا. التليع، اآلبد الضليع، امللهب السريع

ى الـذ: األمـور أحـب إليـك؟ فقالـتى أ: فقيـل هلـا. املنبعق، األضخم املؤتلق، الصخب املنبثـق
ُمَوْيل يشف الفقر من ورائه، : ما مائة من املعز؟ قالت:  هلاوقيل. إذا حفز حفر وإذا خرج عقر
فمـا : قيـل. قريـة ال محـى هلـا: فما مائـة مـن الـضأن؟ قالـت: وقيل. مال الضعيف وحرفة العاجز

طَغَـى : فما مائة من اخليل؟ قالـت: قيل. مجال ومال، وُمَىن الرجال! َبخٍ : مائة من اإلبل؟ قالت
لـس، ال لـنب ى عاريـة الليـل، وخـز : ما مائة من احلمري؟ قالتقيل ف. من كانت له، وال يوجد ا

 مـن أعظـم النـاس ىف: وقيـل هلـا. إن رُبِـط َعْريهـا َأْدَىل، وإن تُـِرك َوىلَّ . فُيْحَلب، وال صوف فُيَجزّ 
  .إليه حاجة من كانت ىل: عينك؟ قالت

  :ومن شعرها
ــــــلٌ  ـــٌد ُمَرجَّ ـــ ــــــسيف َجْع ــــــصل ال   أشــــــّم كن

ـــــو كــــــان شــــــيءٌ     ــــــه لـ ــــــدانيً شــــــغفُت ب   ا م

    
ــــه ـــ ـــ ـــــــــني لقائ ُْت بـ ــريِّ ــــــــــو ُخــــــــ ـــــــِسم ل ـــ   وأُْق

ــني أىب    ــــــــ ــــ ــــــــــا وب   "الخــــــــــــــرتت أال أ ليــــ

    
ــــال"وىف  ـــع األمث ــــداىن، و" جممـ ــــديع"للمي ــــواع الب ــــوار الربيــــع ىف أن ـــصوم أن " أن ــــن معـ الب

حكيمات العرب صخر بنت لقمـان، وهنـد بنـت اخلُـّس، ومجعـة بنـت حـابس، وابنـة عـامر بـن "
  ".و احللمذ: يقال لهى الظَِّرب، الذ

ن منتـشرة ىف  وكانت الغالبية الساحقة من العرب ىف اجلاهلية وثنيني، وكانت معابـد األو
ألزالم أو  طول البالد وعرضها، وكان لكل معبد كاهن أو كاهنـة يقـصدمها النـاس لالستقـسام 

لكهنـة وكـان ا. ملعرفة بعض أمور الغيب أو للذبح عند األصنام أو لتقدمي القرابني ومـا إىل ذلـك
للسن والكالم. والكاهنات ميارسون سجعهم املعروف ، وإن . ومن الكاهنات من اشتهرن  وأ

ــن كــن يعلمــن الغيــب كمــا يقــول اخلــرب التـــاىل  أوردت هنــا بعــضا مــن كالمهــن، ال أرى أبــدا أ
ـن كـن يبثـثن بـني قـصادهن مـن يعملـن معهـن دون علـم أولئـك القـصاد،  وأمثاله، وإمنا أرجـح أ

 علـــيهم ويتحســـسن مـــا أتـــوا مـــن أجلـــه دون أن يـــشعروا كمـــا يفعـــل اآلن مـــساعدو فيتجســـسن
لكـــالم  ـــا بـــه مـــسبقا، فتـــستعد  العـــرافني وفـــاحتى املنـــدل وضـــارىب الـــودْع مـــن النـــصابني، وخيرب

ــا تعــرف الغيــب، ومــا هــى للغيــب بعارفــة ــه أ ــوهم ب أو رمبــا حنلهــن املؤرخــون هــذه . املناســب ت
وإن كانـت الثانيـة فهـى . وىل فهى دليـل علـى لَـَسنهن وفـصاحتهنفإن كانت األ: األسجاع حنال
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دليل على أن العرب كانوا حريصني على اإلكبار من شـأن النـساء فيـوردون أخبـارا عـنهن تعلـى 
ألخبــار الــصحيحة ــا ليــست  أى أن العــرب حــىت بعــد  اإلســالم مل يكونــوا . مــن أمــرهن رغــم أ

اجلميـــل، بـــل يبدونـــه ويـــسلطون الـــضوء عليـــه رغـــم خيفـــون احتيـــاز الكـــواهن للبالغـــة والكـــالم 
فــاملرزوقى وأشــباهه ممــن أوردوا لنــا أخبــار الكهــان والكاهنــات . ممارســتهن أمــورا منافيــة لإلســالم

علمــاء مــسلمون أوفيــاء لــدين هللا، ومــع هــذا مل ميــنعهم هــذا الوفــاء لــدينهم مــن اإلشــادة ببالغــِة 
هنــات ممــن ينظــر اإلســـالم هلــن نظــرة مقـــت شــهريَة اآلتــى ذكرهــا ومـــن علــى شــاكلتها مـــن الكا

  . وغضب
فمن كاهنات العرب الكاهنة شهرية السبئية، الىت أومأ إليهـا تـوا، والـىت يقـول املرزوقـى 

انطلَقـْت أُم مالـٍك وطيـئ : عن شيوخه قالى حكى اهليثم بن عد": "األزمنة واألمكنة"عنها ىف 
 بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن ابىن سبإ، ومها ابنا أدد بن زيد بن يشجب بن عريب

ــة يقــال هلــا : رض ســبإ مبوضــع يقــال لـــه" شـــهرية: "يعــرب بــن قحطــان، حــني ترعرعـــا إىل كاهن
طريقهـــا ســـحق نعـــل،  ، فوجـــدت ىفلتنظـــر إليهمـــا وتقـــول فيهمـــا، وســـاَقْت معهـــا إبـــًال " بلخـــع"

َأْخِبْئ هذا :  ، فقالت"لصع: "كرية خنل، مث دفعتها إىل رجل معها من قومها يقال له  فجعلتها ىف
ا مث قالت. معك حىت نثور الكاهنة بشيء قبل املسألة  شهرية، : فلّما انتهْت إليها عقلْت ببا

ئً  إىن لشمس والقمـر، والكثكـث : فقالت. به قبل املسألة ، فأخربيىناقد خبأت لك َخبـْ أُْقِسم 
ح واملطر، لقد خبأِت ىل . بـه شـعر حمـضر، أو مـا بـه حـضرجلد بقر أشـعر، ومـا  واحلجر، والر

لسهل واجلبل، واجلد: قالت واحلمل، والقمر إذا أَفل، وما َحنَّ بنجـٍد ِمـْن مجـل، أْن ى أحلُف 
فــة خنـــل، مـــع رجـــل يــدعى  فـــرَد نعـــل، ىف قــد خبـــأِت ىل : قالـــت. َصـــْعل، َرّب شـــاٍة وحقـــل: كر

بطـن  يـومني ىف دا ىفتـسألني عـن غالمـني ولـ: قالـت. عما جئت أسألِك عنـه صدقِت، فأخربيىن
ــٌد  َعــٌة َجْع ــا تعــىن(تــوأمني أحــدمها رَبـْ ــت). امالًكــ تعــىن(، واآلخــر َســْبٌط نـَْهــٌد )طي صــدقِت، : قال

فنظـرت . ىمهـا معـ: أمها معـك فأرامهـا أم نـسَجُع نبقـت عنهمـا؟ قالـت: قالت. عنهما فأخربيىن
اليت جند، ورأس وكتد، يكون من ولده قبائل وعدد، ومص: إليهما مث أقبلْت على مالٍك فقالت

مث نظــرْت إىل طيــئ . احلــّق ال املَــْني . وحــق وفنــد، يــصيبون ويــصابون، ويلحــم علــيهم ويلحمــون
ء ونكـد، وعُـَرام وسـدد يكون ىف: فقالت كلـون وال يؤكلـون، شـديدو . ولده مسـاح وَجلَـد، وإ

  ".احلق ال الكذب. الَكَلب، قليلو السََّلب
ملبدعة ىف اجلاهلية فإن وضعها فيما تـال ذلـك مـن عـصور  وإذا كان هذا هو وضع املرأة ا

ــوان . كــان أفــضل ا اآلفــاق، وهلــا دي فاخلنــساء مــثال، وهــى شــاعرة خمــضرمة، قــد طبقــت شــهر
معظمه مراٍث ىف أخيها صخر قرأُت بعض ما فيه من شعر اآلن فأعدتىن لوعة الشاعرة امللتهبـة 
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ا ما مسىن وتعاطفت معها ا جالسة حياىل تبكى أخاها بدموعها على أخيها ومسىن من حز  كأ
وكـــان الرســول عليــه الــسالم حيـــب االســتماع إىل شــعرها ويـــشجعها . الغــزار وعينيهــا املقــرحتني

  ! هيه  خناس: ويستزيدها وهى تنشده، قائال كلما فرغت من شىء منه
أىب ومن الشاعرات املخضرمات أرطأة بنت ُسَهيَّة وأروى بنت عبد املطلب وأمسـاء بنـت 

ــِديَكِرب والــشيماء بنــت احلــارث الــسعدية وأم الفــضل بنــت  ــة زوجــة عمــرو بــن َمْع بكــر واجلُْعِفّي
احلارث اهلاللية وأم مجيل بنت أمية وأم ِقْرفة وأم كلثوم بنت عبد ود وأمامة الربذية وَخْولة بنت 

 بــدر مالــك األزور الِكْنِديّــة ودرة اهلامشيــة وزينــب بنــت العــوام وســعدى بنــت كريــز وســلمى بنــت
وصفية بنت عبد املطلب وضباعة بنت عامر القشريية وعاتكة بنت عبـد املطلـب وعفـراء بنـت 
لَـة  يـْ عقال العذرية وعمرة بنت دريد بن الصمة وفارعة املُّرِيَّة وفاطمة بنت األحجم اخلزاعية وقـُتـَ

ثَة بن عباد وهند بنـت النعمـان بـن امل َ نـذر وهنـد بنـت بنت النضر وكبشة الزبيدية وهند بنت ُأ
  .عتبة

ت  ومل حيــدث أن شــطب املــسلمون مــن ســجل الــشعر العــرىب أيــة مــن الــشاعرات املعــاد
لإلسالم كأم مجيل بنت أمية محالة احلطب مثال، أو أم قرفة، الـىت كانـت حتـرض علـى النـىب دمحم 

لى املدينة املنورة ويقتلوا ملسو هيلع هللا ىلص وتسبه، وأعدَّْت ذات مرة أربعني من أوالدها وأحفادها ليهجموا ع
أعّز مـن "و" أمنع من أم قرفة: "بل لقد أبَقْوا رغم ذلك على األمثال التالية. النىب عليه السالم

ألذى إليهـا، ومل حيـذفوها"ِعـزَّة أم قرفـة"و" أم قرفة ـا وصـعوبة الوصـول  . ، الـىت تـدل علـى عز
امــرأة مالــك بــن ى وهــ. منــع مــن أم قرفــةإنــه أل:  إذا أرادوا العــز واملنعــة قــالوا:ىقــال األصــمع"

  ". كلهم حمرمابيتها مخسون سيفً  كان يعلق ىف. حذيفة بن بدر
وما من شىء بليغ تقوله املرأة أو موقف كـرمي تقفـه إال حفظتـه الـذاكرة العربيـة وأشـاد بـه 

نـت فمن ذلك مثال املوقف التاىل ألمسـاء ب: العلماء الرجال ونشروه ىف اخلافقني وضمنوه كتبهم
أىب بكــر أمــام النــىب عليــه الــسالم ومــا قالتــه مـــن كــالم تعــرب بــه عمــا جيــيش ىف صــدور النـــساء 

ن مجيعــا، فقــد أتــت رضــى هللا عنهــا النــىب عليــه الــسالم وهــو بــني  املــسلمات وتتحــدث بلــسا
إّن هللا عـز وجـل بعثـك . أ وافـدة النـساء إليـك! أنت  رسول هللاى وأم ىب: أصحابه فقالت

هلــكإىل الر  إ معـشَر النــساء حمـصورات مقــصورات، قواعــد . جـال والنــساء كافـة، فآمنَّــا بـك و
جلَُمـع واجلماعـات، وعيـادة  ْلتم علينـا  بيوتكم، وحامالت أوالدكـم، وإنكـم معاشـَر الرجـال فُـضِّ

. ســبيل هللا عـز وجــل املرضـى، وشـهود اجلنــائز، واحلـج بعــد احلـج، وأفــضل مـن ذلــك اجلهـاد ىف
إذا خرج حاجا أو معتمرا أو جماهـدا حفْظنـا لكـم أمـوالكم، وغزْلنـا أثـوابكم، وربينـا وإّن أحدكم 

ــْن ى َأْعِلمــ: ملسو هيلع هللا ىلص إليهــا فقــال هــذا األجــر واخلــري؟ فالتفــت النــىب لكــم أوالدكــم، أفُنــشارككم ىف َم
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ته، يعدل ذلك  خلفك من النساء أّن حسن تبعُّل املرأة لزوجها، وطلبها مرضاته، واتِّباعها موافق
لِّل حىت وصلت إىل نساء قومها من العرب، وعرضـت علـيهن مـا ى فانصرفت املرأة وه. كله ُ

  .قاله هلا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ففرحن أميا فرح
وكانــت عائــشة خطيبــة مفوهــة، وقــد حفــظ التــاريخ عــددا مــن خطبهــا، ومنهــا خطبتهــا ىف 

! هيهات. ىال تـَْعطُوه األيد إن أىب": اولون أن ينالوا منهالدفاع عن أبيها حني بلغها أن قوما حي
ــتم ســبق اجلــواد إذا . وهللا ذلــك طَــْوٌد ُمِنيــف وظــل مديــد أجنــح وهللا إذ أكــذبتم، وســبق إذ َونـَْي

شــئا، وكهفهــا كهــال فــىت. اســتوىل علــى األمــد ــْرأب . قــريش  يفــك عانَيهــا، ويــريش ُممِْلقهــا، ويـَ
ا، مث استـشرى ىفصدعها، ويلّم شعثها حىت أحل ذات هللا  دينـه فمـا برحـت شـكيمته ىف ته قلو
وكـان، رمحـة هللا عليـه، غزيـر الدمعـة َوِقيـد . فيه ما أمات املبطلون حىت اختذ بفنائه مسجدا حيىي

ا يــسخرون منــه ويــستهزئون بــه،  النــشيج، فاصــطفقت إليــه نــسوانى اجلــوانح شــج مكــة وولــدا
م وميدهم ىف قـريش، فحنـت قـسيَّها  م يعمهـون، فـأكثرت ذلـك رجـاالتطغيـا وهللا يستهزئ 

وفّوقت سهامها، وامتثلوه غرضا فما فـَلُّوا له صفاة وال قصفوا له قناة، ومر على سيسائه، حىت 
ده، ودخــل النــاس فيــه أفواجــا، ومــن كــل فرقــة  إذ ضــرب الــدِّيُن ِجبَرانــه، وألقــى بـَرَْكــه ورســت أو

، اختــار هللا لنبيــه ــه، .  مــا عنــدهأرســاال وأشــتا فلمــا قبــضه هللا عــز وجــل ضــرَب الــشيطاُن رواَق
ونصب حبائله، ومدَّ طُُنبه، وأجلب خبَْيله وَرِجله، فاضطرب حبل اإلسالم، وَمَرج عهده، ومـاج 

، وبُغِ  َرُمه أنكا الغوائل، وظنـت الرجـال أن قـد أكثبـت أطمـاعهم، والت حـني ى أهله، وعاد ُمبـْ
هــرهم، فقــام حاســرا مــشمرا، فرفــع حاشــيته، ومجــع قطرتــه، فــردَّ بــني أظ والــصديقيرجعــون،  الــىت

نــشر اإلســالم علــى َغــّره، وملََّ شــعثه ِبطَيِّــه، وأقــام أَوَده بِثَقافــه، فانــذعر النفــاق بوطأتــه، وانتــاش 
ُأُهِبهـا،  فلما أراح احلقَّ على أهله، وأقر الرؤوَس على كواهلهـا، وحقـن الـدماَء ىف. الدين بنعشه

 . ابن اخلطـاب ذاك. السرية واملَْعَدَلة املرمحة ونظريه ىف  فَسّد ثـُْلَمته بشقيقه ىفحضرْت منيته،
لقــد أوحــدت بــه قبــيح الكفــرة وذخيهــا، وشــرَّد الــشرك َشــَذَر َمــَذَر، ! أم محلــْت بــه، وَدرَّْت عليــه

هـا،  ونعج األرض وخنها، فقاءت أكلها ولفظت خبيثها برأسه، وتصدق عنها وتصدى هلـا، و
أيـوم إقامتـه إذ : تنقمـون أىبى يـَـْومَ ى مـا تقولـون، وأ فـأروىن.  ورع فيها، مث تركهـا كمـا صـحبهامث

  ".ولكم هذا وأستغفر هللا ىل عدل فيكم أو يوم ظعنه إذ نظر لكم؟ أقول قوىل
ــة علــى  ــدة يــوم القادســية وهــى حتــض أبناءهــا األربع وحفــظ التــاريخ كلمــة اخلنــساء اخلال

ووهللا . أنـتم أسـلمتم طـائعني، وهـاجرمت خمتـارين،  بَـِىن ": هللا قائلة هلـماجلهاد واملوت ىف سبيل 
كــم، وال . ال إلــه غــريه إنكــم لَبَـُنــو رجــٍل واحــد، كمــا أنكــم بنــو امــرأة واحــدةى الــذ مــا خنــُت أ

ُت نسبكم وقد تعلمون ما أعد هللا للمـسلمني . فضحت خالكم، وال هجَّْنُت حسبكم، وال غربَّ
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يقـول . واعلمـوا أن الـدار الباقيـة خـري مـن الـدار الفانيـة. حـرب الكـافرين  ىفالثواب العظيم من
ََّ لََعلَُّكـْم تـُْفِلُحـونَ : "هللا عز وجل فـإذا ". َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا، اْصِربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتـَُّقوا ا

فلمـا أضـاء ". عدائـه مستنـصرينأصبحتم غًدا فاْغُدوا إىل قتال عدوكم مستبـصرين، و علـى أ
ــىت  ـــز، فقـــاتلوا حـ كـــروا مراكـــزهم، فتقـــدموا واحـــًدا بعـــد واحـــد ينـــشدون األراجي هلـــم الـــصبح 

أن  بقـتلهم، وأرجـو مـن رىب شـرفىنى احلمـد  الـذ: "فلما بلغها اخلـرب قالـت. اْسُتْشِهدوا مجيًعا
  ".مستقر رمحته م ىف جيمعىن

ملثــل حفــظ لنــا التــاريخ  ــه ضــد النــساءالــذكورى(و ن أمســاء طائفــة مــن )  طبعــا، واملــتهم 
النساء الالتى وقفن إىل جانب علّى ىف صراعه مـع معاويـة، ومـنهن زرقـاء بنـت عـدى وعكرشـة 

طــة جـــأش . بنــت األطــرش وأم اخلـــري بنــت ُحـــَرْيش وألوالهــن قـــصة مــع معاويـــة أبــدت فيهـــا ر
أوفــد : "البــن محــدون مــثال" التــذكرة احلمدونيــة"ء ىف جــا. وشــجاعة وحكمــة وفــصاحة ىف الــرد

ألـسِت راكبـة اجلمـل األمحـر يـوم صـفني بـني : بـن غالـب فقـال هلـاى معاوية إىل الزرقاء بنـت عـد
 أمـري املـؤمنني، : الصَّفَّْني توقدين احلرب، وحتضني على القتال؟ فما محلك علـى ذلـك؟ قالـت

واألمر حيدث بعده .  ومن تفكر أبصر.  والدهر ذو ِغَري .الذََّنب ىفى الرأس، وبق إنه قد مات ىف
وهللا  لكـىن: قـال. مـا أحفظـه: فهل حتفظني كالمك يوم صفني؟ قالت. صدقت: قال هلا. األمر

فتنــة، َغــِشيَـْتكم جالبيــُب الظلــم،  أيهــا النــاس، إنكــم ىف: لقــد مسعتــك تقــولني!  أبــوك. أحفظــه
ــا هلــا مــن فت. وجــارت بكــم عــن قــصد احملجــة ــاد في َق ــاء صــماء ال يُــْسَمع لقائلهــا، وال يـُنـْ نــة عمي

ــد ىف! لــسائقها ــاس، إن املــصباح ال يــضيء الــشمس، وإن الكواكــب ال َتِق القمــر، وإن  أيهــا الن
ه، ومن اسـتخَرب . البغل ال يسبق الفرس، وال يقطع احلديد إال احلديد أال من اسرتشَد أرشد

ه  معـشر املهـاجرين واألنـصار، فكـأْن قـد انـدمل ِشـْعب  اإن احلق يطلب ضالَّته، فصربً . أخرب
طلــه كيــف؟ وأىن؟ : فــال يعجلــن أحــد فيقــول. الــشتات، والتأمــت كلمــة العــدل، وغلــب احلــق 

والـصرب . أال إن خـضاب النـساء احلنـاء، وخـضاب الرجـال الـدماء.  كان مفعـوًال اهللا أمرً ى ليقض
كصني، فهذا يوٌم له ما بعدهارب ُقُدمً  إىل احلاإيهً . عواقبها األمور وأمحد ىف خري ىف   . غري 

ــ: مث قــال معاويــة أحــسن هللا : فقالــت. كــل دٍم ســفكه   ىفاوهللا  زرقــاء لقــد َشــرِْكِت علًي
وقــد : قــال هلــا. مثلــك مــن بــشَّر خبــري وَســرَّ جليــسه. بــشارتك  أمــري املــؤمنني، وأدام ســالمتك

وهللا َلَوفاؤُكم :  معاوية: بتصديق الفعل؟ فقال ىلفَأىنَّ . قولك نعم وهللا سرىن: سرك ذلك؟ قالت
  ".حياته من حبكم له ىف له بعد موته أعجُب إىل

وعلــى ذات الــشاكلة احتفظــت كتــب األدب والتــاريخ خبطــب اخلطيبــات مــن النــساء ىف 
ومنهـا اخلطبــة الـصاعقة ألم كلثــوم بنـت علــّى حـني قُتِــل أخوهـا احلــسني ىف  . املناسـبات املختلفــة
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ـم واقفـون إىل جانبـه كربالء،  فوجهت حديثها إىل أهل العـراق، الـذين َمنـَّـْوه األمـاىن وأومهـوه أ
. ضد يزيد، لكـنهم عنـدما جـد اجلـد تركـوه يواجـه جـيش الدولـة وحـده هـو ونـساء بيتـه وأطفالـه

قُتِـل  ملـا":  ألمحـد زكـى صـفوت"الزاهـرةعـصور العربيـة  مجهرة خطب العـرب ىف"كتاب جاء ىف  
بن احلسني ى رفع عل... عليهما السالم، وُأْدِخل النسوة من كربالء إىل الكوفةى احلسني بن عل

 أهـل الكوفـة، إنكـم تبكـون : عليهما السالم رأسه، وقال بصوت ضئيل، وقد حنل من املرض
. اسـكتوا: يهمـا الـسالم إىل النـاس َأنِ على علينا، فمن قتَـَلنا غريكم؟ وأومأت أم كلثـوم بنـت علـ

 .أبدأ حبمد هللا والصالة والسالم علـى نَِبيّـه: "فلما سكنت األنفاس، وهدأت األجراس، قالت
إمنا مثلكم   . ال فال رََقَأِت الَعْربة، وال هدأت الّرنَّة.  أهل الكوفة،  أهل اَخلْرت واَخلْذل أما بعد،

، تتخذون أميانكم َدَخًال بينكمنقضت غزهلا من بعد قو  كمثل الىت أال وهـل فـيكم إال . ة أنكا
الصََّلف والشنف وملق اإلماء وغمز األعداء؟ وهل أنـتم إال كَمْرًعـى علـى ِدْمنَـة، وكفـضة علـى 

ـــيكم، وىف ـــِخط هللا عل ـــسكم َأْن َس ـــدون ملحـــودة؟ أال ســـاء مـــا قـــدمْت أنف ـــتم خال . العـــذاب أن
لبكــاءوإنكــم وهللا. وهللا فــابكواى أتبكــون؟ إ ء  فــابكوا كثــريا، واضــحكوا قلــيال، فلقــد .  أحــر

وَأىنَّ ترحـضون قتـل سـليل خـامت النبـوة، . فزمت بعارها وشنارها، ولن تـَْرَحضوها بِغْسٍل بعدها أبًدا
زلــتكم؟  ومعــدن الرســالة، وســيد شــبان أهــل اجلنــة، ومنــار حمجــتكم، وِمــْدرَه حجــتكم، ومفــرخ 

هللا، وُضـرَِبْت علـيكم  وخـسرت الـصفقة، وبـؤمت بغـضب مـنى، علقد خـاب الـس! فتعًسا ونْكًسا
َفطَّْرَن ِمْنُه َوتـَْنـَشقُّ اَألْرُض َوختَِـرُّ  لقد جئتم شيًئا إدا، َتَكادُ . الذلة واملسكنة اْجلِبَـاُل  السََّماَواُت يـَتـَ

ـا دم له سفكتمى أبرزمت، وأ كرمية لهى  كبد لرسول هللا فـََرْيتم، وأى  أتدرون أ. َهدا ؟ لقد جئتم 
أفعجبتم أْن قطرت السماء دًما؟ ولعذاب اآلخرة . األرض والسماء شوهاء خرقاء، شرُّها ِطالعُ 

فــال يــستخفنكم املهـل، فإنــه ال حتفــزه املبـادرة، وال خيــاف عليــه فــوت . ينـصرون أخـزى وهــم ال
 وقـد ردوا أيـديهم مث َولَّْت عنهم، فظل الناس حيارى،". كال، إن ربك لنا وهلم لباملرصاد. الثأر

  :وقد اْخَضلَّْت حليته من دموع عينيهى، ُجْعفِ  إىل أفواههم، وقال شيخ كبري من بىن
ـــسلهم، ــــ ــــــول، ون ـــــري الكهـ   كهوهلمـــــــو خــ

ـــــَزى      "إذا ُعـــــــدَّ نـــــــسل، ال يبـــــــور وال َخيْــ

    
وحـني تغلبـت ليلـى األخيليــة ىف ِشـْعرها علـى النابغـة اجلعــدى احتفـت بتلـك الغلبـة كتــب 

ــا مل تتحــرج مــن إيــراد أى األدب، الــىت ك تبهــا الرجــال بطبيعــة احلــال، أميــا احتفــاء، فــضال عــن أ
اجيا به مهما كان عـار ينبغـى االحتـشام منـه : لألصـفهاىن" األغـاىن"جـاء ىف كتـاب . شىء مما 

ابـن احليـا، :  مـن قُـَشْري يقـال لـهأن رجـًال ى كان سبب املهاجاة بني ليلـى األخيليـة وبـني اجلعـد"
أمـر كــان بـني قــشري  وامســه سـوار بــن أوىف بـن سـربة، هجــاه وسـب أخوالــه مـن أزد ىفأمـه، ى وهـ

صبهان متجاورون، فأجابه النابغة بقصيدته الـىت وبني بىن ". الفاضـخة: "يقـال هلـا جعدة، وهم 
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مسيت بذلك ألنه ذكر فيهـا مـساوئ قـشري وَعِقيـل وكـل مـا كـانوا يُـَسبُّون بـه، وَفَخـر مبـآثر قومـه 
  :عامر سوى هذين احليني من ُقَشْري وَعِقيل ائر بطون بىنومبا كان لس

ـــَت علـــــــ ــــ ــينى َجِهْل ـــــ   ابـــــــَن احليـــــــا وظلمَت

ـــومجعــــــــَت قــــــــوًال     ــــ ــــــاء بيتًـ ــــــــضّلالا جــ    م

    
  :أوهلا  قصيدته الىتاهذه القصة أيضً  وقال ىف

ــــــد حــــــسرتْ  م ق ــــــل األ ــــــَرْى ظَُل ـــــا تـَ   إّمـ

ـــــىن    ـــــًال ، عــــــ الوَمشَّـــــــــــْرُت ذيــــــ    كـــــــــــان ذَّ

    
  :أوهلا  قصيدته الىتاالقصة أيضً هذه  وقال ىف... 

   واحلـــــريش، فمـــــااأبلـــــغ قـــــشريً 

ــــديكمو شــــــتم ذا َردَّ ىف    ــ   ى؟أي

    
ى، نساح وقـَْتل شراحيل بن األصهب اجلُْعفِ ى يوم وادى وفخر عليهم بقْتل علقمة اجلعف

  :، فقال فيهاوبيوم رحرحان أيضً 
رحرحاَن، ى بيَـْومَ  سألت هال
  وقد

   

  ظنت هوازُن أن العـز قـد زاال

    

  :فلما ذكر ذلك النابغة قال
ـــنبٍ  ـــن لــ ْعَبـــــان مــ   تلـــــك املكـــــارم ال قـَ

ـــــــواال    ــــُد أب ــــادا بعـــ ـــاء فعـــ ــــيَبا مبــــ   ِشـــ

    
  :ودخلت ليلى األخيلية بينهما فقالت. ففخر مبا َلُه وَغضَّ مما هلم

  ومــا كنــُت لــو قاذفــت جــل عــشرييت

ْعــــــَىب     ــــــثمَّال ألذكــــــر قـَ   حــــــازٍر قــــــد ت

    
  :وهلا قالفلما بلغ النابغة ق. كلمةى  وه

ــــوال هلـــــا ـــــى وقـ ـــــا ليل   هـــــال: أال حيِّي

ـــــــرً     ـــت أي ـــــد ركبــــ ـــالافقــ ــــ ــرَّ حمجَّ    أغـــــ

    
ـــــ ـــت بقـــــال َوِخيًم ــ ـــهاوقـــــد أكل ــ    نبات

  وقد شربت مـن آخـر الـصيف أيّـال   

    
  )ألبان اإلبل يعىن(

...  
  
    
    

  :فردت عليه ليلى األخيلية فقالت
ـــــــــك أوال ـــ ــــــــــغ ومل ت ــ ــــــــُغ، مل تنب ــــ ب   أ

ـــال    ـــدين جمهــ   وكنــــت صـــــنيا بـــــني صــ

    
  )جبالن: وصدَّان.  ِشْعب صغري يسيل منه املاء:الصىن( 

ــك ال جتــــــد ــــغ بلؤمــــ بــــــغ، إن تنبــ   أ

ـــال    ــط جعـــــدة جمعــ ـــــك إال وســـ   للؤم

    
ـــــــّريىن ـــه تعــــــــــ ــــــــ ـــــــــك ِمثْـلُــــــ ــــــــ مِّ   داًء 

ـــال هلـــــاى وأ      هـــــال؟: َحـــــَصاٍن ال يقــ
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  ".فغلبْته
ن مروان وعلى نفس الشاكلة احتفت كتب األدب والنقد بقصتها أيضا مع عبد امللك ب

وردهـــا املفحـــم عليـــه، وهـــو اخلليفـــة صـــاحب احلـــول والـــسلطان، حـــىت  اضـــطرته اضـــطرارا إىل 
ا فلجْت عليـه فيمـا دار بينهمـا مـن حـوار أورده  السكوت واالستغراب ىف الضحك تسليما 

أن ليلى األخيلية دخلت على  بلغىن: عن ابن قتيبة قال: "على النحو التاىل" األغاىن"صاحب 
ما : ما رََأى توبُة فيك حني َهِوَيِك؟ قالت: لك بن مروان وقد أسنَّْت وعجزْت، فقال هلاعبد امل

  ".فضحك عبد امللك حىت بدت له ِسنٌّ سوداء كان خيفيها. رآه الناس فيك حني َولَّْوكَ 
كــذلك احتفظــت كتــب األدب بــشعرها فبقــى لنــا منــه طائفــة جيــدة مــا بــني أبيــات فــردة 

 وُصِنع هلا ديوان ىف العصر احلديث، ومنه هذه القصيدة الرائعـة ىف ونتف ومقطوعات وقصائد،
، وكان توبة قد قتل ىف إحدى املعارك القبلية، وكانت حتبه وحيبها مع حفاظ  ء توبة بن احلَُمريِّ ر

حلكمـــة . علـــى العفـــاف، وإن مل يتزوجـــا والقـــصيدة يغـــشيها الـــشجن مـــن كـــل جانـــب وتفـــيض 
ياة وتقبُّل مكارهها ألنـه ال  حمـيص ألحـد مهمـا كـان شـأنه مـن تلـك والوفاء والتعمق ىف فهم احل

  :املكاره
ــــــ ــَسْمُت َأْرثِــ   ابـَْعــــــــَد تـَْوبَــــــــَة هالًكــــــــى َأْقــــــ

ــــدَّواِئرُ     ــــِه الــــ ــــ ــْن داَرْت َعَلْي ــــ ــُل َمــ ــــــ   وَأْحِف

    
ــــاٌر علـــــى الَفـــــىت ــْوِت عـ ملَـــ ــــا  ـــُرَك مـ   َلَعْمــ

ُـــــــــــــــِصْبُه ىف    ــــــــــــايرُ  إذا َملْ ت ــــاِة املَعـــ ـــــــــ ــ   احلي

    
ـــدٌ  ـــــاِلمً ى،  حــــــوَمــــــا َأَحـــ   ،اوإْن عــــــاَش سـ

ـــــاِبرُ     ـــــــُه املقــــــــــ ــــــــــــــْن َغيَّبْتــــــــ ـــــــَد ممـَّ ــــــــ   ْخَل

    
ـــــ ـــــدَّْهُر جازًِع ـــــِدُث ال ّـــــا ُحيْ ـــان ِمم ــْن كــ   اوَمـــ

ُـــــدَّ يـَْوًمـــــ    ـــــو صـــــاِبرُ افـــــال ب ـــَرى وه ــ    أْن يـُ

    
ـــْيَس لـــذِ    َعـــْيٍش عـــِن املَـــْوِت َمْقـــَصرٌ ى وَل

ـــــــاِبرُ     ـــــدهر غــ ِم والـــ ــــى األّ ـــْيَس َعلـــــ   ولَـــــ

    
ـــ ـــى وال احلـــ ـــــا ْحيـــ ــبٌ ممّـ ــــ ْهُر ُمْعَت ـــــدَّ   ِدُث الـ

ـــــْصِربِ احلـــــــ    َــ ـــــــُت إْن َملْ ي ـــــــرُ ى وال املَْي   ِش

    
ــــــــــى ــٍد إىل ِبًل ــــ ــــ ـــــباٍب أو َجِدي ــلُّ شـــــ   وكــــــــ

ــــــ    ــــــلُّ امـــــــــِرىٍء يـَْوًمـــ ـــــــاِئرُ اوُكـــ ِّ صــ    إىل ا

    
ــــــــريَىن  ــــــ ــــرُّقٍ  وُكـــــــــــــــــلُّ قَـــ ــــــــ ـــــٍة لِتَـَفـــــ ــــــ   ِإْلَفــــــ

    ً ــــــــتا ــــــرُ َش   ، وإْن َضــــــــنَّا وطــــــــاَل التَّعاُشــ

    
 ُّ ـــــــَدْنَك ا ــــــ ـــــــال يـُْبِع ــــــفــــــ ـــــــــــا حيـــــــ ــ   ا وَميًِّت

ـــَك الــــدَّواِئرُ       َأخــــا احلَــــرِب ِإْن داَرْت َعَلْيـ

    
ــتْ  ــــا َدَعــــ ــــكُّ َأْبِكيــــــَك مـ َفـ   فآلْيـــــُت ال أَنـْ

ـــــاِئرُ     ــــاُء َأْو طــــــــار طـــ ــــ ــــــــَنٍن َوْرق ــــــى فـَ ــ   عل

    
ـــِىن  َـــــ ـــــــُل ب ــــــــهُ  َقِتيـ ــــــــا َل ـــــا َهلَْفت ــــــْوٍف، فيـــ   َعــ

ـــــاِذرُ     ـــِه ُأحــــ ــــ ــ ـــــــــْم َعَلْي ُه َّ ـــُت ِإ ــــــ ـــــــا ُكْن ــ   وم

    
ـــــــــــــشى  ـــا َأْخ ــــ ــــــةً ولِكنَّمــــــ ــــــ ــــِه قَِبيلَـ ــــــ ـــ   َعَلْي

ٍد وحاِضــــــــــرُ     َ ــــــــرُّوِم  ــا بِــــــــــُدُروِب الــ ــــــ ــ   َهل
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مـثال لـُسَكْينة " األغـاىن"وال ينبغى أن ننـسى الـصفحات الطـوال الـىت خصـصها صـاحب 
بنت احلسني، وأورد أحدا وأقاويل كثـرية أسـتبعد وقوعهـا اسـتبعادا شـديدا ملـا فيهـا مـن إسـاءة 

ــ ا حفيــدة النــىب عليــه الــسالم، وكــان املتوقــع أن يكــون الكــالم هلــا، ومل مينعــه مــن نــسبتها إليهــا أ
حلقائق ال ذاهبا مع اخلياالت وهذا دليل علـى أنـه مـن املمكـن أن يكـون . عنها حذرا ملتصقا 

قد أضيف إىل هذه أو تلك من النـساء أشـياء مل تفعلهـا أو مل تقلهـا، لكـن ال ميكـن البتـة الـزعم 
ولنقـرأ الـنص .  النساء الشاعرات أو اخلطيبات أو الناقداتن العرب القدماء قد ضيقوا على

، فلمــا قــصى حجــه عــدل إىل املدينــة اأن الفــرزدق خــرج حاًجــ"التــاىل علــى ســبيل املثــال، وهــو 
 فرزدق، من أشـعر النـاس؟ : فدخل إىل سكينة بنت احلسني عليهما السالم فسلم، فقالت له

  :قالى أشعر منك الذ! كذبت: قالت. أ: قال
ـــــس ـــه عزيــــــــزٌ ى بنفـــ   َمــــــــْن جتنُّبـــــ

ــــــــه ِلَمـــــــــامُ ى علـــــــــ    رتُـ ـــْن ز   وَمــــــ

    
  وُأْصـــــِبح ال أراهى ومـــــن أُْمـــــسِ 

ـــــــُرقىن    ــــامُ  وَيطْـ ــــ ــــــــَع النِّي   إذا َهَج

    
َعّنك أحسن منـه وهللا لو أذنِت ىل: فقال فـُأْخرِج مث عـاد إليهـا مـن . أقيمـوه: قالـت. ُألمسِْ

صـاحبك ! كـذبت: قالـت. أ: س؟ قـال فـرزدق، مـن أشـعر النـا: الغد فدخل عليهـا، فقالـت
  :جرير أشعر منك حيث يقول

  اســـــتعبارُ  لـــــوال احليـــــاء لعـــــادىن

  ولـــزرُت قـــربِك، واحلبيـــب يـــزارُ    

    
  هاِفراشَ  الضجيعُ  هجر إذا كانت

  ُكِتم احلـديث وَعفَّـت األسـرارُ    

    
ــــوا ُء أن يتفرقـ ـــــُث القـــــر   ال يلب

ـــــــارُ       ليـــــــٌل يكـــــــرُّ عليهمـــــــو و

    
عّنك أحسن منه ئن أذنِت ىلوهللا ل: فقال اليـوم  فأمرت به فأخرج، مث عاد إليها ىف. ألمسِْ

ِـت  ـا وُ ن التماثيل، فنظر الفـرزدق إىل واحـدة مـنهن فُأْعِجـب  الثالث وحوهلا مولَّداٌت هلا كأ
صـاحبك ! كـذبت: قالت. أ:  فرزدق، من أشعر الناس؟ قال: فقالت له سكينة. ينظر إليها

  : يقولأشعر منك حيث
ـــون الـــــــــىت ــــــ ــــــا مـــــــــرضٌ  ىف إن العي   َطْرفهـــ

ـــــــتال    ـــــــــ ـــــ ـــــــــــــني ق ــــــ ــ ــــــــــا مث مل حيي ـــــــــ ــ   قتْلنن

    
ــــه ــىت ال َحـــــراك بـ   يـــــصَرْعن ذا اللـــــبِّ حـــ

ـــعف خلـــــــــــق هللا أركـــــــــــا    ــــــــــنَّ أضــــــــ   وهـ

    
ا غَـــــــــــــِرقٌ  ُ ــــــــسا ـــــًة إنـــــ ــــــــــُتهم مقلــــــــ   أتبعـــ

؟    ــــسا رٌك للعـــــــني إنـــ ــــــرى  ـــــا تـ ـــــل مــ   هــ

    
خ. ألمسعنـك أحـسن منـه وهللا لئن تـركِتىن: فقال  : راجـه، فالتفـت إليهـا وقـالفـأمرت 

ط اإلبل : وما هو؟ قال: قالت. ا عظيمً اعليك حقً  بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إن ىل ضربُت إليك آ
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ى وتفــضيل جريــر علــى وطــرد مــن ذلــك تكــذيىبى مــن مكــة إرادة التــسليم عليــك، فكــان جزائــ
وهذه املنا تغدو وتروح، ى، صرب ما قد ِعيَل منه  وىبى،  من شعر اأن أنشدك شيئً ى ومنعك إ

هـذه ... وأُْدفَـن يف كفىن  أن ُأْدرَج ىف ىبى فإذا أ متُّ فُمرِ . ال أفارق املدينة حىت أموتى ولعل
ـا آخـذً ). أعجبتــه اجلاريـة الـىت يعـىن( جلاريـة، فخــرج   بَرْيطَتهــا، افـضحكت سـكينة وأمــرت لـه 

دتــه فــدفعن ىفى، وأمــرت اجلــوار  ــا وَأْحــِسْن صــحبتها، فــإىن: أقفيتهمــا، و   فــرزدق، احــتفظ 
ــا علـى نفــس وال أحــسب أن هنـاك حريــة ىف احلـديث عــن النــساء أوسـع مــن هــذه . " ىآثرتـك 
نــه كــان هنــاك تــضييق علــى النــساء الــشاعرات أو . حــىت مبقــاييس زماننــا وال ميكــن بتــا القــول 

ى سبيل كان عن سكينة وغريها من النساء "  األغاىن"ومع هذا ففى . املتكلمات أو الناقدات 
واسع الربجل، خياله شيطاىن عجيب، وهو ال " األغاىن"فصاحب . ما ال ميكن أن يصدقه عقل

ى شـىء وأسـلوبه البـسيط . يباىل بصدق أو كذب، وال احتـشام عنـده لـشىء وال مبـاالة لديـه 
حيلِّى كـل مـا يقـول السلس املنساب الساحر وروحه الفكهة العذبة وعلمه الغزير ونقده العميق 

  .وخيدِّر العقل ختديرا شهيا
ولــدينا احلــوار العجيــب الــذى دار بــني عبــد هللا بــن الــزبري وأمــه أمســاء بنــت أىب بكــر عنــد 
احتدام احلـرب بينـه ىف مكـة وبـني جـيش عبـد امللـك بـن مـروان والكلمـة اخلالـدة الـىت قالتهـا لـه 

ا أكرمـوه لقـاء ذلـك التـسليم واحتَفـْوا بـه، حتثه على الصرب والقتال وعدم التسليم ألعدائه مهمـ
فأمـا عبـد : "قـال. البـن الطِّْقِطَقـى" الفخرى ىف اآلداب السلطانية"وقد نقلُت احلوار من كتاب 

يعـه أهـل احلجـاز وأهـل العـراق فأرسـل احلجـاج ... هللا بن الـزبري فإنـه كـان قـد اعتـصم مبكـة، و
ملنجنيــق وحار  بــه، وخذلــه أهلــه وأصــحابه، فــدخل علــى أمــه إليــه فحاصــره مبكــة ورمــى الكعبــة 

غري نفـٍر يـسري ومـن لـيس ى ومل يبق معى، وأهلى الناس حىت ولد  أمت، قد خذلىن: وقال هلا
أنـت : مـا أردت مـن الـدنيا، فمـا رأيـك؟ فقالـت لـه عنده أكثر من صرب سـاعة، والقـوم يعطـونىن

 ن مـن رقبتـك غلمـان بـىنإن كنـت تعلـم أنـك علـى حـق فـامض لـشأنك وال متكِّـ: أعلم بنفـسك
وكـم خلـودك ! أهلكـت نفـسك ومـن معـك! أمية، وإن كنت إمنا أردت الدنيا فبـئس العبـد أنـت

إن ،  بـىن: قالـت. أن ميثِّلـوا ىب أخـاف إن قتلـوىن  أمـت، إىن: فقال. الدنيا؟ القتل أحسن ىف
ــذا وأشــباهه حــىت خــرج فــ. الــشاة ال يــضرها ســلخها بعــد ذحبهــا صمم علــى ومــا زالــت حترضــه 

  ". املناجزة، فُقِتل
ومن نساء اخلوارج تقابلنا أم حكيم، الىت كانت زاهدة زهدا عجيبا ىف متـاع الـدنيا مبـا ىف 

. ذلك الزواج نفسه، وتتحرق شوقا إىل القتال لعلها أن تـُْقَتل وتسرتيح، وعربت عن ذلك شعرا
  : وهو ما ال أذكر أىن وجدت شبيها له بني أشعار النساء
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ـــَأال ِإنَّ  ــــ ـــــــــهُ ا َوْجًهــــــ ُ َخلَقــــ َ ــسََّن ا ـــــــــــ    َح

ـــــا    ـــــِه احلُـــــسُن جاِمع ــــى ِب   َألجـــــَدُر َأن يـُْلَفـ

    
ـــهُ  ــــ ـــن َأن يَنالَـ ـــــ ـــْرَم َع ـــــ ـــرُِم هــــــــذا اِجل   َوُأْكـــــ

ــــــــــا    ـــُه َأن ُجياِمعــــ ـــــــــ ـــــــٍل َمهُّــ ــــ ــَورُُّك َفحـــ ـــــــــ ـــ   تـَ

    
                               *   *   *  

    
ـــ ــــ ـــــــــــ ـــــُل رَأًس ــــــ ـــــــ ـــهاَأِمح ــــــــ ـــــــ ــِئمُت َمحَْل ـــــــــ ــــــ ـــــد َسـ ــــــ ـــــــ    َق

   
ــــــد مَ  ـــــــــ ـــــــــ ـــْسَلهَوقَـ ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــُه َوغَـ ــــــ ـــــــــــــــُت َدْهنَــــــ ــــــ   ِلْلــــ

   
ــــــــــّىن  ـــــــــ ــــــُل َعــــــ ــــــ ـــــــــ ــًىت َحيِْمـــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــ ــــــــــــه؟ أال فـَ ــــــ   ثِْقَلــــــــ

   
ملخـاطر والعواقـب  ومن نساء اخلوارج ذوات العزمية الصلبة واجلـأش الـرابط والالمبـاالة 

املـذاهب، فقـد يـذهب الـشر  وافقيـه ىف: ا إىل احلجاج، فقيـل هلـاى أم علقمة اخلارجية، الىت أُتِ 
ــاس : فقــال هلــا احلجــاج.  ومــا أ مــن املهتــدينا ضــللُت إذً قــد: فقالــت. ملكــر قــد خبطــِت الن

ك ىفالقــد خفــُت هللا خوًفــ: فقالــت. بــسيفك  عــدوة هللا َخــْبَط َعــْشَواء أصــغر مــن  عيــىن  صــريَّ
ب ــسة، فقــال. ذ أكــره أن أنظــر إىل مــن ال : فقالــت. إىلى رأســك وانظــر ى ارفعــ: وكانــت منكَّ

لقــد كــان : فقالــت! حــالل: دم هــذه؟ قــالوا أهــل الــشام، مــا تقولــون ىف : فقــال. ينظــر هللا إليــه
. َأْرِجْه وأخاه: أمر موسى، فقالوا جلساء أخيك فرعون أرحم من جلسائك حيث استشارهم ىف

  .فقتلها
أمـا ابنــة أسـلم بــن عبـد البكــرى، وهــو مـن اخلــوارج، فكـان هلــا أسـلوب آخــر ىف مواجهــة 

ــتالل ســـخيمته، وجنحـــت وأن ــسن تلطفهـــا وذكائهـــا هـــى احلجـــاج واسـ ــا بـــِشْعرها وحـ هـ قـــذت أ
قال اهليثم بن ": "البداية والنهاية"يقول ابن كثري ىف . والنسوة الالتى حضرن معها لقاء احلجاج

ى برأس أسلم بن عبـد البكـر  ابعْث إىل: كتب عبد امللك إىل احلجاج أن: عن ابن عباسى عد
ألمــري، أنــت الــشاهد، وأمــري املــؤمنني الغائــب، أيهــا ا: فأحــضره احلجــاج، فقــال. عنــه ِلَمــا بلغــىن

َبــٍأ فَـتَـبَـيـَّنُــوا َأْن تُــِصيُبوا قـَْوًمــ: "وقــال هللا تعــاىل ــٍة اَ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا، ِإْن َجــاءُكْم فَاِســٌق بِنـَ  ِجبََهاَل
ِدِمــنيَ  َ ــُتْم  َعْل ــا فـَ ــى َم ــْصِبُحوا َعَل طــل"فـَُت ــول أربعــا وعــشر  وإىن. ، ومــا بلغــه  ين امــرأة مــا هلــّن  َأُع

لبــابى، كاســٌب غــري  حــضارهن، فلمــا حــضرن جعلــت هــذه تقــول. وهــنَّ  أ : فــأمر احلجــاج 
ــه، وهــذه: خالتــه، وهــذه ــه، وهــذه: أ عمت ــه، وهــذه: أ أخت ــه : أ زوجت أ بنتــه، وتقــدمت إلي

ــْشر، فقــال هلــا احلجــاج ــه: مــن أنــت؟ فقالــت: جاريــة فــوق الثمــان ودون الَع : الــتمث ق. أ ابنت
  :وجثْت على ركبتيها وقالت. أصلح هللا األمري

ـــــــه ــــــام بنات ــــــشهد مقـ ــــاُج، مل تـ   أحجـــ

ــــا    ـــــل أمجعـــــ ــــــه الليــــ ـــه يندبنـــ   وعماتــــــ

    
ً   أحجــــاج، كــــم تقتــــل بــــه إن قتلَتــــه؟ ـــــــشرً مثـــــــــا ــــــا وعــ ـــ ــني وأربًع ـــــــ   ا واثنت
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ـــــه ــوم مقام ـــذا يقـــ ـــن هــ ــاج، مــ   أحجـــ

  ، ال تـــزد تضعـــضعاعلينـــا؟ فمهـــًال    

    
ــــةأحجــــــــاج، إمــــــــا أن جتــــــــود بنع   مــــ

ـــــــا معـــــــــــا    ـــــا أن تقتِّلنــــ ـــــا وإمــــــ   علينــــــ

    
مث كتب إىل عبد .  وهللا ال أَعْنُت عليكن وال زدُتكن تضعضعا: فبكى احلجاج وقال: قال

طالقــه  مــره  ــه هــذه، فكتــب عبــد امللــك إىل احلجــاج  امللــك مبــا قــال الرجــل، ومبــا قالــت ابنت
إلحسان إىل هذه اجلارية وتفقُّدها ىف   ".كل وقت  وحسن صلته، و

وقــد خــصص علمــاؤ القــدامى كتبــا إلبــداعات النــساء وأخبــارهن وأحــاديثهن مل يتوقفــوا 
وكـــانوا دائمـــى الثنـــاء علـــيهن . عـــن إيـــراد شـــىء ممـــا قيـــل أو حـــدث مهمـــا كـــان مـــن حـــساسيته

ــاء واإلعجــاب مبــا يقلنــه مــن شــعر أو نثــر ووضــعه موضــعا عاليــا ــك . واالحتف اإلمــاء "فمــن ذل
ىن، " أشعار النساء"البن طيفور، و" بالغات النساء"ىن، وألىب الفرج األصفها" الشواعر للمرز

نزهـة اجللـساء ىف "البـن الطـراح، و" كتـاب النـساء الـشواعر"البـن الـساعى، و" نساء اخللفاء"و
إلضــافة إىل الفــصول الــىت " الرتقــيص"للــسيوطى، و" أشــعار النــساء حملمــد بــن املعلــى األزدى، 

َصْت هلن ىف كتب كثرية، وذ شـعارهن ُخصِّ لك غري كتب الـرتاجم وكتـب األدب الـىت تستـشهد 
ــراجم  ــاول ت إلضــافة إىل الكتــب الــىت تتن ن وأحــاديثهن فيمــا تستــشهد بــه،  وخطــبهن وحــوارا

" املعروفات مـن نـساء قـريش"للجاحظ، و" كتاب النساء"النساء بوجه عام ال الشواعر فقط كـ
طبـائع النـساء ومـا جـاء فيهـا مـن عجائـب "، وللهيثم بـن َعـِدىّ " كتاب النساء"البن الكلىب، و
كتاب "حلفص بن عمرو العنربى، و" كتاب النساء"البن عبد ربه األندلسى، و" وأخبار وأسرار
أخبـار "وى، ألمحـد بـن عبـد هللا الرقـ "كتـاب النـساء"املـنجم، وى هلـارون بـن علـ "أخبار النـساء

" النـساء والغـزل" النعمان، وكتـاب البن حاجب" أخبار النساء كتاب"والبن اجلوزى، " النساء
  ...لعبد هللا بن ُمْسلم بن قتيبة

موقــف العــرب مــن إبــداعات " اتفــاق املبــاىن وافــرتاق املعــاىن : "ويــصور الــدقيقى ىف كتابــه
ا وحرصهم على اإلشارة إىل تفوقها على كثري  ها وشدة اهتمامهم  النساء الشعرية وإكبارهم إ

 تـزل العـرب تـصف النـساء حبـسن املنطـق وتـستملح مـنهن قـَـْرض ومل: "قـال. من أشعار الرجـال
ء عبد املطلب، ومنهن قتيلة  ملسو هيلع هللا ىلص وأشعارهن ىف فمن ذلك عمات النىب. الشعر والقدرة عليه ر

ها صربا يوم بدر. بنت النضر أبيهـا  وملا انـصرف مـن بـدر كتبـت إليـه ىف. قتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ
  : إسالمهاقبل

ـــَت؟ ورمبـــــــا ـــو مننــــ ــــ ـــــان َضـــــــرََّك ل   مـــــــا كــ

ـــــقُ     ــــــيظ املُْحنَــــ ــــــىت وهـــــــــو املَِغــ ــــنَّ الفــ   َمــــ

    
ـــةً  ــــ ـــــــْرَت قرابـ ـــــــرُب َمــــــــْن َأَسـ ــــضر أقـ   النــــ

ـــقُ     ــــــ ــٌق يـُْعتَـــ ــــ ــــــ ـــان عت ـــــم إن كـــــــــ ـــــــ   وأحقُّه

    



 

١٦٦

ـــةٍ  ــــــــْنَء كــــــــــــــل جنيبــــــــــــ ــــــ ِض ــــــــٌد،    أحممــــــ

ــــِرقُ  ىف    ـــــــٌل ُمْعـــــ   قومهـــــــــا، والفحـــــــــل فحــ

    
ِشـْعُرها قبــل أن  لـو بلغـىن: موع حليتـه وقـالفلمـا بلـغ رسـول هللا بكـى حـىت َأْخـَضَلت الـد

  ".أقتله لعفوت عنه
ُب بنت امـرئ القـيس والعيـوق  ومن شاعرات العصر اإلسالمى أمساُء صاحبُة جعٍد والر
بنت مسعود وأم األسود الكالبية وأم الرباء بنت صفوان وأم  اجلراح العدويـة وأم احلكـيم بنـت 

هلمدانيــة وأم خالــد النمرييــة وأم ظبيــة وأم عقبــة وأمامــة قــارظ وأم حكــيم بنــت حيــىي وأم محــادة ا
بنت خزرج وحفصة بنت عمر بن اخلطاب ودرة بنت أىب هلب وساملة الكلبية وسـنرية العـصيبية 
وسعدى الكلبية وسلوة اهلمدانية وعاتكة بنت زيد وعائـشة بنـت أىب بكـر وعفـراء بنـت األمحـر 

فريعـة بنـت مهـام الزلفـاء ومزروعـة بنـت عملـوق اخلزاعية وعمرة بنـت مـرداس وفاطمـة الزهـراء و 
ئلة بنت الفرافصة ونعم امرأة مشاس بـن عثمـان وهنـد اجلالحيـة  احلمريية وميسون بنت حبدل و

  ...وهند اهلمدانية
ها عليه الصالة والـسالم، فتبكـى  ا أ ومن شعر فاطمة الزهراء هذه األبيات الىت ترثى 

  :عليه وتبكى على نفسها
ــَت بـــــــــدرً  ـــــــــورً اوكنـــــــ ــــها ون ـــ ـــــضاء بــ    ُيستــــ

ـــــزُل مـــــن ذ      العـــــّزة الكتـــــبُ ى عليـــــك تن

    
ـــــــــَر ــــدِس زائ ــــُل روُح القـــــ ـــــ ـــــــاَن جربي ــ   وَك

ــبُ     ــا، وكــــــــلُّ اخلـــــــري حمتِجــــــ ــــاَب عنّـــــ   َفغـــ

    
ـــاَدَفنا ــــــوُت صـــ ـــــان امل ـــَك كـ ـــ ـــــَت قبل   َفلْيـ

ــــت دونــــك احلجــــبُ     ـــضيَت وحاَل   َلّمــــا مـ

    
ـــجنٍ  ــــ ــــــْرَز ذو شـــــ ـــــــا َمل يـُــــــ ـــــا مبـــــ ّ ُرزِْئنـــــــ   ِإ

ـــــــــة ال    ّــ ـــــــــــَن الربي ــــربُ ِم ــــٌم وال عـــــــ    عجـــــــ

    
ـــــتْ ى ضـــــــاَقت علـــــــ ـــَدما رحبــ   بـــــــالٌد بعــــ

ــــْبطاَك خــــسفً     ــــيَم ِس ــَصبُ   فيــــه ىلاَوِس   نَــ

    
ــو ـــــق كّلهمــــــــ ـــــ ــــــري اخلل ــت وهللا خــــ ــــــــ   فأن

  َوأصدق الناس حيُث الصدق والكـذبُ    

    
ــتْ  ــشنا ومــــا بَِقَيــ   فـــسوف نبكيــــَك مــــا عـ

ــــــكبُ     ــــوُن بتهمــــــــاٍل هلــــــــا ســ ــــــا العيــــ ــ   مّن

    
 بنــت حبـدل، وهــى بدويــة تزوجهـا معاويــة، فانتقلــت إىل أمـا األبيــات التاليــة فهـى مليــسون

عيشة القصور ىف الشام، لكنها كانت حتن إىل حياة الباديـة البـسيطة احلـرة حيـث أهلهـا وحيـث 
ــة الــىت تلــح عليهــا وال تريــد أن ترتكهــا ىف حاهلــا  ت الغالي ــة والــصبا وحيــث الــذكر مرابــع الطفول

  :اجلديدة الفخمة
ــــــُق األرواحُ  ـــــــــ ـــــــٌت ختِفــــــ ــــ ــــــهَلبَـْيـــــــــ ــــــ    فيـــــــــ

ــــــــــبُّ إىل    ـــــــفِ  أحـــ ــــــ ــصٍر ُمني ــــــ ـــــ ـــــــــن ق ــــ   م

    
ـــل فَـــــــــــــجٍّ  ــــــ ِح بكــــ ــر ـــــــــ ــــــواُت الــ   وأصـــــــ

ــــدُّفوفِ  أحــــــــــــبُّ إىل    ــــــ ــ ــــــــــر ال ــ ـــــن نـَْق ــــــ   مـ

    



 

١٦٧

ـــــْعبٌ  ــــــ ـــــــــــاَن َصــ بَـــــــــــــُع األْظعــ ـــــــٌر يتـْ   وَبْكـــــ

ــــوفِ     ــــــــ ـــِل زَفُــ ــــــ ــن بـَْغـــــ ــــــ ــــــــــبُّ إىل مــــــ   أحــــ

    
ـــــــّين  ــــــ ــــــرَّاق عــ ــــــ ـــبح الطُـــ ــــــــ ــــ ـــــــــــٌب ين   وكلــــ

ــــــــبُّ إىل    ــــوفِ  أحـــــــ ــــــ ـــطٍّ ألـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــن ِق   مـــ

    
ـــــين ــــــ ـــــــــرَّ عْيـــــ ـــــــــاءٍة وتَقــــــ ـــــــــْبُس عبــــــ   ولُــــــ

ـــــبُّ     ــــشُّفوفِ   إىلأحــــــ ــــــــن لُـــــــــــْبِس الـــــــ   مـــ

    
َرة ىف ــــــــَسيـْ ــــــــُل ُكــــ ـــــيت  وأْكــــ ــــــ   ِكــــــــــــْسِر بـَْيـ

ـــــبُّ إىل    ــــــــــــفِ  أحـــــــ ـــــِل الرَّغي ــــــ ـــن َأْكـ   مـــــــــ

    
ـــــــىن ـــ ـــن ب ـــ ــــ ــــــ وَخــــــــــْرٍق ِم   حنيــــــــــفِ ى عمــــ

ــــبُّ إىل    ــــــــــــفِ  أحـــــــــ ـــــــــــــٍج عليـ ـــــــن ِعْل   مــــــ

    
ـــشىت ـــــشونُة ِعيــــــ ــــهى ىف خــــ ـــْدو أشـــــ   البــــــ

ـــــس    ـــــــفِ ى إىل نفــــ ــيِش الظَّريـــ   مــــــــــن العـــــــ

    
ــــــ ـــا أبْغــــ ــــــــوى وطــــــــــىنى فمـــــــ ـــــديال ســ   بـــــ

ــــــسىب    ــــرِيفِ  فحـــ   ذاَك مـــــــــن وطـــــــــن َشـــــ

    
ونصل إىل العـصر األمـوى، ومـن شـواعره ابنـة َعِقيـل بـن أىب طالـب وأروى بنـت احلـارث 
وأم حكــيم اخلارجيــة وأم ســنان بنــت خيثمــة وأم عمــران بــن احلــارث وأميمــة امــرأة ابــن الدمينــة 

ة بنـت احلـسني وبكارة اهلاللية ومحيدة بنت النعمان بن بشري وزوجـة أىب األسـود الـدؤىل وُسـَكْين
ــْرد املنقــرى وليلــى األخيليــة  وشــقراء بنــت احلبــاب وفاطمــة بنــت احلــسني وكنــزة أم مشلــة بنــت بـُ

  ...وليلى العامرية وهند بنت يزيد األنصارية
وقد وجدُت لبنت عقيل بن أىب طالب ثالثة أبيات حزينة مبائة بيت ىف إجيازها واكتنازهـا 

  :لتاعةملعاىن العميقة واملشاعر اجلياشة امل
ــىب ـــون إن قـــــــال النـــــ ـــــاذا تقولــــ ـــــم مــ   :َلُكــ

ــــــُر األمـــــــــمِ     َعلـــــــــتم َوأنـــــــــُتم آخـــ   مـــــــــاذا فـَ

    
ـــ ــــ َرتــــ ــــــى ِبِعتـْ َِْهلـــــ ــــــديى َو ــــ ـــــَد ُمْفتَـَقـ   بعــــــ

ـــــى ُضـــــّرِجوا بـــــدِم؟    َل   ِمـــــنهم ُأَســـــاَرى َوقـَتـْ

    
ـــا كـــان هـــذا جزائـــ   ِإْذ نـــصحُت َلكـــمى م

ـــــــوىن    ِــــــــــُسوٍء ىف َأن َختُْلفـــ   َرِمحــــــــــيى ذو  ب

    
ها، فيها مع اللوعة فن معجـب وأسـلوب جديـد ىف ولفاطمة بنت احلسني  أبيات ترثى أ

ـا احلـوار، ولـوال هـى ملـا  بكاء امليت يتمثل ىف حوارها مع الغراب والنهايـة العجيبـة الـىت انتهـى 
  :انتهى

ــنْ : نعـــــَق الغُـــــراُب، فـَُقلـــــتُ    َمـــ

ـــاُه، َوْحيَــــــــكَ     ـــــ ــــراْب؟،َتنَع ــــ     ُغ

    
ــتُ . اِإلمــــامَ : قــــالَ  ــــْن؟: فقلــ   َم

ـــــصوابْ :قـــــــــــالَ     ـــ ــــــق للـــ    املوفـــــ

    
ـــــت ـــــال يل: قُلــ   احلـُـــــــسني؟ فقـــ

ــــابْ     ــــــ ــزوٍن َأجــ ــــــ ـــــــاِل َحمــــ   :ِمبََقـــــ

    
ــــــــربال ــــــ ــــــسَني بكــــــــ ــــ   إنَّ احلــــــــــــ

ـــــــَرابْ     ــــــ ـــــنَِّة واِحل ــــــ ــني األســ ـــــــــ ــ   ب

    
ــــــ ــــــ ـــَرةٍ ى َأْبِكـ ــــــــ ــ ـــسَني بَِعبـْ ــــــ   احلــــ

ـــ      اإللـــــــَه مـــــــع الثـــــــوابْ ى تـُْرِضــــ
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ــــــــــا ــــــ ــــــِه اجلََن ــــ ـــ ــــــــــتقلَّ بـــ   مثَّ اســــــ

  ُح، َفلـــــــم يُِطـــــــْق َردَّ اجلَــــــــوابْ    

    
ـــــــــــ ــــــُت ِممـَّــ ـــــّل ِيب فبكيــــــــ   ا َحـــــــــ

ـــ    ــــَد الرَِّضـــــــ   املــــــــــستجابْ ى بَعــــــ

    
وقـد ذكـر أبـو عبـد ... ومن شواعر خمضرمى الدولتني رابعة العدوية وزينـب بنـت الطثريـة

كـل امـرأة مـن العـرب رقَّـصت ابنهـا " الرتقـيص"كتاب   ىفى هللا دمحم بن املعلى بن عبد هللا األزد
لعبـاس وبعـض نـسائهم، وقـد عمـل ابـن ا أشـعار خلفـاء بـىن وذكـر الـصوىل. وهو صـغري بـشعرها

كتاب مجع فيه ما لإلمـاء والـشواعر، وذكـر ابـن   الفرج األصبهاىن وألىب. أيضا مثل ذلك املغرىب
: ممــن نُــِسْنب إىل الــشعر وُشــِهْرن بــه وُعــرِْفنى اجلــوار ى أســام" طبقــات الــشعراء"كتــاب   املعتــز ىف

ــة " ــة ظريفــة فائق ــة املــأمون، وكانــت ماجن  اجلمــال صــبيحة مليحــة مل يكــن ىفمــنهن عريــب جاري
مهـم وال أحفـظ للـسري والنــوادر  خبــار النـاس وأ عـصرها أحـٌد آدُب منهـا وال أشـعر وال أعلـم 

وكانــت راويــة ألشــعار اجلاهليــة اجلهــالء وأشــعار املخــضرمني واإلســالميني وأشــعار . وامللــح منهــا
ذُّها َهذا وتفسرها بغرائبهـا ومعانيهـا، وكانـت  . مطبوعـة ظريفـة حافظـة لفنـون اآلداباحملدثني، 

  .األدب وغريه، فكان ال يصرب عنها وكان املأمون قد شغف حببها لرباعتها ىف
رعـــة األدب فـــصيحة مفوهـــة شـــاعرة  ومـــنهن خنـــساء جاريـــة هـــشام املكفـــوف، وكانـــت 

ألخبــار واألمســار ظريفــة نبيلــة ىف ومهــا نفــسها كثــرية النــوادر، ومل يقا مفلقــة ماجنــة ظريفــة عاملــة 
ا حيـث شـاءت وتقطـع مجيـع مـن . الكالم أحد ىف لكـالم، تـضع لـسا كانت من أعلـم النـاس 
ــا ى وكانــت مــشهورة معروفــة، وُأْعِطــ. يكلمهــا ــا الرغائــب فــامتنع مــن بيعهــا حلــسن أد هــشام 

ا وحسن شعرها ولطفها وكان أصحاب الكالم جيتمعون عندها ويتناظرون فال . وفصاحتها وبيا
ُفذ حكمها ويـُْقَبل قضاؤهاى، شيء إال حتاكموا فيه إليها، وحتكم وتقض خيتلفون ىف كانـت . فيَـنـْ

خــذ صــالت امللــوك وجــوائزهم حــىت  متــدح اخللفــاء والــوزراء واألشــراف وامللــوك، فكــان هــشام 
  .مجع من ذلك ماال كثريا

فهم وكانت من ألطف النـاس وأظـر ى، الشعراء من النساء عنان جارية الناطفى ومن ُحمَْدث
م . وأشعرهم، مطبوعة ألنـساب عارفـة  وكانت من معرفة الغريب والنحو مبحلٍّ رفيٍع، عاملـة 

ا وقـد اجتمـع : أنـه قـال وذكـر عمـرو بـن عبـد هللا الكـوىف. الناس كثرية النـوادر واألخبـار شـهد
ء الناس وشعراؤهم وأصحاب النحو والغريب وأهـل األخبـار واألنـساب، فمـا جـرى  عندها أد

لــس مــن هــذه الــصنوف الــىت ىف ــنهم وأحفــظ ذلــك ا ا أكثــر م ــا إال وجــد ولقــد : قــال. ذكر
ى وال إسـالمى وال خمـضرمى حفظت من سري الناس ألف جملد وال أدع بيتـا جلـاهل: مسعتها تقول

ن بــن عبــد احلميــد الالحقــ. مسعتــه إال حفظتــه وأشــجع ى وكــان أبــو نــواس ومــسلم بــن الوليــد وأ
اوَســْلم اخلى الــسلم . اســر وغــريهم مــن نظــرائهم جيتمعــون عنــدها، فكانــت تناقــضهم ويناقــضو
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جتمــاعهم عنــدها كثــري ــا مــاال  ى النــاطفى وُأْعِطــ. وكانــت متــدح آل برمــك فتجيــد. ونــوادرهم 
األدب واملعرفة والبيـان والفـصاحة  وما علمنا أن جارية بلغت ىف: قال. كثريا، فامتنع من بيعها

الــشرق  وذُِكــَرْت ىف.  إىل هــذه اخلــالل مــن الــذكاء والظــرف مبلغهــاوقــول الــشعر مــع مــا مجعــت
والغرب عند امللوك واألشراف، وحتدثوا عندهم بنوادرها وشعرها، فُكتِـب مـن شـعرها ونوادرهـا 

  .البلدان ما ال حيصى ىف
وكانـت مـن أعـذب النـاس ألفاظـا وأشـعر النـاس . ومن النساء َسَكن جارية حممود الوراق

م  وأجــودهم معـــاىن ألخبـــار واألنـــساب، عارفـــة  وأحكمهـــم رصــفا وأحـــسنهم وصـــفا، عاملــة 
ــه النــاس منــاِظرة ىف وكــان حممــود مــع براعــة أدبــه . الكــالم فائقــة فيــه، ال يكلمهــا أحــد إال َقَطَعْت

: وحسن شعره ومعرفته بفنون اآلداب وبصره جبيد الشعر ورديئه وما كان رُِزق من احلكمة يقول
تـ ىفى نفـس  إىلرمبا وهللا تتقاصـر ـا  ـا أل مـن بـدائع الكـالم ومـن االحتجـاج بـشيء مل ى مناظر

من !   سبحان هللا:  ُيْسَمع مبثله من أحد من العلماء الذين نُِسبوا إىل الكالم وُعرِفوا به، فأقول
وكــان حممــود . وكانــت متـدح امللــوك واألشــراف. أيـن هــذه الفطنــة النقيــة اخلالـصة؟ فــأبقى مبهــو

مجالـك ونبلـك وأدبـك   سكن، أنت ىف: ال ال يكاد يقوم مبؤونتها، فكان يقول هلاضعيف احل
ووهللا مـا شـيء مـن َعـَرض . ولست أقـوم بواجبـكى، وأخالقك على هذه احلالة، وأ مقتور عل

أما إذا كـان ى،  موال: فتقول سكن. من النظر إليك ومن القرب منكى هذه الدنيا آثـََر عند
فغـربا بـذلك : قـال. أصرب معك وأجتزأ بقليلك وال أكلفك ماال تطيقـه ل فإنىناألمر على ما تقو 

ــا ىف ــرَّْين مــن ضــيق العــيش وســوء احلــال حــىت كــادا  زم ــشهما يقاســيان اَألَم ضــيق وضــنك بعي
ـــى الفـــضيحة ـــ. يـــشرفان عل ـــد ُأْعِط ـــارى وكـــان ق أحواهلمـــا  وحـــديثهما ىف. ـــا عـــشرة آالف دين

  .وأخبارمها مشهور
وكانـت خرجـت علـى الـسلطان، وكانـت مـن . ائشة بنت عبد هللا العثمانيةومن النساء ع

ا أحد أشعر وال أحسن أد وال أكثـر علمـا منهـا أهل مكة، ومل يكن ىف وكانـت مـن أنبـل . زما
بـسَة الـورع َديِّنـة طالـب فأخرجـت إليـه  وعمـدت إىل رجـل مـن آل أىب. النساء وأعفهن، ورعًة 

العبـاس، فجمعـت مجوعـا كثـرية وفرقـت أمـواال جليلـة   وحماربـة بـىنماال وأمرتـه أن جيمـع الرجـال
ا، وأشـعارها مدونـة مرفوعـة، فحاربـت مـرة . وخرجت حتارب بنفسها وكانت من أشعر أهل زما

وكانــت عائــشة بــن عبــد هللا هــذه تــصّف قــدميها مــن أول . بعــد أخــرى، وقتلــت مجاعــة وقُِتَلــتْ 
لليلة الواحدة القرآن ومل يـَُر أحـد إىل يـوم النـاس هـذا ا ورمبا مجعت ىفى، الليل إىل الصباح تصل

  .أشد اجتهادا منها
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رعــة األدب كاملــة ى ومــن اجلــوار  فــضل الــشاعرة، وكانــت شــاعرة مفلقــة مقتــدرة أديبــة 
وكانت تعشق سعيد بن محيد الكاتب وأنفقت عليه أكثر من ثالثـني ألـف . فصيحة نبيلة لطيفة

مهـم، تنـشد أشـعار وكانت من األدب مبنزلة رف. دينار خبـار النـاس وأ يعة ودرجة سـنية عارفـة 
ـا  الشعراء ىف شعارها وحرو م العرب َسْوقًا  اجلاهلية واإلسالم، وتعلم تفسري ذلك، وتسوق أ

ـــا ــرى فيه ـــشعر وتقـــول ىف. ومـــا جـ ـــت ت ـــشق وكان ــزل والع ـــب إليهـــا اللهـــو . الغـ ـــد ُحبِّ وكانـــت ق
وقد كتبنا قصتها وقصة سـعيد بـن محيـد . كثرية مدونةالغزل والشراب أشعار   والشراب، وهلا ىف

  .عليه إن شاء هللاى موضعه من هذا الكتاب وسنأت الكاتب وما جرى بينهما ىف
كنـت عنـد سـعيد بـن محيـد الكاتـب ذات : قـال القاسم بن عبد هللا احلراىن حدثىن: قال

حني وطيب وألف دجاجة وألف طى ألف جد: يوم وقد ُفِصد وأتته هدا فضل الشاعرة بق ر
وكانـت مـن أحـسن . إال حبـضوركى إن هذا اليوم يوم ال يطيب سرور : وغري ذلك، فكتب إليها

، فأتته، فضرب بينها وبينه حجا وأحضر ندماءه ىف لعود وأملحهن صو ذلـك  النساء ضر 
لشراب ـذا . اليوم، وُوِضعت املوائد وِجىَء  الـشعر، فلما شربنا أقداحا أخذت عوَدها فغنت 

  :والشعر هلا والصوت واألبيات هذه
ــــي ـــُت تفرســـــــــ ــــــ ــــن أطلــــ ــــــ    مـــ

ــــسي ىف    ــــــ ـــــــــه وتنفُّـــــــــــــ ـــــــــــ   وجهــ

    
ـــــــدللٍ  ـــــــــــــن متـــــــــ ــــــــديك مــ ــــــ   أفـ

ــــــــــسِ     ـــل األنفـــ ـــــــــ ــــــى بقتـ ـــــــ   يـُْزَه

    
ـــــــىن ــــــا أســـــــــأ هبــ ــــأُت، ومـــ   أســـــ

ــرّ     ــــــ ــــِسي: ت، بلــــــــى أُِق   أ املـُـــ

    
ـــــــىن ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــا َأْحَلْفتَـــــ ــــــ   أال أســــــــ

ــرة ىف    ــــــ ـــــــــ ـــــسِ  رق نظــــ ـــــــــ ـــــــ   جمل

    
ــــــــق ــــــــرة عاشـــــ ـــــرُت نظـــــ   فنظــــــــ

ــــرُّسِ     ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــــا بتفـ ــــــ ـــــــــ ــــــ   أتبعتهـــ

    
ــسيُت أىن ــــ ــــــف ونـــــ ــــــد حلـــــ   قـــــ

ـــــسِ       ى؟ت، فمـــــا يقـــــال ملـــــن َن

    
  .من ذلك اليوم فما أتى يوم كان أقرَّ لعيىن: قال

فأنـشد أحـدهم ، حـضرت ليلـة مـع مجاعـة مـن إخـواىن: بـن عيـسىى قال أبـو احلـسن علـ
شعار النساء، فلـم ننـشد تلـك الليلـة إال شـعر  المرأة، فاستحسناه، وحترر بيننا أن نعمر ليلتنا 

ن وتعــذر حــصرهن وعــدم اإلحاطــة بــشعرهن. امــرأة ن ووفــور عــد وإمنــا . وهــذا يــدل علــى كثــر
  ".هذا الفصل اإلشارة إىل شائعه وإيراد اليسري من مشهوره وذائعه اعتمد ىف

": طبقـــات الـــشعراء"ومـــن أخبـــار خنـــساء جاريـــة هـــشام املكفـــوف يقـــول ابـــن املعتـــز ىف 
ة نبيلـة أديبـة شـاعرة حـسنة العقـل، فائقـة اجلمـال، كانت خنساء جارية هـشام املكفـوف جليلـ"

زعت الشعراء، ومدحت اخللفاء. من حواذق املغنيات احملسنات ا هشام مـاًال . وقد   وُأْعِطَى 
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ــا َخــَراج الــسواد مــا بعتهــا:  فقــالجلــيًال  ملــال، ومتعــىت. وهللا لــو ُأْعِطيــُت   اــا يوًمــ ومــا أصــنع 
الــشبل  أىب مــن كــل فائــدة؟ وممــا روينــاه مــن شــعرها قوهلــا ىف أجــّل مــن كــل ذخــر، وأمتــع اواحــدً 

جوه   :الشاعر 
ــا ينقـــــــض   وال فكـــــــري عجـــــــىبى مـــــ

ـــَىن     ــــة ُتْكـــــ ــــــــن نعجــــ   أ الــــــــشبلِ : م

    
ــــا ـ ـــــب الفحـــــول بثـَْفرهـــــا وعجا   لع

ــلِ     ــــــ ـــــــرُّد الفحــــــ ـــــــردْت لتجـــــــ   فتجـــــــ

    
ـــــــــا ــَت لن ــــــ ــــا اكتنيـ ـــــــــشبلِ : ملـــــ   أ ال

لفـــــــضلِ     ـــصاَن  ــــــْفَت ذا النقــــ   وَوَصـ

    
ــــــد ا ــن جــــــزعٍ كــــــادت متي   ألرض مــــ

ــــــلِ     ــــــذوب كاملُْه   "وتـُــــــَرى الــــــسماء ت

    
ء والنقـاد مـن روايتهـا  وواضح ما ىف  األبيات من عرى وبـذاءة، ولكـن هـذا مل مينـع األد

ب العـرى اجلـرىء رد عريـب املأمونيـة علـى . ورواية أمثاهلا من شعر النـساء وأشـد مـن هـذا ىف 
إىل ى كتـــب إســـحاق املوصـــل": "أخبـــاره"بيتـــني إلســـحاق املوصـــلى حـــسبما روى الزجـــاجى ىف 

  :عريب املأمونية
ــــــ ـــــؤادهى َتِقـ ــ ـــــــِت ف ْل بـَ ـــــــيمن قـــــــد تـَ   هللا ف

ـــــــــحرا    ـــــه ســ ــــ ــــــىت كـــــــــــأن بــ   وَغيّـْبتِــــــــــه حـــــ

    
  إمنــــا. ال أمســــْع بــــه منــــكِ . دعــــى البخــــل

ــرا      ســـألُتِك شــــيئا لــــيس يـُْعـــِرى لكــــم ظهــ

    
هـرا، ولكنـه ميـأل منـاّ لـيس يـُْعـِرى لنـا ظ. صدقَت، ُجِعْلـُت ِفـداك: الرقعة فَوقـََّعْت ىف: قال

  ".بطنا
: عــــن اجلاريــــة" اإلمــــاء الــــشواعر: "ومــــن هــــذا الــــوادى مــــا نقــــرؤه ىف كتــــاب االصــــفهاىن

أمية الشاعر يهواها، فكتب  كان البن طرخان النخاس هذه اجلارية، وكان ابن أىب": "صاحب"
  :إليها

ــِك ىف إىن ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــا رأيتُــــ ــــــ ـــــــــام كأمنــ ــــــ   املنــــــ

ــاطيِتىن    ـــق فيـــــــــِك البـــــــــاردِ  عـــــــ ـــــــن رِيــــــ   مــ

    
ـــــأ ــــــ ـــــك ىفوكــ ـــــــ ـــــــــد ن كفـ   وكأمنـــــــــــــاى، يــــ

ـــــــــــ    ــــا مجيًعـــ ـــــــــ ـــــــــــدِ   ىفابتن ـــــراٍش واحـــ   فـــــــــ

    
ـــــصماك كالمهـــــــــــــا ــــــ ــــــــــُت، ومعــ   مث انتبهـــ

ــــــد    ـــك ســــــاعدي اليمــــــني، وىفى بي   ميينـــ

    
  :فأجابته

ـــــريً  ــــــصرَتهاخـــــ ـــــــا أبــــ ــــــّل مـــ ــــَت، وُكــــ    رأيــــــ

ــــــــــىن    ـــــتناله مــــ ـــــــــدِ  ســـــــــ ـــرغم احلاســـــ ــــــ   بـــــ

    
ـــــانقي إىن ـــــــــ ـــون معــ ـــــــــ ــــو أن تكــــ ـــــــــ   ألرجــ

ـــىن    ــــــــــوق  وتظــــــــــل مـــــــ ـــــــــدىٍ ف ـــــــــدِ ثـ هـ    

    
ــــــــقني ـــم عاشـــ ــــــــ ـــــــــــت أنع ـــــاونبي ــــــ    تفاوَض

ــــــِة راصـــــــدِ     ـــال خماف   "طــــــَرف احلــــــديث بــــ
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ومن شاعرات العصر العباسى أيضا احلجناء بنت نصيب والفارعـة بنـت طريـف وخدجيـة 
ى  بـني يـداغنـت شـاريُة يوًمـ": "األغـاىن"وعلى لـسان خدجيـة هـذه يقـول صـاحب . بنت املأمون

  :ىاملتوكل، وأ واقفة مع اجلوار 
ــــــوا ىل ـــــــ ـــ ـــــن ذا الر : قول ـــــــــ ــ   شــــــــــــــــا مل

ــــشا؟    ـــــضيم احلــــــ ــــــــــردف اهلـــــ ـــــل ال   املثقـــــ

    
ـــــحا ــــان إذا مــــــــــا صـــــ ــــــــا كــــــ ـــــرف مــ   أظـــــ

ــــــشى    ــــ ــ ــــــــا انت ـــــاس إذا مــــ ـــــــ ــــــــح الن   وأملــــ

    
ــــــه ــــــام لــــــــ ــــــــــــــرج محــــــــ ـــــىن ب ــــ ـــــ ـــد ب ـــــــــــ   وق

ــــــائرً     ـــه طــــــــــ ـــــــــ ــل فيــــ ــــــــــ ــــــــشااأرســــ ــــــ    مرعــ

    
ـــــىن ــــــ ـــ   ليتــــــ ـــــــــ ــــت محاًمـــــ ـــ ــــ ــــــهاكنــــــ ـــــــــ    لــ

ــــــــقً     شــــــ ـــــــل ىباأو  ــــــــشا  يفعـــــــ   مــــــــــــــا يــــــ

    
ــوهِ  ــــــ ــــ ـــــبس الُق ـــــــ ــــــو ل ــــــ ــــــــةٍ ى ل ـــــن رقــــ   مـــــــ

ــوه    ــــــــه القـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــاى أوجعـــــ ــــــ   أو خدَّشـــ

    
أخذتـــه مـــن دار : ملـــن هـــذا الغنـــاء؟ فقالـــت: رب املتوكـــل وقـــال لـــشاريةوهـــو هـــزج، فطـــ

أقولـه : ملـن هـو  ملـح؟ فقلـت: فقـال. أ أعلم ملـن هـو: فقلت له. ملن هوى املأمون، وال أدر 
الــشعر والغنــاء : فقلــت. فقوليــهى، إال حرمــ دار النــساء، ولــيس حيــضرىن أ ىف: قــال. لــك ســرا

ـواه وغنـت فيـه هـذا اللحـن قالتـه ىف.  خلدجيـة بنـت املـأمونامجيعً  فـأطرق . خـادم ألبيهـا كانـت 
  ".ال يسمْع هذا منك أحد:  مث قالطويًال 

  :ومنهن خرية بنت ضيغم البلوية، الىت تقول ىف حبيب هلا
مـــــــني عذبـــــــةٌ  ــا نُطفـــــــٌة ِمـــــــن مـــــــاِء    َفمـــــ

ـــــد    ــن أَيــــ ــــع ِمــــــ   الــــــــسقاِة أرومهـــــــــاى متتّــــ

    
ّـــــــك ذقتَـــــــهُ  ـــــــو ان ــــِه ل ـــْن فيـــ ــــ ــــَب ِم طيـــ ِ

  

ــــــــــاِإذ    ـــــــــاَب ُجنومهـ ـــــْت وغــ ـــــــٌة َأْمسَــــــ   ا ليلــــ

    
ــــــــا ـــــدة لنـ ـــــــاِء عائــــ ــــــــة البطحــ ـــْل ليلـ   فـََهــــــ

ــــــــاىل    ا الّليـ ْ ـــــــــَد ـــــــــا َوَذميُمهـــــــــا؟:َف    َخريُه

    
ـــ ــــ ـــــِإن هـــ ـــــ ـــــــــةٌ ى َف ـــــــا فأَِليّـ ــــــــاَدت مثلهـــ   عــ

ــــــ    ــــــ ــومهاى، َعلــــ ــــ ــــــ ــُروِر أصــــ ــــــ م احلَــــــــ ّ   وأ

    
نــري جاريــة دمحم بــن كناســة ومــن شــعرها هــذه األبيــات الرقيقــة العجيبــة الــىت . ومــنهن د

نــه خت ــا أ الــشعثاء، وكــان رجــال عفيفــا مزاحــا، وكــان مغرمــا بــسماع غنائهــا ويعــرِّض هلــا  اطــب 
  :يهواها

ــــــــــامن ألىب ـــــــب كـــــــــ ـــــــــ ــــــــشعثاء حـــ ـــــــــ ــ   ال

ــتِهمْ     ـــــــ ــــــــــــضة للمـــــــ ــــ ـــــه نب ــــــ ــــيس فيـــــ ــــ ــــــ   لــ

    
ــــــؤاد ــــــ ـــــه، وى،  فـــ ــــــــ ـــازدجْر عنــ ــــــ   فــــــ

ــــــــــْد وقُـــــــــــمْ     ــــب بـــــــــــه فاقعـ ــــــ ـــــــث احلـ   عبــــ

    
ـــــــــــــائبٌ  زارىن ــــــ ـــــــالٌم صـــ ــــ ـــــــــه كـــــــــــ ـــــــــ ــــ   من

ـــــــــــــمْ     ـــــــني الَكِلــــــــ ــــــ ــــــــــــيالُت احملبــــــــ ــــــ   ووســـ

    
ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــهصـــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــه غزالنـ ــــــــــــــ ـــ من   ائد 

ـــرمْ     ــــ ــزالُن احلــــ ــــــــ ـــــــــــن غـ م ـــــــــــل مـــــــــــا    مث
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ــــــــىن ـــــى امل ــــــــت أن تـُْعطَـــ ــــــــلِّ إن أحبب   َص

ـــــــــــــمْ     ــــــــ ــــ ــــــــشعثاء  وُصـــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ    أ ال

    
ـــشر يف ــــ ــــــوم احلــــــــــــ ــــادك يـــــــــــــ ـــــــــ   مث ميعــــــ

ـــــــــــــمْ     ــــــــ ـــد ِإِن ُهللا رَِحـ ــــــ ــــــ ــــــــــة اخللـــــــ ـــــــــ   جنـــ

    
ـــــا ــــــ فعــــ ـــــــــا  ـــــــــاك غالمــــــ ـــــــث ألقــــــ   حيــــــــ

ـــــــْت فيــــــــــك الــــــــــنَِّعمْ     ــئا قــــــــــد كملـــ   شــــــــ

    
ا أبيات شجية مجيلة قالتها تعتب على زوجها هلجره هلا وهل. ومنهن زوجة أىب محزة الضىب

ــدا ــا ال ول ــان والتبيــني"قــال اجلــاحظ ىف . أن ولــدت بنت ــو محــزَة ": "البي ــاِت هَجــر أب ــبـُْغِض البن ول
ــ الــضىب ــه بنًت ــد جــرياٍن لــه، حــَني ولــدت امرأُت ــُت عن ــُل ويَبي ــ. اَخْيمــَة امرأتِــه، وكــان يَِقي  افمــّر يوًم

  :ها وتقولترّقصُ ى خببائها، وإذا ه
ــــــــــا ألىب ــــــــــا؟ م تِين ــزَة ال    محــــــــ

  يَِلينـــــاى البيـــــت الـــــذ يظـــــلُّ ىف   

    
ــــــــــا ــــــــــْضباَن أّال نلـــــــــــد الَبِنينـ   غَـ

ــــــــــك ىف    ـــــــا ذل ـــــــدينا َّ مـــ   أيـــ

    
ـــــــــا ـــــا ُأْعِطين ــــ ـــــُذ م ــــ ُخ ـــــــــا    وإّمن

ــــــــــا    ــــــن كــــــــــاألرض لزارعين   وحنــــ

    
ــــــــــا ــــــ ــــــوه فينـــــ ـــــــــ ـــد زَرُعــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــا قـــ ـــــُت مـــــــــــ ــــــ ـــــــــ   نـُْنبِـ

    
  ". رأَس امرأتِه وابنتهافَغَدا الّشيُخ حّىت وَجلَ البيَت فقبَّلَ 

. ومن شاعرات العصر العباسى مبا فيه الفاطمى واأليوىب وغريمها سلمى بنت القراطيسى
  :وهذه أبيات هلا تتغزل فيها بنفسها ىف ُعْجٍب ظريف طريف

ــداُء َعيــين   ُعيــوُن َمهــا الــصرمي ِف

  َوَأجيـــاُد الظبـــاِء فـــداُء ِجيـــدي   

    
ـــــري لعقــــــــوِد، وإّن َحنْـــ ِ ـــــن    ُأَزيـَّــ

ــــودِ     ــــن العقـ ــــوِد مـ َـــــُن ِللعقـ   َألْزي

    
  َوال َأشـكو مــَن األوصـاب ثقــًال 

ــــشكو قــــاَمىت      ثقــــل النهــــودِ  َوَت

    
وعريب املأمونية وعنان الناطفية، وقد مر الكالم عنهما، ولبانة بنت ريطة بن على زوجة 

ئـــه، وُعَليَّـــة بنـــت املهـــدى أخـــت هـــارون الرشـــيد، وكانـــت مغنيـــة  أيـــضا األمـــني، وهلـــا شـــعر ىف ر
ا حقه   :ومن شعرها هذا الكالم العذب اجلميل. ومتدينة تعرف لر

ـــــــُة احلُـــــــبِّ  ـــــــِإنَّ احلُـــــــبَّ داِعَي ــــــْب، َف   َحتَبَّـ

ــْربِ     ــداِر ُمــستـَْوِجُب الُق ــِد ال ــْم مــن بعي   وََك

    
ثَت َأنَّ َأخـــــا َهـــــًوى ــدِّ   تـَبَـــــصَّْر، فَـــــِإن ُحـــ

ـــا ســـــاِلمً     ـــــَن احلُـــــبِّ اجنــ    فـــــارُْج النجـــــاَة ِم

    
ـــــبُ  ـــــ ــــــذيَوَأطَي ــــ ــــــُه ال ــــ ــــــــــىت َيوُم ِم الَف ّ    َأ

ـــــبِ     ــــــ لَعْتـ ــــــــــــِه َوِ ــــراِن في ِهلجــــــــ ِ ـــــــــَروَُّع  ـــ   يـُ

    
  احلـُـــبِّ ســــخٌط َوال ِرًضــــا ِإذا َمل َيُكــــن ىف

ــــِب؟    ـــ ــــاِئِل َوالُكْت   َفـــــــأَيَن َحـــــــالواُت الرســـ
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ولطيفة احلدانية، وكانـت قـد تزوجـت ابـن عـم هلـا حتبـه حبـا شـديدا، لكنـه مـرض ومـات، 
ألبيات التا   :لية الىت ال أذكر أىن رأيت مثاال هلا من قبلفرثته 

َعم يب ـــنـْ    صـــاحَب القـــِرب،  َمـــن كـــاَن يـَ

ــــــــشً     ــــــــُر ىفاَعْي ـــــايت ، وُيْكِث ـــــدنيا مواســـ ـــ   ال

    
ـــــربَك ىف ـــــــد زرُت قــ ـــ َق ــــ ـــــــلٍ  وىفى َحْل   ُحَل

ـــصيباتِ  كــــــأّنىن    ــــــِل املـــ ــــــن أه ــــسُت م   لــ

    
ـــــراىن ـــــ ــــــــَوى أن ت ــ ــــــــــَك تـَْه   يف ملّــــــــــا علمُت

ـــ    ـــــواه ِمـــــــْن تر ى َحْلــــ ْهــ ـــــوايتَوتـَ   جيـــــــِع أصــ

    
ـــه ــــ ـــــــت أعرفـــ ــــَك فيمــــــــــا كنـــ ــــ   َأَرْدُت آتِيــ

ـــــايت    ـــد تُــــــَسّر بــــــِه مــــــن بعــــــض هيئـ   َأْن قـــ

    
ــن رآىن ــــــ ــــــــ ـــةً  َفَم ــــ ـــــــــ ــــــَرى ُمَوّهل ـــــــــ ـ   رََأى َعبـْ

ـــــزِّ     ـــــَة الـــ ــــــى َعجيبـــ ــــــــني أمــــــــواتِ ى تبكــ   ب

    
وليلى بنت طريف الشيبانية، وهى من اخلوارج مثل أخيها الوليد بن طريـف، الـذى رثتـه 

، وحمبوبـة جاريـة املتوكـل، وكانـت شـاعرة وملحنـة ومغنيـة، وتقيـة بنـت حني قتل ىف عهـد الرشـيد
ــا شــاعرة رقيقــة احلــس أنيقــة  الغيــث الــصورية، وشــهدة الكاتبــة، وكانــت خطاطــة إىل جانــب كو

  .التناول
ومن شاعرات األندلس واملغرب ابنة ابن الـسكان املالقيـة، وابنـة دمحم بـن فـريو التطيلـى، 

  :ية، ومن شعرها هذه األبيات الرقيقةوأمساء العامرية، والبليش
ـــال ىل ـــــــــ ــــــــّده كـ ــــٌب خـــــ ــــــ   حبيـــ

ـــــسنً     ـــــــ ـــــــاضِ   ىفاورد حـــــــ ـــــــــ   بيـــ

    
ـــــــضبا ـــاِس غـــ ـــــــَني النـــــــ ـــــو بـــ   هـــــ

ـــــــوِة راضِ  ٌن، وىف    ــــ ـــــــــــ ـــــــــ   اخللـــــ

    
ــــــصفىن ــــــــىت ينـــــــــ ــظ َفمـــــــ ــــــ   املـــــــ

ــــــ    ـــامل قاضــــــ ــــــ ــــــــــــوم، والظـــ   ى؟ل

    
والّشْلِبّية، وهلـا أبيـات تنتقـد حكـام مدينـة شـْلب وإمهـاهلم ملـصاحل الرعيـة، وهـو لـون غـري 

  : بني أشعار النساءمنتشر
ـــ ــــ ــــــهْ ى قــــــــــد آَن َأن تَبكـــ ـــون اآلبيــــ ــــــ   العيـ

ـــــــــــهْ     ــــ كَي ـــــــــــــارَة  ــد أرى أّن احلجــ ــــــ ــــ   ولقـــ

    
ـــــــذ ـــــد املـــــــصر اّل ــــهى  قاصــ ـــ ـــــــى ب   يـُْرَج

ـــهْ     ــــــــ ـــــــــَع كراهيَـ ـــ ـــــــــرمحُن رَْف ـــ ــــــّدر ال ــــ   إْن قــ

    
ـــــــــــــهِ  ــــــــــــَت ببابـــ ــــــري إذا وقفــــ   :ِد األمــــــــــ

ـــــــــــ    ــــ ــــ ـــــــــــهْ ا راعًي ــــــ ــ ــــة فانَِي ــــــ ـــــــــ   ، إّن الرعّي

    
ـــًال  ــــــــ ــــلَتها َمهَــ ــــــ ـــــــــــَأرســـ ــى هلــ   ا وال َمْرَعـــــــــــ

َـــــــــــهْ     ـــــسباع العاِدي ــــــ ـــــــَب ال ْــــ ـــــــــا    وتـَرَْكَتهــ

    
ــــــةً  ـــــــت جنّــــــ   شـــــــــــلٌب كالشــــــــــــلٍب وكانــــ

رً     ـــــاغون  ــــــــــــا الطـــــــــ ــ ــــهافأعاده ـــ ــــ    حاِميَـــ

    
ـــــم ــــ ــــــــَة رّ ــــــافوا عقوبـ ـــــــا خـــ ــ ــــافوا وم   حـــــ

ـــــــــــهْ     ــــــ ـــــه خاِفيَـ ـــــــــــ ـــــى عليــ ــــــ ــــ ـــ َّ ال َختَْف   وا
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ومــن شــاعرات األنــدلس واملغــرب أيــضا العباديــة والغــسانية وأم احلــسن بنــت أىب جعفــر 
 وأم الــسعد بنــت عــصام احلمــريى وأم الكــرام بنــت املعتــصم بــن صــمادح وأم العــالء الطنجــاىل

احلجارية الرببرية وأمة العزيز الـشريفة احلـسينية وأنـس القلـوب وبثينـة بنـت املعتمـد ومتيمـة بنـت 
شــفني وحــسانة التميميــة وحفــصة الركونيــة وىف حفــصة هــذه يقــول صــالح الــدين . يوســف بــن 

ــاتالــواىف "الــصفدى ىف  طــة حفــصة بنــت احلــاّج الرَّكــوىن": "لَوفـََي أورد هلــا ابــن . مــن أهــل غر
ر ىف   ":حتفة القادم" األ

ــــــــن ــاس  مــــ ـــــــــ ـــــــيِّد النَّـ    ســـــ

ــــــَدهْ     ـــــــــ ــــــــاُس رِفْـ ـــــــــــل النَّــــــــ ـــــ   يؤمِّ

    
ــــــ ـــــــــ ــــُنْن علـ ـــــــــ ـــ ــــــــــــــصكٍّ ى اُْم ــ   ب

ــــــدَّهْ     ــــــــــــــدَّهر ُعــــــــــ ـــــون للـ ــــ   يكــــــ

    
ـــــــــــــه ـــــــــاك فيـــــ ـــــــــ   :ختــــــــــــــــــّط مين

ــــــَدهْ     ـــــــــ ـــــــــ ــــــــد  َوْحـ ـــــــــ   واحلمــــــــ

    
ــن ســعيد كانــت أديبــة شــاعرة : ، قــال"الغراميــات"كتــاب   ىف  املغــرىبونقلــُت مــن خــّط اب

حلسب واملال ها ىف. مجيلة مشهورة  ت أبو جعفر بن عبد امللك بن سعيد هو وإ  فاتّفق أن 
طة الىت ر شنيل، فقال أبو جعفر جنَّة من جنَّات غر   :على 

ــــيًال  ـــــــــ ــــــى هللا ل ـــــــذمَّمِ رعـــــــ ــــ ـــــــــرح مبــ ــــ    مل ي

ـــلِ     ــــــ ـــــــــ ـــ ــــور مؤمِّ ــــــ ـــــــــ ـــــــــشيَّة وارا حبــ ـــــــــ   عـــ

    
ـــْت مــــــن حنـــــــو جنــــــد أرجيـــــــةٌ  ــــــد خفقــــ   وق

ـــــلِ     ـــــ ـــرَّ القرنف ــــــ ـــــْت بـ ــــــْت هبَّـــــ   إذا نفحــــ

    
ـــــر  ـــرَّد قمــ ـــــدَّْوح وانثـــــــىنى وغــــ   علـــــــى الــ

  قـــضيٌب مـــن الرَّحيـــان مـــن فـــوق جـــدولِ    

    
ـــرَّوض مـــسرورً  ـــرى ال ـــهات ـــدا ل   : مبـــا قـــد ب

ـــلِ     ــــــ ــــــــشاف مقبَّـــ ـــمٌّ وارتــــ ــــــــــاٌق وضـــــــــ   عنــ

    
  :فقالت حفصة

ــلنا ض بَوْصــــــ ــــــــر ــــــرَّ ال ـــا ُســ   لعمــــــــرك مـــــ

ـــــــسدْ ولك    ــــــــا الغــــــــلَّ واحلـ ــــدى لن ــــ ــــه أب   نــــ

    
ـــ ـــــــ ــــــر ارتياًح ــــفَّق النهــــ ــــ ــــــــــااوال صــ    لقربن

ــــــــر     ــــــــدح القمـ ــــــا وجـــــــــدْ ى وال صـ   إال ملـــ

    
ـــــذ ــــسن الظَّـــــنَّ ال ــــال حتـ ــــهى فـ   أنـــــت أهلـ

ـــو ىف    لرََّشـــــــدْ   فمـــــــا هــــ ــــــواطن  ــلِّ املـ   كـــــ

    
ــــه ـــدى جنوم ــــق أبـ ــــُت هــــذا األف   فمــــا خل

ـــــا َرَصـــــدْ     ـــوى كيمـــــا تكـــــون لن ـــــٍر ســ   ألم

    
  ".بن سعيد، وكان يهوى حفصة هذهى عم والد علأبوجعفر هذا هو : قلت

املغــرب ىف حلــى "وقــال ابــن ســعيد ىف ترمجتهــا بـــ. عنهــا" نفــح الطيــب"وكتــب املقــرى ىف 
كـان يهواهـا ويتغـزل فيهـا وبـسببها ى  جعفـر بـن سـعيد، الـذ وقد تقدم شعرها مـع أىب": "املغرب

طة، وكان مشاركً . قُِتل   ".هواها له ىف اقتله عثمان بن عبد املؤمن ملك غر
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د وخـدوج وزينـب بنـت  ومن الشواعر األندلسيات أيضا حفصة احلجارية ومحدة بنت ز
إسحاق النصراىن وزينب بنت فروة املرية وسارة احللبية وصفية بنت عبد هللا وعائشة بنت أمحد 

مي القرطبية وغاية املـىن وقـسمونة بنـت إمساعيـل اليهـودى وقمـر اإلشـبيلية ومتعـة األندلـسية ومـر 
طيـة وكانـت . الشلبية ومرمي بنت يعقـوب األنـصارى ومهجـة بنـت التيـاىن القرطبيـة ونزهـون الغر

وذكــر لــسان الــدين بــن اخلطيــب ىف  . نزهــون بــرزة ســليطة اللــسان ال تبــاىل مــا تقــول أو يقــال هلــا
طــة: "كتابــه عنــد ترمجتــه للــشاعر اهلجــاء اخلبيــث اللــسان أىب بكــر بــن " اإلحاطــة ىف أخبــار غر

خزومى األعمى موقفا مجعها بذلك الشاعر املفحـش حيـث جـرى بينهمـا حـوار مقـذع تبـادال امل
فيه الكالم البذىء دون أدىن حترج إىل أن تـدخل بعـض احلاضـرين ورجامهـا أال ميـضيا فيمـا كـا 

  .منغمسني فيه من الرفث املهني
ـــ ــدين ابــن اخلطيــب ىف ترمجتــه هلــا ب ــار اإلحاطــة ىف"وعــن نزهــون هــذه كتــب لــسان ال  أخب

طــة ويقــول الــسيوطى ىف ". كانــت أديبــة شــاعرة ســريعة اجلــواب، صــاحبة فكاهــة ودعابــة": "غر
طيةى نزهون بنت القالع": "نزهة اجللساء ىف أخبار النساء" مـن أهـل ": املغـرب" قـال ىف. الغر

الوة، ، ووصفها خبفة الروح، وانطباع النادرة، واحل"املسهب" ىفى ذكرها احلجار . املائة اخلامسة
وهــو نفــسه مــا كتبــه ". وحفــظ الــشعر، واملعرفــة بتــصريف األمثــال مــع مجــال فــائق وحــسن رائــق

  ".نفح الطيب"املقرى ىف 
ومن شاعرات األندلس كذلك هند جارية الشاطىب، وكانـت مغنيـة وعازفـة عـود، ووالدة 

ان اللذان ومن شعر والدة هذان البيتان اجلريئ. بنت املستكفى، وهى بنت آخر خلفاء بىن أمية
ا ا كتبتهما على ذيل ثو   :يقال إ

ـــــايل ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــلح للمعــ ــــــ   أ وهللا أصـــــــ

ــــــــــش    ـــشيىتى وأمــــ ـــــــــ ــــــــــا مــ ـــُه تِيهــــ ــــ ـــــــ   وأتي

    
ــــق ــــُن عاشــ ـــّديى َوأُْمِكـ ــن صــــــحن خـــ   مـــ

ــــــ    ـــــــىتى وأعطــــــ لَـــــ ـــــشتهيها قـُبـْ ـــــــْن يـــــــ   َمـــــ

    
  :ومن شعرها بيتاها التاليان ىف ابن زيدون قبل وقوع املخاصمة القاطعة بينهما

ـــــــالم، ـــّن الظــــــ ــــــ ـــــــــْب، إذا جــــ ريتترقّــــ    ز

ـــــــإىنّ     رِّ  فــ ــــسِّ ــــَتَم للـــــ ــَل َأْكـــــ ــــــ ــــــــت الليـ   رأيـ

    
لــشمِس مل تـَلُـــحْ  َوِىب  ــو كـــاَن    منــك مـــا ل

ــــْسرِ     َـــ ــنجم مل ي لـــــ لبـــــــدر مل يطلـــــــع، و   و

    
  :ومنه

ــــّرقِ  ـــــذا التفــ ـــن بعــــــد هـ ــــــا مـــ   َأال َهــــــل لن

ــا َلِقـــــ    ـــّب مبــ   ى؟ســــبيٌل فيـــــشكو كــــّل صــ

    
ــــزاوِر ىف تا َوقـــــد كنـــــُت أوقـــــاَت التـ ـــــشِّ   ال

ـــ      ٍر مـــــن الـــــشوق حمـــــرقِ أبيـــــُت علـــــى مجــ

    
ــال قطعــــة فكيـــف، وقــــد أمــــسيُت ىف   حــ

ـــــي    ـــــُت أتّق ـــدور مـــــا كن   لقـــــد عّجـــــل املقــ
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ـــــاىل   ال أرى البَــــــــــْنيَ ينقـــــــــضي متـــــــــرُّ الليــــ

ــــــصَرب مــــــن رّق التــــــشّوق معتقــــــي      وال ال

    
ــك منــــزًال اَســـقى هللاُ أرًضــــ    قــــد غـــدْت لــ

ــِدقِ     ـــــِل ُمغْـــ ـــــُكوٍب هاطـــــِل الَوْب   بكـــــّل َس

    
ا عنهاومنه تلك األبيا   :ت الىت قالتها بعدما ظنت أنه يهتم جبارية هلا وينشغل 

ــصُف ىف ــ ــــَت تن ــــو كن ـــا بيننــــا ل   اهلــــوى مـ

ــــــــاريىت    ـــــــــ ــَو جـــ ـــــــــ ــــــ ـــ ْه ــــّريِ  مل تـَ ــــــ ـــــــــ   ومل تتخـ

    
ـــــــصنً  ــــ ــــــــــَت غـ ـــرً اوتركــ ــــــ ــــها مثمـــ ــــــ    جبمالــ

ـــــــــذ    ـــصِن ال ـــــــــَت للغــــــ ـــرِ ى وَجَنْح   مل يثمــــــ

    
ــىن نّــــــ ـــد علمــــــــَت  ـــسما ولقـــــ ـــــ ـــــدر ال   بـــ

ـــــــِشْقَوتِ     ــ ـــــــــُت ل ــــْن ُدِهي ـــــــشِرتيى لكـــــ ــ   مل

    
، وهـى "املطرب من أشـعار أهـل املغـرب: "وهذه ترمجتها بقلم ابن دحية الكلىب ىف كتابه

جلـى بيـان علـى أن نقـاد ومـؤرخى أدبنـا القـدامى كـانوا يـستقبلون إبـداع املـرأة أحـسن  تربهن 
ــنقص مــن أيــة شــاعرة أو خطيبــة كمــا  اســتقبال حــىت إىن ال أذكــر قــط أىن قــرأت ألحــد مــنهم يت

العدل أبو القاسم خلف بن عبـد ى القاض حدثىن: "قال. ثري من الشعراء الرجاليصنعون مع ك
العشر اآلخر مـن صـفر  عليه بقرطبة أم بالد األندلس ىفى بقراءتى امللك بن بشكوال األنصار 

 أمـــري ى والدة بنـــت املـــستكف: لـــه" الـــصلة"كتـــاب   ســـنة أربـــع وســـبعني ومخـــسمائة، قـــال ىف
أميـة  مـن بـىن رمحن بن عبيـد هللا بـن الناصـر عبـد الـرمحن بـن دمحم املـرواىناملؤمنني دمحم بن عبد ال

ــة القــول، حــسنة الــشعر ــة شــاعرة جزل ء، . نــدلس أديب وكانــت ختــالط الــشعراء وتــساجل األد
رمحـــة هللا يــصف نباهتهـــا ى مسعــت شـــيخنا أ عبــد هللا جعفـــر بــن دمحم بـــن مكــ. وتفــوق الربعـــاء

ا وجزا در  وذكـر ىل.  مل يكـن هلـا تـصاون يطـابق شـرفها:لة منطقها وقـال ىلوفصاحتها وحرارة 
ا أتته معزية له ىف رمحـه هللا سـنة أربـع وسـبعني وأربعمائـة، وتوفيـت رمحهـا هللا يـوم  أبيه إذ توىف أ

ومل . مقتل الفتح بن دمحم بن عباد يوم األربعاء لليلتني خلتا من صفر سنة أربع ومثـانني وأربعمائـة
م املعتمد طويًال امَِّرْت عمرً تتزوج قط، وعُ    .  إىل أ

ا ُحْسَن منظٍر  كانت احلسيبة والدة ىف: هللا عنهى قال ذو النسبني رض ا واحدة أوا زما
 جليـاد اوخمٍرب، وحالوَة َمْوِرٍد وَمْصَدر، وكان جملـسها بقرطبـة منتـدى أحـرار املـصر، وفناؤهـا ملعبًـ

ا، ويتهالك أفذاذ الشعراء والكتاب على حالوة النظم والنثر، يعشو أهل األدب إىل ضوء غ ر
ا ا، وكثرة منتا ا، إىل سهولة حجا ـا، . ختلط ذلك بعلو نصاب، ومسو أحـساب. عشر علـى أ

ــد زللــ مســح هللا ىل وزللهــا، اطَّرحــت التحــصيل، وأوجــدت إىل القــول فيهــا الــسبيل، ى وهلــا، وتغمَّ
ا ا للذا ا، وجماهر اى عموا، على عاتقَ كتبت، ز . بقلة مباال   :ثو

ـــــايلِ  ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ـــــُلُح للمع ــــ َ وِهللا أصــــــــــــــــــــــ   َأ

ـــــــْشَيِىت     ـــــــ ــــــــشى ِم ــــ ـــــا وأمــ ـــــــــ ــــــــــــُه تِيَه ــ   وأتي

    
ــــق ـــّديى وأُْمِكـــــن عاشـ   مــــــن َصـــــْحن َخـــ

ـــــــىت    ـــى قـُْبلــــــ ــــــــْشَتهيها وُأْعِطــــــــــ ـــــــن يَـــــ   مــــــ
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ــوزارتني أىبى وكتبــت إىل ذ ــ ال ــن عبيــد هللا بــن أمحــد بــن زيــدون املخزوم ــد أمحــد ب ى الولي
  :القرطىب

ـــــــــــ ــــْب إذا جــــ ـــــــــ ريتترقَّــ ــــالُم ِز ــــــ   نَّ الظَّـــــ

ـــــــإىن    ــ رِّ  ف ــــسِّ ـــــ ــــــَتم لل ـــ ــــــــَل أَك ـــــــُت اّلليـ ــ   رأي

    
لَبــــْدر مــــا بَــــدا وِىب    ِمنــــك مــــا لــــو كــــان 

ــــْسرِ     لـــــنَّجم مل يَـ لليـــــل مـــــا أْدَجـــــى، و   و

    
أقحوان الثغـور، ونقطـف رمـان الـصدور، فلمـا  وبتنا بليلة جنتىن: إىل أن يقول ابن زيدون

ا ارتي   :احاانفصلت عنها صباحا، أنشد
ــــــــكْ  ــــ ــــــــــبٌّ ودََّع َر حمــ ــــــــــــصَّبـْ   ودَّع ال

ــــــ       مــــــن ســــــّره مــــــا اســــــتوَدعكْ اذائًِع

    
ـــن ــى أْن مل يكــــ نَّ علـــــ ــــــسِّ ـــرَع الـ   يـَْقــــ

ــيـََّعكْ  زاَد ىف    ـــــا إذ َشـــــــ ـــك اخلُطَــــ ـــ   تلـــ

    
ــــَناًء وَســــــــــًىن  ــــ ــــــــــدر َســ    أَخــــــــــا الب

    ً ــــــــــا ــــــــــَظ هللا َزمــــــ ــــــــكْ َحِفــــــ ــــــ    أطَلعــ

    
ــــــــمْ  ــــــى فَلَك ــ ـــَدك لَْيِل ــــ ـــــــل بـَْعـ   إن يطُـ

ــتُّ أشـــــُكو ِقـــــَصرَ     ـــكْ بِـــ   " الليـــــِل َمَعــ

    
ا فقد وجدت كل من كتب عنها سواه تقريبا  وإذا كان ابن دحية قد أشار إىل قلة تصاو

ا األدبيــة ىف قــصرها الــسة الرجــال ىف نــدوا . يؤكــد حرصــها علــى شــرفها ومسعتهــا رغــم بروزهــا 
ــا قلــت" نفــح الطيــب"وهــذا املقــرى يكتــب عنهــا ىف  ــا يــدل علــى صــحة م ومــن أشــهرهن : "م
 دمحم بـن عبــد الــرمحن ابــن عبيـد هللا بــن الناصــر لــدين هللا، ى ألنـدلس والدة بنــت املــستكف

ا، املشار إليها ىف لذهب  وكانت واحدة زما ا، حسنة احملاضرة، مشكورة املذاكرة، كتبت  أوا
  :على طرازها األمين

ـــــايل ــلح للمعـــــــــ ــــــ ــــ   أ وهللا أصــ

ـــــش    ـــــا مـــــشيىتى وأم ــــه تيه   وأتيـ

    
  :الطراز األيسروكتبت على 

 صحن منى عاشق وأُْمِكنُ 

  خدي

   

ــىتى وأعطــــ ــــشتهيها قبلــ   مــــن ي

    

لصيانة والعفاف، وفيهـا خلـع ابـن زيـدون ِعـَذارَه، وقـال فيهـا  وكانت مع ذلك مشهورة 
القصائد الطنانة واملقطعات، وكانت هلا جارية سوداء بديعة املعىن، فظهر لوالدة أن ابـن زيـدون 

  :يهمال إليها، فكتبت إل
  اهلـوى مـا بيننـا لو كنـت تنـصف ىف

ــاريىت    ـــــــــ ـــو جـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــريِ  مل    ومل تتخـــــ

    
ـــصنً  ــَت غـــــ ــــ ـــــرً اوتركــ ــــها مثمـــ ــــ    جبمال

ــرِ ى وجنحـــــَت للغـــــصن الـــــذ      مل يثمـــ

    
ــــىن ن ــــسما ولقــــد علمــــَت  ــــدر ال   ملــــشرتيى، لكــــْن َوِلْعــــَت، لــــِشْقَوت  ب
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  :، وفيه تقول"املسدس"ولقَّبت ابن زيدون بـ
ْبـــــتَ    ، وهـــــو نعـــــتٌ "املـــــسدَّس: "ولُقِّ

ــــــــارقْ     ــــ ــــــاة وال يف ــك احليــــــ ـــــــــ   تفارقـ

    
ــــــــــــوط ــــــ ـــــــــ ــــــــــــأبوٌن وزانٍ ى فلــ ــــــ ـــــــــ   ومــ

ــــــــارقْ     ٌن وســـــ ــــــــر ـــــــــوٌث وقـــــ   "وديــــ

    
ولنالحظ أيضا أن املقرى رغم هذا كله مل يتحرج من إيراد شـعرها البـذىء العـارى، وهـو 
ــه املــرأة ىف عــصور الــسابقة علــى  مــا يــدل علــى أنــه مل يكــن هنــاك ســقف لنــشر أى شــىء تقول

  . مظنون عند كثري جدا من معاصريناعكس ما هو
وهلـا أشـعار . ومن شاعرات العصر اململوكى عائشة الباعونية، الشاعرة الفقيهـة املتـصوفة

ا املــشربة بــروح التــصوف ىف مــديح ســيد رســول هللا عليــه الــصالة  غــري قليلــة، ومنهــا مقــصور
ألبيات التالية   :والسالم، وجنتزئ منها 

ـــــىب ــــ ـــ ن ــــ ُــ ــن ن ــــ ـــ َّ ِم ــــراُه ا ـــــ ــىب ــــــ   ورِِه اَألْمسَـ

ُــــْسَمى    ـــادٌث ي ـــوٌد َوال حـ ـــْرَش موجـ   َوال َعـ

    
ـــــــــهِ  ــــــــــات َألجِلـــ ــ ــــــــدع كــــــــــــل الكائِن ــــ   َوأب

ـــو عليهــــا مظهــــر الرمحــــة العظمــــى      لَيْجلُـ

    
ـــــــــةً  ــ ـــــاَء ِمّن ـــــــا شــــــ ــــ ــــــُه ِمب ـــــ ـــــَصه ِمْن ــــــ   َوخصَّ

ـــــر     ـــــــ ــــــــــــُه ِســ ــــــــــااَوَأْوَدعــ ــَعه ِعْلمــــ ــــ ــــــ ــ    َووسَّ

    
 ً ــــــــــــــــهده ذا ــــــــــىَوأشــ ــــــــ ــــــــــه حًل ــــــــ    َوعرَّف

ـــــرً     ــــــــ ـــــــــــــُه ُق ن ـــــا وَ َوَمكَّ ــــرَّمه حكمــــــــ   َصـــــــــ

    
ـــــــــــدمً  ــــــــأه قـــ ــــاتحٍ اَونبّــــــ ـــ ــــ ـــــــَأْعِظْم بِفـــ   ، فَـــــــ

ــــــــــا    ــــــــــَدت َخْتمـــ ـــ ـــــــاء َغ ـــه ِلَألنبيــــــ   نبوتــــــــــ

    
ــــــضًال  ــــــــله فَــــ ــق كلهــــــــــموأرســ ــــــــ    ِإىل اخلَْل

ـــــــْضل َوالنـَّْعمـــــــا َوأســـــــبغ ىف      ِإرســـــــاِلِه الَف

    
ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــة ُمطلًقـــ ــــ َألوَّليـــــــــ ِ ـــــــــــــــــرده    اَوأفـــــ

ــراُم لَــــــــــُه َمْرَمــــــــــى    ــلِّ َكمــــــــــاٍل ال يــــــــ   ِبُكــــــــ

    
ــــد يـــــــوم الـــــــ َوىف ـــــَال الَعْهـــ   ذَّرِّ تقدميـــــــه َجــ

ـــــــًة حتمـــــــا    ــــــاِن قاِطب ـــــى اَألعيـ ــــاله علــ   عـــ

    
ـــهِ  َوىف ــــ ــــــــُه ِحبياتِــــــــ ــــ ــْوَىل لَــ ـــــــــ ـــَسم املَـــ ــــــ   قَـــــ

ــــْل َنظَــــــــرً     ــــــَرهم قَــــــــْسمااَأِجــــ ـــاُه َأْوفــ    َتلقـــــ

    
ــــــــــدرً  ــــو َق ـــــًال اَوَأعالُمهــــــ ـــــَرفـَُهم عُـــــ    َوَأشـــــ

ـــ    ــــــَرَمُهم جاًهــــــــ ـــتَـُهم عزمـــــــــــااَوَأكــــ    َوأَثبَــــــــ

    
ـــــم تـًُقـــــــــــى ــــ ــــرا َوَأعَظمُهــ ـــــــم ِذكـــــــ   َوأَرَفعُهــــ

ـــ    ــــ ــــَوَدُهم فهمـــــــــااَوَأْوَســـــــــَعُهم ِعلًمــ    َوَأْجـــــ

    
ــى   َوَأعـــــــــَدهلُم حكمـــــــــا َوَأرَجَحُهـــــــــم نـًُهـــــــ

ــــــ    ــ ــــــــرُهم ِحْلمــــــــااَوَأحــــــــَسنَـُهم خلًق    َوَأكَث

    
 ً ــــــــــم ذا ــىَوَأكَمَلُهـــ ــــــ ــــ ــــرُهم ِحلًـ ــــــ    َوَأطَهـــ

ــــــ    ــ ــــــــم َوْجًه ــــسمااَوَأَمجلُه ــــ    َوَأشــــــــَرفُهم ِج

    
ــــــ ــــ ًس َ ــــــــــم  ــىاَوَأعَظَمُه ــــــ    َوَأمــــــــــنَـَعُهم ِمحًــ

ـــدَ     ـــــاَوَأصـــــــ ــــــــَدُهم إمســـــ ــــيال َوَأْمحَــ ــــــ   قُهم ِق
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ـــا . ومـــنهن فاطمـــة بنـــت اخلـــشاب ومـــن شـــعرها أن أحـــدهم كتـــب ميتحنهـــا حـــني مســـع أ
  :شاعرة، فأراد أن يتحقق مما مسع

ــــــدار ــ ــْرُب ال ــــــ ـــع املــــــــشتاَق قـُ ـــــل ينفـــــ   هـــ

ـــــزوَّاِر؟    ـــــــ ــــى ال ــــــــ ـــٌع عل ــــــ ـــ ــــُل ممتن ــــــ   والوصــ

    
  :فكتبْت ترد عليه ردا يدل على ِحسٍّ نقدىّ 

ــــــــــا ــــــــــــــو مجــــــ ــــان غركمــ ــــــ   ل إزاريإن كــــــ

ـــــــــالقبح ىف    ــن واِري فــــ ـــــــــ ــك احملاســ   تلـــــــــــ

    
ــــــــــسبوا أىن ــــ ـــــــــعركم ال حتـــ ــــــ ــل شــ ــــــ   أماثـــــــــ

ـــــــاِر؟    ــــــــــداوٌل ببحــــــــــ ـــــاُس جـــــــ ــــــ ــــــ   َأىنَّ تق

    
ــــو عاصــــــر الكنــــــد   عــــــصركمو رمــــــىى لــ

ـــــواىل    ـــو عــــــــ ــــــ ـــــــعارِ  لكمــــ ــــ ــة األشــ ــــــ ـــــ   راي

    
ْهــــُم ظــــاهر َنْظمكــــمى أقــــصى اجتهــــاد   فـَ

ـــــــىن    ـــــــ ــــــارِ  ال أن ــــــاء ُجمَــــــــ ــــــ ـــى دعــ ــــــ ـــــ   ُأْدَع

    
ـــــــصََّرْت عنـــــــه الفحـــــــول فَحقُّـــــــ ــن َق ـــــ   هم

ــــــاق جـــــــــــواري    ــــ ـــــــه حلـ ــــ ـــــــــيس يبلغ ــ   أْن ل

    
ـــةٍ  ــــ ـــــري حقيقــــ ــــ ــــــــِسْنُت غــ ـــــا اْسُتْحـــ   ولرمبــــــ

ــــــــصارِ     ألبـ ــــــــحَت  ـــــــــَفْرُت أشـ   فـــــــــإذا َس

    
ــدما با مـــــن بعـــ ــوح إىل الـــــصِّ ــــسُت الطَُّمـــ   ل

ـــِىت     ــــــ ـ ـــــــشيُب بِلمَّ ــَح املـــ ــــــــاري  َوَضــــــــ   كنهــ

    
ا ومــن شــاعرات العــصر العثمــاىن بديعــة الرفاعيــة، الــىت تــذكِّر بعائــشة الباعونيــة ىف اجتاههــ

ومـــنهن أيـــضا بنـــت الـــشحنة قاضـــى . الـــشعرى، وإن مل يـــصلنا مـــن شـــعرها إال أبيـــات شـــحيحة
  :ومن شعرها الشجّى قوهلا ىف البكاء على أخيها. القضاة

ـــ ــــ ــوا دمعــ ــــــ ــني جيــــــــــريى دعُـ ــــــوم البـــــــ   بيـــ

ـــربي    ـــــل صـــ ــــى جبميـ   فقــــــد ذهــــــب األســ

    
ـــــــــــصربُّ  ـــــــف تـ ــــ ـــى، وكيـ ــــ ــنيٌ ى وأخـــــ   رهــــــــــ

ـــــــــشام ىف    ــــ ـــــــــــــِرب؟ رض ال ــــات ق ــــــ   ظلمـــ

    
ـــوكــــــاى، فقــــــدت أخــــــ ــريى ن أخـــ   وظهــــ

ــــــ    ن مسّاًعـــــــ ـــــد ــــ ـــــى احلــــ ـــــــرياعلــــــــ ــــ    ألمــ

    
ــواين ـــزْت عـــــــن النـــــــدب الغـــــ ــــإن عجــــ   فـــ

ـــ    ــــ ـــــدمع َنْظًمـــ ــــــــــرِ ابعثــــــــــُت الـــــ ــــــري نـَْث    غــــ

    
ومـنهن كـذلك زينـب . ومنهن زينب الشهارية، وهى مينيـة، وكـان هلـا يـد ىف سياسـة بلـدها

  :اىلالغزية، وهلا قصيدة قصرية مسحة األسلوب والروح واملعاىن جترى على النحو الت
ـــذي ــــــ ــــــ ـــــــــاِمل الـــــ ــــ ــا العـــــــ ــــــ ـــــــــ   إمنـــ

ـــــلْ     ـــــــم واكتمـــــــــ ـــــــــع العلـــــــ   مجـــــ

    
ــــه ـــ ــــ ــــــ ــــــه حبقــــــ ــــ ـــ ــــ ـــــام فيــــــ ــــــ ــــــ   قــــــ

ـــــلْ     لعمـــــــــ ـــــــــــم  ــــــــــــع العلـــ ــ   يـُْتِب

    
ـــه ــــــــ ــــــــــل كلــــــــ ـــــــــ ـــهر اللي ــــــ ـــــــــ   سـ

ــــسلْ     ــــــ ــــ ـــــــال كــ ــــشاط بـــــــــ ــــ ــــــ ــ   بن

    
ــــــــو ىف ـــــــــ ــــــ ــــــهُ  فهـــــ ـــــــــ ـــــــــــ   هللا دأبُــ

ـــَزلْ     ـــــــــ ــــ ـــــــــدهر مل يـَ ــــ ـــــد الـــ ــــــ   أبـــــ
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ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــاز علًم ــــــشيةٍ احـــ ـــــــــ    خبــ

ـــــــــــتغلْ     ــــــــا اشــــ ــــــ ـــــــــدنياه مـ ــــــ   وب

    
ــــــــــوا ــــــ ـــــــــ ــــديه، تعجب ــــــ ـــــــــ   حاســــــ

ـــــلْ     ــــ حلَِي ـــــــضُل  ــــــيس ذا الفــ   لـــ

    
ــــــــصَّهُ ذا ـــــــــ ــــواله َخــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ   ك م

ــــن األزلْ     ــــــ ـــــــــ ــاٍل مــــ ـــــــــ ــــــ   بكمــــــ

    
ـــُرْم ُمــــــــــــْشِبهً  ــــــــن يـَــــــــــ ــــهامــــ ـــ ــــ    لــ

ـــــلْ  ىف    ـــــ ــــه اختب ــــــ ـــــــــَوَرى عقُل   الـ

    
ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــــضلهاأو بلوغًـ ــــ    لفـــــــــــــــــ

ــــــــلْ     ــــــه قَــــــــــــّط مــــــــــــا َوَصــــ   فلــــــ

    
ـــــَو شـــــــــــــيخ ــــــيِّديى فـَْهــــــــ   وســـــــ

ـــــــُع ىل    ــــــه النفــــــ   َحـــــــــــــَصلْ  وبـــــــ

    
ــذا نــصل إىل العــصر احلــديث فنتوقــف عــن الكــالم ألن مــا يهمنــا هــو األدب العــرىب  و

ن ذلـــك األدب العـــرىب القـــدمي مل يعـــرف التجاهـــل البتـــة إلبـــداعات . دميالقـــ وخنـــرج ممـــا ســـبق 
ـن ويثـىن علـيهن ويرفـع مـن قـدرهن كـذلك مل حيـدث أن . النساء، بل كان دائما ما حيتفى بـه و

م العامــة  حتــرج مــن روايــة أى شــىء قلنــه مهمــا كــان عــار أو خارجــا عمــا تعــود النــاس ىف حيــا
وإذا كــان . النظــر عــن قائلتــه ســواء كانــت ابنـة خليفــة أو امــرأة مــن عاّمــة الرعيــةالتزامـه، وبغــض 

النقـاد الثقـافيون يقولـون إن مـن عناصــر النقـد الـذى يـدعون إليــه ويرونـه شـيئا جديـدا االهتمــاَم 
رخينـا األدىب منـذ  بداعات النساء فمن الواضح أن هذا العنصر موجـود بكـل قـوة وأرحييـة ىف 

لقيـاس القدمي رغم قلـ لنـسبة لعـدد الـشعراء وضـآلة احملـصول الـشعرى هلـن  ة عـدد الـشاعرات 
رخينا األدىب أهم عناصر النقد الثقاىف، وهى . إىل نظريه لدى الرجال وبذلك يكون قد حتقق ىف 

ألدب النسائى وأدب املهمشني   . األنساق الثقافية واالهتمام 
ـــا ال ـــه بعـــض علمائن ـــراد مـــا كتب ي ـــىت وأخـــريا خنـــتم  ــبهم ال قـــدامى ىف مقـــدماِت أو َدْرِج كتـ

كـان ": "اإلمـاء الـشواعر: "قال أبـو الفـرج األصـفهاىن ىف مقدمـة كتابـه: وضعوها ىف إبداع املرأة
م فيمن قال الشعر من اإلماء املماليك، وأمرىن الوزير، أطال هللا بقاءه، ذاكرىن أن أمجع  منذ أ

الدولــة األمويــة مــنهن  ومل أجــد ىف. مويــة والعباســيةاأل: الــدولتني مــن أخبــارهن ىف لــه مــا وقــع إىل
ى شعره لٌني وال يرَضْون إال مبا جيـر  شاعرة مذكورة وال خاملة ألن القوم مل يكونوا خيتارون َمْن ىف

هاشـم، فـذكرُت مـنهن مـا وقـع  دولة بىن جمرى الشعر اجلزل املختار الفصيح، وإمنا شاع هذا ىف
ن حل، ورمسُت ذلك علـى قـدر مـراتبهن ىفمن خٍرب مستحَسن أو شعٍر صا إىل . أشـعارهن وأزمـا

ا كانت أشعرهن وأقدمهن، و التوفيق، وبدأت منهن بعنان جارية النِّطَاِىف    ".فإ
هــذا ": "نزهـة اجللــساء ىف أخبـار النـساء: "وقـال جـالل الـدين الــسيوطى ىف مقدمـة كتابـه

ت دون املتقـ جزء لطيـف ىف ء مـن اجلاهليـات النـساء الـشاعرات احملـَد دمات مـن العـرب العـر
 ً ــا ــرة حبيــث إن ابــن الطــراح مجــع كت ــَصْني كث ــإن أولئــك ال ُحيْ   ىفوالــصحابيات واملخــضرمات، ف
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ـــ ـــْشَهد بـــشعرهن ىفى أخبـــار النـــساء الـــشواعر مـــن العربيـــات الالت عـــدة  العربيـــة، فجـــاء ىف ُيْسَت
خــره لــد الــسادس، ولــيس   نزهــة اجللــساء ىف: "ذا اجلــزءوقــد مسيــت هــ. جملــدات، رأيــت منــه ا

  "...".أشعار النساء
ــن طيفــور ىف مقدمــة كتابــه ــال اب ن وطرائــف  "هــذا كتــاب : "وق بالغــات النــساء وجــوا

علــى حــسب مــا بلغتــه الطاقــة واقتــضته " مــنهنى كالمهــن وملــح نــوادرهن وأخبــار ذوات الــرأ
ه جيـاوز كثـريً كل فـ  الرواية واقتصرْت عليه النهاية مع ما مجْعنا من أشعارهن ىف  مـن ان ممـا وجـد

  ".و ثقتنا، وعليه توكلنا. بالغات الرجال احملسنني والشعراء املختارين
ــن املعلــى األزد ــاب   ىفى وقــال دمحم ب ــر عــن "الرتقــيص"كت ــاب يتحــدث عمــا أُِث ، وهــو كت

دئته أو تنوميه صلى  ىبوقالت الشيماء ترقِّص الن: "العرب من الشعر والنشيد ملالعبة الطفل و
  :هللا عليه وسلم وهو صغري

ـــــــــــــــا دمحما ـــــــــ ــــــ ـــــِق لنـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــا، َأبْــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ    ربَّنـــــــ

    
ــــــرَدا ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــا وأمـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ فًعـــــــ ـــــىت أراه  ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   حـ

    
ـــــسوََّدا ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــيدا م ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ   مث أراه ســــ

    
ـــسََّدا ـــــــــ ــــــ ــــــــــا واحلُــــ ـــ ــــ ـــــــه معـــــ ــــ ــــــ ــْت أعاِديـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   واْكِب

    
ـــَدا ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــدوم أب ــــــــزا يـــ ــــــ ـــــــــ ـــه ِعـــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   وَأْعِطـ

    
 مـــا أحـــسن مـــا أجـــاب هللا: إذا أنـــشد هـــذا يقـــولى فكـــان أبـــو عـــروة األزد: قـــال        

 ".!دعاءها
اإلماء من : "عن شعر اإلماء" املذاكرة ىف ألقاب الشعراء"ىف ) هـ٦٣٢ت(وقال اإلربلى 

شواعر النساء، وهن عنان، والذلفاء، ورمي، وفضل، وملك، وخنساء، وصرف، وخمنثة، ومدام، 
، وســكن ً اوســكن أغــزرهن وأشــهرهن ذكــرً . وخــشف، وعلــم، ور  عنــان، ، وإمنــا أكثــرهن افتنــا

  .ية الناطفيجار 
ـــاطف     ـــة الن ـــان جاري ـــواس، وبينهمـــا معاتبـــات ومـــضاحكات،  صـــاحبة أىبى  وهـــ:ىعن ن
اجيا ىف رع، وأدب كامـل، ىف. آخر أمرمها و وكـان هلـا جملـس . سـرعة جـواب وكـان هلـا ظَـْرف 

ا ا األشعار ويناشدو  :موالهاى فمن شعرها ترث. ينتابه السراة والشعراء وأهل األدب يطارحو

ـــ ـــزلْ  مــــ ــــ ــروَن، ومل ت ـــــ ــــــَت الق   وُت، أفنيـ

ـــــَك، النطَّافـــــــــا    ـــــقيَت، بكأســــ ــــــىت ســــ   حـــ

    
ــــــ ــــــ طفــــــ زحٌ ى،   ــــــا  ــــــ ــــــــَت عنــــــ   وأنــــــــــ

ـــــْوُه فـــــــــواىف    ــَت أوَل مــــــــْن َدَعــــ ـــــــا كنـــــــ   مـ

    
 :وقالت    
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ــــــــس ـــا موقوفــــــــةٌ ى نف ـــــ ــــــى زفرا   علــ

  فـــوددُت لـــو خرجـــْت مـــن الزفـــراتِ    

    
ــاة، وإمنــــــا ال خــــــَري بعــــــدَك ىف ــــ   احلي

ـــ    ــــــى أبكــــ   ايتخمافـــــــَة أْن تطـــــــوَل حيـ

    
، فأهـدى لـه حيـىي بـن خالـد جاريـة اافتصد الرشـيد يوًمـ: قال دمحم بن سليمان الكاتب    

ذلــك تقــول عنــان متــدح ى ففــ. ، مث وهبهــا خلزميــة بــن خــازمافأقامــت عنــده شــهرً . عــوف اخليــاط
 :حيىي، وتطلب أن يبتاعها

  َحــــْوُك القــــصائدِ  نفــــى النــــوَم عــــن عيــــىن

ــــــــُري واحـــــــــدِ     ـــا غـ ــــٍس مهُّهــــــ ــــ ــــاُل نفـ   وآمـــــ

    
  الكــــرى طــــوُل ليلــــيت إذا مــــا نفــــى عــــىن

ســـــِم حيـــــىي بـــــن خالـــــدِ       تعـــــوذُت منـــــُه 

    
ـــه ــــ ــــــْن لــــ ـــــؤمنَني ومـــــ ـــِري املــــــ ــــــ ـــِر أمــ ــــــ   وزيــ

ــودٍ     ــن جـــــ لـــــــدِ : فعـــــــاالِن مـــــ ـــــــٍف و   طري

    
ــــــد ـــــرٌة يهت ــىي غـ ـــ ــى وجــــــِه حيـ ــــ   ــــــاى عل

ــــد    لفراقــــدِ ى ســــار ى كمــــا يهت ــــدجى    ال

    
ـــــــذ ـــهُ ى بلغـــــــَت ال ــــــاُس مثلــــ   مل يبلـــــــِغ النـ

ــاُن ال    ــَت مكــ ــ ـــاعدِ فأن ـــلِّ سـ   كــــفِّ مــــن كـ

    
 ً ـــــوََّد إحــــــــــسا ـــــ ـــدً تع ــــــــلَح فاســـــــ   ا، فأصــ

ـــا زال حيـــــــىي مـــــــصلحً        كـــــــلَّ فاســـــــدِ اومــــ

    
ـــــتْ  ـــــاٍل تعطلـ ـــــاٌب مــــــن رجـ ــــــْت رقـ   وكان

ـــــــــــدِ     ـــــــــراَم القالئـــ ــــــــــىي كـــــ ــــــدها حيــــ ــــ   فقلَّــــ

    
ــــــ ـــةٌ ى علـــــــى كـــــــلِّ حـ ـــِه نعمــــ ــــ دي   مـــــــن أ

ــــودٌة ىف    ـــــــــ ــــــ ــــ رُه حممـــ ــــــــــــشاهدِ  وآ ــــــ   املــــــــ

    
ـــةٌ  ــــ ـــــوٌد، وكفُّــــــــــــَك رمحـــــ ــــــــَك حممـــــــ   ففعلـــ

ـــــورُه غــــــــُري خامــــــــدِ ووجهــــــــَك     ـــ ــــدٌر، ن   بــــ

    
ـــــــىت ــــى أخـ ـــــَت علـــــ ـــةٍ  مننـــ ــــ   منـــــــــَك بنعمــ

ـــــــذاُب املـــــــواردِ     ـــــا منهـــــــا ِع   صـــــــفْت هلمــ

    
ـــــــا عليهمـــــــــا   فُمـــــــــنَّ مبـــــــــا أنعمـــــــــَت منهــ

ـــ    ــــ ـــَد املكائــــــــــــدِ ى، علـــــ ــــــ   وقــــــــــــاَك هللا كيـــ

    
ــــــك خبالـــــــــدٍ  ــن احلرمـــــــــاِن منـــ   أعـــــــــوُذ مـــــــ

ــــــه أعظــــــــُم خالــــــــدِ     ــ ــــــراٍب في ــ ــِب ت ــــــ   وطي

    
بـــشرائها، فاشـــرتاها بثالمثائـــة ألـــف درهـــم، وأمـــر وذكرهـــا حيـــىي هلـــارون الرشـــيد، فـــأمر     

مـن هـذا املـال عـشرة آالف  اجعـل ىل: فقال ملوالهـا. صاحب بيت املال برفع املال إىل موالها
، فحملـت البـدر، وأدخلهـا علـى فـأمر صـاحب بيـت املـال بثالثـني محـاًال . درهم، فأىب أن يفعـل

. هذا كله َسَرٌف، ُردَّه إىل بيت املال! كويل: قال. هذا مثن عنان: ما هذا؟ قال: الرشيد، فقال
. أمرهـا، فعـاق عـن ذاك حـادثُهم مث بعد ذلك عزم حيىي على معاودة الرشـيد ىف. وأبطل شراءها

غايــة مــن  َهِويَــْت عنــاُن فــىت مــن أهــل بغــداد ال نبــات لــه بعارضــيه، ىف: وقــال أمحــد بــن إبــراهيم
مث إن الفىت بعد ذلك نبتت حليتـه، . أىبالنسك والعفاف، فطلبت وصاله فى احلسن، وكان يدَّع

ها يلتمس منها ما كانت تلتمس منه، فأنشأت تقول  :وضجر من طول الزهد، فأ
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ـــشتهي ــَك تــــ ــَت مبــــــاِء وجهــــ ، وأنــــ ــالَّ   َهــــ

ــــارِض؟    ــــعِر العــ ــــل شــ ــ ــــــشاِب، قلي   رؤَد ال

    
ـــــــــدَك حليـــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــْت خبــــــــــ   أآلن إْذ نبتـــــــــ

ــفِّ القـــــابضِ       ذهبـــــت مبلحـــــَك، مـــــلُء كـــ

    
ـــ ـــسُّالفِة عــــ ـــصريهامثـــــــل الــــ   اَد مخـــــــُر عــــ

ـــبع    ــــ ـــمخ لَّ ـــــــخ ذاذةــــــالل دَ ـ ــــ ـــح رٍ ـ ــــ   ؟امضِ ـ

    
 :وقالت    

ــــاٍت مـــــــن اهلـــــــوى ـــ   إىل هللا أشـــــــكو طارق

ــــا ىف    ــــــؤاد هلـــــــــ ــــــ ــــضرمُ ى فـ ـــــــــ ــــــــرٌة تت   مجـــــ

    
ــــــشتكى إال إليـــــــــــــِه، فإنـــــــــــــه ـــــــــــال مـــــــ ــ   ف

ـــــــــــــمُ     ـــــــــاِد، وأرحـ ـــــ لعب ـــــــــى  ـــــ ، وأحف   أرقُّ

    
بت قال     نيـه، وطلبـت ى بيت شعر قلته، وتعسَّر علـ  بقلىبخطر: وحكى عنها أبو 
 :فأتيتها وأوردت عليها الشعر، فقلتى، فتذكرت عنان جارية الناطف. من جييزه

ــــهُ  ــىت مسعتــ ـــا زال يــــــشكو احلــــــبَّ حــــ   ومـــ

ـــــــــنفَس ىف    ــــــــــا تـــــــ ــــشائِه أو تكلمــــــ ــــــ   أحــــــ

    
 :فأطرقت ساعة، مث قالت    

ـــ ــــ ـــأبكى ويبكــــــ ــــــهِ ى فــــــــــ ــــــ ـــــًة لبكائـ   رمحــــــــ

ـــ    ــتُ اإذا مــــــا بكــــــى دمًعـــ    لــــــه دمــــــا بكيــــ

    
 :وقالت متدح جعفر بن حيىي. ..

ـــ ــــ ـــــًال ى  الئمــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــصرُ جهـــ   ، أال تقــــــ

ــــــصُرب؟    ــ ـــــــرِّ اهلــــــــوى ي   مــــــــْن ذا علــــــــى َحـ

    
ـــــىن ــــــ ـــــ ـــــوى أىن ال تـَْلَح ــــــ ـــــ ــــربُت اهل ــــــ   شــــــ

ـــــرفً     ـــــْسِكرُ اصــــــ ـــــــــوى يُــــــ ــ   ، وممـــــــــــزوُج اهل

    
ــــــــــاَط ىب ـــــــــــ أحــ ، فخلفـ ــبُّ ــــــ ــــهى احلــــ ــــــــ   ل

ــــــــــدام    ـــــــ ـــــــــــٌر، وقـ ــــــ ــــــــــــــرُ ى حبـ ـــه أحبــــ ـــــــــ ــــــ   ل

    
ــــردى ــــــ ــــــ لــ ــــوى  ــــــ ــــ ُت اهلــــ ــــــــــــــُق را   ختفـــ

ــــــــوق    ــ ـــــــوىلو ى، ف ـــــــــسكرُ  حـــ ـــــــردى عـ ـــ   لل

    
ـــــد ــــ ــــــــــمٌ  ىفى، ســــــــــيان عنـ ــــــــــوى، الئ   اهل

ــــــــــــــذ    ـــــــــــــــــِه والـــ ـــــــلَّ في ــــــ ــــ ـــرُ ى َأَق ـــــــــ   ُيْكثِـــــ

    
ــــــن بــــــــــىن ـــــــصفَّى مــــ ـــــَت املـــ ــــــــكٍ  أنـــــ   برمــ

ـــرُ     ـــــــــ ــــــــــــرياِت،  جعفــــ ـــــَر اخلــــ    جعفـــــــــــ

    
ـــــُف ىف ــــــ ـــــــــــفهِ  ال يبلـــــــــــــــــُغ الواصــــــ ــــ   وصــ

ـــضٍل وال حيــــــــــصرُ     ــــن فـــــــ ـــــــِه مــــــ   مــــــــــا فيـــ

    
ــــــــصرْت عــــــــــودً  ــا عــ ـــــــ ــــٌد المــــــــــرئٍ امـ    يــــــ

ـــــــــصرُ     ــــودَك إذ يعـــ ــــــ ـــــــن عــ ـــــ ـــــــــَب م ـــ   أطي

    
ـــــــــــــهِ  موالـــ ـــــْرَض  ـــــــــ ـــَر الِعــ ـــــــــــــ ــْن َوفـَّ ــــ ــــــ   مــــ

ــــــرُ     ــــــــ ـــــــــ ــــُه أوف ــــ ـــــــــــ ــــــــٌر أعراضــــ ـــــــــ ــــــ   فجعف

    
ـــــــــــــهِ  ـــــــى وجهـ ــــــ ـــك علـ ــــــ   ديباجــــــــــــــُة امللـــــ

ـــرُ  وىف    ـــــــــ ــــــ ــــارُض األمحـ ــــــ ــــــ ــــــــِه العـــ ــــــ   يديـــــ

    
ــــــةٌ  ــــــــ ـــــــو دمي ــــــ ـــــا منهُمـ ـــــــــ ــــــحَّْت علين ــــــــ   َس

ــــــرُ     ـــــــذهُب األمحـــــــ ــــــ ـــا ال ــــ ـــــلُّ منهــــــ ـــــــ   ينهـ

    
ــودةً  ــــــ ــــــاه جلمــــــ ــــــــسحْت كفـــــــ ــــو مـــــ ــــــ   لـــ

ـــــــــضرُ     ــــورُق األخــــ ـــــــــ ــــا ال ـــــّضَر فيهـــــــــ   نــــــــ
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ــــــــــــــــــــًىت  ــــــــــد إال ف ــــ ــــــستتمُّ احلمــــــ ــــــــ ــــــ   ال ي

ـــــــصربُ     ــــا يـــــــــ ــــــ ــــــذِل كمــــــ ــــ ـــــــــــصُرب للبــــــ   يـــــ

    
ــــــــهِ  ــــــ ـــن فوق ــــــــ ــــــــــــــِك مـــ ُج املل ــزُّ  ــــــــــــ   يهت

ـــرً     ــــــربُ افخـــــــــــــ ــــــ ـــــُه املنــــ ــــــ ــــــــر حتتـــــ ــــ   ، ويزهــــ

    
ـــــدا ــــــــ ـــــــا بـــ ـــــــ ـــــــدُر إذا مــ ـــــشبهُه البـــــــــ ـــــــــ   يــ

ـــــــــــرٌة ىف    ــــــ ـــرُ  أو غـــــ ـــــــــ ــــــ ـــــِه تزهــــ ــــ   وجهـــــــــــــ

    
ــــــدر  ـــــا نـــــــ ــــدجىى وهللا مــــــــ ــــــدُر الـــــــــ   أبـــــــ

ــــورُ     ــــــ ـــــــــُه أنـــــ ــــ ـــِه أم وجهــ ــــــــ ـــــــــــــن وجهــــ   مــ

    
ــىن ــــــــَك الغـــــــــــ ــستمطُر الـــــــــــــزواُر منـــــ ـــــــــ   يــ

ــــشرُ     ــــــ ـــــــــ ـــــزواِر تستبـــ ــــ ــــــ لـــــــ ـــــــــَت  ــــ ـــ ــــ   وأنــ

    
ــو  ــــــ ـــدى عــــــــــــادةً عــــ ـــــــــ ـــــــالَب الن   دَت طـــــ

ـــــــــُصرُ     ْقـــ ــا تـَ ــــــ ـــَك فمــــ ــــــ   إن قــــــــــــصَّروا عنـــ

    
ا فحفظتها: قال جامع الكتاب      .لقد طربت هلذه األبيات، حىت كرر
ــضً      ــن الطرخــان، وكــان الــشعراء أي ــت أمــة الب ــذلفاء فكان ــا ال ــا، اوأم ــا ويطارحو تو  

 أبــو نــواس وغــريه مـــن حفــصة، وعنـــدها ودخــل عليهـــا مــروان بــن أىب. وكانــت حــسنة اجلــواب
 :قول جرير: فقال.  لتجيزها أ حيىي، اخرت هلا بيتً : الشعراء، فقال موالها ملروان

نَّ، وقلــــــــــَن ىل ــــربا ــــ   :َغيَّــــــــــْضَن مــــــــــن عــ

ــــا؟    ــــ ــــــــوى ولقين ـــــــن اهل ــــَت مـ ــــ   مــــــــاذا لقي

    
لرشيد      :فقالت، وكانت تشبِّب 

ـــــِت الــــــــــذ لبيـــــ ــــَت  ـــشدتينى هيجــــــ   أنـــــــ

ـــــــىب    ـــــــــــــــا بقلـــــــــ ــــــــــا حبـ ـــاِم دفينــــــ   لإلمـــــــــــــ

    
... 
 :ىأجيز : ، فقالاويقال إن العباس بن األحنف دخل على الذلفاء يومً     

ـــةً  ــــ ــــــــــــــــُه أترجـــــــــ ـــــــــه أحباب ـــــــ ـــــدى ل ـــــــــ   أهــ

ــــــرِ     ــِة زاجـ ــــ ـــــن عيافـ ــ   فبكـــــــى، وأشـــــــفَق م

    
 :فقالت    

ـــةً  ــــ ــــــــــــــــُه أترجـــــــــ ـــــــــه أحباب ـــــــ ـــــدى ل ـــــــــ   أهــ

ــــــرِ     ــِة زاجـ ــــ ـــــن عيافـ ــ   فبكـــــــى، وأشـــــــفَق م

    
 جميــدة، فامتحنهــا وكانــت شــاعرة. ىوأمــا رمي فكانــت جاريــة إســحق بــن عمــرو الــسلم    

 :أبو اليدين عبد الرمحن، وكتب إليها

ـــٍني ال تــــــرى أســــــوَد اِحلَمــــــى   أال َمــــــْن لعـــ

ـــــتهلتِ     ِن إال اســـــــــ ــــــر ــــــــــَر الــــــــ ضــــ   وال 

    
  طــــــروٍب إذا َحنَّــــــْت، جلــــــوٍج إذا بكــــــتْ 

  اهلـــــــوى وَأَجلَّـــــــِت؟ بكـــــــْت فَأَدقَّـــــــْت ىف   

    
 :ظهر الرقعة فكتبت اجلواب ىف    

ـــــــيَس ُمْدنيــــــــِه البكــــــــاُء  ـــــىفل ـــــن احلمـــ   مـــ

ــتِ     ـــــدموُع وقـَلَّـــــــ ـــ ــــه الـ ــــــرْت منـــــ   وإْن كثـــ

    
ـــهُ  ـــــى، فدموعــــــــ ـــــــِل احلمـــــ ـــــــنُّ إىل أهــــ   حيـــ

ــــَدلَّتِ     ــــ ـــــــاٌء َت ــــــــحَّْت مسـ ـــــــسحُّ كمــــــــا َس   تـ

    



 

١٨٦

 : جلحاف ال يعرفه أحد، وهوا شعرً افلم يصدق أن الشعر هلا، فكتب إليهً     

ــــا ــــــ ــــــــد  رض ال أشــ ــام    كيــــــــــف املَُقــــــــ

  ســـورة الغـــضب؟ إذا مـــا اعرتتـــىنى صـــوت   

    
 :اجلواب فكتبت ىف    

ــــُب ُمَقــــــــاُم املــــــــرِء ىف ــــا إن يطيــــ   بلــــــــدٍ  مــــ

ـــــبِ     ــــــاٍت مــــــــن العطـــ ــــــاُف ملمــ   فيــــــــه خيــ

    
ـــــــــا ـــــــَب  ــ ٍس ال رقي ــــــــالَد أ ـــــْل بـ ــــ   فاْحُل

ـــــبِ     ــــــيُش مرتقــــ   فمـــــــــا يطيـــــــــُب ملـــــــــرٍّ عـــ

    
فجلــسنا . اكنــا جنتمــع معهــا كثــريً : طــاهر وأمــا فــضل الــشاعرة فقــد قــال أمحــد بــن أىب    

 :محيد الكاتب، فكتب إليها سعيدوسعيد بن  أ وهى: ايومً 

  بلـدٍ  ما إن يطيُب ُمَقاُم املرِء ىف

  فيه خياُف ملماٍت من العطـبِ    

    
ا ٍس ال رقيَب    فاْحُلْل بالَد أ

  فمــا يطيــُب ملــرٍّ عــيُش مرتقــبِ    

    
 :فأجابته    

ــــــــــركَتىن ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــيدي وت ـــــــــ    سـ

ــــــــــتـَُّهمْ     ـــــواذِل وال ـــرَض العـــــ   غـــــــ

    
ـــــــــــــــُه، ــبِّ حبيَب ـــــــــ ــلُة احملــــ ــــــ   صـــــــ

ـــــــــــرمْ هللا     ـــــــــ ــــــا، كــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ   يعلمهـ

    
 :وكتبت إىل سعيد بن محيد، وقد رأته يكثر العبث بقينة    

   حـسَن الوجـِه، ســيئ األدبِ 

  اللعبِ  ِشْبَت، وأنَت الغالُم ىف   

    
  إنَّ القيـاَن كالـشََّرِك ال! وحيكَ 

  منــصوِب بــني الغــروِر والعطــبِ    

    
ــا تــشكَّى إليــَك إذ خرجــتْ    بين

  طلـبِ منهـا إىل الى بعَد التـشك   

    
ـــــــري وال ــــــــــــصديَن للفقــــــــ   ال يتـــ

ـــــــذهبِ     ــــَنب إال معـــــــادَن ال   يطلـــ

    
  تلحـــــــُظ هـــــــذا وذا، وذاَك وذا

ـــسبِ     ، وحلـــَظ مكت   حلـــَظ حمـــبٍّ

    
 :وكتبت إىل آخر كانت تودُّه    

   مــــْن تزينــــت العلــــوُم بفــــضلهِ 

ءِ     ـــَب األد   وعـــال، ففـــاَت مرات

    
ــةً    مــا هكــذا جيفــو األديــُب أديب

ـــَب العلمـــاءِ َحلَّـــْت وحـــلَّ م      رات

    
  صـــرَف اإللـــُه عـــن املـــودِة بيننـــا

ـــَة األعــــداءِ       وعـــن اإلخــــاِء مشات

    
إن بعض :  أمري املؤمنني املتوكل، فلما دخلت عليه قالايومً  استدعاىن: وقالت فضل    

 :ما هو؟ فقال: فقلت.  فما جييزه سواكاقالت بيتً ى اجلوار 
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ـــــــاَر اهلـــــــدى   أقـــــــاَم اإلمـــــــاُم من

ــــــوسَ     قـــ ــــــــرَس  ـــــهْ وأخـ ــــ    عموري

    
 :فقلت    

  افأضـــحى بـــِه الـــديُن مستبـــشرً 

ـــــهْ     ُد التقـــــى ُمورَِي   وأضـــــحْت ز

    
كتبــُت إىل : قــال أبــو عمــرو. وأمــا خنــساء فكانــت جاريــة للفــضل بــن حيــىي بــن خالــد    

 :خنساء

  خنـــساُء،  خنـــساُء حـــىت مـــىت

ــنحطُّ؟    ـــُع ذو احلـــــــبِّ ويـــــ ــــ   يرف

    
ــوىى، وكيـــف منجـــات   وحبـــُر اهلـ

ــيس لــه شــطُّ؟،  ىبقــد حــفَّ       ل

    
 :قكتبت    

ـــُل فتنجــــــو بــــــهِ    يــــــدركَك الوصـــ

ــــــنغطُّ     ـــــُر فتــــــ   أو يقــــــــــــُع اهلجـــــــ

    
كتــب بعــض : وروى أبــو زيــد مــر بــن شــبة قــال. وأمــا ملــك فكانــت جاريــة ألم جعفــر    

 :الشعراء إىل ملك، وكان يهواها

   ملــُك، قــد صــرُت إىل خطــةٍ 

لـــــضَّْيمِ     ــا منـــــِك    رضـــــيُت فيهـــ

    
ـــومىن ـــاُس علـــــى حـــــبكمال يلــ   نــ

ـــومِ     للـــــ ــِك  ـــــاُس أوىل منــــــ   والنـــ

    
  أشــكو إليــِك الــشوَق  منيــيت

  علــى َســْومِ ى واملــوُت مــن نفــس   

    
 :فكتبت إليه    

ــمْ  ــِت الُغْلمــُة هاجــْت فق   إن كان

ـــــــصومِ     لــــ ـــــــَة    وعـــــــــــاِجل الغلمــــ

    
ـــَك الـــــشوُق، ولكنمـــــا   لـــــيس بــ

ــــى كـــــومِ     ــــن هـــــذا علـ   تـــــدوُر مـ

    
ــا صــرف فكانــت مملوكــ     ــن وأم ــصمد ب ــن عمــرو، وكانــت شــاعرة مــصافية لعبــد ال ة الب

 :اكتب إليها عبد الصمد يومً : قال أبو زيد. املعّذل

ــــوُت صــــرفً  ــــًوى صــــرفِ احب    

ــــــا ىف    ــــــ ـــــــــرفِ  أل ـــــــِة الظـــ   غايـــــ

    
  عاشقٍ   صرُف، ما تقضَني ىف

ـــاؤه يبـــــد      ى؟خيفـــــى الــــذى بكـ

    
 :فكتبت له    

ـــــــمٍ  ـــن داٍع، أ قاسـ ـــــَك مـــــ ـــ   لبي

  اِب واللطـــــــــــفِ  غايـــــــــــَة اآلد   

    
 حمضَ  أصفتكَ  الىت صرفُ 

  اهلوى

   

  يقـــــصُر عـــــن حـــــبكُم وصـــــفي
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واه القائلة ىفى وه. وأما خشف فكانت جارية للعباس بن الفضل      :رجل كانت 

دةً ى لو كنَت رزق   مـا أردُت ز

  وأصـاى أحـسَن رازقـ: ولقلـتُ    

    
     :ا، وروى عنها املربّد، قوهلاومن شعره. وأما َعلَم فكانت جارية ألمحد بن يزداد    

  َرىـالسُّ  إتعابُه الِعيَس ىف احىبـــص ىــشك

ــِف ىف    ـــوَّالى الـــــشكوى علـــــ فلـــــْم يـُْلـــ   ُمَعــ

    
ــب عنــــــــد ــن مطــــــــا بقفــــــــرةٍ ى وأتعــــــ   مــــــ

ـــرحُّال    ـــــــــ ــــــًقا وتــ ــــــ ــــــــا شـ ــــدها منهـــــ ــــــ   وأبعـــ

    
ــــشً  ــــشوُق ىفاحـ ـــا الـ ـــاعةٍ    ميتطيهــ   كـــــلِّ ســ

ــزال    ـــ ــوى إىل احلتــــــــــِف منـــــ ــــــ ــــــــــا البلــ   تقر

    
   ... 

أنـــشد الـــسيد بـــن أنـــس . وكانـــت شـــاعرةى، وأمـــا َرَّ فكانـــت جاريـــة البـــن القراطيـــس    
 :ىالتليد

  الــسَُّرى إتعابــُه الِعــيَس ىف شـكى صــاحىب

ــِف ىف    ـــشكوى علـــــ فلـــــْم يـُْلـــ ـــوَّالى الــ   ُمَعــ

    
ــــب عنــــــــد ــرةٍ ى وأتعــــ ـــــا بقفــــــ ــن مطـــ   مــــــ

ـــرحُّال    ـــــــــ ــــــًقا وتــ ــــــ ــا شــ ــــ   وأبعــــــــــــــدها منهــــــــ

    
  ةٍ كـــــلِّ ســـــاع   ميتطيهـــــا الـــــشوُق ىفاحـــــشً 

ــزال    ـــ ــــــــوى إىل احلتــــــــــِف منـــــ ــــــــا البلــ ــ   تقر

    
  :فكتبت    

ـــدٌ  ـــــــــ ل ــزٌّ  ــــــ ــــرٌف وعــــ ــــــ ـــــــم شــ ــــ ــوٌم هلـ ــــــ   قــــ

ـــــــــدِ     ــ َف ـــــزهم مل يـَنـْ ـــاُن، وعــــــ ــــ ـــىن الزمــــ ــــــ   يفــ

    
ـــــــديثهم ــــــ ـــصَّ قـــــــــــــــــدميهم وحــــ ـــــــــ   هللا خـــــ

ــــــسؤددِ     ــــــ لعــــــــــــــــال والــــ ــــــــــِة  ــــــ   دون الربي

    
ـــــــضيلةٍ  ــلِّ فـــــ ــــــ ــــو بكــــ ــــــ ــــحى يُِقّرُمهــ ــــ   أضــــ

ـــــن مل جيحـــــــدِ       مـــــــْن كـــــــان جيحـــــــدهْم ومــ

    
ـــــــــو إذا ـــــاُم فخرمهُـــ ـــــاخرواومتـــــــ    مــــــــــــا فـــــــ

ــسيدِ     ــــ ــــ ــــِب ال ــــــ لنجي ـــــِل  ــــــــــوَم التناضـــــ   ي

    
نـواس   زهـري إىل أىبابعـث يوًمـ: خلـصة وقـال ابـن أىب. وأما خمنثة فكانت جارية لزهري    

 :فلما رآها قال. فأحضره، وعرض عليه خمنثة، وكانت من أظرف الناس

ـــدٌ  ــ ل ــرٌف وعـــــزٌّ  ــــم شـــ   قـــــوٌم هلـ

ــدِ     َف   يفــىن الزمــاُن، وعــزهم مل يـَنـْ

    
ـــــدميهم وحـــــديثهمهللا ــصَّ ق    خـــ

ـــسؤددِ     لعـــــال والــ   دون الربيــــِة 

    
  أضـــحى يُِقّرمهُـــو بكـــلِّ فـــضيلةٍ 

  ومن مل جيحدِ  جيحدهمْ   كان منْ    

    
ــاخروا ــاُم فخرُمهـــو إذا مـــا فـ   ومتـ

لنجيـِب الـسيدِ       يوَم التناضـِل 

    
  :وقتها فقالت ىف    



 

١٨٩

ــــــــــعٌ  ــــــ ـــــواٍس خليــ ــــــو نـــــــــــــ ـــــــــ ـــ   أب

ــــــــــــــــديعُ     ـــالُم الب ـــــــــ ــــــــــــــــه الكــــ   ل

    
ـــُد ال ــــــ ــــ ــــراوواحـــ ــــــ ــــاِس طــــــ ــــــ ــــــ   ن

ــعُ     ـــــــــ ــــــ ـــ ــــــرَّ اجلمي ــــــــ ــــــــــــــــــــه أقــــــ   ل

    
 :ابن موالها، وقُِتل ببغداد مع األمنيى وقالت ترث    

ـــــذ ـــــِه، وال عي ــأُل  ـــــى أســـ   ـشـــــهَد ال

ـــــــــ    ـــــــالُب تقتتـــــــــلُ ـ ـــِه الكــ ــــــ   ليَث علي

    
ـــاتــــــنهُش شـــــــلوً  ــــزْز علــــ   بـــــــهِ ى ، أعـــ

ــسحُب طــــــورً     ـــــذلُ ايــــ ـــــُنت منخـ   ، واملـ

    
ـــهِ  ــــ ـــــ ـــــــــــالُب ب ــصرتُه يـ ـــــــــ ـــــــَت أبـ ـــــ   أأن

ـــداَد أيهــــــــــا ا ىف    ــــــ ـــُل؟أرِض بغـ ــــ   لرجـــ

    
ــا ــــذاَك فمــــــ ـــــــصرتُه كــــ   إْن كنــــــــَت أبـ

ــــــِشلُ     ـــــوى وال َف ــــديُد القـ   ينجــــــو شــ

    
ــــــــكَُّتهُ  ــــِه ِشــــــ ــــــ ـــــــراُه عليــــ ــــو تـــــــ   فلــــــــــ

ــشتعلُ     ـــــرُب تــــــ   واملــــــــوُت داٍن، واحلـــ

    
ـــــــــــضاَء ىف ـــــــَت أنَّ القــ ــــ ــ ـــــــدهِ  خلِْل ــــ ــ   ي

ـــــا ىف    ــــــ ــلُ   أو املنــــــ ــــــ ـــــــِه رســـــــــ   كفــــــــــ

    
ـــه ــــ ـــــــــــ ــــ ــ ـــــــــٌن منيَت ـــــــــ ــــــُه آمــــــ ــــــ ـــــــــ   كأنـــ

ــلُ  ىف    ــــــ ــــــــشاجَر اَألَس ــــا ت ـــــرَّْوِع ملــــ ـــ   ال

    
، أيهــا املتــصفح هــذا الكتــاب مــا أحــسن هــذه املعــاىنفــان     العجيبــة، واأللفــاظ  ظر، 

 أبقت هذه املرأة العبدة للرجال األحرار؟ى فما الذ! املرققة العذاب
وكانـت شـاعرة جميــدة، . وأمـا سـكن فكانـت جاريـة حملمـود بـن احلـسن الـوراق الـشاعر    

ن ُدَلف بن أىبالقائلة متدح أ عى وه. العلوم حسنة النظر ىف   :دلف د
ــَك غــــــــصَة التلــــــــفِ  ــــــدْت لقلبــــــ   أهـ

ـــ    ــــَك دواعـــ ــ   األســــــفِ ى ودعــــــْت إلي

    
ـــرت ـــــــــا إذا نظـــــــــ ـــــاداُت مقلتهـــ   عـــــــ

ــــــشََّغفِ     ســــــهِم ال   رْشــــــُق القلــــــوِب 

    
ـــــن أســـــــِري هـــــــًوى ملقلتهـــــــا   كـــــــم مــ

ــــــفِ ى د    ــ ــصبابِة، ظــــــــاهر الَكَل   الــــــ

    
ـــهُ  ــــ ــقاِم مهجتـ ــى األســــــ ـــــــٌف علــــــ   وقْـ

ــــــادِة، غـــــــــُري منتـــــــــصفِ       مســـــــــُح املقـــ

    
ــــــــــا ــــــــــــَد قاِمسهــــــ ــــ ـــارَم بع   إنَّ املكـــــــــــــ

ــــفِ     ــــــ ــــــ ـــــــا إىل ُدَل ــــــ ـــ ــــْت أعنته ــــ ـــ ــــ   ألقـ

    
ـــن أىب ــــا مـــ   دلــــــٍف ســــــوى دلــــــفٍ  مـ

ـــن َخَلـــــفِ  ىف      البـــــأِس واألفـــــضاِل مــ

    
ـــةٍ  ئلـــــــ ــــضل  ـــداُه بفــــــ ــادْت يـــــــ ــــــ   جــ

لــــــــــسََّرفِ     ـــــاُه النــــــــــاُس  ــــــــىت رمـــــ   حــ

    
ـــــــــضِ  ـــــــــــــــــهى ميُْــــــــ ـــــــــُه، وراحُت ــــــ ــ   عزميَت

لتلـــــــفِ ى تقـــــــض    ـــــواِل  ــــى األمــ   علـــ

    
ـــــــِل العـــــــال ـــهِ أوفـــــــْت علـــــــى قـَُل   ِء بــــ

ــاُت ذ    ــــــــٍم وذى ِمهّــــــــ   شــــــــــرفِ ى مهــ

    
ـــــــكنٍ  ــن ســ َن عـــــــ ـــــــْغ أ عـــــــــد   أبلــ

لـــــــصحفِ اشـــــــعرً     ـــــِد  ـــــَب العهــ    قريــ

    



 

١٩٠

ـــهُ  ــــ ـــــــــــ ـــــــتطوُل مدتــ ـــــــــ ــــــــــُه ســــ ــــــ   لكنــــ

ــــفِ     ــــ ــِب العن ــــــــسُري ســــــــَري الراكــــــ   وي

    
ــــا ــــــــدُح املــــــــديَح كمــــ ــــــــَت متت   إن كن

ــــــفِ     ــو دلـــ ـــُه أبـــــــ ـــاَن ميدحـــــ   قــــــــد كــــــ

    
ـــــــــــــــــــه ئِل ــــــــــاُء  ــــــ ــــــــــــــــــُه إعطـــ   فمدحيـ

ـــوً     ــــــ ـــــنٍّ وال َســـــــــــَرفِ اعفــ ـــــــال مــــــ    بــــ

    
كانـت ى  أن بعـض اجلـوار  وقـد بلغـىن. ومن أشعار اإلمـاء وأخبـارهم ممـا ال يـُْعـَرف كثـري    

     :وى سيدها، فباعها، فاشتد وجدها عليه، فقالت

  ْت داُر من أهوى فما أ صـانُع؟

ـــــــازُع؟    ـــــــِني أم أ جـــ   أمــــــــــصطٌرب للبـــ

    
ــزً    احتينـــــــُت عامـــــــدً   أىنكفـــــــى حـــــ

  لبَــْنيُ فـاجعُ ومل أخَش فجَع البِني، وا   

    
ــــوىن ــــإن متنعــــــ ـــهِ  فــــــ ــــــوَح حببـــــــ   أْن أبــــ

  مــن جــوى البــني مــانعُ  فلــيَس لقلــىب   

    
وبلغ ذلك عبد هللا بن طـاهر، فكتـب إىل . شعرها ردها إىل موالهاى فلما مسع املشرت     
ـــه أىب مـــره أن يتعـــرف خربهـــا وميتحنهـــا ئب ـــأقرأه . القاســـم  فركـــب أبـــو القاســـم إىل موالهـــا، ف

 :، وقالاخرج إليه اجلارية، فامتحنها عنتً الكتاب، فأ

ــــــرٍ  ـــــــــــُب هجـــــ ــدٍّ، قري ــــــ ــــــــديُع صـــ ـــ   ب

ـــه ىل    ـــــــــ ـــــــ ــــــــُه من ــــــ ـــــ ـــــــالذا جعلت ـــــــــ   مـــ

    
 :فقالت    

ـــربً  ــــــ ــــ ـــــال كـــــــ ــــــــاتبوُه، فقـــــــــــــــ ـــــــــــ   :افعـ

ــــشقً     ـــاذا؟اإْن مـــــــاَت عـــ    يكـــــــوُن مــــ

    
 :فقال    

ــلٌ  ـــــن قبلـــــــــِه مجيـــــــ ـــــــاَت مــــ ـــد مــ   قــــــ

ــــــــَل هـــــــــــــذا    ــــاَت قبـــــ ــــ ــــــــــــروٌة مـــــ   وعـ

    
 :فقالت    

ــــفٍ  ــــــ ــــــــــأَس حتـــ ــــــــــــْم ذاَق كـــ   فكلهـ

ـــــبُّ     ـــــــاذىلواحلــــــ ـــــــــى ذا، ،  عــــ   علــ

    
ئــب عبــد هللا بــن طــاهر مبــا شــاهد، فــأمره أن يــشرتيها     فــورد الكتــاب، وقــد . فكتــب 

 ."ماتت اجلارية
لــشعراء العبيــد والــشاعرات اإلمــاء،      فــانظر كيــف حيتفــى أحــد كبــار العلمــاء والنقــاد 

ا غ وهو ما يطنطن .  اية االهتمامويرتجم لكل منهم ويذكر أخباره ويورد أشعاره ويقّيمها ويهتم 
الهتمـــام بـــه وأنـــه يظهـــره وخيرجـــه مـــن حـــال التهمـــيش والظـــالم إىل حـــال النـــور  النقـــد الثقـــاىف 
ــة الـــشهرة  ريـــخ أدبنـــا غايـ ـــارف ىف  ـــشهور متع واالهتمـــام مـــع أن االهتمـــام بـــذلك هـــو أمـــر م

  فماذا نريد أكثر من ذلك؟. والتعارف
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ت واألقاويـل     ومما يكثر ىف األدب العرىب، وكان  املظنون أال يكـون، األخبـار واحلكـا
: قــال الفــرزدق .ونبــدأ هــذا البــاب بقــصة امــرئ القــيس مــع ُعنَـْيــزة ابنــة عمــه. العاريــة والبذيئــة

:  البنــة عــم لــه يقــال هلــااوأ يومئــذ غــالٌم حــافٌظ، أن امــرأ القــيس كــان عاشــقً ى، جــد حــدثىن"
 ً َزة، وأنه طلبها زما يـْ وذلـك أن .  حىت كان يوُم الغدير، وهو يوم دارة جلجل فلم يصل إليهاُعنـَ

احتملوا، فتقدم الرجال وختلَّف النساء واخلدم والثقل، فلما رأى ذلك امرؤ القيس ختلف ى احل
. َغَيابٍَة من األرض حىت مر بـه النـساء، وفـيهن عنيـزة بعدما سار مع رجالة قومه َغْلوًة فَكَمَن ىف

 فنَــَزْلن ىف. هذا الغدير، فذهب عنا بعض الكـالل نا فاغتسلنا ىفلو نزل: فلما وردن الغدير قلن
ن . الغــدير وَحنَّــْني العبيــد، مث جتــردن فــوقعن فيــه ــا هن امــرؤ القــيس وهــن غوافــل، فأخــذ ثي ــأ ف

ا ولو ظلـت ىف: فجمعها وقعد عليها، وقال الغـدير يومهـا حـىت  وهللا ال أعطى جاريًة منكن ثو
ا  فأبني ذلـك عليـه حـىت تعـاىل النهـار، وخـشني أن يقـصرن عـن املنـزل !خترج متجردًة فتأخذ ثو

ا، فـأىب، فخرجـت فنظـر ايردنه، فخرجن مجيعً ى الذ  غري عنيزة، فناشدته هللا أن يطرح إليها ثو
فـإن حنـرُت : قـال! إنك قد عـذبتنا وحبـستنا وأجعتنـا: إليها مقبلًة ومدبرًة، وأقبلن عليه فقلن له

قىت   انعم فخـرط سـيفه فعرقبهـا وحنرهـا مث كـشطها، ومجـع اخلـدُم حطبًـ: ا؟ قلنكلن منه لكنَّ 
رً اكثــريً  كــل ا فــأججن  كلــن و  عظيمــة، فجعــل يقطــع هلــن مــن أطايبهــا ويلقيــه علــى اجلمــر، و

فلمـا أرادوا . معهن، ويشرب من فضلة مخٍر كانت معه ويغنـيهن، وينبـذ إىل العبيـد مـن الكبـاب
فتَـَقـسَّْمن . أ أمحل َرْحله وأنـساعه: وقالت األخرى. ل طنفستهأ أمح: الرحيل قالت إحداهن

  ابنــة الكــرام، ال بــد أن حتمليــىن: ، فقــال هلــاامتــاع راحلتــه وزاده، وبقيــت عنيــزة مل حيملهــا شــيئً 
 فحملتــه علــى غــارب بعريهــا، وكــان جيــنح إليهــا فيــدخل رأســه ىف. ىال أطيــق  املــش معــك، فــإىن

  :ذلك يقولى فانزل، ففى عقرَت بعري : نعت ماَل ِحْدُجها، فتقولخدرها فيقبلها، فإذا امت

ــْرُت ِلْلَعـــــــَذاَرى َمِطيَّـــــــيت ــــْوَم َعَقـــــ   ويـَـــ

ـــ    ــ ــلِ افـََيـــــا َعَجًب ـــ ــا املَُتَحمَّ ـــْن َرْحِلهـــ    ِمــ

    
ـــــا ــــلُّ الَعـــــــَذاَرى يـَـــــــْرمتََِني بَلْحِمهــ   يظَـــ

ــل    َمْقِس املَُفتَّــ   وَشــــْحٍم كُهــــدَّاِب الــــدِّ

    
ـــُت اِخلـــ ـــْوَم َدَخْل ـــَزةٍ ويـَ ـــْدَر ُعنَـيـْ   ْدَر ِخ

  ِإنََّك ُمْرِجِلى! َلَك الَوْيالتُ : فقاَلتْ    

    
ـــ ـــا َمًع ـــْد مـــال الَغبـــيُط بَن   :اتـَُقـــوُل وَق

   اْمَرَأ القْيِس، فاْنِزلِ ى َعَقرَت بعري    

    
ــى زَِماَمــــهُ ى ِســــريِ : فُقْلــــُت هلــــا   وَأْرِخــ

ــــــاِك املَُعلَّــــــلِ  وال تـُْبِعــــــِديىن      مــــــن َجَن

    
ا أيها القارئ الكرمي تـرى الروايـة تـورد كـل شـىء دون أن تعـرف الـرتدد أمـام فهأنت ذ    
علــى أْن لــيس هــذا كــل مــا ىف األمــر، إذ جنــد الــشاعر يفــاخر ىف بعــض أبيــات هــذه . أى شــىء

نه اعتـدى علـى عـرض امـرأة ىف وجـود رضـيعها بـل وهـى ترضـعه دون أدىن إحـساس  القصيدة 



 

١٩٢

لرضـ يع املـسكني وحقـه علـى أمـه وعلـى الوغـد الـذى اقـتحم إنساىن مـن جانبـه أو مـن جانبهـا 
ومع هذا كله مل يفكر علماؤ ىف إمهال تلك . عليها خيمتها ىف الظالم وشغلها عن فلذة كبدها

 .تنقيتها من األبيات الفاجرة: القصيدة أو على األقل
ن وهناك قصيدة أخرى للنابغـة الـذبياىن يـصف فيهـا جـسد املتجـردة زوجـة النعمـان بـ    

ه . املنذر عضوا عضوا ويقول الرواة إنه، ملا علـم بغـضب النعمـان مبـا قالـه ىف زوجتـه وتوعُّـده إ
أمـا قـصة تلـك القـصيدة العنيفـة . لعقاب الرادع، أنشأ عـدة قـصائد يعتـذر فيهـا عمـا وقـع منـه

وكان من  به، ا عند النعمان خاصً اإن النابغة كان كبريً : "قائال" األغاىن"اجلرأة فيحكيها صاحب 
ــه وأهــل أنــسه لفجــاءة، فــسقط نــصيفها ا وغــشيها تــشبيهً افــرأى زوجتــه املتجــردة يوًمــ. ندمائ  

 واسـترتت بيـدها وذراعهـا، فكــادت ذراعهـا تـسرت وجههـا لعبالتهــا وغلظهـا، فقـال قـصيدته الــىت
 :أوهلا

ـــدي ـــة رائـــــــح أو مغتــــ ــــن آل ميــــ   أمــ

ــــزوَّد؟    ــــري مــــــ   عجــــــــــالن ذا زاٍد وغــــــ

    
 فأوعـد افأنـشدها مـرُة النعمـاَن، فـامتأل غـضبً ى، رة بـن سـعد القريعـفأنشدها النابغة مـ ...

لـشام فامتـدحهم دده، فهرب منـه فـأتى قومـه، مث شـخص إىل ملـوك غـسان  : وقيـل. النابغَة و
حاجــب النعمــان أنــذره وعرَّفــه مــا يريــده النعمــان، وكــان صــديقه، ى إن عــصام بــن شــهٍرب اجلرمــ

ــد بــن عــامر اليــشكر "وع أنــه وممــا روى أيــضا ىف هــذا املوضــ". فهــرب ى كــان واملنخَّــل بــن عبي
ــده، وكــان النعمــان دميًمــ ــيح املنظــر، وكــان املنخــل بــن عبيــد مــن أمجــل اجالــسني عن  أبــرش قب

ملتجـردة زوجـة النعمـان، ويتحـدث العـرب أن ابـىن النعمـان منهـا كـا مـن  العرب، وكـان يـُْرَمـى 
 فقـــال قـــصيدته الـــىت. شـــعرك ف املتجـــردة ىف أ أمامـــة، صـــ: فقـــال النعمـــان للنابغـــة. املنخـــل

مـا يـستطيع أن يقـول : فلحقت املنخَل مـن ذلـك غـريٌة، فقـال للنعمـان... وصفها فيها ووصف
َر ذلـك ىف. هذا الشعر إال َمْن جرَّبه  نفـس النعمـان، وبلـغ النابغـَة، فخافـه فهـرب فـصار ىف فـَوقـَ

 ".غسان
ــه األصــفهاىن     ــا قال ــاريخوالقــصة مــشهورة ىف  . هــذا م وأ مــا يكــن . كتــب األدب والت

رخينـا األدىب مل يعـرف التهمـيش ألحـد أو لـشىء حـىت  األمر فالذى يعنينا من هـذا كلـه هـو أن 
ريــخ األدب العــرىب . وال ىف موضــوعات اجلــنس رغــم حــساسيتها ىف جمتمعاتنــا عمومــا ولــو كــان 

ــة النعمــان أ و خوفــا منــه أو لألمــرين حيــذف شــيئا حلــذف هــذه القــصيدة ىف حينهــا مراعــاة ملكان
لــشىء القليــل أبــدا ومل تــرتك األبيــات املــأخوذة مــن الداليــة . لكنــه مل يفعــل. مجيعــا، ومهــا ليــسا 

املــشهورة شـــيئا ىف املتجــردة دون أن تقـــف حيالـــه بعــني فاحـــصة متــشهية، وإن تظـــاهر الـــشاعر 
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عطاء زوجها امللك حقه من االحرتام والتبجيـل، إن كـا ن هنـاك بعـد كـل الشيطان بكل جهده 
 . ما قال موضٌع أو معًىن لالحرتام والتبجيل

وعند من هذا اللون من األدب رائية بشار، وإن مل تصل إىل هذا املدى من الشنع،     
ـا  ا ليست ىف جمرد الوصف بل ىف تصوير مناوشاته لفتاة ساذجة وسـخره منهـا ومـن براء بيد أ

 املهـدّى الـشديد لـه مـن نظـم أى شـعر ىف النـسيب وكل ذلك رغم حتـذير. وخوفها من العواقب
      :وتبدأ القصيدة بقوله. عموما

ـــــــىن ــ ــــــد الم ـــــــىت ىف قـــ ــ ـــرُ  خليل   ُعَمــــــ

ــَجرُ  واللـــــــــوم ىف    ـــــه ضـــــــ ـــري كنهــــ   غــــــ

    
ء وحمـاورات "وىف ". الـسَّْحق"وألىب العتاهية العتاهيـة أبيـات بذيئـة ىف      حماضـرات األد

اٌت عن ذلك املوضوع وبعض ما قيل فيه وعنه من للراغب األصفهاىن صفح" الشعراء والبلغاء
أيـــضا البـــن أىب حجلـــة صـــفحات ىف هـــذا اللـــون مـــن " ديـــوان الـــصبابة"وىف كتـــاب . شــعر ونثـــر

 .والكالم ىف كتب الرتاث كثري ىف ذلك الغرض. األشعار
فــإذا انتقلنــا إىل الناحيــة األخــرى ألفينــا أ نــواس مــثال خيــصص كثــريا جــدا مــن شــعره     

ولـيس أبـو نـواس .  بغض النظر عن صدق كل مـا يقـول أو صـدق بعـضه وكـذب بعـضهللغلمان
ر علـى علـم . لـذى حيتـاج إىل االستـشهاد علـى غلمانياتـه، فهـو معـروف ومـشهور أشـهر مـن 

ت املتعلقـة بـه مثلـه كثـرة، لكـن أ نـواس واضـح  والشعر الشاّذ ىف األدب العرىب كثري، واحلكا
لــدخول ىف التفاصــيل املقـززة، واألشــعار الــىت تتنـاول هــذا املوضــوع الـصراحة ىف ذلــك، ومغـرم 

 .عنده من الكثرة مبكان كما قلنا
كتــاب دعــا فيــه : "مــا يلــى" الــوراق"كتــب عنهــا موقــع " القيــان"وللجــاحظ رســالة ىف     

ــرة النــــساء اجلــــاحظ إىل اخلــــروج عــــن األعــــراف والتقاليــــد ىف واستــــشهد لــــذلك بنــــوادر . معاشــ
ــ ــر، وأخطــأ وأصــابالنــصوص واألخب ــر وتعث ــاب الــذ. ار، وعث ســم ى وهــو الكت قــوت  ذكــره 

وافتتحه مبقدمة شذ فيها عـن مجيـع مقـدمات كتبـه، إذ جعـل ". كتاب املقّينني والغناء والصنعة"
لقيــان لنعمــة واملــؤثرين للــذة، املتمتعــني  واســتمر نــص . املقدمــة رســالة مــن مجاعــة املــستمتعني 

 أما بعد فإنه ليس كل صامت عن حجته مبطًال :  نقتطف منها قوهلم.الرسالة حىت آخر الكتاب
ا ال برهان له حمقا ىف ىف طق  وقـد كنـا ممـسكني عـن القـول حبجتنـا . انتحالـه اعتقاده، وال كل 

 على أن احلق مكتٍف بظهوره إىل أن تفاقم األمر وِعيَل الصرب، افيما تضمنه كتابنا هذا، اقتصارً 
كتابنـا هــذا    أن إمــساكنا عـن اإلجابـة إقـرار بــصدق الَعـِضيهة، فوضـعنا ىفوخفنـا أن يظـن جاهـل

ولوال احملنة والبلـوى مل يكـن واحـد أحـق بواحـدة مـنهن مـن .  على من عابنا مبلك القياناحججً 
يتهـاداه النـاس ى وإمنـا هـن مبنزلـة املـشاّم والتفـاح الـذ. ولوال وقوع التحـرمي لزالـت الغـرية. اآلخر
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 االشرائف يقعدن للرجال للحـديث، ومل يكـن النظـر مـن بعـضهم إىل بعـض عـارً مث كانت . بينهم
والدليل على أن النظر إىل النساء كلهن ليس حبرام أن املـرأة . اإلسالم  ىفااجلاهلية وال حرامً  ىف

شابة مل حيلَّ إذا َعنََّسْت، ولكنه ى  وهااملعنِّسة تربز للرجال فال حتتشم من ذلك، فلو كان حرامً 
 ".أفرط فيه املتعدُّون حد الغرية إىل سوء اخللق وضيق الَعَطن، فصار عندهم كاحلق الواجبأمر 

تناول فيهـا هـذا املوضـوع علـى " مفاخرة اجلوارى والغلمان: "وله رسالة أخرى تسمى    
عادته ىف سياق املقارنـة بـني الـشذوذ وبـني احلـب الطبيعـى املـستقيم النظيـف وأدار الكـالم فيهـا 

.  بني رجل طبيعى ورجل شاذ يستعرض فيه كل منهما مزا اللذة الىت حيب ممارسـتهاعلى حوار
واجلــاحظ ىف هــذه الرســالة ال يعــرف التــسرت وال االحتــشام بــل يــؤدى األمــر وكأنــه عــامل ىف خمتــرب 
حتليلى، فهو ال يباىل أكان ما حيلله عطرا من عطور الورد أو فضالت مريض يريد التعرف على 

وهــل يعــرف العلــم التــنطس . إنــه اجتهــاد علمــى ىف احلــالتني لــيس إال.  مــن أمــراضمــا يعــاىن منــه
 .هكذا يؤدى اجلاحظ األمر. والتوجس؟ بطبيعة احلال ال

ـــــة الرســــــالة املــــــذكورة     ــال ىف مقدمـ ـــ: "قــــ ه . ﷽ـــ ــستعني، وإ ــــ  ن
ؤثرونــه، وأصــناف العلــم ال إن لكــل نــوع مــن العلــم أهــال يقــصدونه وي. وعليــه نتوكــلى، نــستهد
وإذا كـــان موضـــع احلـــديث علـــى أنـــه مـــضحٌك وُمْلـــٍه، . منهـــا اجلـــزل، ومنهـــا الـــسخيف: حتـــصى

جلزالـة انقلـب عـن جهتـه، وصـار احلـديث الـذ وداخل ىف ى ب حد املزح، فأبدلت السخافة 
ا ويغمها  .وضع على أن يسر النفوس يكر

، وكـان ومن كـان صـاحب علـم ممـرَّ موقَّحـا، إلـف تف كـري وتنقيـب ودراسـة، وِحْلـف تبـنيُّ
. كل فن من اجلد واهلـزل، ليخـرج بـذلك مـن شـكل إىل شـكل  ذلك عادة له، مل يضره النظر ىف

ر الفــصيحة، واألغــاىن احلــسنة، إذا طــال ذلــك  فــإن األمســاع قــد متــل األصــوات املطربــة، واألو
بــبعض الباطــل ى ألسـتجّم نفــس إىن: "هللا عنــه أنــه قــالى الــدرداء رضـ عــن أىبى وقــد رو . عليهـا

هللا عنـه أنــه ى طالـب رضـ بـن أىبى عـن علـى وقـد رو ".خمافـة أن أمحـل عليهـا مـن احلـق مـا ميُِّلهـا
: أنـه قـال عـن الـشعىبى ورو ". العلم أكثر من أن حيـصى، فخـذوا مـن كـل شـيء أحـسنه: "قال

 ".إن القلوب متل كما متل األبدان، فابتغوا هلا طرائف احلكمة"
وأكثُر من جتده كذلك . تقزَّز وانقبض...  من يظهر النسك والتقشف إذا ذُِكروبعض    

ــه مــن املعرفــة والكــرم، والنبــل والوقــار إال بقــدر هــذا التــصنع وإمنــا .. .فإمنــا هــو رجــل لــيس مع
ـا ى ُوِضَعْت هذه األلفـاظ ليـستعملها أهـل اللغـة، ولـو كـان الـرأ ـا مـا كـان ألول كو أال يـُْلَفـظ 

وقد أصاب  . التحرمي والصون للغة العرب أن تـُْرَفع هذه األمساء واأللفاظ منها  ىفمعىن، ولكان
 ...".لكل مقام مقال: كل الصواب من قال
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ت العارية الـىت مـا إن تـَْعـِرض إحـداها ألىب الفـرج حـىت " األغاىن"وىف      كثري من احلكا
ن هذا حدث يشّمر ىف احلال عن ساعد اهلزل وينطلق ىف الوصف واالخرتاع وال تلفيق والزعم 

نــة، آتيــا بكــل مبــدع ىف هــذا امليــدان ال يــستحى مــن لفــظ وال  مــن فــالن، وذاك مــن عالنــة وتر
فقلمــه ذرب، وأســلوبه ســاحر، وخيالــه واســع شاســع ال خيذلــه . معــىن وال يــوقر شــيئا وال إنــسا

شياء ال ميكن بتا أن تكون قد وقعت، لكنها رغم ذلك ح. أبدا تى  لوة منه ممتعة رغم وهو 
ـا مـستحيلة كمـا شـرحت ذلــك ىف تـرمجىت لـه بكتـاىب  العــصر - ريـخ األدب العـرىب: "معرفتنـا أ

وكانت امللوك وكبار رجال الدول اإلسالمية تبذل الغـاىل والنفـيس حليـازة نـسخة مـن ". العباسى
 .ذلك الكتاب، ويرى بعضهم أنه يـُْغِىن عن كل ما عنده من آالف الكتب

ء نفسه والتباكى علـى عجـزه أبـو ومم     ال الديوان الذى نظمه ىف ر ا اشتهر ىف هذا ا
والـديوان متـاح لكـل مـن يريـده ال يلقـى تعبـا وال مـشقة ىف . ُحَكْيمة راشـد بـن إسـحاق الكاتـب

ملثـل . احلصول عليـه، فهـو مبـاح لكـل وارد ال ُحيَـألَّ عنـه أبـدا مهمـا تكـن الظـروف واألحـوال و
ء وأصــحاب القــصص ويستــشهدون بــه ويثنــون علــى صــاحبه النتهاجــه حيتفــى بــه الن قــاد واألد

ذا االتساع والعكوف وتكلم  .هذه السبيل الطريفة الىت مل ينتهجها أحد من قبله، على األقل 
بوصفه أحد الشعراء الذين اشتهر  " احملب واحملبوب واملشموم واملشروب"عنه السرّى الرفاء ىف 

لَوفـََيات: " وترجم له كل من صالح الدين الصفدى ىف كتابه.كل منهم بشىء متفرد ، "الواىف 
وخــصص لــه ابــن املعتــز ىف كتابــه . ، واستــشهد بــبعض أشــعاره"فــوات الوفيــات"وابــن شــاكر ىف 

وابن املعتز هو من هو شعرا . صفحات ضمنها ترمجته وبعض أشعاره" طبقات الشعراء: "املمتع
 !ونقدا وتذوقا لإلبداع

ـــوب ىف املـــضاف واملنـــسوب"وىف      ـــوان " مثـــار القل ــالىب، وحتـــت عن ـــضاف "للثعـ فيمـــا ي
ُحلَّـة امـرئ القـيس، يـوم : "، أى ما ُضِرب به املثـُل عـن كـل شـاعر"وينسب إىل طبقات الشعراء

ــْري، صــحيفة املــتلمِّس، قــدح ابــن مقبــل، منــديل عبــدة، لــسان  ــات زَُه َعِبيــد، ِحَكــم لَِبيــد، حولّي
 أىب.. .ربيعـة، عـني بـشار، طبـع البحـرتي، نات ُنَصْيب، غـزل ابـن أىبحسان، سيف الفرزدق، ب

وىف هـــذا املوضـــوع يقـــول . " ىُحَكْيَمـــة، تـــشبيهات ابـــن املعتـــز، عتـــاب َجْحَظـــة، غـــالم اخلالـــد
، وإمنا اإلمث ىف: "الثعالىب ىف الكتاب املومإ إليه ذكرها عند شتم األعراض،  ِذْكر األعضاء ال يؤمثِّ

ـال، مث علـق قـائال ". وقذف احملـصنات مث أورد الثعـالىب بعـضا مـن أشـعار أىب حكيمـة ىف هـذا ا
حكيمـة، فمـا شـق  وأراد كـشاجم أن يتعـاطى فـن أىب: "على حماولة كشاجم النسج علـى منواهلـا

 ".الشعر غباره على ارتفاع مقداره ىف
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فقـال " هـارنثـار األزهـار ىف الليـل والن: "وعلى نفس الشاكلة سار ابن منظور ىف كتابه    
لليـل علـى عكــس  اسـتطرادا حلديثـه عمــا امتـاز بـه ابــن طباطبـا العلـوى عــن الـشعراء مـن أنــسه 

لليـل  أبدع فيه وخالف الشعراء ىفى هذا الذ: "شكواهم منه وضيقهم به وتربمهم بطوله أنسه 
لتوجع والكواكب وبكائه عليها وتوجعه لفقدها، ومجيع الشعراء َمْهيَـُعهم شكوى الليل وطوله وا

إلجـادة فيـه كـأىب اخلمـر،  نـواس ىف لَرْعى النجوم ووصف الليل والنجوم كما انفرد ابن طباطبـا 
 متـام ىف طيـف اخليـال، وأىب ىفى صـفات الربيـع، والبحـرت  ىفى التشبيه، والصنوبر  وابن املعتز ىف

ء، وابن حازم ىف اهلجـو، وحممـود  ىفى الزهـد، وابـن الرومـ العتاهية ىف القناعة، وأىب البديع والر
 ىفى طيلــسان ابــن حــرب، واملعــر  ىفى املــدح واألمثــال، واحلمــدو  ىف اِحلَكــم، واملتنــىب الــوراق ىف

 األوصـــاف النـــادرة، ودمحم بـــن هـــانئ ىف النـــسيب، وكـــشاجم ىف ربيعـــة ىف الـــدرع، وعمـــر بـــن أىب
ــا، والــسَّرِ  عتــذار اال العبــاس اخلــازن ىف وصــف شــعره، وأىب ىفى املوصــلى وصــف احلــرب وأدوا

ون، وأىب اخلمار، وابن احلجاج ىف واالستعطاف، وطياب ىف ُحَكْيمة راشد بـن عبـد القـدوس  ا
ء ىف  االعتــذار، واألعــشى ىف وصــف اخليــل، والنابغــة ىف ، ومــن املتقــدمني امــرؤ القــيس ىف...ر

ت واهلواجر، وصف الَفَلَوا وصف اإلعسار، وذو الرمة ىف املدح، والشَّمَّاخ ىف اخلمر، وزَُهْري ىف
 ".الفخر والنـَّْبل، والفرزدق ىفى الِقسِ  وُهَذْيل ىف
للـشهاب احلجـازى مجـع " جنـة الولـدان ىف احلـسان مـن الغلمـان"وهنـاك رسـالة امسهـا     

، وصـلى هللا : "فيه شعره ىف هذا املوضوع، ومهد لذلك مبقدمـة قـال فيهـا ﷽ـ
العـزة واجلـالل، مـانح مـن شـاء مـن ى احلمـد  ذ. ا تـسليمً على سيد دمحم وآله وصحبه وسلم

َحلَّى من اختاره من عباده حبسن اخللق فنحمـده علـى كـل حـال، ى َخْلقه البهاء والكمال، الذ
ــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه  ونــشكره شــكر مــن حــسن حالــه ىف احلــال واملــآل، ونــشهد أال إل

إن هللا مجيــل حيــب اجلمــال، صــلى هللا : وله القائــل عبــده ورسـاالكبـري املتعــال، ونــشهد أن حممــدً 
 .عليه وعلى الصحب واآلل

 مـن ابعـض األصـحاب اللطفـاء، واألصـدقاء الظرفـاء، أن أمجـع شـيئً  وبعد فقد سـألىن    
ذلك أال يكون من َكِلٍم َشىتَّ  ىفى  علاهذا الزمان قليلة األسعار، مقرتحً  األشعار، وإن كانت ىف

ذلـك أن تكـون مـن املقـاطع   ىفاخاصـة ال غـري وال سـوى، مقيـدً ى من نظمـرواها َمْن روى، بل 
ــُت طبــاع. احلــسان مــن الغلمــان، حــسبما يطلبــه أبنــاء الزمــان ىف الطاعــة، علــى حــسب ى فكلَّْف

ووضــعت هــذا  ... عــن ذلــك مبــا قلتــه، ومــن قــدٍمي نظمتــهااالســتطاعة، وقلــة البــضاعة، معتــذرً 
احلُْسن والبهـا، ى  رثى ذو ار الضعيف، وجعلت فيه شيئً جتربة الفكى التأليف، حسبما اقرتح عل

تَـَهــى، ومسيتــه ، ونعــوذ  مــن "احلــسان مــن الغلمــان جنــة الولــدان، ىف: "ألنــه أحــق مــا إليــه يـُنـْ
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ــ ســم هللا الــرمحن الــرحيم، وال حــول وال قــوة إال  العل ى نزغــات الــشيطان الــرجيم، ونتــربك 
سـم هللا والـصالة والـسالم علـى واملـضحك أنـه يبـدأ". إخل ...العظـيم  رسـالته ىف هـذا الـرجس 

رسول هللا والتعوذ  من الشيطان الرجيم وطلب احلول والقـوة مـن هللا العلـى العظـيم، وكأننـا 
ملـصادفة فتـنطَّس وتفـزز ! حنن الذى ألفنا الكتاب، بينما هو جمرد قـارئ وقـع الكتـاب ىف يديـه 

 !وهللا إنه ألعجب العجب
وممــن؟ مــن ابــن قــيم اجلوزيــة ال .  احلــور العــني مل يــسلمن مــن نظــم االشــعار فــيهنحــىت    

وهو ىف وصفه هلن إمنا يصف كل شىء ال يوّرى وال يكّىن بل يضرب ضـربته ىف الـصميم . سواه
دون أيــة مبــاالة، وميــضى خفيــف الــضمري غــري متــأمث وال متحــرج، فهــو إمنــا يــصف إحــدى نــساء 

وصفها بكل حرية، فليس هلا أهل ميتعضون لوصف جسدها وال اجلنة، ومن حقه أن خيوض ىف 
ــا مــن دونــه، إذ احلــور العــني لــيس  منافــسون لــه يغــارون منــه ويهــددون حياتــه لكــى يفــوزوا هــم 

ا ىف . ألعدادهن انتهاء والقصيدة تعرب عن شهوة العجة يسترت صاحبها حتت مظلة التظاهر 
واملهم ىف هذا كله أن أحدا مل يفكـر ىف حمـو هـذه . عنيتعليم العقيدة الصحيحة ىف أمور احلور ال

م وامتالئهـا بـروائح الـشهوة النفـاذة الـىت  ريخ أدبنـا رغـم كـل مـا فيهـا مـن عـرى  القصيدة من 
 .تدع الوقور الراسخ املشاعر متوفزا كأنه جالس على صفيح مشتعل

س وتتنـاول كـل وال يتوقف األمر عند هذا، بل هناك كتب تقتصر علـى موضـوع اجلـن    
مة وصراحة شاملة نزهة األلبـاب فيمـا : "ومنها كتاب شهاب الدين التيفاشى. شىء فيه حبرية 

.  هـ٩١١املتوىفَّ سنة ى جلالل الدين السيوط" نواضر األيك"، ومنها كتاب "كتاب  ال يوجد ىف
 وهـــو مـــن الكتـــب الذائعـــة الـــصيت ىف هـــذا املوضـــوع وال تتـــورع مـــن اســـتعمال أى مـــن ألفـــاظ

، ومؤلفــه دمحم بــن "نزهــة اخلــاطر الــروض العــاطر ىف"ومثلــه ىف ذلــك كتــاب . العــورات والــشهوات
ألمحـد " رجـوع الـشيخ اىل صـباه"وهنـاك . من أهل القـرن اخلـامس عـشر املـيالدىى دمحم النفزاو 

شارة من السلطان سليم خان األول سنة   . هـ٩٠٣بن سليمان، ويقال إنه ألف هذا الكتاب 
مـل كتـا ككتـاب وىف هذا الس للـشعراىن، ففيـه مـن هـذا " الطبقـات الكـربى"ياق ال يـصح أن 

 . الضرب هوائل من أفاعيل الصوفية الذين يعتقد فيهم العامة الوالية والتقوى
ــد أن يكــون القــارئ قــد حلــظ أن الكــالم ىف هــذا املوضــوع بــصراحة وتفــصيل مل      وال ب

 ذلـك بعـض علمـاء الـدين، وأن أولئـك العلمـاء قـد يقتصر على الشعراء والنقـاد بـل َشـرَِكهم ىف
أوضحوا أن هذا ال يدخل ىف الرفث، إذ هو جمرد كالم، والكالم جزء من اللغة، ولو كـان هـذا 
الكالم عيبا يؤخذ على مستعمليه لكان ينبغى أال حتتوى اللغة من األساس على شىء من هذه 

اظ والتعبـريات شـيئا معيبـا، وهـى تـؤدى وكيـف يكـون اسـتعمال تلـك األلفـ. األلفاظ والتعبريات
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حاجــة حيويــة ىف حيـــاة اإلنــسان ال ميكــن االســـتغناء عنهــا؟ ذلــك أن اإلمث هـــو مقارفــة الـــز ال 
رخينـا ونقـد األدىب القـدمي مل يعرفـا . استخدام الكلمات املتصلة مبوضوعنا لكل هذا نقـول إن 

نعـم . ناول احلب والغـرام واجلـنس البتـةاملصادرة لشىء من األشعار أو الكتب والرسائل الىت تت
لنــساء، لكننــا رأينــا أيــضا بــشارا ال يــستطيع  رأينــا املهــدى العباســى ينهــى بــشارا عــن التــشبيب 
َُِى عنه، وكان يتحايل على ذلـك حتـايال ظريفـا ىف كـل مـرة، إذ يقـول مـا معنـاه أن  االنتهاء عما 

اه عن  التشبيب، وأنه سوف يلتزم بذ لك النهى ولن يقول كذا وكذا، مث ينطلق ىف اخلليفة قد 
اه اخلليفة عنه كمثال على ما ال يصح له الكالم فيه بـصنعة "وبـذلك خيـرج . التشبيب، الذى 

  .على ما يقوله املهدى" لطافة
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  الغذامىعبد هللا . دنسق الفحل عند 
وم علــى إظهــار مــا ىف أن النقــد األدىب يقــالكاتــب الــسعودى عبــد هللا الغــذامى . يــرى د

وهــذا االهتمـام الـذى يوليــه النقـد األدىب للنـواحى اجلماليــة . النـصوص األدبيـة مــن نـواح مجاليـة
ــسانية واجتماعيــة  ــضمنه تلــك النــصوص مــن عيــوب إن ــا تت الــشكلية لــألدب قــد غطــى علــى م

كيده  وهو، من أجـل هـذا، يهـاجم النقـد األدىب هجومـا شـنيعا ويؤكـد. وسياسية قاتلة حسب 
بكل قوة أنه ينبغى نبذ ذلك النقد وإحالل النقد الثقاىف حمله، ذلك النقد الذى يكشف ما هو 
خمتبىئ داخل النصوص األدبية وال يستطيع املبـدع وال الناقـد األدىب الوصـول إليـه وتعريتـه، بـل 

ىف والنـسق الثقـا. الغـذامى نفـسه، وفيـه وحـده. يستطيعه الناقد الثقاىف فقـط، متمـثال طبعـا ىف د
الغـــذامى خمتفيـــا ىف النـــصوص الـــشعرية العربيـــة كلهـــا والنثريـــة أيـــضا هـــو نـــسق . الـــذى وجـــده د

فهنــاك دائمــا الــشاعر الفحــل الــذى ال يرقــى الــشعراء اآلخــرون إىل مكانتــه أبــدا مهمــا . الفحــل
وذلك الشاعر الفحل هو الشاعر املداح الذى ينظم الشعر الطنان ابتغاء  . فعلوا ومهما أبدعوا

ال من احلاكم الفحـل، إذ يعمـل الـشاعر الفحـل بكـل مـا لديـه مـن قـوة وموهبـة علـى كسب امل
ومن هنـا ظهـر الطغيـان . تصوير احلاكم املمدوح بوصفه فحال ال يساويه وال يدانيه إنسان آخر

 فاألسـاس. ىف حكامنا وساستنا، وصارت الشعوب تتقبـل هـذه الفحولـة دون مناقـشة أو تـردد

 والنفاق وضخامة األ والكذب املراوغة هو ىف نظر الغذامى العرىب شعرال بنية عليه تقومى الذ

 والتفحيـل وإلغـاء والطمـع الزيـف ثقافـةى عقالنيـة هـ غـري ثقافـة ذات عربيـة أفـرز شخـصية ممـا

 قــراءة ىف األنـساق الثقافيــة - النقــد الثقـاىف: "ومــن كالمـه ىف هــذا الـصدد قولــه ىف كتابـه. اآلخـر
تى هـ اـأ نـرى الـىت الثقافيـة األنـساق تـشريح إىل نـسعى سـوف اهذ ىف حبثنا": "العربية  املكـو

نيـة، طبقيـة/ سـلبية صـياغة الـشعر صـاغها الـىت العربيـة للشخـصية األصـلية ورائهـا  مـن وختلـق وأ
   ".وحديثنا قدمينا ىف الراسخة العالقةى ه ظلت وثقافية سلوكية أمناط

 والطماع واملنافق والكذاب الشحاذ وهو، على طول الكتاب، يؤكد أن شخصية الشاعر

 جهـة مـن لآلخـرين النافية املتضخمة األى ذ فحل الفحول املتوحد الفرد وشخصية جهة، من

ت إىل تسربت ومنهى، اخلطاب الشعر  ىف املرتسخة السمات منى ه نية،  ومن األخرى، اخلطا

 صورة رىب مما الثقاىف الوجدان ىف سمنغر  أنه نسق مبا إنتاجه يعاد اثقافيً  اسلوكيً  امنوذجً  صارت مث
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 إال تتحقـق ال ومكانتـهى، الطبقـ اهلـرم رأس ميثـلى الـذى الفحـول الـشعر  فحـل األوحـد الطاغيـة

الـذات   وتـضخم الـبطش علـى والقـدرة الواحـد، وسـطوة الفـردى والبغـ الظلـم عرب اآلخرين لغاء
ـذا والغـذ .وغـريهم واملتنـىب متام وأىب جرير والفرزدق كما ىف حالة يـرتك احلمـار ويعـض ىف "امى 

، فعوضـــا عـــن قــصر اجلرميـــة علـــى املبــدع كـــان ينبغـــى أن يــدين الغـــذامى األمـــة شـــعو "الربذعــة
وحكاما مبا ىف ذلك املبـدع بطبيعـة احلـال، أمـا املبـدع فلـيس سـوى شـخص واحـد ىف أمـة كاملـة 

ثريه أقوى من كثريين غريه داد املستبدين وتركتهم ولوال أن الشعوب تقبلت استب. حىت لو كان 
م أصــال ــا بــل وال البقــاء ىف ســلطا ــا بــراحتهم مــا اســتطاع املــستبدون االســتبداد  فــإذا . يركبو

ـرم الوحيـد أمـا كـالم الغـذامى . جاء املبدع وماأل السلطان فهو واحد ممن أجرموا، وليس هو ا
خـذ الــشعوب بعيـدا عـن اهلــدف الـذى جيـب أن تــصوب الـشعوب  سـهامها إليــه فهـو مـضلل و

الستبداد وهتاف حبياة املستبدين   . بعد تنبيهها إىل َمَغبَّة ما هى فيه من رضا 
والذى حـاول " النقد الثقاىف"الغذامى عن . هذا موجز شديد حملور الكتاب الذى ألفه د

أن يــسرب فيــه كثــريا مــن األفكــار اخلاطئــة بــل واملنحرفــة ممــا ســنقف إزاء طائفــة منهــا غــري قليلــة 
ـــق ونبـــني ئ ـــدليل والنـــصوص والو ل  للقـــارئ الكـــرمي مـــا فيهـــا مـــن احنـــراف وســـطحية ومكـــر، و

ويــل  والتحليــل املنطقــى املعتمــد علــى الوقــائع التارخييــة ال علــى اللــف والــدوران وَىلّ احلقــائق و
للسان دون حمصول صـحيح واآلن نـشرع . النصوص إىل ما ال ميكن أن تعنيه أبدا والشقشقة 

نقـــد أدىب أم نقـــد "ونبـــدأ مبـــا قالـــه ىف بدايـــة الفـــصل األول مـــن كتـــاب . ناقـــشةىف التحليـــل وامل
الشرتاك مع د"ثقاىف؟ الغـذامى . ففـى ذلـك الفـصل يبـدو د. عبد النـىب سـطيف. ، الذى كتبه 

ــذا "النقــد الثقــاىف"متنفجــا تنفجــا قبيحــا ىف احلــديث عــن مــشروعه ىف  ، وكأنــه هــو الــذى قــال 
سـيا أنـه ىف كـل مـرة تقريبـا يظهـر ىف النقد الثقاىف ومل ينقله  نقال ككـل مـن نقلـوه عـن الغـربيني، 

الغرب منهج جديد ىف النقد كان يسارع إىل اعتناقه واملناداة به واملنافحـة عنـه كأنـه هـو مبدعـه 
وخمرتعـه مث سـرعان مـا ينـساه حلــساب شـىء جديـد يتبنـاه بــنفس الـتحمس والتعبـد وكأنـه ميــارس 

فهـــو ابـــن التحـــوالت الـــسريعة . ى أن الغـــربيني قـــد نـــسوه وأمهلـــوهشـــعرية دينيـــة ال لـــشىء ســـو 
تينا من النقد الغرىب   . والتناقضات العجيبة جر وراء ما 
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لنقد الثقاىف من جانب د الغذامى هو جتاهل سخيف للواقع الذى خيزق . وهذا التنفج 
ل جمرد رجل ينقل العني، فال الغذامى هو مكتشف النقد الثقاىف وال هو صاحب مشروع فيه، ب

عن الغربيني نقال ويكتب ىف تطبيق الكالم النظرى على النـصوص كالمـا مـدابرا للمنطـق مـصرا 
هل الرجل يقـول : وما من مرة قرأت له فيها شيئا إال واستغربت متسائال. عليه ىف لدد عجيب

ميكـن هذا من عقلـه؟ ذلـك أنـه ال يـستطيع أن يقـول شـيئا عقالنيـا، إذ هـو والعقـل خـصمان ال 
وهــو هنــا يــضع األدب ىف مواجهــة الثقافــة ومناقــضا هلــا بينمــا األدب جــزء مــن . الــصلح بينهمــا

ــل العكــس ذلــك أن األدب هــو . الثقافــة، وإن مل يكــن النقــد األدىب جــزءا مــن النقــد الثقــاىف ب
لتصوير املبدع وال تلقى  ألسلوب اجلميل املؤثر و طريقة ىف التعبري عن فكرة أو شعور تتوسل 

لعلـوما ردا كـالكالم اخلـارج مـن العقـل وحـده، ممـا هـو أشـبه  ومـا دام األدب . لكالم ممسوحا 
طريقة ىف التعبري على النحو الذى وضحُته فإنه جمال مرتامى األطراف يدخل فيه كل شىء من 

. الثقافـــة بـــشرط أن يكـــون هنـــاك الـــشكل والتعبـــري اجلميـــل الـــذى يـــصوغ فيـــه األديـــب إبداعـــه
ومن هنا . واملضمون، حسبما قلنا، مفتوح على مصراعيه. نرى، مضمون وشكلفاألدب، كما 

وعليـه . فإذا أرد أن نفهم ونتعمق املضمون األدىب فعلينا االستعانة بكل ألـوان املعـارف تقريبـا
ـــاك منـــاهج متعـــددة للمـــساعدة ىف هـــذه املهمـــة ـــإن هن املـــنهج اللغـــوى والبالغـــى، واملـــنهج : ف

ومــن هــذه املنــاهج مــنهج النقــد الثقــاىف، . اعى، والتنــاص، وغــري ذلــكالنفــسى، واملــنهج االجتمــ
وهو امتداد للمنهج االجتماعى، ولكن مبصطلحات ومفاهيم خمتلفة، وإن كانت الغايـة واحـدة 

هلــذا كلــه ال أدرى مل يــصر الغــذامى علــى أن النقــد الثقــاىف بــديل عــن النقــد . تقريبــا ىف املنهجــني
ــني أن النقـــد الثقـــ ـــن جوانـــب النقـــد األدىب الـــىت تتنـــاول األدىب، ىف حـ ـــب واحـــد م اىف هـــو جان

املــضموَن مهمتُــه أن يكتــشف العــادات والتقاليــد والقــيم والعقائــد الدينيــة واملبــادئ االحتماعيــة 
ها ولـو قلـَت، ". األنـساق الثقافيـة: "واألخالقية والسياسية املتضمنة ىف النص األدىب مسميا إ

  . ما كنَت خمطئا" ألوضاعاألحوال وا"، "األنساق"بدال من 
وهو يقول إن النقـد األدىب قـد نـضج واحـرتق، فهـل احـرتق التـذوق البـشرى واهلفـّو إىل 
ـار وتلفهـا  اجلمال التعبريى والتطلع إىل العيش ىف واحة اإلبداع األدىب الىت جترى مـن حتتهـا األ

ب عليها النسائم البليلة؟ الغذامى خيبط   نٍّ ودون مه خبطاكالالظالل الرخية املنعشة و  دون 
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وهــو، كمــا قلــت وأقــول . مراعــاة للوقــائع الراســخة واحلقــائق القاطعــة والطبيعــة اإلنــسانية الثابتــة
ويالحـظ مــن يقــرأ لــه أنــه ال يــستطيع أن يتــذوق . دائمـا، بينــه وبــني املنطــق والعقــل عــداوة قاتلــة

ــذا شــيئا وال حيــسن قــراءة النــصوص أدبيــة كانــت أو نقديــة، بــل جيعــل عالي هــا واطيهــا متلــذذا 
ك الــذى حيدثــه ىف املــشهد األدىب والنقــدى ــة أنــه يظــن بــل يــصر أنــه . اإلر واملــصيبة بــل الكارث

  . وواضح أنه ال يعرف عم يتكلم. صاحب مشروع نقدى وثقاىف وال أدرى ماذا أيضا
ن  اخلطـاب "ومثل ذلك دعواه اخلاطئة بعـد ذلـك بقليـل ىف نفـس الفـصل املـذكور آنفـا 

قدى األدىب هو العلم الذى تتجلى فيه األرحيية الذاتية حيث تغيب الذات املتكلمة، ويكون الن
ذلك أن ىف النقد جماال رحيبا حلديث الناقد عن ذاته، ". احلديث عن اآلخر، وليس عن الذات

ىف النقد االنطباعى حيث ينطلق الناقد معربا عن آرائه ومشاعره جتاه ويتجلى ذلك على أشده 
ت ومــوردا القــصص، بــل مستــشهدا مبــا كتــب هــو العمــل  األدىب الــذى ينقــده مــسرتجعا الــذكر

نفسه ىف املوضوع الذى يتناوله، كما جند ىف نقد املازىن وزكى مبارك ودمحم النويهى ومارون عبود 
بـل إن الغـذامى ذاتـه كثـريا مـا . مثال، وإىل حد ما طـه حـسني والعقـاد ودمحم منـدور وسـيد قطـب

مث مـا رأيكـم ىف اجلـاحظ مـن . ه فيما يكتب من نقد أو ما هو مفرتض أنه نقـديتحدث عن نفس
القدماء، وابن شهيد وابن املعتـز وأىب حيـان التوحيـدى وابـن رشـيق وابـن األثـري وصـالح الـدين 

لـيس ذلـك . الصفدى مثال؟ لقد كانوا كثريا ما يتحدثون أثناء مـا يكتبـون مـن نقـد عـن أنفـسهم
لنقد إمنا هو انعكاس لفكره وذوقه، فقط بل إن كل ما يقوله  الناقد عن األديب الذى يتناوله 

  .فكالمه عن اآلخر هو ىف ذات الوقت تعبري غري مباشر عن الذات
املؤســـسة الثقافيـــة "، عمـــا يـــسميه بــــ"النقـــد الثقـــاىف: "كـــذلك يـــتكلم الغـــذامى، ىف كتابـــه

و ذاك، وعلـى هـذا الـشعر أو ، وهى املؤسسة الىت تصدر األحكام علـى هـذا الـشاعر أ"الرمسية
. طبقــا ملزاعمــه" بــدون ِإِحــْم وال دســتور"ذاك، وعلــى هــذا األســلوب أو ذاك، فيــتم االلتــزام بــه 

رخينا األدىب مثل تلك املؤسـسة؟ وأيـن كـان مقرهـا  تـرى؟ سـيقال لـيس : فهل كانت هناك ىف 
 بـل مؤسـسة معنويـة املقصود مؤسسة مادية هلا مبىن ومكاتب وقاعـات واجتماعـات دوريـة مـثال

ــا مــا يقــرره الكتــاب والنقــاد لكــن مــىت أمجــع النقــاد والكتــاب علــى شــىء؟ صــحيح أن . يــراد 
املتنىب مثال قد مأل الدنيا وشغل الناس، لكن ليس هناك إمجاع على أنه أكرب الشعراء، أو على 
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 كان هدفا ودليلنا على ذلك أنه ىف بالط سيف الدولة. الغذامى. حىت يرضى عنا د" فحوليته"
كما ألف املهلـىب املعاصـر لـه كتـا . النتقادات كثرية من بعض علماء البالط احلمداىن وشعرائه

ن معاصـــران أيـــضا لـــه أخـــذا علـــى عاتقهمـــا الـــتهجم عليـــه . ىف ســـرقاته وهنـــاك شـــاعران بغـــداد
 الوسـاطة: "وهناك كتاب اجلرجـاىن. والتحقري من شأنه ومن نسبه، ومها ابن حجاج وابن سكرة

، الــذى يقــول عنوانــه بكــل وضــوح إن املتنــىب كــان لــه خــصوم مــن النقــاد "بــني املتنــىب وخــصومه
ومعروفــة عيــوب شــعره الــىت ُأِخــَذْت عليــه وال يــستطيع أشــد . والــشعراء حيطــون مــن قــدر شــعره

ملناسبة من املعجبني بشعر الرجل بوجـه عـام إعجـا كبـريا، أن يـسّوغها  الناس إعجا به، وأ 
ــْصُده ىف أو خيفــ ، وَق ف مــن ســوئها، ومنهــا الغمــوُض الــذى كــان يتعمــد ســربلة شــعره بــه أحيــا

أحيان غري قليلة إىل اللفظ احلوشى اجلاىف والرتكيب املعـسلط الـذى حيتـاج إىل جهـد مـزعج كـى 
ــه، وتغــشمره ىف الكــالم عــن بعــض األنبيــاء  يــستطيع اإلنــساُن َفكَّــه والوصــوَل إىل مــا يريــده من

حنو مقلـق، وهـذا أقـل مـا يقـال فيـه، إىل جانـب بعـض األشـعار التافهـة الـىت قاهلـا والعقائد على 
... عفو اخلاطر ىف موضوعات سـطحية خـالل جمالـسه الليليـة مـع ممدوحيـه علـى سـبيل التـسلية

وىف عصر هذا ظهر كتاب للمرحوم عباس حسن انتصر فيـه لـشوقى علـى املتنـىب وعـاب . إخل
ريــخ .هــذا األخــَري عيــو غــري هينــة  كمــا ظهــر كتــاب للــدكتور دمحم عبــد الــرمحن شــعيب يتتبــع 

لـشاعر والـزارين عليـه، وعنوانـه  قديـه ىف القـدمي "الدراسات املتنبئية بـني املعجبـني  املتنـىب بـني 
، الــذى محــل فيــه علــى شــاعر محلــة "مــع املتنــىب: "طــه حــسني. ومعــروف كتــاب د". واحلــديث

ه بــه أحـــد ىف القــدمي واحلــديث، وعــاب كثــريا مــن اســـتعماالته ثقيلــة، ورمــاه ىف نــسبه مبــا مل يرمــ
بـصريح " أغانيـه"وقبل ذلك كله يقـول أبـو الفـرج األصـفهاىن ىف . إخل... األسلوبية عيبا شديدا

: الكــالم عــن األعــشى ىف بدايــة ترمجتــه لــه مــا يــدل علــى أنــه ال يوجــد إمجــاع علــى فحولــة أحــد
وهلم وتقدَّم على سائرهم، وليس ذلك مبجمع عليـه وهو أحد األعالم من شعراء اجلاهلية وفح"

  ".غريه ال فيه وال ىف
بوصفه مـن الكتـب الـىت حـازت قبـول " كليلة ودمنة"الغذامى قد أشار إىل . وإذا كان د

. ومن الطبيعى أن يكثـر املعجبـون بـه. املؤسسة الثقافية فأرى أن الكتاب إبداع متميز بال شك
. د زعـم أن أسـلوب ابـن املقفـع يـشبه أسـلوب املستـشرقنيطـه حـسني مـثال قـ. ومع هذا فـإن د
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ليفـه أو ترمجتـه . يقصد أنه أسلوب خواجاتى ومع هذا أيضا فقد قُِتل ابن املقفع ومل يـشفع لـه 
بـل مثـة رأى يقـول . الغذامى. هلذا الكتاب الذى حاز القبول من املؤسسة الثقافية طبقا لرأى د

حسب هذا الرأى، قد انتقد فيه على سبيل التورية والرمز إن الكتاب كان سببا ىف مقتله ألنه، 
وقــد قــال . اخلليفــة أ جعفــر املنــصور، فأســرَّها ىف نفــسه واهتبــل أول ســاحنة وقتلــه أشــنع قتلــة

ـــوك ــن املقفــــع للملــــوك فعــــال؟ إن . الغـــذامى إن الكتــــاب معمــــول للمل فهــــل كتبــــه أو ترمجــــه ابـ
واهتماماتــه ىف الغالــب هــى اهتمامــات النــاس موضــوعاته بعامــة هــى موضــوعات احليــاة اليوميــة، 
كــذلك فعنــد أشــعار بــشار، وهــى أشــعار . العــاديني، وإن نقــل بيئــة األحــداث إىل عــامل احليــوان

الغذامى،  ومع هذا مل مينع هذا الرضا اخلليفة . بتعبري د" املؤسسة الثقافية الرمسية"رضيت عنها 
ا، وهى أشعاره ىف النـساء، أو علـى املهدى من عقابه عقا شنيعا على بعض هذه األ شعار ذا

ا عليه واختذها تكأة لضربه ضر مربحا أودى به: األقل   . َحتَجََّج 
الغــذامى أن املؤســسة الثقافيــة العربيــة الرمسيــة قــد أمهلــت . أمــا النــساء، الالتــى ادعــى د

ــــا وبــــصاح ــرية جــــدا هلــــن احتفــــت  ا إبــــداعهن، فقــــد أوردُت ىف هــــذا الكتــــاب نــــصوصا كثــ با
ء حـــسب تعبـــريى أ . حـــسب تعبـــري د" املؤســـسة الثقافيـــة الرمسيـــة" الغـــذامى، أو النقـــاد واألد

لغـا مبـا ىف ذلـك أبيـات الـشعر املفـردة الـىت أتتنـا مـن اجلاهليـة والـىت مل  العبد  الفقري، احتفاء 
هــذا يــدل و . تنظمهــا ىف أرجــح الــرأى إال راعيــة أو ربــة بيــت مــسكينة ال يعــرف عنهــا أحــد شــيئا

مـن "الغـذامى عـن إمهـال اإلبـداع النـسائى والتقليـل مـن شـأنه كـالم خـاطئ . على أن مـا قالـه د
الغـذامى . ونفس الشىء يقـال عـن الـصغار، الـذين يـدعى د. كما نقول ىف مصر" ساسه لراسه

أيضا أن املؤسسة الثقافية الرمسية كانـت تـزدريهم وال تـرى هلـم قيمـة، ومـن مث فلـيس مـن حقهـم 
فتحوا أفواههم، وخباصة فيما يتعلق على أى حنو بعـامل اإلبـداع، عـامل الكبـار والفحـول كمـا أن ي

قـــد العبقـــرى دائمـــا ىف ســـخرية وســـخط علـــى األدب العـــرىب ومبدعيـــه ونقـــاده ففـــى . يـــردد 
ــذبياىن: "مــثال" األغــاىن" ب ، إىل لبيــد بــن ربيعــة، وهــو صــىب نظــر النابغــة ال مــع أعمامــه علــى 

أفتقـرض .  غـالم، إن عينيـك لعينـا شـاعرٍ : ملنذر، فسأل عنه فُنِسب له، فقال لـهالنعمان بن ا
أمل تـَْربَـع علـى : "فأنـشده قولـه.  ممـا قلتـهاشـيئً  فأنـشدىن: قال. نعم  عم: ؟ قالامن الشعر شيئً 
َمن اخلواىل طلـٌل خلولـَة : "فأنـشده.  بـىن زدىن. عـامر  غالم، أنـت أشـعر بـىن: فقال له". ؟الدِّ
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: اذهب، فأنت أشـعر مـن قـيس كلهـا، أو قـال: فضرب بيديه إىل جنبيه وقال". لرسيس قدمي
  ".هوازن كلها

بت قد لسعه زنبور وهو طفل، فجاء إىل أبيـه الـشاعر  وكان عبد الرمحن بن حسان بن 
ــْردَ  ُطــَوْير كأنــه ملتــف ىف لــسعىن: مالــك؟ قــال،  بــىن: فقــال لــهى، يبكــ ــَرةى بـُ فــضمه إىل . ِحبـَ
فـانظر كيـف اهـتم حـسان بعبـارة ابنـه القـصرية ومـدح . قد قلـت الـشعر،  بىن: دره وقال لهص

ويـروى أن معلـم هـذا الغـالم قـد . أسلوبه ىف الوصف وجعله من الـشعراء رغـم أن الكـالم نثـرى
 ً   : على ذنب، وملا جاء دوره قال معتذراعاقب صبيا

ـــــم أىن ـــــــــ ـــــــــــــــــــذً   هللا يعلـــــ ــــــــت منتب ـــــــــ ــ   اكن

ـــــــــطاد ا ىف    ـــــيبادار حـــــــــــسان أصــ   ليعاســــــ

    
وأن حــسا حــني بلغــه قــول ابنــه هــذا البيــت أتــى يــسعى حــىت ضــمه إىل صــدره فرحــا بــه 

ومث حكاية أخرى تقـول إن ابنـة لعـدى بـن الرقـاع العـاملى الـشاعر األمـوى وقـف . وتشجيعا له
صــبية ى فقالــت وهــ. جئنـا لنهاجيــه: مــا تريــدون؟ فقــالوا: ببـاب أبيهــا قــوم يــسألون عنـه، فقالــت

  :صغرية
ــل أوٍب ووجهــــــــــةجت ــــــ ــــــــــن كــ ــــو م   معتمــــــ

  علــــــى واحــــــد؟ ال زلتمــــــو قــــــرن واحــــــدِ    

    
لبيت ومبن قالته  ً ت إعجا ريخ األدب العرىب ذلك هلا، وأتت به الروا   .فحفظ 

لعبد القادر البغدادى أن الكميت الشاعر " خزانة األدب ولب لباب لسان العرب"وىف 
علـى الفـرزدق وهـو ، قـال إنـه وقـف، وهـو صـىبي. ا لوذعيً اصغره ذكيً  كان ىف"األموى املتشيع 

: قال. حسن  عم:  غالم، كيف ترى ما تسمع؟ قال: ينشد، فأعجبه مساعه، فلما فرغ قال
 فَحــِصر الفــرزدق !ىأنــك أمــ ، ولكــن يــسرىنبــه بــدًال ى أمــا أىب فــال أبغــ: أبــوك؟ قــال أيــسرك أىن

  ".ما مر بنا مثلها: وقال
 مـا ميكـن أن يكـون ىف: قـال أبـو عبيـدة: "ان التوحيـدىألىب حي" البصائر والذخائر"وىف 

. سـريع الكـسر، بطـيء اجلـرب: عـن عيـب الزجـاج، فقـال، سـألته، وهـو صـىب. الّدنيا مثل الّنظّام
وذُكِـَر . صـعبة املرتقـى، وبعيـدة املهـوى، خـشنة املـّس، قليلـة الظّـلّ : ومدحوا الّنخلة عنده فقال

 فأهلكه، وصّور له االستبداُد صـواَب رأيـه فتعـاطى مـا ال توّحد به الُعْجبُ : اخلليل عنده، فقال
  ".ال حيتاج إليها غريه حيسنه ورام ما ال يناله، وفتنْته دوائره الىت
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ــَرر النقــائص الفاضــحة"وىف  ــو عبــادة : "للوطــواط" ُغــَرر اخلــصائص الواضــحة وُع قــال أب
  داره، وبيــنهم صــىبدهليــز  دار الفــتح بــن خاقــان، فوجــدت الــشعراء ىفا دخلــت يوًمــ:ىالبحــرت 

ــ. شــاعر: مــا أنــت  غــالم؟ فقــال: صــغري الــسن قــصري القامــة، فقلــت  منــه مث افتبــسمت عجًب
  :َأِجزْ : قلت

ـــــــين ـــــبُّ وبيــــــــ ــن أحــــــــــ ــــــ ــــ ــني مـــ ــــــ ـــــــا بـــــــ   ليـــــــــــــــت مــــــــ

    
  :فقال. من القرب: من البعد أم من القرب؟ قلت: قال

ـــــــين ـــــبُّ وبيــــــــ ــن أحــــــــــ ــــــ ــــ ــني مـــ ــــــ ـــــــا بـــــــ   ليـــــــــــــــت مــــــــ

    
ه من البعد؟ فقال: فقلت   : فإن أرد

ــــــــــا ــــــ ــ ــــل م ــــــ ــــــــ ـــــافقنيِ مث ـــــى اخلـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــني ملتق ـــــــــــــــ    ب

    
  ".وبينه، فعجب منه فأخذت بيده وأوصلته إىل الفتح وأخربته مبا دار بيىن

لوفيــات"وىف  ــدين الــصفدى و" الــواىف  ــن " أنــوار الربيــع ىف أنــواع البــديع"لــصالح ال الب
  :معصوم أبيات قاهلا ىف صباه القاضى اخللنجى من قضاة املأمون، وهذا نصها

   إن كــــان ذا الــــذي مــــن اإلســــالمبرئــــتُ 

ـــون عـــــــىن    ِك بـــــــه الواشــــ ـــــالوا  أ   كمـــــــا قــ

    
ـــــــــــــةً  ــــــ ــــا رأوِك َغرِيَّــــ ــــــ ـــــــــــ ــنهم ملــ ــــــ ـــــــــ   ولكـــــ

ـــــر     لنميمـــــــة واحتـــــــالواى جــ   تواَصـــــــْوا 

    
 ً ــرِت أذ ــــ ـــ ــــــد صـ ـــاة مسيعــــــــــةً فقــــ    للوشـــــــ

لــواى، ينـالون مــن عرضــ      ولـو شــئِت مــا 

    
ه " األغاىن"وأورد صاحب   حبـسه ىفما قالـه الـشاعر العباسـى علـى بـن اجلهـم مـن أن أ

ا قائال الكتاب وهو صىب   :بعدما أطلق الصبياَن كلهم، فكتب إىل أمه يستغيث 
ــــــــن أُمِّ  ــــــــــديك مـــــــ ــا، أفـــــ ــــــ ــــــ   ! أمتـ

ـــــــمِ       أشـــــــــكو إليـــــــــك فظاظـــــــــة اجلهــ

    
ـــــــــو ـــصبياَن كلَّهمـ ــــــرَّح الـــــــ ــــد ســــ   قــــــ

ــــُت حمــــــــــصورً     ــــــ ــــــــال ُجـــــــــــْرمِ اوبقي    بــ

    
 تطلقــه ألخــرجن وهللا لــئن مل: "وأن هــذا أول شــعر قالــه، فأرســلت أمــه إىل أبيــه تقــول لــه

نـه اخـرتع تلـك الروايـة "حاسرًة حىت أطلقه مـه  ، وإن كان ابـن املـدبّر قـد كـذَّب ابـن اجلهـم وا
ت . لريفع من شأن نفسه ىف صباه وليس هناك ىف احلقيقة ما جيعلنا نكذب تلك الرواية، فلـم 

مث مـا . ة شـكواهمابن اجلهم أمرا خارقا، وخباصة أن البيتني عليهما مسحة كالم الصبيان وطريق



 

٢٠٧

املشكلة ىف أن يقول ابن اجلهم شعرا وهو صغري؟ أليس شاعرا؟ إذن فال بد أن تكون لـه بدايـة 
  .وليس ىف األمر ما يدعو إىل التكذيب كما وضحتُ . ىف عامل الشعر، وهذه بدايته

قـال . وحيكون عن املتنـىب الـصىب قـصة تـشري إىل ذكـاء حـاد وحافظـة القطـة منـذ الـصغر
  كان املتنىب:ىقال أبو احلسن دمحم بن عمر بن حيىي العلو ": "التذكرة احلمدونية" ىف ابن محدون
لكوفة، وكان أبوه يـُْعـَرف بــ ينزل ىف وهو صىب علـى مجـل لـه ى ، يـستق"عيـدان الـسقاء"جوار 

 حسن افكان يتبع أهل العلم واألدب ويالزم الوراقني، وكان ذكيً ، ونشأ له املتنىب. وألهل احمللة
فقلـت ! ما رأيت قط أحفظ من هـذا الغـالم ابـن عيـدان: وراق كان جيلس إليه فقال ىل. لذكاءا

ً ى  عنــداكــان جالــسً : كيــف ذاك؟ قــال: لــه ى  مــن كتــب األصــمعاليــوم، وقــد أحــضر رجــل كتــا
أريـد بيـع هـذا الـدفرت، : ، فقـال لـه الرجـلليبيعه يكون حنو ثالثني ورقًة، فأخذه فنظر فيه طـويًال 

فقـال لـه ابـن . فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شـاء هللا يكـون بعـد شـهر. عن ذلك َتىنوقد َقطَعْ 
ــه فهــو لــك: عليــك؟ قــال هــذه املــدة فمــا ىل فــإن كــان قــد حفظتــه ىف: عيــدان . إن كنــَت حفظَت

فعلق . كمه، وقام  فجعله ىفى فأخذُت الدفرت من يده، وأخذ يتلوه إىل آخره، مث استلبه من يد
ل أنـت : فمنعنـاه منـه وقلنـا لـه. قد وهبَته ىل. ما إىل ذلك سبيل: ثمن، فقالبه صاحبه وطالبه 

  ".شرطت على نفسك هذا
للثعــالىب بيتــان قاهلمــا الــصاحب بــن عبــاد ىف " مثــار القلــوب ىف املــضاف واملنــسوب"وىف 

  :صباه
ـــــــ ـــــــد ســـــــبْت عقل ــُت وق ـــــ ُـــــــَدامُ ى كتب   امل

ــــدامُ  وســــــــــاعدىن    ــــــ ـــــشرب النِّ ـــــ ـــــــى ال ـــ   عل

    
ــــدر  ـــــــــ ــــــــا ن ـــــ ــــرفنا فم ــــ ـــ ــــــُسكْ ى وأســ ــــــ   رٍ لـ

ـــــــــــــذاُم؟    ــــــــــــــُر أم جـــــ ـــــــــــــــْعُد هللا أكثــــ   َأَســـ

    
  :األبيات التالية ألحد صبيان البدو" زهر اآلداب ومثر األلباب"وأورد احلصرى ىف 

ـــة ـــ ـــل مكرم ــــَوَرى عــــــن كـــ ــ   إذا ســــــألت ال

ــــْولِ     ــــــ ـــا إّال إىل اهلَـــــ ــــــ ـــــــَز إكرامهــــــ ــــــــ   مل يـُْع

    
ــــهُ  ــــــ ئِلُــ َ ـــاَل  ــــ ـــــ ــــــــــًىت َجــــــــــــواٌد أذاَب امل ــ   ف

ــَرَة النـَّ     ــــــه كثْـــــــ ــــشكُر منــ ــــ ـــــــُل ي ـــلِ فالّنيـ   ْيـــــ

    
ــــهُ  ــــــ ـــــــــى َمِنيّـَتـــ ــره أن يلقــــ ــــــ ــوُت يكـــــ ــــــ   املـــــ

ـــــلِ   ىف    ـــ خلي ـــــل  ـــ ــــــــفِّ اخلي ــــــــد ل   َكــــــــّرِِه عن

    
  لو زاحم الـشمَس أبقـى الـشمَس كاِسـفة

ـــــلِ     ــــ   أو زاحـــــــــم الـــــــــصُّمَّ أْجلَاهـــــــــا إىل املْي

    
ـــــــةٌ  ئب ـــه  ــــ بـَْت ـــــنجم إن  ــ ــَضى مـــــــن ال   أمـــــ

ـــــسَّْيلِ     ــ ـــه أْجـــــــَرى مـــــــن ال ــــ ــــد أعدائ ـــ   وعن
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ــــــ ــــــــدنيا وزينتهـــــــــ ــــــ ـــــسرتيح إىل الـ ــــــ ــــ   اال ي

ـــــــــــذَّْيلِ     ــاحَب ال ــــــ ــــا ســـ ــــــ ــــــــراه إليهـ ـــ   وال ت

    
ــــــــه ىف ــــُد عنـــــ ـــــــــ ُر ا ــــــــصِّ ـــهِ  يقـــــ   مكارِمــــــــــ

ـــــــْوىل    ــ ــــن أفعالـــــــــه قـَ ـــــّصر عـــــ ــــــا يقــــ   !كمـــ

    
اخلـصال، وهـو مـن  ابـن أىب"للمقرى أن " نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"وىف 

بدة وهو صىب ـا القاضـ شقورة، اجتاز  ابـن مالـك، مث خـرج ى صغري يطلـب األدب، فأضـافه 
  :ى أسود، فقال القاضاعه إىل حديقة معروشة، فقطف هلما منها عنقودً م

ـــــه ىف ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــر إليــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــصا انظـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ   العـــ

    
  :اخلصال فقال ابن أىب

ـــــــــــه ىف ــــــــر إلي ـــ انظـــ ــــ ـــصاكرأس زجنــــ ــــ ـــــَصىى العــــ ــــــ   َع

    
  ".البيان فعلم أنه سيكون له شأن ىف

يني، أ بكر ابـن املنخـل وأ بكـر املـالح الـشلبيني كـا متـواخيني متـصاف"وفيه أيضا أن 
حلبــة األدب، فتهــاجى  الطلــب، وحــازا قــصب الــسبق ىف وكــان هلمــا ابنــان صــغريان قــد برعــا ىف

قذع هجاء، فركب ابن املنخل ىف َسـَحٍر مـن األسـحار مـع ابنـه عبـد هللا، فجعـل يعتبـه  االبنان 
إقـذاعك  بكر ىف أىب وصفىيى وبني صديق قد قطعت ما بيىن: املالح ويقول له على هجاء بىن

لـشر تقـدَّموإمنـا جيـب أن يـُْلَحـى. والبـادئ أظلـم، إنه بدأىن: فقال له ابنه. نهاب ىف فعـذره .  َمـْن 
  :َأِجزْ :  فبينما مها على ذلك إذ أقبال على واٍد تنق فيه الضفادع، فقال أبو جعفر البنه.أبوه

ــــــوادي ـــــــــ ـــــفادع الــــــــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــّق ضـــــ ــــــــــــــــــــــ ــ   تن

    
  :فقال ابنه

ـــــــادِ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــري معتــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــصوٍت غــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ   بـ

    
  :فقال الشيخ

ــــق مِ  ــــــــــــــ ــــــ ـــــأّن نقيـــــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــاكـــــ ــــــ ـــــــــ   ْقَوِهلـــ

    
  :فقال ابنه

ــــــالح ىف ــــــ ـــــــ ــــــ ـــو امل ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــادي بن ــــــ ـــــــــ ــــــ   الن

    
ما صمتت، فقال أبو بكر   :فلما أحست الضفادع 

ـــــــمتهمو ـــــــــ ــــل صــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــصمت مث ـــــــــــ   وتــ
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  :فقال ابنه
ـــــى زادِ  ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــوا علــــــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــــ   إذا اجتمعـ

    
  :فقال الشيخ

ــــــــــــــــــــــوف ــــوٌث مللهـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــال غــــ ــــــــ ــــ   فــــــــــــ

    
  :فقال االبن

دِ  ــــــــــــــــــــــــر ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــٌث ملـ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ   "وال غيـــــــــ

    
هذه اإلجازة لو كانت من الكبـار حلـصلت وال خفاء أن : "ويعلق املقرى على هذا بقوله

  ".سن الصبا؟ منها الغرابة، فكيف ممن هو ىف
خصص الباب العاشـر منـه لـذكر  " الدرارى ىف ذكر الذرارى: "والبن العدمي كتاب عنوانه

م ى مـر عمـر بـن اخلطـاب رضـ: "وها حنن أوالء نقتطف منه بعض ما فيه. كالم الصبيان وجوا
مالـك مل تـربح؟ : بـون، فتفرقـوا مـن هيبتـه، ومل يـربح ابـن الـزبري، فقـال لـههللا عنه على صبيان يلع

عها لك وال ىل: فقال   . ذنب فأخاف ما الطريق ضيقة فأوسِّ
 ملا ولد للرشيد العباس من واسطة امشأزت منـه نفـسه لغلبـة الـسواد عليـه، فتنبـأ رجـل ىف

ــذكِّره  وينهــاه عــن قولــه، و  ــه، فجعــل ي هــو مقــيم علــى دعــواه، وأوالد زمــان الرشــيد فــدعا ب
ــزوم الرجــل  ــاس إذ ذاك مل جيــاوز العــشر، فلمــا رأى الرشــيد ل ــه والعب الرشــيد مــصطفون بــني يدي

 ً ، فالتفت ا شديدً ادعاء النبوة أمر بتجريده وضربه، فلما أخذته السياط جعل يضطرب اضطرا
 ابـىن:  وقـالاد هلا فرحً فاستطار الرشي. اصرب كما صرب أولو العزم من الرسل: إليه العباس فقال

  .اوهللا حقً 
اصــعد الرابيــة :  غــالم، أيــن الُعْمــران؟ قــال: مــر فــارس بغــالم فقــال: بــن دمحمى قــال علــ
: فرجـع فقــال. إن الغـالم جلاهـل أو حكـيم: فـصعد فأشـرف علـى مقـربة، فقـال. تـشرف علـيهم

قلـون إىل تلـك، ومل أر رأيت أهل الـدنيا ينت إىن: فقال! على مقربة سألتك عن العمران، فدللتىن
  .عما يواريك ودابتك لدللتك عليه  انتقل إىل هذه، ولو سألتىناأحدً 

ــا مل تــرض إال ى هــ: فقــال. اســكت  ابــن اَألَمــة: البنــه قــال أعــراىب وهللا أعــذر منــك أل
  .ُحرا



 

٢١٠

لبصرة، وكان صبيا فاستصغروه، فقـال بعـضهم حيىي ملا َوِىل  كـم سـن : بن أكثم القضاَء 
  .سن عتّاب بن ُأَسْيد ملا واله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أيده هللا؟ فقالى القاض

ــره حقــه، فقــال عاتــب أعــراىب ال يـُْبِطــل صــغري ى  أبــِت، إن عظــيم حقــك علــ: ابنــه وذكَّ
  .عليكى حق

ـا أحـسن: دخل الرشيد دار وزيـره فقـال لولـد لـه صـغري . دار: دار أو داركـم؟ قـال: أميُّ
  .ألنك فيها:  قالِملَ؟: قال

ِلَفـصٍّ  ( أرأيـت  فـتح أحـسن مـن هـذا الفـصِّ :قال املعتصم للفتح بن خاقان وهو صىب
  .هو فيها أحسن منه اليد الىت. نعم  أمري املؤمنني: ؟ قال)يده كان ىف

ليتكلم أكربكم، :  فقال عمر. دخل قوم على عمر بن عبد العزيز فجعل فىت منهم يتكلم
  .تكلم: قال.  لتجد فيها من هو أسّن منكاشً إن قري: فقال الفىت

دخــل احلــسني بــن الفــضل علــى بعــض اخللفــاء، وعنــده كثــري مــن أهــل العلــم، فأحــب أن 
إن كنُت صبيا فلست أصغَر من هدهد : هذا املقام؟ فقال يتكلم ىف أصىب: يتكلم، فَزبـََره وقال

أال تـرى أن هللا : مث قال. ْط بهأحطُت مبا مل حتُِ : سليمان وال أنت أكرب من سليمان حني قال له
لُكْرب لكان داود أوىل   .فـَهَّم احلُْكَم سليماَن، ولو كان األمر 

ـم ولـيس : على قوم، فأراد عمه أن يسوءه، فقالى هامش عربد صىب  عم، قد أسـأُت 
  .ومعك عقلك فال تسئ ىبى، عقلى مع

  . إال زاٍن أو مشركالزانية ال ينكحها: فقال.  ابن الزانية: قال رجل البنه
 بن حيـىي وعـدىنى إن عل،  بىن: كان سليمان بن وهب يكتب فدخل عليه أبوه، فقال

  :يوم، فاكتب وذكِّْره، فكتب بديهةالى ألمس أن حيضر عند
ــــَسهُ  ــــُسنا نفـــــ ـــــــــدت أنفـــــ    مـــــــــن ف

ـــــــــــــس ال تنــــــــــــــَسهُ     ألم ــــَد  ــــــ   موعـــ

    
فَزبـَْرتُــه، ، ىل:  فقــالى؟هــملــن : مــن األعــراب أرجــوزة، فقلــت صــىب أنــشدىن: قــال الفــراء

  :فروته مث قال فأدخل رأسه ىف
ـــــسنِّ  إىن ــــــغري الــــــ ــــت صـــــ ــــــ   وإن كنـ

ــــان ىف    ــــــــــينِّ  وكـــــــ ـــــوٌّ عـ ــــــ ـــــــني نـُبـُ   العــــ

    
ــــيطاىن ــــــ ـــــــإن شــ ـــــ ـــنِّ  ف ــــــ ـــري اجلـــ   أمـــــــــ

ــــذهب ىب    ـــ ـــــــنِّ  ىف ي ــشعر كـــــــل ف ــــ   الـ
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حاجـة، فأبطـأ وعـاد ومل يقـضها، فنظــر  كـان حملمـد بـن بـشري الـشاعر ابـٌن حـسيٌم بعثـه ىف
  :اليه مث قال

ـــــائرٍ  ـــــل طـــــــــــــ ـــــــــ ــــه عقــــ ــــ   عقلــــــــــ

ـــــو ىف    ـــلْ  وهـــــــ ــــــ ــــــة اجلمـــ   خلقــــــ

    
  :فأجابه 

ـــــــــــــين ـــــ ل ــك  ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــَبٌه من ـــــــــ ـــــ   َش

ــــيس ىل    ــــــ ـــلْ  لــ ـــــــــ تَـَق ــــــــه ُمنـْ   "عنــــ

    
ــن  ــة، وهــى عــن ابــن عبــاس الــصىب، الــذى قدمــه عمــر ب وقبــل ذلــك هنــاك القــصة التالي
ــى أن يــدىل برأيــه ىف املــسألة الــىت كــانوا  اخلطــاب للــصحابة الكبــار وأجلــسه معهــم وشــجعه عل

هـا الفـاروق رضـى هللا عـنهم مجيعـايتباحثون حوهلـ ملكانـة الـىت بـوأه إ  .ا إىل أن اقتنعـوا جبدارتـه 
 فكـأن بعـضهم ،كان عمر يُْدِخلىن مـع أشـياخ بـدر: "ففى البخارى عن هذا الصحاىب اجلليل

تم :  فقــال عمــر؟ ِملَ يــدخل هــذا معنــا، وإن لنــا أبنــاًء مثلــه : وجــد ىف نفــسه فقــال  . إنــه َمــْن َعِلْمــ
 مــا  :  فمــا رأيــت أنــه دعــاىن فــيهم يومئــذ إال لــرييهم، فقــال،م ذات يــوم فأدخلــه معهــمفــدعاه

ــون ىف قــول هللا تعــاىلقت  أن حنمــد هللا رْ مـِـ  أُ  : فقــال بعــضهم؟ "إذا جــاء نــصر هللا والفــتح: "ول
 أكذلك تقول  ابن  :  فقال. وسكت بعضهم فلم يقل شيًئا.ونستغفره إذا نصر وفتح علينا

ه لـهلُ جَـ  أَ  هـو :  فقلـت؟ مـا تقـول :  فقـال. ال : لت فق؟عباس إذا "  :  قـال، رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَلَمـ
ً فـَسبِّ "،  فـذلك عالمـة أجلـك،"جاء نصر هللا والفـتح  ".ْح حبمـد ربـك واسـتغفره إنـه كـان تـوا

ا ألصـحاب قـال عمـر بـن اخلطـاب يومًـ : "وفيه أيـضا".  ال أعلم منها إال ما تقول : فقال عمر
 ؟"أيـََوّد أحدُكم أن تكون له جنة من خنيـل وأعنـاب: "ن هذه اآلية نزلتوْ رَ  فيمن تَـ  : النىب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىف نفــسى : فقــال ابــن عبــاس.ال نعلــم  نعلــم أو: قولــوا :  فغــضب عمــر فقــال. هللا أعلــم : قـالوا
 . لعمـل مـثًال تْ بَ رِ  ضُـ  : بـن عبـاس قـال ا. نفـسكرْ قِـ   ابن أخى، قـل وال حتَْ  :  فقال.منها شيء
 مث بعــث لــه الــشيطان ، لرجــل غــىن يعمــل بطاعــة هللا :  قــال ابــن عبــاس؟ أى عمــل : فقــال عمــر

ملعاصــى حــىت أ  وقبــل ذلــك اهــتم بــه الرســول عليــه الــسالم وهــو ولــد  . "رق أعمالــهحــفعمــل 
إلَْيـِه  َضـمَِّىن : "سعـن ابـن عبـا" صـحيح البخـارى"ففى . صغري ودعا له أن يعلمه هللا الِكَتاب

  ."الِكتابَ  َعلِّْمهُ  اللَُّهمَّ : َصلَّى ُهللا عليه وسلََّم، وقال النىب
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م نقـــرأ احلـــديث  م والثقـــة بقـــدرا جنـــازا وىف ضـــوء سياســـة تـــشجيع الـــصغار واالحتفـــاء 
صـلَّى هللاُ عليـه  النَّـىبإىل  ُذِهـَب ىب :زَيـدٌ  صلَّى هللاُ عليه وسلََّم املدينـَة قـال ملَّا قِدَم النَّىب: "التاىل

عليَك ِبضَع  النجَّاِر معه ممَّا أنَزَل هللاُ   رسوَل ِهللا، هذا ُغالٌم من َبىن :فقالوا، وسلََّم فُأعِجَب ىب
، يَهـودَ  كتـابَ    تَعلَّـْم ىلزَيـُد، : وسـلََّم، وقـال صـلَّى ُهللا عليـه َعْشرَة سورًة، فَأعَجـَب ذلـك النَّـىب

م: زَيدٌ  قال. على ِكتاىب َيهودَ  َمنُ وِهللا ما آ فإىنِّ  َمخْـَس َعـْشرَة ليلـًة  مـا مـرَّْت ىب. فتَعلَّْمُت له ِكتاَ
ُته، وُكْنُت أقَرأُ له ُكتـَُبهم إذا َكتَبوا إليه، وُأجيُب عنه إذا حىت   ".كَتبَ  َحِذقـْ

 قــد الغــذامى إن املؤســسة الثقافيــة الرمسيــة العربيــة. ، الــىت قــال د"ألــف ليلــة وليلــة"وأمــا 
ـا ال تـصلح إال للـصبيان والنـساء وصـغار العقـول، وإن مل يـذكر لنـا مـن قـال ذلـك،  وصفتها 

بــل إن تنــاوهلم هلــا واهتمــامهم . فقــد كتــب عنهــا بعــض كبــار علمائنــا قــدميا ومل يعيبوهــا بــشىء
لعـني ولـو كـانوا ينظـرون إليهـا بتلـك ا. حلديث عنها هلو أمر له مغزاه ىف اإلمياء إىل تقديرهم هلـا

لــًة ولرتكـــوا مــن مث الكـــالم عنهــا البتـــة ـــا  لــوا  وعلــى كـــل حــال فقـــد اهتمـــت . املقتحمــة مـــا 
. جبـواره إبـداعا كبـريا" ألـف ليلـة وليلـة"الغـذامى، مبـا تـَُعـّد . ، بتعبـري د"املؤسسة الثقافية الرمسية"

شعار ابن دانيال أقصد أشعار أىب الشمقمق والَعَكوَّك وابن حّجاج وابن سكرة وابن َسْوُدون وأ
الغــذامى عــن احتقــار علمائنــا . أمــا مــا قالــه د. ومــا هــذه ســوى عينــات ســريعة عارضــة. وأنثــاره

فهو كالم مرسل مل يذكر فيه اسم الزارى على الكتاب وال الظروف " ألف ليلة وليلة"القدامى لـ
لتنقص كما قلـت ملناسـبة فقـد جـاء أيـضا ىف كتـاب  .الذى تناوله فيه   واألخطـاء الـشبهات"و

نـه كتـاب احلماقـة والـسيئات، ألنور اجلندى " الشائعة أن ابن الندمي قد وصـف ذلـك الكتـاب 
 وأن كل إشارات املؤرخني املسلمني إليـه حتمـل طـابع الـرفض واالمتهـان، وأنـه مـصدر سـاقط ىف

عدد " ( ندثقافة اهل" جملة  ىفى كمارجرتج  أنظار العلماء والباحثني، على حدِّ عبارة الدكتور سنيىت
عـالوة علـى أن مـا  . ، لكنه مل يضع أيدينا علـى أمسـاء أولئـك العلمـاء والبـاحثني)م١٩٦٢يناير 

هـــو كـــالم علمـــى يعـــرِّف بـــه ويتتبـــع أصـــل " فهرســـته"كتبـــه ابـــن النـــدمي عـــن ذلـــك الكتـــاب ىف 
عـام  مث ال ينبغى أن ننسى أن النقد العرىب كان تركيزه بوجه .إخل دون أن يعيبه بشىء... َمْنَشئه

ــذا االهتمــام ألــف "و. علــى الــشعر أوال، فاخلطابــة بعــد ذلــك، أمــا الَقــَصص فلــم حيــظ عمومــا 
 .كان َقَصصا ال شعرا وال ُخَطبا" ليلة
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الغذامى فيقول، طبقا ملا يبشر به من نقد ثقاىف يـوهم بـه الطيبـني الـذى علـى . وميضى د
م من قرائه أنه سوف حيل به كل مشاكل العرب واملسلمني  ويعيد إليهم حقـوقهم وكـرامتهم نيا

ذاتيـة وجدانيـة حـني يكـون الرتكيـز علـى : وينشر الـسالم ىف ربـوع العـامل، إن وظـائف اللغـة سـبع
املرِسل، وإخبارية نفعية حني يكون الرتكيز على املرَسل إليه، ومرجعيـة حـني يكـون الرتكيـز علـى 

ــز علــى الــشفرة، وتنبيهيــة حــ ني يكــون الرتكيــز علــى أداة الــسياق، ومعجميــة حــني يكــون الرتكي
االتصال، وشـاعرية مجاليـة حـني يكـون تركيـز الرسـالة علـى نفـسها، ونـسقية حـني يكـون الرتكيـز 

خر وظيفة للغة، وهى من إضافات د. على العنصر النسقى الغذامى وافتخاراته، فهو . ونبدأ 
لعنـصر النـسقى، وال أدرى كيف يكون تركيز الرسـالة علـى ا. يظن أنه فتح عكا حني قال ذلك

والعنــصر النــسقى شــىء مــضمر علــى الناقــد أن جيتهــد ويرهــق نفــسه ىف البحــث عنــه ألنــه لــيس 
، حـسب اصـطالحهم، "املخـزون الثقـاىف"مذكورا ىف النص، بل احلفر عنه بني طبقات املعـىن ىف 

وعلى هذا فال ميكـن أن تركـز الرسـالة علـى النـسق ألن . وإظهاره للعيون هو مهمة ذلك الناقد
النسق ليس ىف عقل املرِسـل وال يـدور لـه ىف خـاطر، بـل لـيس ىف وعـى املؤلـف وال القـارئ كمـا 

  . الغذامى بنفسه، بل الناقد هو الذى يربزه وكأنه ينشئه إنشاء. يقول د
ذلــك أن العــربة ليـست فيمــا ترّكِــز . وأمـا الوظــائف الــست الباقيـة فــال تــدخل ىل ىف عقـل

كيـف تركـز الرسـالة علـى أى مـن تلـك الوظـائف، بـل العـربة عليه الرسـالة، وإن كنـت ال أعـرف  
إن العربة فيما يريد املرِسـل : فيما يريد املبدع من إبداعه، أو فلنقل حىت نكون من أهل احلظوة

فقــد أصــنف دراســة علميــة، فتكــون وظيفــة الرســالة نفعيــة، أو أحكــى حادثــة : مــن وراء رســالته
خل مبـشاعرى أو عـواطفى ىف شـىء منهـا، فتكـون وقعت ىل أو لغريى حكيـا جمـردا دون أن أتـد

وظيفة الرسالة إخبارية، أو أحب تصوير مشاعرى جتاه هذا األمر أو الشخص أو ذاك، فتكون 
بتعبـري " ُمْرَسل إلـيهم"أو (وىف كل احلاالت ال مناص لنا كنقاد أو قراء . وظيفة الرسالة وجدانية
ســالة فهمــا صــحيحا ودقيقــا، أن نتنبــه للــسياق ، إذا أرد أن نفهــم الر )نقــاد اجلــدد األشــاوس

وكذلك ىف كل احلاالت ال بد أن نـضع املعجـم، حقيقـة أو جمـازا، . حىت ال خنطئ مقصد املرسل
أمـا الوظيفـة األدبيـة . ىف بؤرة اهتمامنا ألن املعجم هو الـذى يـزود مبعـاىن الكلمـات والعبـارات

ب عينيـه أن يقـدم للمرَسـل إليـه، ال كالمـا للرسالة فتتحقق مىت كان املرِسـل موهـو ويـضع نـص
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ــل أن يقــدم رســالة  ــرد، ب ــار ىف وضــعها ا ــه توصــيل مــا لديــه مــن معلومــات أو أخب مباشــرا غايت
تى على أحسن صورة تعبـريا وتـصويرا وبنـاء، ممـا  ذال جمهوده كى  ملشاعر واخلياالت  جياشة 

ـز كـل مـن يتلقاهـا مـن األعمـاق  وهكــذا . أو مـا هـو مـن هـذا بـسبيليكهـرب رسـالته وجيعلهـا 
الغذامى، نقال عن أساطني النقد اجلديد، هو كالم فارغ ال ميكن تـصوره ىف . ترون أن ما قاله د

إنه كالم يدغـدغ املـشاعر لـدى املغـرمني برتديـد املـصطلحات اجلديـدة دون فهـم تـصورا . الواقع
ل غـربيني املتحـضرين، جـاهلني أن منهم أن جمرد ترديدها جيعل منهم نقادا آخر طراز ويلحقهـم 

جمرد ترديد مثل تلك املصطلحات ال يغري حقيقتهم ىف شىء بل ال يغري جلدهم نفسه حـىت لـو 
ظلوا ىف يقظتهم ومنامهم يتلفظون بتلك املصطلحات وهم يرتحنون ميينا ومشاال شـغل الـدراويش 

 كـل مـا قالـه هنـا بعـد الغـذامى. ومـع هـذا كلـه فلـسوف ينـسى د. امللتاثني من هنـا ليـوم النـشور
  .حني، وكأنه مل يكن

الغــذامى إن املــؤلفني ىف نــصوصهم يقولــون شــيئا بينمــا تقــول الثقافــة ىف تلــك . ويقــول د
، بـنص تعبـريه هـو ال "منكتبـة"النصوص شيئا آخر ال يعيه مؤلفوها وال يتنبهون إليه، إذ الثقافة 

، ىف النص رغم أنف اجلميـع ودو  ن أن يلحظهـا أحـد، وتظـل هنـاك كامنـة تعبريى أ والعياذ 
تـــى الغـــذامى أو أى إنـــسان علـــى شـــاكلته قـــد رزقـــه هللا موهبـــة  عـــرب العـــصور واآلمـــاد، إىل أن 
م يستخرجون الثعابني واحليـات مـن شـقوق حـوائط البيـت، ىف حـني  الرفاعية، الذين يزعمون أ

م يكونون قد أحضروا بعضا منها مثرَّم األسنان وخبأوه ىف أك مامهم ليخرجوه خبفة يد وشغل أ
م قد خلصوهم وخلصوا البيت من شر الثعابني واحليات  هم أ حواة أمام أهل البيت مومهني إ

ويــرى القــارئ كيــف أننــا هنــا أمــام شــغل ألرســني لــوبني وهركيــول بــوارو ال أمــام إبــداع . وخطرهــا
ت مــوريس لــبالن وأجــا. ونقــد أدىب  كريــسىت ال كتــب احلــق أن موضــع هــذا الكــالم هــو روا

رخييــة وأزليــة. األدب والنقــد وال أدرى كيــف تكــون األحــداث . وهــو يقــول إن هــذه األنــساق 
رخييــة، أى هلــا بدايــة ىف التــاريخ، وىف نفــس الوقــت أزليــة، أى موجــودة قبــل الزمــان ولــيس هلــا 

 قبـل أن وهذا كالم عجيب، فالثقافة نتـاج إنـساىن، فكيـف تكـون هنـاك ثقافـة أزليـة، أى. بداية
يوجد البشر بل قبل أن يوجد الكون، وحينما كان هللا وحده وال شـىء معـه؟ تـرى كيـف يكـون 

الغذامى، وهى الالمباالة عند الكتابـة، إذ هـو . ذلك؟ الواقع أن هذه مسة من مسات أسلوب د
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وهو، ىف مكان آخر . خيبطها هكذا دون تفكري أو تدبري ودون أن يباىل أين تذهب أو أين تقع
يعود فيلعق هذه األزلية ويقول إن نسق الفحـل قـد نـشأ مـع شـعر " النقد الثقاىف" كتابه عن من

ريـخ . املديح يقـصد املـديح املمـوَّل ال النـابع مـن إعجـاب الـشاعر مبمدوحـه قبـل أن يظهـر ىف 
لقــصائد املدحيــة الغــذامى أنــه ذرب اللــسان، وال . ومعــروف عــن د. الــشعر العــرىب التكــسب 

وملا كانـت . إنه خيبطها فحسب، وعليها هى أن تتكفل بنفسها بعد ذلك. قع كلماتهيباىل أين ت
الكلمـــات جمـــرد معـــان ال عقـــل لـــديها وال مقـــدرة علـــى التـــصرف، فـــإن عـــورات كـــالم األســـتاذ 

  .الدكتور تظل الصقة به ال تزول عنه وال مباء النار
بـشر يكـذبون بكـل عـزم الغذامى، هو أن كثريا مـن ال. واألمر ببساطة، بعيدا عن كالم د

وسبق إصرار، ويقولون كالما يضللون به اجلماهري ليدفعوهم دفعا إىل اجتـاه معـني مل يكـن ممكنـا 
ولــو حتــضر الــشعب وتثقــف ثقافــة جيــدة وقــرأ وأنــصت . أن ينــدفعوا إليــه لــو تبينــت هلــم احلقيقــة

سوف يتنبــه إىل للوقــائع واحلقــائق وأعمــل عقلــه واســتخدم حاســته النقديــة املــصقولة املرهفــة فلــ
وهـذا واضـح ىف الـسياسة الدوليـة والـسياسة . هذه األالعيب ويتصرف التصرف السليم حينئذ

احملليــة وىف وســائل اإلعــالم وىف كــالم كــل منــافق ديــىن يريــك أنــه حــريص علــى التمــسك بكــل 
صغرية وكبرية من كتـاب هللا وسـنة رسـول هللا لغـرض ىف نفـس أىب احلـصني، وىف كـالم كـل خمـادع 

يد أن يستوىل على مالك فيطرح أمامك مـشروعا اقتـصاد يومهـك أنـك سـتأكل منـه الـشهد ير 
بينما هو خيطـط لـسرقتك واالختفـاء مـن أمـام عينيـك حبيـث ال تـستطيع أن تطولـه أو تنـال منـه 
منـــاال إذ يـــذوب ىف غمـــضة عـــني ىف اهلـــواء، وكـــذلك ىف كـــالم الـــشحاتني الـــذين يرتصـــصون ىف 

ـــم عـــاجزون ال الـــشوارع علـــى طـــول الطريـــق  ويـــضحكون عليـــك بعبـــارات متماوتـــة ليقنعـــوك أ
يـديهم، وال بـد لـك أن تـساعدهم، بينمـا هـم ميلكــون اآلالف  يـستطيعون أن يكـسبوا عيـشهم 
ــا أبــدا أمــام النــاس، وأيــضا ىف كــالم  املؤلفــة رغــم الثيــاب املمزقــة الوســخة املزيتــة الــىت ال خيلعو

ك عقلك ملصطلحات اجلديـدة املزعجـة الـىت ال تـدرى النقاد الذين يعملون على إر  وإمطارك 
مســاء النقــاد األجانــب وبكثــري مــن األفكــار املعقــدة الــىت ال يفهــم نقــاد  هلــا رأســا مــن ذنــب و
ا بقوة وثقة وعزمية طبقـا للـدور املطلـوب  املاكرون منها شيئا واضحا ومع هذا يذهبون فيكررو
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ـــم يعملـــون علـــى  تنـــويرك، وهـــم ىف واقـــع األمـــر يبـــذلون كـــل  جهـــودهم مـــنهم َلِعبُـــه، زاعمـــني أ
  . لتضليلك وإفقادك عقلك النقدى ومترير أشد األفكار خطورة عليك

ومن ذلك الوادى ما تقوله احلكومات ىف بعض بلدان العامل الثالث عن ارتفاع األسـعار، 
عما سلسا منسا هو  ، ومـا "رحتريك األسـعا"إذ صكت مصطلحا جديدا لطيفا خفيفا ظريفا 

م عــن  رمــة هـذه األ ىف الوقــت " اإلرهـاب اإلســالمى"يتـصايح بــه ساسـة الــدول االسـتعمارية ا
الذى يـُْقَتل فيه املسلمون ىف كل مكان رخيصى الدم ال يبكى عليهم أحـد وتُـَدّك بالدهـم فـوق 
رؤوســـهم ومتـــزق الـــصواريخ والقنابـــل أجـــسادهم وأجـــساد أطفـــاهلم ويـــسقطون ضـــحية احلـــروب 

ولألسف يشارك ىف هذا التضليل بعض حكومات . نية اإلجرامية الوحشية مبئات األلوفالعدوا
العرب واملـسلمني وتتعـاون بكـل أرحييـة ىف هـذه احلـروب املتوحـشة مـع أولئـك الـساسة الغـربيني 

ومبناسـبة مـا حنـن فيـه فقـد تعرضـت ىف أكـسفورد وأ . القتلة منزوعى القلوب منخوىب الضمائر
 القـرن املاضـى لعمليـة نـصب صـغرية مـن جانـب ممرضـة حراميـة تـشتغل عنـد هناك ىف سـبعينات

ــات زوجــىت، وىف ذات الوقــت كــان ىف املمرضــة اللــصة جباحــة  طبيــب قــام بعمليــة إلحــدى قريب
جعلتها تكلمىن عن بريطانيا املتحـضرة الـىت ال ينبغـى لواحـد مثلـى يعـيش فيهـا أال يكـون عنـده 

ـا ختـدع بـه فضحكت من هذا الكالم األخطل . هاتف اخلبيث الذى تقوله لصة صـغرية تظـن أ
لــنقص أمامهــا وأمــام كــل مــا متثلــه حــسب فهمهــا الــضيق املتخلــف،  واحــدا مثلــى غبيــا يــشعر 

فسكتت سكوت شـهرزاد حـني . وأفهمت هذه البكاشة أال عالقة بني التحضر وامتالك هاتف
، وأعــادت ىل مــا ك ا كــان ســكو أبــد انــت قــد ســرقته منــا ضــمن أدركهــا الــصباح، لكــن ســكو

نــة تزمــزم بــبعض الكلمــات غــري املفهومــة فكمــا يــرى القــراء . تكــاليف العمليــة، وهــى ذليلــة خز
الكرام فإن شيئا من الفهم والثقافة والتنبـه كفيـل بفـضح مثـل تلـك األخـاديع، وال خمـزون ثقـاىف 

ثعــابني وال أفــاع وال وال طبقــات مرتاكبــة وال أزل وال أبــد وال انكتــاب وال كبــاب وال هبــاب وال 
  .رفاعية وال حيزنون وال يفرحون

ومن ذلك الوادى أيضا ما يردده منذ وقت طويل االستعماريون الغربيون من أن اجلـنس 
األبيض جنس متفوق على كل األجناس ال لشىء سوى أن لون بشرته بيضاء، وأن األقدار قد 

ــرمني الــسفاحني عــبء حتــضري الــشعوب األ هكــذا يقولــون، لكــن . خــرىألقــت علــيهم هــم ا
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مقـصودهم ىف حقيقـة األمــر هـو اســتحمار واسـتعمار الــشعوب األخـرى وعــصر حلومهـا وســحق 
ت ويـساعدهم ىف ذلـك اخلـداع والعـصر . عظامها وانتهاب كل ما تتمتع بـه مـن ثـروات وإمكـا

ـم و ليـت األمـر . والشفط والقتـل والنهـب طوائـف مـن كـل شـعب مـن الـشعوب الـىت تبتلـى 
ـا شـعوب ال أمـل هلـا ىف يقف ـم أ  عند هذا احلد، فهـم يلقـون ىف ُروع تلـك الـشعوب املبـتالة 

النهوض والتقـدم والتحـضر بـل سـوف تظـل ىف أماكنهـا ال ختطـو خطـوة واحـدة إىل األمـام حـىت 
تيهـا الباطـل مـن بـني  ذا ويرى فيه حقيقـة راسـخة ال  صار كثري من أبناء تلك الشعوب يؤمن 

تون بفتاة حلوة تزعم .  خلفهايديها وال من ت التلفازية، فهم  ونفس الشىء حيدث ىف اإلعال
ا من بعدها صارت نعيما ورفاها وسعادة  ا استعملت املنتج الذى تعمل له الدعاية وأن حيا أ

ْله ينظرون إىل الفتاة احللوة الىت تتلعبط أمامهم من فرط الصحة . وصحة دائمة واملشاهدون البـُ
 والسعادة وهم حيسبون أن تلـك اللعبطـة هـى مثـرة مـن مثـار اسـتعماهلا هلـذا املنـتج بينمـا واحليوية

ـا تعـرف أنـه منـتج ضـار فاسـد لـيس لـه مـن  هى ال تقرتب منـه وال تـراه خـارج اإلعـالن بتـا أل
تــه ونفــس الــشىء . فائــدة إال َحْلــب وَجْلــب مــا ىف جيــوب البلــه األغبيــاء الــذين يــصدقون إعال

ىف موضــوع العقــم الــذى يعلــن بعــض الــشياطني املُْعــرِقني ىف الــشيطنة ممــن يتــسمى أيــضا حيــدث 
ـم قـادرون علـى فـك عقدتـه، وينتهـى األمـر ىف كثـري " الشيخ الروحـاىن املغـرىب"الواحد منهم بـ أ

من األحيان حبمل الـست الـىت كانـت عـاقرا، ويكـون محلهـا مـن سـيد الـشيخ الروحـاىن املغـرىب 
ــرم، الــذى كثــري  م مبــا تــصنع كــى يكــون هلــا ولــد وال ا ا مــا تكــون املــرأة ضــالعة معــه عــن وعــى 

وال خمـزون ثقـاىف وال انكتـاب . يطلقها زوجها النائم على صماخ أذنه ىف العـسل األسـود املطـّني 
األمر فقط حيتاج إىل تنبه ووعى للمكر والتخطيط الثعلىب وشىء من الفهم والثقافة . وال هباب

لـــنفس ىف مواجهـــة هـــذا الغـــش الـــسافل عـــدمي القلـــب مـــع قـــدر مـــن االســـتقال ل واالعتـــزاز 
لضرورة ملا يقوله . والضمري طن كالمها يقول شيئا مناقضا  أما أن كل نص يتكون من ظاهر و

ل والذى ينبغـى أن حيفـر  اآلخر، وأن املهم هو الباطن الذى ال يعيه املرسل وال خيطر له على 
قــه حـىت يــصل إليـه ويعلنــه علـى املــإل، وأنـه ينبغــى إلقـاء الظــاهر ىف الناقـد الطبقــات املرتاكمـة فو 

لة ألنه ليس بذى جـدوى، فهـو كـالم فـارغ كمـا قلـت مـن قبـل وهـذا الكـالم يقـوم . مقلب الز
على أن البشر مجيعا على بكرة أبيهم ثعالب خبيثة يقولـون شـيئا، لكـن ىف أعمـاق هـذا الكـالم 
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حلياة مؤامرة كبرية متصلة ال تنتهى أبدا، وال يكشفها سوى شيئا آخر مناقضا ملا يقولون، وأن ا
  .دكتور العبقرى

الغذامى مثاال للنسق املضمر الذى يعاكس ما ىف ظـاهر الرسـالة يـتلخص . وقد أعطى د
ىف أننــا مجيعــا نــردد أن املــرأة ليــست جــسدا فقــط بــل عقــال ووجــدا أيــضا، ولكننــا أمــام جــسد 

أو يظهر ىف إعالن، سريعا ما ننسى ما كنا نقول إننا نؤمن به، وجنرى املرأة، حني يُْذَكر ىف نكتة 
وأكـد أن ذلـك متجـذر منـذ القـدمي، واحلمـد  أنـه مل يقـل هـذه املـرة إنـه موجـود . وراء شهواتنا

يعىن سيادته أنه سوف ينجح . منذ األزل، وال ميكن أن نتخلص منه إال بفضح النقد الثقاىف له
مــا فــشل فيــه مجيــع املــصلحني والوعــاظ وعلمــاء الــدين والُعبَّــاد والزهــاد جناحــا منقطــع النظــري في

وطبعا هذا كالٌم . واألساتذة ىف املدارس واجلامعات واملشايخ على املنابر والقسس ىف الكنائس
فاٍض، فاملسألة ليست خمزو ثقافيا يعاكس ما نظهره من احرتام للمراة بـل مـسألة غريـزة مركبـة 

لطبل البلدىىف طبيعتنا ال ميك وليقـل كـل منـا مـا يـشاء عـن احرتامـه لعقـل . ننا الفرار منها وال 
ا، ولكنــه مــا إن يــشاهد امــرأة مجيلــة مثــرية تتــدلل ىف كالمهــا وىف مــشيتها وتلــبس  املــرأة ووجــدا

قة مالبسها   . املالبس األنيقة الفاتنة حىت ينشغل جبمال جسدها وأ
صـدى ملـا غـرس ىف نفوسـنا وأجـساد مـن شـهوة وهذا أمر طبيعى ال غرابـة فيـه، إذ هـو 

وليس ىف الشهوة احرتام أو احتقار، ومن مث فال تعارض بينها وبني احرتامنا لعقل املرأة . النساء
ا، إذ إن صـــوت الـــشهوة أقـــوى وأفعـــل وأشـــد متكنـــا وأعلـــى مـــن أى صـــوت آخـــر ىف  ووجـــدا

ــة ــراه اإل. الظــروف االعتيادي نــسان ىف املــرأة هــو شــكلها ولتوضــيح ذلــك نقــول إن أول شــىء ي
دلتها مثلما أن أول شىء يشد ىف الطعام هو رائحته  قتها أو  ومظهرها ومجاهلا أو قبحها، وأ
ومنظره، فـرتى الواحـد منـا إذا كـان جوعـان وشـم رائحـة الطعـام ورأى مجـال منظـره يـسيل لعابـه 

ومــن مث كــان مــن . قبــل أن يعــرف مــم تكــوَّن، وهــل هــو صــحى أو ال، وهــل هــو مــسموم أو ال
لذات املرأة، إىل حني التعـرف إىل شخـصيتها الداخليـة مـن  الطبيعى أن يشد مظهر الناس، و

ن حتــوزان كـــل . عقــل ووجــدان وذوق وتــصرف ومــا إىل ذلــك وبعــد ذلــك إن كــان هنــاك امــرأ
قتهــا وظرفهــا  الــصفات الداخليــة الرائعــة مــثال، لكــن إحــدامها تتفــوق علــى األخــرى جبماهلــا وأ

ــا حتــوز مــا حتــوزه األخــرى و  حــسن تــصرفها، فــال ريــب أن قــدرها ســيكون أعلــى مــن األخــرى أل
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دة الغـــذامى يريـــد أن يومهنـــا أنـــه قـــادر علـــى إســـكات صـــوت الـــشهوة ىف نفـــوس . لكـــن د. وز
وهـذا لـيس مقـصورا علينـا حنـن ! وليأت فيقابلىن إن أمكنه ذلك. الرجال مرة واحدة وإىل األبد

ن، اللهم إال مـن  أبناء العامل الثالث  املتخلفني بل يشركنا فيه أبناء العامل الذى ليس بثالث وال 
وحــىت هــؤالء الــشواذ تظــل . كــان مــنهم شــاذا جنــسيا، ومــا أكثــرهم اآلن ىف بــالد أور وأمريكــا

م تــسريهم وتــوجههم وتــستوىل علــيهم، وإن كانــت ىف هــذه احلالــة شــهوة الــذكران، لكنهــا  شــهو
زُيِّــن للنــاس ُحــبُّ الــشهوات مــن النــساء والبنــني والقنــاطري : "ل تعــاىلقــا. شــهوة علــى كــل حــال

ا تـَرَْكـُت مـ: "، وقال ملسو هيلع هللا ىلص"ذلك متاع احلياة الدنيا. املقنطرة من الذهب والفضة واألنعام واحلرث
َنةً ى بـَْعدِ  ـام النـساء ىف أ.ِ"النِّـساء ِمـنَ  عَلى الّرِجالِ  أَضرَّ  ِفتـْ ـن  ولـيس املقـصود ا خالقهـن، إذ إ

ـاز واملـراد أن غريـزة . قد ُخِلْقَن هكذا، فهن هنا أداة ىف يد النظـام الكـوىن، بـل الكـالم علـى ا
اجلنس غريزة قاهرة غالبة، وهلـذا حيـّسن الرسـول للـشبان املـسلمني، مـىت اسـتطاعوا الـزواج، أن 

م وال تغلبهم علـى أنفـسه . م فيقعـوا ىف احلـراميتزوجوا، وإال فليصوموا حىت تنكسر حدة شهو
ـا حـىت ال  ملرأة بعيدا عن العيون، وأال يقدم املـسلم علـى االحتكـاك  كما حذر من االنفراد 

  . يكون ذلك مقدمة لوقوعه ىف الز

الغـــذامى أن شـــهوة اجلـــنس ىف الفكـــر الغـــرىب شـــهوة جبـــارة ال . وال أدرى كيـــف فـــات د
 فرويـــد جيعـــل منهـــا حمـــور احليـــاة البـــشرية تعــرف هلـــا حـــدودا تقـــف عنـــدها ال تتجاوزهـــا حــىت إن

والــدافع األساســى لتــصرفات البــشر مجيعــا مبــا ىف ذلــك الطفــل الرضــيع، ومــن مث رأينــا انطــالق 
احلريــة اجلنــسية عنــد الغــربيني دون كــابح وال مــانع مــا دام الــشخص يريــد ذلــك حــىت لقــد قننــوا 

ة خطـــرية ىف مواســـم الـــشذوذ بنوعيـــه مـــن لـــواط وســـحاق وصـــار للـــوطيني والـــسحاقيات مكانـــ
ــال  ت، وصــار كــل مرشــح يتهافــت علــيهم ويعمــل علــى إرضــائهم بكــل ســبيل كــى ين االنتخــا

م تكــون إذن قــد حفــرت ! و ويلــك و ســواد ليلــك إذا عــريت أحــدا مــنهم بــشذوذه. أصــوا
بـــل إن ىف بعـــض الـــبالد . قـــربك بيـــديك، وعليـــك أن تتـــشهد علـــى روحـــك وتقـــرأ الفاحتـــة أيـــضا

تاألوربية دعوات أما مع اآلالت فذلك أمر مفروغ منه منذ .  لتقنني ممارسة اجلنس مع احليوا
ملناسـبة فـالغربيون هـم الـذين حولـوا املـرأة سـلعة واسـتغلوها أبـشع اســتغالل ىف . وقـت طويـل و

ا د ت، الىت ضر الغذامى مثاال على دور النسق الثقاىف ىف كشف املـستور مـن ميولنـا . اإلعال
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ا وأمهيتها البالغةورغباتنا، وكأن وأخـريا .  الغريزة اجلنسية حمتاجة إىل نقده الثقاىف لتـُْعَرف خطور
ثريهــا الـــشديد علــى أفكـــار وســـلوكنا، ال  فــنحن، وإن كنـــا نــدرك خطـــورة الــشهوة اجلنـــسية و
ــا  ــرى أن اإلنــــسان املــــؤمن يــــستطيع الــــتحكم فيهــ نــــذهب مــــذهب الغــــربيني ىف تطــــرفهم، بــــل نــ

لتزوج، وخباصة أن اإلسالم يؤثر أن واالستعفاف عنها مهم ذن هللا له  ا كان األمر صعبا حىت 
ضجا وميكنه أن يتحمل أعباءه ومسؤولياته لزواج ما دام     .  يبكر اإلنسان ما استطاع 

ملثـــل يـــزعم الغـــذامى أن اهتمـــام النقـــد األدىب كـــان منحـــصرا ىف الناحيـــة اجلماليـــة مـــن  و
ـــداع األدىب، ومل يكـــن يهـــت ملـــضمون حـــىت جـــاء النقـــد الثقـــاىف وأخـــذ القـــارئ إىل أغـــوار اإلب م 

ومـن مث . مضمون النص وكـشف الطبقـات التحتيـة املخفـاة منـه، فظهـر كـل شـىء علـى حقيقتـه
لنقـد الثقـاىف، الـذى سـيعدل احلـال . دعا د الغـذامى إىل إمهـال النقـد األدىب واالستعاضـة عنـه 

ة تـرزح حتـت االسـتبداد إىل أمـة شـورية مائـة ىف املائـة، املائل ىف بالد العرب، وحيول أمتنا مـن أمـ
" نــسق"بـــ: إذ هـو يــرى أن انــشغال الــذهن العـرىب مبعــىن الفحولــة، أو كمــا يقـال ىف النقــد الثقــاىف
وهو كـالم . الفحل، هو السبب ىف رزوح العرب مجيعا حتت نري العسف واالستبداد واالستعباد

قد األدىب كان موجودا طول التاريخ ىف بالد الغـرب، ساذج وسطحى وال يفهم أمور احلياة، فالن
وشهد الغربيون ىف ظله أنظمة استبدادية ال تعد أنظمتنا االستبدادية احلالية شيئا إزاءهـا، مثلمـا 

. شــهدوا ىف ظلــه هــو أيــضا أنظمــة شــورية وتقــدما حــضار وثقافيــا عظيمــا وال يزالــون حــىت اآلن
إن كتابــه يعــادى العقــل واملنطــق .  قرأتــه وأقــرؤه لــهوواضــح أن كــالم الرجــل كــالم نيــئ ككــل مــا

والتاريخ وحقائقه، ويتناقض بعضه مع بعض، وال يـورد فكـرة واحـدة تـصمد للنظـر، فـضال عـن 
  .  املناقشة

ومــا قالــه الــدكتور الغــذامى عــن إمهــال النقــد األدىب ملــضمون اإلبــداع قبــل ظهــور النقــد 
ــسم العمـــل املنقـــود إىل شـــكل الثقـــاىف هـــو دعـــوى غـــري صـــحيحة، فقـــد كـــان النقـــد  األدىب يقـ

وهـــو مـــا يـــدل علـــى أن النقـــد األدىب كمـــا يهـــتم . ومـــضمون، أو لفـــظ ومعـــىن أو بنـــاء وحمتـــوى
ملـــضمون ـــد . لـــشكل فكـــذلك يهـــتم  ـــد االجتمـــاعى والنق وكـــان هنـــاك النقـــد النفـــسى والنق

 االهتمــام األخالقــى والنقــد الــديىن، وكــل هــذا النقــد ينــصب علــى املــضمون، مثلمــا كــان هنــاك
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لناحيـــة  لكلمـــة واجلملـــة والعبـــارة وبنيـــة القـــصيدة أو الرســـالة والكتـــاب والقـــصة ممـــا يتـــصل 
  الغذامى هذا الزعم الغريب الذى ال يصح أبدا؟ . فكيف يزعم د. اجلمالية ىف النص األدىب

أمل يــسمع مبــا قالتــه زوجــة امــرئ القــيس حــني كانــت تفاضــل بــني وصــفه لفرســه ووصــف 
. ، فوجدت فرس علقمة أفضل؟ لقد كان معيار احلكم معيارا مضمونيا ال شـكلياعلقمة الفحل

بــت ألنــه قلــل جفانــه وجعلهــا أقــل ســطوعا ممــا ينبغــى مبــا  وحــني انتقــدت اخلنــساء حــسان بــن 
يرتتــب عليــه مــن أن عــدد قـــصاد بيتــه مــن الــضيفان ســيكون قلـــيال، كــان املعيــار أيــضا معيـــارا 

ايـة حلـرب واشتهر زهري. مضمونيا ال شكليا نـه كـان رجـال حكيمـا يـسعى إىل وضـع   كـشاعر 
عــبس وذبيــان ونــشر الـــسالم بــني القبيلتــني املتحـــاربتني بــدال مــن اجتهـــاد كــل منهمــا ىف إفنـــاء 

وحني أخـذ ابـن سـالم علـى امـرئ القـيس أنـه . وهذا ميت إىل املضمون ال إىل الشكل. األخرى
ـ لفواحش، أى يعلنها وال يسترت  ا، ألـيس هـذا معيـارا مـضمونيا ال أدبيـا مجاليـا؟ كان يستبهر 

خـذ منـه أنـساب قـريش حـىت  وحني اقـرتح رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علـى حـسان أن يقعـد إىل أىب بكـر و
دبيتـه؟ وحـني بـني  يستعني بذلك ىف رده على شعرائها، أليس هـذا اهتمامـا مبـضمون الـشعر ال 

 للمشركني من وقع السهام ىف غلس الظـالم وأن شـعر الرسول عليه السالم أن شعر حسان آملَُ 
م مشركون، والشرك ال يغضبهم،  م  ما يهجوا زميليه ىف الرد على شعرائهم أقل إيالما لكو
م فيبلـغ مـنهم ىف اإليـالم  إذ هم يتفاخرون ويتمسكون به، بينما يهجوهم حسان مبعـرات أنـسا

احـة، أمل يكـن هـذا نقـدا مـضمونيا ال شـكليا؟ وحـني ما مل يبلغه كعب بن مالـك وعبـد هللا بـن رو 
ل فيه من ِعْرض زوجـة  انزعج الرسول واملسلمون من شعر اليهودى كعب بن األشرف الذى 
العبــاس بــن عبــد املطلــب وغريهــا مــن نــساء املــسلمني، أمل يكــن انزعــاجهم ســببه مــضمون شــعر 

ًبا ذلك اليهودى ال أدبيته؟ وحني عابت سكينة بنت احلسني جرير  ا والفـرزدق وُكثـَـريِّ َعـزَّة ونُـَصيـْ
لرقـة املطلوبـة، وفـضلت مجـيال ألنـه كـان أرق حاشـية وأكثـر لياقـة ىف  م مل يعـاملوا حبـائبهم  أل
مالقاة صـاحبته، ألـيس هـذا معيـارا مـضمونيا؟ وحـني انتقـدوا عمـر بـن أىب ربيعـة ألنـه، بـدال مـن 

ا  ملرأة، يصور املرأة على أ هى الىت جترى وراءه وتغازله، أليس هذا انتقادا احلديث عن شغفه 
حية املضمون ال الشكل؟ أوليس قد فضل كثري من النقاد جريرا على الفرزدق ألن جريرا   من 
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كان أكثر استمساكا بدينه؟ أليس هذا نقدا ىف صـميم املـضمون؟ وعنـدما شـتم عبـد امللـك بـن 
  :ا فيه بقولهمروان الشاعر األخطل حني فاجأه ىف مطلع مدحية نظمه

ــــاحِ  ــؤاُدك غـــــــُري صـــ   أتـــــــصحو أم فـــــ

ــــــرََّواِح؟    لـ ـــــْحُبَك  ـــــمَّ َصــ ـــــشيََّة َهــ   عــ

    
ــن الفاعلــة: "فكــان تعليقــه علــى ذلــك ــل فــؤادك أنــت  اب ، ألــيس هــذا نقــدا يتعلــق !"ب

مبضمون الشعر ال بناحيته اجلمالية؟ أمل يتعرض إمساعيل بن يسار ِلَغطِّ رأسه ىف املاء حىت كادت 
راء إشــادته جبنــسه الفارســى ىف مدحتــه للخليفــة األمــوى هــشام بــن عبــد امللــك؟ روحــه تزهــق جــ

وحني هاج العلماء على مـا ىف شـعر احلـالج مـن خـروج علـى العقيـدة والـدين، ألـيس هـذا نقـدا 
مـــضمونيا؟ أمل ينتقـــدوا املتنـــىب أشـــد االنتقـــاد حـــني شـــبه وضـــعه ىف أمتـــه بوضـــع املـــسيح وصـــاحل 

خذوا عليه قولهعليهما السالم ىف قوميهما؟ أ   : مل 
ـــــــبالت ــــى قـــ ـــــــن فمــــــ ـــــــــفن مـــ   يرتشـ

ــــن التوحيـــــد    ـــــى مـ ـــــه أحل ـــــنَّ في   ؟"ُه

    
لكـالم عـن  أمل يهامجه بعض شراح شعره جراء محلته العنيفة على ملوك عصره وتصاحيه 
مطاحمـــه إىل احلكـــم دون أن يكـــون لديـــه مؤهالتـــه؟ أمل يتعـــرض املعـــرى إىل تـــشكيك الـــبعض ىف 

ه وضــع كتــا يعــارض فيــه القــرآن ليثبــت أنــه ال معجــز وال حيزنــون؟ أمل عقيدتــه وادُِّعــَى عليــه أنــ
إلنـس واجلـن  توا ولو بسورة من مثله، وْليستعينوا ىف سبيل ذلـك  ن  يـََتَحدَّ القرآُن املشركني 
ـم لـو شـاؤوا لقـالوا مثـل هـذا،  مجيعا، مث وجد أن أقصى ما ردوا به على ذلك التحـدى هـو أ

ن وتــسفيهه لعقــول لكــنهم مــع هــذا مل ي كفــوا عــن انتقــاد مــضامني القــرآن مــن محلتــه علــى األو
م وتقاليــدهم حــىت لقــد َرَمــُوا الرســول عليــه الــصالة  ء واألجــداد وانتقــاده لكثــري مــن عــادا اآل
جلنــون والكهانــة والــشعر، لكــنهم مل يعيبــوا أســلوب القــرآن قــط؟ وبطبيعــة احلــال فــإن  والــسالم 

ــم ىف كــل واد .  شــكلىهــذا كلــه نقــد مــضموىن ال وكــان حكــم القــرآن علــى شــعراء املــشركني أ
ــم يقولــون مــا ال يفعلــون وهنــاك كثــريون مــن . وهــذا نقــد مـضموىن كمــا هــو واضــح. يهيمـون وأ

لغيــوب  ن إعجــاز القــرآن يعــود، فيمــا يعــود، إىل مــا فيــه مــن إنبــاء  املفــسرين والنقــاد يؤمنــون 
لراقيــة، وهــو مــا يتــصل مبــضمون الــنص القــرآىن ال بلغتــه املاضــية واملــستقبلة ومــن التــشريعات ا

وحــني أُنْــِشد الرســول عليــه الــسالم شــعر أميــة بــن أىب الــصلت، وكــان قــد كفــر . وبالغتــه وبنائــه
ذلـك رجـل آمـن لـسانه، : بنبوته حـسدا ألنـه مل يكـن هـو النـىب كمـا كـان يتطلـع، قـال النـىب ملسو هيلع هللا ىلص
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لنــواحى اجلماليــة ىف الــشعر وبطبيعــة احلــال هــذ. وكفــر قلبــه ملــضمون وال يتــصل  ا نقــد يتعلــق 
  .املذكور

الغـذامى هـو املـسؤول عـن العيـوب الـىت تعـاىن منهـا الشخـصية . كذلك فالـشعر لـدى د
رخيهــم وهــذا خطــأ . العربيــة، وكــأن الــشعر هــو املقــوم الثقــاىف الوحيــد الــذى كــان للعــرب طــوال 

وبعـد اإلسـالم . ب والقـصص واألمثـال وسـجع الكهـانبواح، فقـد كـان هنـاك ىف اجلاهليـة اخلطـ
ضــية  صــار هنــاك القــرآن واحلــديث والفلــسفة والتــاريخ واجلغرافيــا والعلــوم الطبيعيــة والعلــوم الر
وكتب الـرحالت وكتـب الـرتاجم وكتـب الـسرية النبويـة، إىل جانـب اخلطـب والرسـائل والقـصص 

فهل ميكن أن يصدق عاقل مقولة .  ذلكوالنقد األدىب وكتب التفسري والتصوف والبالغة وغري
ثـري سـلىب . د ثـري؟ إنـه  الغذامى من أن الـشعر هـو املـؤثر الوحيـد ىف الشخـصية العربيـة؟ وأى 

نية وغريمها من العيوب اخلطرية الىت ال نزال تعـاىن منهـا  لطبقية واأل أصاب الشخصية العربية 
ية سـوف تـشفى منهـا إىل أن يـنفخ إسـرافيل حىت اآلن، وال أظنها حسب تقارير األرصاد الغذام

  . ىف الصور ويقوم املوتى من مراقدهم
مث كعادته ىف االنتقال مـن فكـرة إىل فكـرة تناقـضها يعـود فيقـول إنـه كـان هنـاك ىف البـدء 

مث استـشهد علـى التـصور الـذى . تصور يرفع من شأنه، وتصور حيط منـه: تصور مزدوج للشعر
ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا حىت َيرِيَه خري من أن ميتلئ : "ولحيط من شأن الشعر بقول الرس

ن اإلســـالم مــضاد للــشعر"شــعرا مـــه . ، معقبــا  وهـــذا كــالم فطــري وخطـــري، فالرســول الــذى ا
نه يكره الـشعر وينفِّـر منـه وينهـى املـسلمني عـن روايتـه وحفظـه هـو نفـسه الـذى كـان  الغذامى 

لى نظم الشعر دفاعـا عـن الـدين اجلديـد، وخيـص يشجع حسا وابن رواحة وكعب بن مالك ع
ثـريا علـى  بت مبزيد من التشجيع واإلعجاب ألن سهام هجائه كأنـت آمل وأعنـف وأشـد  ابن 

ت املـشركني مـن شـعر زميليـه ىف الكفـاح األدىب حـسبما وضـحنا آنفـا كمـا كـان يــستمع . معنـو
 ملـا ىف شـعره مـن متجيـد  من بعض صـحابته إىل شـعر أميـة بـن أىب الـصلت رغـم كفـره، وذلـك

مل لصنعته العظيمة ىف ملكوته وكان املسلمون من حوله ينظمون الشعر ويروونه وحيفظونـه . و
تــى إىل املدينــة ومعهــا شــاعرها وخطيبهــا، . ويستــشهدون بــه وىف عــام الوفــود كانــت كــل قبيلــة 

ود القبائــل مجيعــا فيقــوم كــل منهمــا جيلجــل بــصوته ىف املــسجد النبــوى، والنــىب والــصحابة ووفــ
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وإذا كان قد قيل عن لبيد بـن ربيعـة إنـه مبجـىء اإلسـالم قـد . ينصتون إليه بكل اهتمام وتقدير
من ينابيع الثقافة اإلسالمية ىف العـصرين : "توقف عن الشعر إال بيتا يتيما فقد برهنت ىف كتاىب

مية متعـددة مثلمـا أن تلك مقولة كاذبـة، إذ للـصحاىب اجلليـل قـصائد إسـال" اإلسالمى واألموى
ـا مـذ كنـا . له قصائد جاهلية وقد درسنا موقف اإلسالم من الشعر ىف قسم اللغة العربيـة وآدا

وال شـك . طال وتبني لنا أن ما يقال عن كراهية الدين احملمدى للـشعر هـو كـالم غـري صـحيح
 العرىب يدرسـون الغذامى قد درس ذلك مثلنا ألن كل طالب اللغة العربية جبامعات العامل. أن د

فِلـَم يعيـدها الغـذامى َجَذَعـًة مـن جديـد، . تلك القضية حتما، ويعرفون ما أقوله هنا عز املعرفـة
امــات املستــشرقني لإلســالم بكراهيــة اإلبــداع الــشعرى، أى كراهيــة اإلســالم  ويــذهب فــريدد ا

  جلانب من جوانب احلضارة املهمة؟ 
 عن موقف اإلسـالم مـن الـشعر حـني رأوا ومعروف استفسار الشعراء املسلمني من النىب

ت سـورة  الـىت حتمـل علـى الـشعراء وتـصفهم " الـشعراء"حرص القرآن علـى نفيـه عنـه وقـرأوا آ
ـم هـم مـن تتنـزل علـيهم الـشياطني ال  ـم يقولـون مـا ال يفعلـون، وأ م ىف كل واد يهيمون وأ

ـا الرسول عليـه الـسالم، فـسرعان مـا نـزل القـرآن يقفِّـى علـى تلـ يـة حامسـة اختـتم  ت  ك اآل
السورة تستثىن الشعراء املؤمنني الذين يردون العدوان الشعرى مبثله وينتصرون من الظلم الذى 

م وبدينهم فما معىن ترديد الغذامى هلذا الكالم السطحى الساذج؟ مرة أخرى إنـه يـردد . يقع 
امات املستشرقني للقـرآن والرسـول واإلسـالم ـذا بـل مـضى يـورد مث إن الغـذ. ا امى مل يكتـف 

  .مقوالت من هنا وهناك تقلل من شأن الشعر
الغذامى عن أمهيـة الـسياق، فكيـف  . هذا، وال أظن القارئ الكرمي قد نسى ما قاله د

تــرى أمهــل الــسياق ىف أمــر احلــديث املــذكور آنفــا هــذا اإلمهــال الــشنيع؟ إن هنــاك روايــة لــذلك 
ألن ميتلـئ جـوف أحـدكم قيحـا حـىت َيرِيَـه خـري مـن أن ميتلـئ : "احلديث جترى على النحو التـاىل

لـسند، ". شعرا ُهِجيُت بـه صـحيح أن ىف هـذه الروايـة كالمـا حـسب مقـاييس احملـدثني اخلاصـة 
فمــن الواضــح أن الرســول، طبقــا ملــا قلنــاه  قبــل . ولكنهــا تبــني ســر حتــذير الرســول مــن الــشعر

ء املـسلمني علـى رد هجـوم املـشركني عليـه وعلـى قليل، كان يستمع إىل الشعر ويشجع الـشعرا
دينه وأتباعه، ومـن الطبيعـى إذن أن يكـون تنفـريه ملسو هيلع هللا ىلص مـن الـشعر ال علـى إطالقـه بـل مـن شـعر 
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معني ال يقبله اإلسالم، وميثله آنذاك الشعر الـذى كـان املـشركون واليهـود ينظمونـه ىف العـدوان 
ى شـعر مــن شـأنه أن يثــري األحقـاد القدميــة الـىت كانــت بــني علـى اإلســالم واملـسلمني، وكــذلك أ

  . األوس واخلزرج مثال قبل أن تسلم القبيلتان
ه جوه عليه الصالة والـسالم مـسمية إ : ومن األول قول أم مجيل زوجة عمه أىب هلب 

ًا" َلْينـا، وَأْمـَره َعـَصْيناامذممً ": "دمحم"بدال من " ُمَذممَّ معروفـة طبعـا تلـك الواقعـة و ".  أبـَْينا، ودينَـه قـَ
الىت كاد حيا األوس واخلزرج بعد اإلسالم أن يتقاتال فيها قتاال شرسا جراء حتريش أحد اليهود 
بينهما إذ جلس مع رجاهلما ذات يوم وهم ىف أحـسن حـال مـن املـودة والـصفاء وأخـذ ىف ذكـر 

الفريقـان وأوشـكا أن وقائع احلـروب الـسابقة بـني القبيلتـني ومـا قيـل فيهـا مـن أشـعار حـىت هـاج 
لروايــة الــىت أوردهــا د. يتــضار لــوال أن النــىب تــدارك األمــر حــني بلغــه مــا وقــع . أمــا إن أخــذ 

الغــذامى علــى حرفيتهــا فلــسوف نقــع ىف حــيص بــيص جــراء التنــاقض الــذى سنــصطدم بــه منــذ 
ــا شــيئا، وهنــاك شــيئ ــه يقــول هن ــه الــسالم معــه وكأن ا آخــر الوهلــة األوىل ممــا يبــدو الرســول علي

وحاشــاه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقــع ىف شــىء مــن . يتنــاقض معــه، دون أن يتنبــه ملــا ىف كالمــه مــن تعــارض أبلــق
وعلى كل حال لقد وضح القرآن القضية وبني أن الشعر الـذى يقولـه املـشركون ىف حـق . ذلك

لتنفري والتحذير، أما الشعر الذى يرّد بـه املؤمنـون ع لـى ذلـك الـشعر النىب ودينه هو املقصود 
طـالق فينطبـق . فهو خارج عن التنفري والتحذير، بل يستحق التشجيع واإلشادة وأما الـشعر 

عليه قاعدة احلالل واحلرام، فما كان منه سبا وشتما وحتريشا بني النـاس مـثال فهـو غـري مرحـب 
  .   ال مانع منه: به، وما كان ىف غرض مشروع فأهال به وسهال أو على األقل

هنا، مبناسبة مـا حنـن فيـه مـن الكـالم عـن أمهيـة الـسياق ووجـوب مراعاتـه حـىت ال وأذكر 
تتناقض النصوص ونلفى أنفسنا ىف متاهة وحرية ال خمرج لنـا منهـا، أنـىن كنـت أحاضـر الطـالب 
ـاز ىف القـرآن، وكـان زمالئـى  يوما ىف تربية الطائف ىف تسعينات القرن املاضى، وجاءت سرية ا

م، يتجنبـــون اخلـــوض ىف ـــام ىف عقيـــد  ذلـــك املوضـــوع وأشـــباهه حـــىت ال يعرضـــوا أنفـــسهم لال
از ىف القرآن طبقا الجتاههم ىف الـسعودية، لكـىن أجبـتهم  فاعرتض بعض الطالب على وجود ا

ـاز ىف كتـاب هللا لتـصادمت نـصوصه تـصادما مزعجـا : فكـان سـؤاهلم. ننا لـو رفـضنا القـول 
ومـا كـان ربــك : " ينفـى حبــقٍّ عـن هللا سـبحانه وتعـاىل النــسيانإن القــرآن مـثال: كيـف؟ قلـت هلـم
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نَــُسوا هللا : "، وىف مواضــع أخــرى منــه نــراه يقــول عــن املنــافقني"ال يــضل رىب وال ينــسى"، "نَــِسيا
تُنا فَنِسيَتها، وكذلك اليوم تـُْنَسى: "، وللكافر"فَنِسَيهم وعلى هذا فال بد من ".  كذلك أتتك آ

ذا املعـىنفا: مراعاة السياق . لنسيان املنفى عن هللا هو النسيان املعروف، وهللا ال ينسى شيئا 
فـسكتوا ومل يعقبـوا مبـا . وأما النسيان املثبت له جل شأنه فهـو إبعـاده املنـسى عـن رمحتـه ولطفـه
  . يدل على أن كالمى دخل أدمغتهم، أو هكذا تصورت صوا أو خطأ

ى إذا كان الشعر ىف نظر العرب بعد اإلسالم تر : الغذامى. وهنا حنب أن نستفسر من د
؟ )سـيان: أو عليـه(ذميما على هذا النحو  فكيف تسند إليه كـل ذلـك التـأثري الـذى تدعيـه لـه 

ــة ــة نقدي ــه نظري ن املؤســسة الثقافيــة مل تعتمــد هــذا املوقــف ومل تتخــذ من ــه جييــب  . املــضحك أن
م ىف التح: وعبثا نتساءل قري من شأن الشعر ال ينتمون إىل تلك وهل العلماء الذين استشهد 

املؤسسة الثقافية؟ فكيف  ترى؟ واضح أن الرجل يقـول كالمـا مفككـا ال يـستطيع أن يـصمد 
مث هو جيعل من الشعر وحده كيان الذات العربية، وكـأن العـرب مل يكونـوا . أمام النقد والتدقيق

م ســوى الــشعر ون بُلْمَجــة منــه كلمــا يفطــرون بــه ويتغــدَّْون ويتعــشَّ : يعرفــون ىف حيــا ْون ويتــصربَّ
ريـخ وال خطـب وال رسـائل وال  م بـني الوجبـات، فـال قـرآن وال حـديث وال  قرص اجلوع بطـو
ن وال علـم كـالم  ت وال فلـسفة وال تفـسري وال فقـه وال نقـد أدىب وال مقارنـة أد قصص وحكا

وال رسالة الغفران وال رسالة وال تصوف وال كتب رحالت وال تراجم وال سري نبوية وال مقامات 
حى بن يقظان وال ألف ليلة وليلة وال سري شـعبية وال عبـد احلميـد وال ابـن املقفـع وال اجلـاحظ 

وَال سهل بن هارون وال ابن الكلىب وال أبو الفرج األصفهاىن وال القاضى التنوخى وال القاضى  
ـــة ـــن قتيب ـــن عبـــاد وال اب ـــن العميـــد وال الـــصاحب ب ــن ســـالم وال القاضـــى الفاضـــل وال اب  وال ابـ

اجلرجاىن وال اآلمدى وال اهلمداىن وال احلريرى وال أبو حيان التوحيدى وال الوطواط وال الغزاىل 
وال الشعراىن وال ابن حزم وال لسان الدين بن اخلطيب وال املعرى وال ابـن خلـدون وال الطـربى 

س وال الــسيوطى وال وال ابـن كثــري وال املــسعودى وال املقريــزى وال ابــن تغــرى بــر  دى وال ابــن إ
يوسف البديعى وال ابن فضالن وال ابن بطوطة وال ابن جبري وال اإلدريسى وال املقرى وال ابـن 
قـوت  األثري وال ابن رشيق القريواىن وال عبد القـاهر اجلرجـاىن وال صـالح الـدين الـصفدى وال 

ال ابــــن فــــضل هللا العمــــرى وال احلمــــوى وال ابــــن شــــاكر الكتــــىب وال النــــويرى وال الــــسكاكى و 
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ـــذا إلغـــاء للعقـــل... القلقـــشندى الغـــذامى يعـــود فيقـــول إن الـــشعر . والغريـــب أن د. والقـــول 
العرىب، الذى زَنَّه بتشويه الشخصية العربية، يشتمل على صفات أخالقيـة ومجاليـة راقيـة حيـسن 

 إذا كان األمر كذلك، وكـان :والسؤال هنا هو. بنا أن نتعلمها وأن نتمثلها ونرىب الناشئة عليها
ثــري ســوى تــشويه الشخــصية  ىف شـعر صــفات مجاليــة وأخالقيــة راقيـة، فكيــف مل يكــن لــه مـن 

 العربية وإفسادها فسادا ال سبيل إىل تقوميه، فضال عن إصالحه؟

مث يرجــع فريكــز علــى صــورة الــشاعر الــشحاذ املنــافق املــداح، والــشاعر اهلجــاء صــاحب 
، وكأن هذا هو كل ما ورثناه مـن الـشعر، فـال )الفحل( املمدوح الطاغية اللسان السام، وصورة

شعر المـرئ القـيس وال شـعر لـزهري وال شـعر لطرفـة وال شـعر لعنـرتة وال شـعر حلـامت الطـائى وال 
شعر لعمرو بن كلثوم وال شعر للُمَرقَِّشْني وال شعر لُعْرَوة بن الورد وال شعر للخنـساء وال شـعر 

ميل وال شعر لعمر بن أىب ربيعة وال شعر لكثريِّ عـزة وال شـعر للمجنـون وال حلسان وال شعر جل
شـعر البـن َذرِيـح وال شـعر لـذى الرمـة وال شــعر لـصاحل بـن عبـد القـدوس وال شـعر للعبـاس بــن 
األحنـف وال شـعر ألىب الــشمقمق وال شـعر للَعَكــوَّك وال شـعر للـصنوبرى وال شــعر البـن املعتــز 

ْمـداىن وال شـعر للـشريف الرَِّضـّى وال شـعر للـشريف املرتـَضى وال شـعر وال شـعر ألىب فـراس احلَ 
واحلــق . إخل... ألىب العـالء وال شـعر ليحـىي الغـزال وال شـعر البــن زيـدون وال شـعر للبهـاء زهـري

بـل إن . أنىن لو مضيت من هنا للـصبح فلـن أنتهـى مـن سـرد أمسـاء ذلـك الـضرب مـن الـشعراء
ــشعراء املـــداحني واهلجـــائني أ ـــة والرقـــى أو ىف روعـــة الوصـــف للـ ـــة ىف الرق نفـــسهم ألشـــعارا  غاي

والتـصوير قلمـا يعثـر الواحـد منـا علـى نظريهـا ىف الـشعر العـاملى، كقـصيدة الفـرزدق ىف الـذئب، 
ـــه، وقـــصيدة أىب نـــواس ىف متجيـــد هللا،  ء ابن ـــة املفحـــشة، وقـــصيدته ىف ر ـــشار الرائي وقـــصيدة ب

لنــدم علــى قتـل زوجتــه ورد، وقــصيدة البحــرتى ىف وقـصائده ىف جنــان، وقــصائد ديـك اجلــن ىف ا
ـــات أىب متـــام ىف وصـــف  ـــل املتوكـــل، وأبي ـــصيدته ىف احلـــزن علـــى مقت ـــوان كـــسرى، وق وصـــف إي
ء دمحم  لقمريتني املتحـابتني علـى غـصن الـشجرة، وقـصيدته ىف ر الطبيعة، وأبياته ىف اإلعجاب 

ء ابنه األوسط، وأبياته بن محيد الطوسى، وقصيدته ىف فتح عمورية، وقصيدة ابن الر  ومى ىف ر
ىف وصف الشمس عند الغروب، وقـصيدته ىف توحيـد املغنيـة، وقـصيدته ىف تـصوير القيـان وقـد 
ن أمهات حينون على بنيهن ويرضعنهم،  محلن على صدورهن أعوادهن ورحن يعزفن عليها وكأ
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 لألسد، وقصيدته وقصيدة املتنىب ىف وصف  الربكة، وقصيدته ىف وصف مصارعة بدر بن عمار
ىف الشكوى من احلمى، وقـصيدته ىف الـرد علـى خطـاب سـيف الدولـة بعـد مغادرتـه مـصر هـر 
ء جدتــــه، وقــــصيدته ىف وصــــف شــــعب  ــصيدته ىف ر ء خولــــة، وقــ ــن كــــافور، وقــــصيدته ىف ر مــ

لقليل... بوان قل  ا كيفما اتفق واجتزأت فيها  َأَوهذا كله مل يكـن لـه . وهذه جمرد عينه سرد
َحاذى واهلجائى فحسب؟    أثر ىف الشخصية العربية، بينما كان التأثري كل التأثري للشعر الشِّ

لـشعر ويُـْصِليه . وكعادة د الغذامى ىف تقافزه من النقيض إىل النقيض جنـده يلحـق النثـر 
نه يقوم على الكذب والنفاق والتظاهر مبـا لـيس ىف صـاحبه وكـأن النثـر . هو أيضا ذما وتعيريا 

وهذا لو كانت الرسـائل واخلطـب تقـوم دائمـا علـى هـذا العيـب .  الرسائل واخلطب فحسبهو
إن النثــر أوســع مــن أن ينحــصر ىف اخلطــب والرســائل كمــا هــو معــروف، . ال تفارقــه وال يفارقهــا

لقد ذكر بضع عشرات من أمساء . الغذامى أن يوهم قراءه بغري ذلك. ولست أعرف مل يريد د
 فهل هؤالء ال خياطبون العقل وإمنـا يهيجـون الوجـدان ويكـذبون ويتـصاحيون الناثرين قبل قليل،

لــزور والباطــل والتفــاخر الزائــف؟ هــل كــان عمــل مــن خيطبــون ىف اجليــوش قبــل الزحــف لقتــال 
نفــسهم وقبــائلهم ومــضغ الكــالم الفــارغ الــذى ال حمــصَّل منــه؟ هــل مــن  األعــداء هــو التفــاخر 

صـصون خطــبهم ملـدح قبـائلهم وأنفـسهم ويغـالون ىف ذلــك وال خيطبـون اجلمـع واألعيـاد كـانوا خي
ــدين الكرميــة املــستقيمة؟ هــل كــان كتــاب الرســائل  ــى العقــل واملنطــق وقــيم ال يعّرجــون أبــدا عل
الديوانية يفعلون ذلك؟ أبدا بل كانوا يعربون عن الدولة ىف كل ما خيطُّون كما هو معروف وكما 

م الدولة كى يطنطنوا مبفاخر قبائلهم الكاذبة؟ قد يكون ينبغى أن يكون األمر، وإال فهل أجَّر 
الغـذامى، لكـن منـذ ذلـك احلـني . الغالب على بعض خطب العرب ىف اجلاهليـة هـو مـا يقولـه د

د بـن أبيـه أو احلجـاج أو قطـرى  مرت مياه ال حتصى كثـرة ىف النهـر، وإال فهـل كانـت خطـب ز
 املـشكلة أن الغـذامى يريـد أن يوقـف مـسرية بن الفجاءة مثال جتـرى علـى النحـو الـذى يـصوره؟

  . التاريخ ويثبت املصوِّرة على بعض اخلطب ىف اجلاهلية تثبيتا أبد
ا  ا  بل إن الغذامى حني مل  جيد ىف رسائل عبد احلميد ما يعضد أطروحته املتهافتة عا

ا مل جتر على التفاخر الشخصى. فليكن. قائمة على الزخرف اللغوى لفحولة املهم أ  والقبلى 
آلخـــرين كمـــا يريـــد منـــا  والظلــم والتعـــاون علـــى العـــدوان وعـــدم اتقـــاء هللا ىف أى شـــىء يتعلـــق 
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". طلعـت فــشنك"ومعــىن هـذا أن أول طلقـة أطلقهــا الغـذامى مـن مــسدسه . الغـذامى أن نعتقـد
ا من مسدسه فشنكا واحلمد  ا عبد . وسوف تكون كل طلقة يضر وهذه آخر رسالة بعث 

أمـا : "احلميد وهو منهزم مع مروان بن دمحم آخر اخللفاء األمـويني، واجليـوش العباسـية تطاردمهـا
لكـره والـسرور فمـن سـاعده احلـظ فيهـا سـكن إليهـا، . بعد فـإن هللا تعـاىل جعـل الـدنيا حمفوفـة 

ـــا ذمهـــا ســـاخطً  ْتنـــا أفـــاويقَ .  هلـــاا عليهـــا، وشـــكاها مـــستزيدً اومـــن عـــضته بنا  وقـــد كانـــت َأَذاقـَ
ا، وَخـــُشن ليِّنهـــا، فأبعـــدتنا عـــن  ُ فـــرة، ورحمتنـــا ُمَولَِّيـــة، َفَملُـــح َعـــْذ اســـتحليناها مث مجحـــت بنـــا 

رحـة زحـة، والطـري  م تزيـد مـنكم . األوطان، وفرقتنـا عـن اإلخـوان، فالـدار  وقـد كتبـُت واأل
ا يكـن آخـر العهـد بكـم وب. ا، وإليكم وجـدً ابعدً  نـا، وإن يلحْقنـا فـإن تـتّم البليـة إىل أقـصى مـد

ى نسأل هللا تعاىل، الـذ. ظُْفٌر جارح من أظفار عدو نرجع إليكم بُذلِّ اإلسار، والذل شرُّ جار
دار آمنــة، جتمــع ســالمة  يعــز مــن يــشاء ويــذل مــن يــشاء، أن يهــب لنــا ولكــم ألفــة جامعــة، ىف

ن، فإنه رب العاملني وأرحم الرامحني   ". األبدان واألد
تــرى هــل !  أمحــر اخلــدين: لغــذامى مل جيــد ىف الــورد عيبــا فقــال لــها. دومــن الواضــح أن 

قـد  هذه  عليكم  قرائى الكرام تعبريات بليدة مكررة إلظهار التأنق ليس إال كما يـزعم 
الغــذامى ىف تــذوق النــصوص وتقيــيم األســاليب واملــضامني؟ إنــىن، . اهلمــام؟ هــذا هــو مــستوى د

لـشجى والـشجن تعاطفـا وأ غري املتعاطف أصال مـع  بـىن أميـة، ال أملـك نفـسى مـن الـشعور 
مع عبد احلميد، وخباصة حني أعرف أن مروان بن دمحم عرض عليـه أن يرتكـه ملـصريه وينطلـق ىف 
ــم ال يريــدون عبــد احلميــد بــل  حــال ســبيله ىف بــالد هللا الواســعة دون خــوف مــن العباســيني أل

ـا النهايـة، والنهايـة الـشنيعة، مل يقبـل هـذا يريدونه هو نفسه، لكن عبد احلميـد، رغـم  معرفتـه 
إن ما كتبه عبد احلميد هلو من الكتابة . االقرتاح وظل ىف رفقة سيده إىل أن قتال معا قتلة بشعة

ذا األسلوب، لكن الناقد احلصيف هو الذى يضع . العالية الغالية صحيح أننا ال نكتب اآلن 
لتارخيى واإلبداعى ويستطيع تذوق األساليب املختلفة ويتلذذ النصوص الىت ينقدها ىف سياقها ا

كـالت الـشعوب املختلفـة حـني  ا ويقدرها حق قدرها مثلما يستمتع متـذوق الطعـام احملـرتف 
كل أطباقه القومية   .خذه األسفار إىل هذا البلد أو ذاك رغم أنه ىف بلده وبني أهله إمنا 
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لتــن. دمث إن  قص مــن عبــد احلميــد بــل ينطلــق فيأخــذ ىف طريقــه ابــن الغــذامى ال يكتفــى 
ته شيئا صاحلا بل ميسح به األرض، مث يتـابع االنطـالق فيـدهس   املقفع وال يرتك فيه وال ىف كتا

م ) القصصية(ُكتَّاب املقامات  م أية جدوى ومتهمـا أسـلو على بكرة أبيهم غري راء ىف إبداعا
لـيم الكديـة والكـذب، بينمـا املقـاميون ىف الواقـع ال نه أسلوب متصنع ال يقـدم شـيئا سـوى تع

ــضحون حــــيلهم  م الكديــــة والكــــذب بــــل يــــصورون الكديــــة واملكــــدين ويفــ يعّلمــــون ىف مقامــــا
ويضحكوننا ملء أشداقنا، كل ذلك ىف أسلوب عجيب بلـغ الغايـة ىف الرباعـة واإلمـساك بزمـام 

ــة  املقامــات ســوى أالعيــب لغويــة أعــرف أن هنــاك مــن ال يــرى ىف. األمــور دون أى اهتــزاز البت
وأرى أن  . وبالغيـة، لكــىن تعــودت منــذ صــغرى أن أحكِّــم عقلـى دائمــا فيمــا يقــال وفيمــا يـُْعَمــل

ا مسجوعة ) القائمة على احلكاية(كاتب املقامات  إمنا هو مؤلف قصص قصرية بديعة رغم كو
اهلواء فيمشى وجيرى فوقه إنه كمن يستعمل احلبل املشدود ىف . وحمملة بتزاويق البديع املختلفة

كــل ويــشرب ويــروح وجيــىء ويتقــافز دون أن يفقــد توازنــه  ــام ويقــرفص و وجيلــس ويــنهض وين
فهل من يصنع هـذا يعـاب؟ نعـم إننـا ال نـستعمل هـذا األسـلوب بـل ال نـستطيعه أصـال، . حلظة

ساليبنا امل رتسـلة فإننـا لكننا من اإلنصاف حبيث إذا رأينا من يستطيعه ويؤدى به ما نؤديه حنن 
إن املقامـات ليـست جمـرد حيـل بالغيـة . تف له ونصفق إعجـا بـه ونثـىن عليـه ومنـدح مواهبـه
ولقد وقف صالح الدين الصفدى أمام . واستعراضات لغوية، بل هى فن قصصى فكاهى رائع

ىف العبارة األخرية الىت تتحـدث عـن األلـوان وتـستعملها اسـتعماال جمـاز بلـغ الغايـة مـن الروعـة 
رىن معه أميا انبهار" املقامة البغداية"النص التاىل من  والكالم ىف النص هـو  . للحريرى مبهورا و

كــالم بطلــة املقامـــة املخادعــة الظريفــة الـــىت ليــست ىف احلقيقــة ســـوى أىب زيــد الــسروجى بطـــل 
ــة مجعــاء متخفيــا ىف زى امــرأة عجــوز ومتخــذا َســْحَنتها وَمسَْتهــا ممــا يع جــز عــن املقامــات احلريري

مـــْن  أىنّ . وِمثـــاَل األراِمـــل. اعَلمـــوا  مـــآَل اآلِمـــلِ : "اإلتيـــان مبثلـــه اللـــص الظريـــف أرســـني لـــوبني
ِت العقائِـــلِ . ســـَرواِت الَقبائِـــلِ  . ويَـــِسريوَن القْلـــبَ . َحيُّلـــوَن الـــّصْدرَ ى وبـَْعلـــى ْمل يـــَزْل أهلـــ. وَســـرّ

جلَــوارِِح األْكبــادَ . ّدهُر األْعــضادَ فلّمــا أْرَدى الــ. ويُولُــوَن اليَــدَ . وميُْطُــوَن الّظْهــرَ  وانقَلــَب . وفجــَع 
وَوَهنـِت . وصـَلَد الزَّنْـدُ . وفُِقَدِت الّراحـةُ . وذهَبِت العنيُ . وَجفا احلاِجبُ . نَبا الّناِظرُ .  لَبْطنٍ اظْهرً 

نَـِت املَراِفـقُ . وضـاَع اليَـسارُ . الَيمنيُ  بٌ . و .  العـيُش األخـَضرُ فُمـُذ اْغـربّ . ومل يْبـَق لنـا ثَنيّـٌة وال 
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ـــْود. األبـــيضُ ى اســـَوّد يـــْوم. واْزَوّر اْحملبـــوُب األصـــَفرُ  العـــدّو  حـــىت رَثَـــى ىل. األســـَودُ ى وابـــَيّض فـَ
  أى إبداع هذا؟!  إهلى". !فحّبذا املوُت األَمحرُ . األزَرقُ 

ــذا الــسحر املــدهش الــشاده مــا رواه الــصفدى ىف  وقــد بلــغ إعجــاب القاضــى الفاضــل 
ا على : "، إذ قال عن مقامات احلريرى" على املثل السائرنصرة الثائر" حيكى أن الفرنج يقرأو

ــا ا ويتنــادمون حبكا م ويــصورو ومــا ذاك إال أن هــذا الكتــاب أحــد مظــاهره . ملــوكهم بلــسا
ت املضحكة، والوقائع الىت الوقوف عليها تطلعـت نفـسه إىل  إذا شرع اإلنسان ىف تلك احلكا

هذا إىل ما فيهـا مـن احلكـم . وتشوقت نفسه إىل الوقوف على آخر تلك القصةإليه، ى ما تنته
ــال الــىت ــاب  واألمث ــة"تــشاكل كت ــه املختلفــة " كليلــة ودمن ــا فيهــا مــن أنــواع األدب وفنون وإىل م

شــهاب الــدين حممــودا رمحــه هللا تعــاىل حــني قــراءة هــذا ى ومسعــت القاضــ... وأســاليبه املتنوعــة
الفاضــل رمحــه هللا تعــاىل أراد معارضــتها، وصــنع ثــالث عــشرة ى ضــأن القاى الكتــاب عليــه حيكــ

اعلمـوا  : "املقامـة الرابعـة عـشرة ىفى مقامة عارض كـل فـصل مبثلـه حـىت جـاء إىل قـول احلريـر 
ت العقائــل مــآل اآلمــل ومثــال األرامــل، أنــىن ى وبعلــى مل يــزل أهلــ. مــن ســروات القبائــل، وســر

فلمــا أردى الــدهر األعــضاد، .  الظهــر، ويولــون اليــدحيلــون الــصدر، ويــسريون القلــب، وميطــون
جلوارح األكباد، وانقلب ظهرا لبطن، نبا الناظر، وجفا احلاجب وذهبت العني وفقدت  وفجع 

ب نت املرافق، ومل يبق لنا ثنية وال  فمذ اغرب العيش .  الراحة، وصلد الزند، ووهت اليمني، و
ــْودِ ى األخــضر، وازور احملبــوب األصــفر، اســود يــوم  األســود، حــىت رثــى ىلى األبــيض، وابــيض فـَ

تــ: ، فقــال الفاضــل"العــدو األزرق، فحبــذا املــوت األمحــر اإلنــسان بفــصل يعــارض ى مــن أيــن 
هيـك مبـن يقـول مثـل . أو كمـا قـال. هذا؟ مث إنـه قطـع مـا كـان َعِملَـه مـن املقامـات ومل يظهـر و

لعجــز الفاضــل ىفى القاضــ أمــا أ فكلمــا قــرأت هــذا الفــصل و . حقــه مثــل هــذا، ويعــرتف لــه 
جة السار  جة وال  ترسُّل جتد ى أ وىف. بطلعة الصباحى وذكرته أجد له نشوة كنشوة الراح، و

  ".له هذه اخلفة والطالوة، ومل تـَُروِّْجه األسجاع؟ى نظري هذا الفصل الذ
ت نثريـة منـذ اجل اهليـة مث يفقد الغذامى أعصابه فيطيح بكل مـا جيـده ىف طريقـه مـن كتـا
فكـل  . حىت الوقت احلاىل مبا ىف ذلك من كان ميكنه أن يتخذهم عو لـه ودلـيال علـى مـا يقـول

كتاب النثر مدينون معيبون مل يستطع واحد منهم التفلت من إسار النسق الثقاىف مبـا فـيهم طـه 
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اىن حــسني، وِضــْمًنا العقــاد واملــازىن وزكــى مبــارك وأمحــد أمــني وكــرد علــى وخليــل مــردم ونــزار قبــ
كثري وحمفـوظ ومحـزة شـحاتة وأمحـد الـسباعى وغـازى القـصيىب، اللهـم إال شخـصا واحـدا ىف  و
ـــاقض والـــضحولة  ــل مـــن الركاكـــة والتفكـــك وىف أفكـــاره كثـــري مـــن التن أســـلوبه شـــىء غـــري قليـ
تـى منتفـشا متكلمـا  والفجاجة هـو الغـذامى نفـسه، الـذى يـسطو علـى فكـر بعـض الغـربيني مث 

وهــذه حالــة نفــسية .  مجــع املتكلمــني شــعورا منــه بفخامتــه وجــالل قــدرهبــضمري" مــشروعنا"عــن 
قـد املتعبقـر كـل إجنـازات األمـة العربيـة . حتتاج إىل دراسة وحتليل بل يصل األمر إىل أن يلغـى 

رخيهـا الطويـل أى أننـا أمـة متخلفـة . واإلسالمية ىف جمال الفكر والعقـل واالجتمـاع علـى مـدار 
الغــذامى، فهــو نــسيج . ن، أى إىل أن تقــوم الــساعة فــال نكــون، مــا عــدا دمــذ كنــا وإىل أال نكــو 

وحده، وقد بعثه هللا ليمسح بَشطَّابٍَة أمة العروبة واإلسالم مـن خريطـة التـاريخ ويـريح العـامل مـن 
  . شرها فال يبقى سوى الغذامى، والغذامى وحده

شاعر أو ذاك ولدن حديثـه عـن تـشكل الفحـل يقـف الغـذامى عنـد بعـض أبيـات هلـذا الـ
نــه كيــت وكيــت وأن أحــدا ال يــسامته ألنــه خملــوق متفــرد أو مــا إىل ذلــك، مغفــال  يتمــدح فيهــا 
نـه مل يقـل  سائر شعره الذى يقـول شـيئا آخـر بـل أشـياء أخـرى، ومومهـا القـارئ بتلـك الطريقـة 

ا قـول ال. طوال حياته سـوى هـذه األبيـات املغاليـة ىف االفتخـار فـرزدق ومـن األمثلـة الـىت يـضر
  :جلرير ىف إحدى نقائضه معه

ــو ذاهــــــب ــذى هــــ ــــ ــــــإىن أ املــــــوت ال   ف

ــــسك    ــت حماولُــــــهْ . بنفــ ــــف أنــــ ـــانظر كيــ   فـــ

    
  :وَرد جرير عليه

  يفـــىن املـــوت، والـــدهر خالـــد. أ الـــدهر

ـــــــهْ     ـــيئا يطاوُل ــــــدهر شــــ ـــــــل الـ ــــىن مبث ـــ   فِجْئ

    
ــو يؤكــــد أن قــــول الــــشاعرين علــــى الرتتيــــب ل ىف متغلغــــ" أ الــــدهر"و" أ املــــوت: "فهــ

إن هـى إال حياتنـا الـدنيا منـوت وحنيـا، ومـا : "الشخصية العربية، مـع أن اجلـاهليني كـانوا يقولـون
ــا إال الــدهر ــا "يهلكن لن ــم ميتــون وأن الــدهر مهلكهــم، فمــا  ، فهــو اعــرتاف مــن املــشركني 

ن رسـوهلم نفـسه ميـت كمـا يقـول القـرآن؟ إن األمـر ال خيـرج عـن مبالغـ ات ملسلمني املـؤمنني 
بــل إن النــاس العــاديني ليقولــون كالمــا مثــل هــذا عنــدما يريــدون أن يهــددوا أحــدا أو . الــشعراء

لكـــالم والطريـــف أن الغـــذامى نفـــسه يقـــول إن جريـــرا ظـــل ينـــتفض حـــني مســـع بيـــت . يغـــالبوه 
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ــه  ــَود الــشعر فقــال بيت ــه ِمْق ــه حــىت الن ل ــرد علي ــة عــن ال الفــرزدق ووجــد نفــسه عــاجزا ىف البداي
ـذا أى. املذكور  أن هذا القول غري متجذر ىف الشخـصية العربيـة، وإال ألجـاب جريـر خـصمه 

أليس كذلك؟ وهل الكالم . البيت من أول وهلة ما دام حاضرا بداخله بل متغلغال بل متجذرا
إن ادعاء كل أحد أنه هو . وقت اخلصام واملنافسة عليه مجرك؟ إن الغذامى جيعل من احلبة قبة

ألنه ال ميكن " طق حنك"هر معناه أن هذا كالم ال يصدقه أحد وأنه جمرد املوت أو أنه هو الد
أن يكون كل إنسان هو املـوت أو أن يكـون هـو الـدهر، وإال فلـن ميـوت أحـد ولـن ينـال أحـدا 

وعلى كل حال ها هو ذا الفـرزدق يقـر بتقدمـه ىف العمـر وابيـضاض شـعره، وينكـسر . سوء قط
، وهـى أن احليـاة موشـكة أن تفارقـه وأن املـوت كـاِرٌب أن أمام هذه احلقيقـة ويستـسلم لنتائجهـا

  : تى فيأخذه
ـــــد َتَكـــــرَّهَن َجمِلــــــسي ـــــذارى َق   رََأيـــــُت الَع

ــنَ     ــــــ ــــلُّ َشــــــــبابِ : َوقُل ــــ ــَك ُك ــــــ ــــــــَوّىل َعن   تـَ

    
ــــا ــــــ ـــــــــ ـ ــــازَلتـُُهنَّ، َوُرمبَّ ـــــــــ ــــــْرَن ِإذا هـــــــ ـــــــــ ـــــ   يـَنـُ

ــــــــــنَّ ىف    ـــــــوايب َأراُهــــــــ ـــــــــ ــــــــــَري نَــ ـــ ِر غَـــــ   اِإل

    
  َمـــضىى الَّـــذَعَتـــَنب َعَلـــى َفقـــِد الـــَشباِب 

ــــــنَّ     ـُـــ ـــَني ِعتــــــــــابِ : فـَُقلــــــــــُت َهل   الَت حـــــــ

    
نه قد شاب وأن الشباب  وها هو ذا مرة أخرى يقر حزينا منكسرا ىف النصوص التالية 
الــذى ذهــب ال عــودة لــه، وأن الــدهر ُخيْــِضع اجلميــع حلكمــه، فــال يقــدر أحــد علــى مراجعتــه ىف 

ديد . شىء ديـد فـارغوهذا كله عكس ما قاله جلرير ىف حلظة  . هو نفسه يعلم قبل غـريه أنـه 
ا جمرد رغبة فارغة ىف االنتصار ىف ميدان الكالم   :إ

ـــــــــــرُّهُ  ـــ ــِشيِب َأَم ــــــ ُم املَــــــ ّ ــــــــــدهَر َأ ــــ   َأرى ال

ــــــهْ     ـــــــــ ــــَشباِب َأطايُِب ــــ ــــــ ُم الـ ّ ــــا، َوَأ ــــــ ـــــ   َعَلْين

    
ــَلتا ــــــ َزَل الـــــــــَشيُب الـــــــــَشباَب فََأصـ   ِإذا 

ـــه    ــــدَّ غاِلبُــــــ ــشيُب ال بُـــــ   بِــــــــَسيِفيِهما َفالـــــــ

    
ـــاِزمٍ  ـــــرَّ هــــــ ــــ ــــــزوٍم َو َش ــــــَري َمهـــ ـــ ــــا َخ ـــــ   َفي

ـــهْ     ــشَّباِب َكتائبُــــ ــت ِللـــــ ـــشيُب راقَـــــ   ِإذا الــــ

    
ــعٍ  ـــــ ـــــــْيٍب ِبراِج ـــــــَد َش ـــــــباٌب بَع ـــــــيَس َش   َوَل

ـــــهْ     ـــــَدرَّ حاِلُب ـــَع ال ــــَدهِر َحـــــّىت يـَْرجــ   يَـــــَد الـ

    
*   *  *  

    
ـــد تـُـــَرى ـــشباَب فـََق ـــشيُب ال ـــِن ال   ِإن يُظِع

ــــــــا غُ     ـــــْرَم َعنهـــ ــــــ ـــٌة َمل يـُ ــــــ ــ ـــُه ِلمَّ ــــــــــالَــــــــ ـ ُ   را

    
ـــــس ـــــِئن َأصـــــَبَحت نَف ــــُب َلطاَلمـــــاى َل   ُجتيـ

ـــــىن    ــــــ ـــــــــرَّت ِبَعْي ــ ا َأقـَ ُ ـــــــــحا ـــــيَم َســ ـــ   َأن يِغـــ

    



 

٢٣٤

ـــ ــَل النـــــسِر َأصـــــَبَح واِقًعــ   اَوَأصــــَبحُت ِمثـــ

ــــــــاىل    ـــــــرِّ الليــ ــــن َكـــ ــــــــاُه ِمــــــ ــــــــــا َوَأفنــ ُ   َذها

    
                                *   *  *  

    
ــــــ ــــــدهَر ال يـُْبقـــ   ِلـــــــــهِ  ِألَهاَكرميًـــــــــى  َأرى الـــ

ــــــــــاِربُ     ـــــُه املَه ـــــ ــــاَن ِمن ــــــِرُز اللؤمــــــ ــــ   َوال ُحتْ

    
ـــ ـــــــــ ــــــــلَّ َحـ ــــــى َأرى ُكـــــ ــــــ ـــاَميِّتًـ ــــ ًعــــــ   ا َفُمَودِّ

ـــــاَش َدهـــــــــرً     ـــــبُ اَوِإن عــــ ـــــــُه الَنوائِــــ    َمل تـَنُبــ

    
نــه هــو املــوت يتضعــضع وخيــزى هــو نفــسه أمــام  وهــا هــو ذا الــذى كــان يــصف نفــسه 

  :املوت
ـــ ـــى ذى َأرى املَـــوَت ال يـُْبِق   َجـــالَدةٍ ى َعل

ـــــــداَوال    ـــــــــ ــــــــــُه ُمرِص ــــــ ـــــــــــَرٍة ِإّال َد َل ـــــ    َغيـْ

    
ـــةٍ  ــــــَض لَيلَـــ ــــا بَع ــ ــــــدنيا َلن ُــــــصِلُح ال ـــــا ت   َأمـ

ــــَسدا؟    ــيٌء َفَأفـ ـــ ـــــدهِر ِإّال عـــــاَد َش ـــَن ال ــ   ِم

    
  :ويقول

ــَت َأَحـــــــــدا ـــــــ ـــٍع، َهـــــــــل رََأي ــــــ ـــــــَن رَبي    ابــ

ــــــــــــدا؟    ِم َأو ُخمَلَّــــ ّ ــــــى اَأل ــــــــــى علــــــــــ َقــــــ   يـَبـْ

    
املـوت جمـرد شقـشقة لـسان عنـد ومـن مث فزعمـه أنـه هـو نفـسه . أى أن كل الناس ميتـون

  . النزاع ال أكثر وال أقل
مث مالحظة جد هامة، أال وهى أنىن، على كثرة ما حاولت، مل أستطع أن أجد أحـدا مـن 
شــعراء اجلاهليــة أو املخــضرمني أو شــعراء صــدر اإلســالم، وهــم الــشعراء الــذين يــسبقون جريــرا 

أى أن املــسألة ال عالقــة هلــا . ن بــصدده، الــذى حنــ"أ املــوت"والفــرزدق، قــد اســتخدموا تعبــري 
لذئب من ذيله  م قد أتوا  لنسق الثقاىف الذى يتهوس به بعض أصحاب األقالم، ويظنون  أ

أما ىف العصر األموى فلـم يقـابلىن شـاعر اسـتخدمه مـا . حني يبدئون فيه ويعيدون فيما يكتبون
لوث النقائض   :له الشعراء الثالثة على التواىلوهذا ما قا. جرير والفرزدق واألخطل: عدا 

ـــــــــذ ـــــوُت الَّــ ــــــــــيُكمى َأ املَــــــ ــــــــــى َعلَـ   آتِـ

ـــــــــّىن     ــــ ــــــــاِرٍب ِمــــ ــــــ ـــــــيَس ِهلـــ ـــــــــــاءُ  فـَلَــــــــــ   َجنــــــ

    
                                *   *  *  

    
ــــِإىنّ  ــ ـــــذ َف ـــــَو ذاِهــــــبٌ ى َأ املَــــــوُت الـَّ   ُهـ

ــــَف أَنــــــَت ُحماِولُــــــهْ       ِبَنفــــــِسَك، فَــــــانظُر َكيــ

    
                                *   *  *  

    
ـــــــــذ ـــوُت الَّــ ــــــ َــ ــــدِّثَت َعنـــــــــــهُ ى َأ امل ـــــــ   ُح

ـــــــــــاءُ     ـــُه َجنــــــ ــــــــــــــ ـــــاِرٍب ِمن ـــــــــــ ـــــــــيَس ِهلـ ـــــــ   فـَلَـ
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إن الكـالم، وخاصـة سـاعة النـزاع مـع اآلخـرين، وعلـى وجـه أخـص إذا  : وكما قلت آنفـا
به مفتوح أبدا على مصراعيه وهـا هـو ذا اخلبـز أرزى الـشاعر . كان شعرا، ليس عليه مجرك، و

، وليس املوت فقطالعبا نه هو املنا وىف أى سياق؟ ىف سياق . سى، وكان خبازا أميا، يتفاخر 
ل مبتغاه من غالم نه    ! التفاخر 

ـــــوف، أ ــــــــــــــــــــــ ، أ احلت ــــــــــــــــــا ــــــ ـــ   أ املن

ــــــــذَكرْ     ُــ ــل شــــــــــاطٍر ي ـــــــــطر مــــــــــن كــــــــ   أشـ

    
ألبنة ا شخصا امسه عتبة يتهمه    . وها هو ذا أبو متام يقول ىف آخر أبيات يهجو 

ــــــلٍ َوق ــــــضوَن َعْنــــــَك ِإذا: اِئ ـــــم يـُْغ ــــا َهلُـ ــ   م

ــــهُ     ــُت لَــــــــ ـــــــــ َْْرَت؟ قُلـ ـــــــــدُ  ِإىنّ : َأ   َأ الرََّمــــ

    
  َأ احلـُـــساُم، َأ املـَـــوُت الــــُزؤاُم، َأ الــــنْ 

ــــــدُ َ     ـــــ ـــــــضِّرغاَمُة الَعِب ــــ ـــــــضِّراُم، َأ ال ــــ   ُر ال

    
ا مث هــا هــو ذا جــربان خليــل جــربان، وهــو لــيس مــن الــذين ميكــن أن يتهمــوا بتجــذر هــذ

النــسق الثقــاىف ىف نفوســهم، فقــد كــان غــرىب التفكــري والــشعور، وكــان لــشعره ككثــري مــن شــعراء 
  :املهجر طعم خمتلف عن طعم الشعر العرىب القدمي اختالفا شديدا، ها هو ذا جربان يقول

  مــــا الــــدَّهُر فاِعــــلٌ : َوملــــا َســــأَلُت الــــنَّفسَ 

ــت    ـــ ــ ـــــــا؟ َأجاَب ــــْشِد َأمانين ـــــدَّهرُ : ِحبَـــ ــ   َأ ال

    
 هذا هو الفرزدق ذاته بشحمه وحلمه يقول إنه اقتحم قصرا منيفا رغم أنف مـن كـان بل

ملــسامري الــضخام  ت هائلــة غليظــة معــضدة  عليــه مــن حــراس ومــا كــان يــسد مدخلــه مــن بــوا
حلبـال مـن مثـانني قامـة ا   علـيكم . الصالب، مث بعدما قضى وطره مع حبيبته دلته صوحيبا

جنازاتـه الغراميـة أين كان هذا اهلجاص  يظن نفـسه؟ أكـان حيـسب أنـه ىف أمريكـا يتـدىل متبخـرتا 
طحة سحاب؟ ذلك أننا لو افرتضنا أن القامة مرت ونصف فقط لكانت كل قامتني متـثالن  من 
م حنو ثالثة أمتار، ولو قسمنا الثمانني على اثنتني لكان عند  طابقا، إذ الطابق يرتفع هذه األ

وال ينبغى أن ننـسى ذلـك !  الفتيات فرزدقنا منها، ونزل سليما، و للعجبأربعون طابقا دلت
مـة  احلوار الذى دار بينه وبينهن من على بعد أربعـني طابقـا، وىف سـكون الليـل حبيـث إن أقـل 
ا أن توقظ املـوتى وتنهـضهم مـن مراقـدهم، وهـذا كلـه دون أن يـسمعهم أحـد مـن أهـل  من شأ

أمـا كيـف دبـرن احلبـال فهـذه مـسألة بـسيطة ال ينبغــى أن . ن احلـراسالبيـت وال مـن املـارة وال مـ
ــا ن النــسق الثقــاىف عنــد . وأمــا د. نــشغل أذهاننــا  الغــذامى فلــسوف يــصدعنا آخــر الــدهر 

م ال ينبغــى أن تقــل ىف ارتفاعهــا عــن أربعــني طابقــا كحــد أدىن ــذ األزل هــو أن بيــو . العــرب من
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أمــا حنــن فنعــرف .  املعمــارى املنكتــب ىف أعمــاق اآلزالوالفــرزدق إمنــا ينــزل علــى النــسق الثقــاىف
وحنــن نــستمتع . بكــل بــساطة أن الفــرزدق فــشار كبــري، ولكنــه فنــان كبــري أيــضا ىف ذات الوقــت

ملناسبة فهذه اخلياالت حافز مـن . ذه اخلياالت العجيبة الىت يبدعها عقله فتسحر وتفتننا و
ر الفرزدقــى وأمثالــه فلرمبــا مل تفكــر البــشرية ىف بنــاء حــوافز التقــدم احلــضارى، إذ لــوال هــذا الفــش

  .طحات السحاب
. أمـــا د. إن الـــشعر يقـــوم، فيمـــا يقـــوم، علـــى اخليـــال، وبغـــري اخليـــال يـــصبح جثـــة هامـــدة

ضية، ويريد من الشاعر أن ميـسك مـسطرة  الغذامى فال يفرق بني الشعر والعلوم الطبيعية والر
ارة أخـرج مـسطرته مـن ُعبِّـه وأنـزل قلمـه مـن فـوق صـوان وقلما، فكلمـا قـال كلمـة أو نطـق بعبـ

ذا جيىء كالمه ماسخا ممـسوخا، وعندئـذ يرضـى  أذنه وراح يقيس ويراجع القواعد والقوانني، و
بعض األبيات عن ) برتمجة البستاىن" (اإللياذة"وعلى كل حال هأنذا أقتطف من . قد اهلمام

  :ففى النشيد اخلامس. ا قاله الفرزدقاملوت ال تقل إن مل تزد ىف املبالغة عم
ـــوٌر وىف ــــــأعرض هكطـــ ـــصَّة ف ـــب غُـــ ـــ   القل

ــــــــك طــــــــائرُ     ــــو للفت ــاه وهــــ ــــث خطــــــ   حتــــ

    
ـــــَسامه ــ ـــوت طـــــــوع ُح ـــــاة املــــ ـــــــسري دعــ   ت

ـــــــاثرُ     ــــــرََّدى ُمتَـنَــ ــــُر الـــ ـــــــــه َمجْـــــ ــن َكفِّ ـــــــ   وم

    
  :وىف النشيد احلادى عشر

ــر  ىف ـــــــــ ــدرهم جيـ ــــ ـــــــاممنونُ ى صــــــ   أغـــــ

ــــسري ىف    ـــــــــ ـــــ ـــــونُ  ت ـــــــــــــ ــــــه املن ـــ ــــ ـــــ   ميين

    
  :سابع عشروىف النشيد ال

  العقـــــبْ  لكنمـــــا الطـــــرواد ظلُّـــــوا ىف

ـــريهم، وهكطــــــوٌر يَِثــــــبْ       أنيــــــاس يغـــ

    
ــــوشُ  ــــا اجليـــ   قرمـــــــان ضـــــــجت هلمـــ

ــــــستجيشُ     ــب تــــ لرُّْعــــــــ زمــــــــــت    وا

    
ــــــــزرازرِ  ــن الــ ــــــ ــــحابًة مــ ـــــْوا ســــــ   َحَكـــــ

ــرِ     ــر صـــــقٍر كاســـ   ولـَّــــت لـــــدى منظـــ

    
ــــــــــا ــــــا زؤامـــ ـــــــــوً هلـــــــ ـــــــه مــــ ــــــ   رأت ب

زامـــــــــا    ـــه ا ــن وجهــــــ ــــــ ــت مـ ــــ زمـــ   فا

    
  :ثامن عشروىف النشيد ال

وب إىل ـــــن  ــــــٍن لـ ـــــت الب ملـ ــــا    ومــ

ــتحمُ       أوطانــــه وهــــو حبـــــَر املــــوت يقـــ
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اجافاد :  ومن أقوال روبرت أوبنهامير أىب القنبلة الذرية اقتباسا من كتاب اهلنود املقدس
م العـدوان ". Now I am become death, the destroyer of worlds: "جيتـا وكنـا أ

  : ع جناح سالم كلمات قصيدة حممود حسن إمساعيلم نردد م١٩٥٦الثالثى عام 
ـــــــزاةْ  ـــــــــ ــــــــــــــربة للغــ ـــــل مقــــ ـــــــــ   أ النيــــ

ــــد الطغـــــــــاةْ     رى تبيــــ ــشعب    أ الــــــ

    
ـــــــــرب إذا ــل شــــ   أ املـــــــــــــوت ىف كـــــــــــ

ــصر الحــــــت خطــــــاهْ     ـــدوك  مــــ   عـــ

    
إن الشاعر يتحدى املعتدين ويعلن أنه لن يسمح هلم أن خيطوا خطوة واحدة على أرض 

. م ويقتطـف أرواحهـم فـور ظهـور أشـباحهم النجـسة مـن بعيـدمصر الطاهرة، بل سـينقض علـيه
ال ميكــن أن يكــون أى : الغــذامى ســوف يعــرتض علــى كــالم الــشاعر العبقــرى قــائال. بيــد أن د

إنــسان هــو املــوت، إذ كــل إنــسان ميــوت، فكيــف يكــون هــو املــوت نفــسه؟ إن هــذا نــسق ثقــاىف 
فـاملهم أن . م وال لـون وال رائحـةسخيف علينا أن نقتلعـه مـن ذاكرتنـا حـىت نعـيش حيـاة بـال طعـ

  .تكون األوضاع كما ُأرِيُد وكما يريد نسقى الثقاىف املتنطع
نه املوت، وهذا ما وضحنا بـه مـا . فهذا ما قاله د الغذامى عن وصف الفرزدق لنفسه 
الغــذامى مـن شــواهد، ومــن مث لــن . وهـو مــا ينطبــق علــى كـل مــا أورده د. قالـه الــشاعر األمــوى

لرد على كل شىء يقوله الرجل، فكل مـا يقولـه ضـعيف يـرتنح نزعج أنفسنا  وال القراء الكرام 
ومع كل هذا فإن األمر ال يعدو أن يكون زوبعة ىف فنجان، إذ مل . وال يصمد أبدا عند أية ملسة

يكن كـالم الفـرزدق وال رد جريـر عليـه عراكـا حقيقيـا، بـل أقـرب مـا يكـون إىل مـشهد مـسرحى  
نه ىف سوق املربد آنذاك، واجلمهور من حوهلما يشاهد ويستمع ويستمتع، كان الشاعران يؤد

لقـد كـان األمـر أقـرب إىل الفكاهـة منـه إىل أى . مث ينفض احلشد، والشاعران صديقان كما كا
وأتــصور أن معــارك النقـــائض تــشبه معــارك التحطيـــب، الــىت كانــت متـــاَرس ىف . شــىء مــن اجلـــد

ف على  نطاق واسـع، إذ يتواجـه رجـالن ىف يـد كـل منهمـا عـصا طويلـة طفولتنا وصبا ىف األر
وغليظة مث يبدأ االشتباك بينهما على حنو خييِّل ملن يرى املشهد ألول مرة أن كال منهمـا سـوف 
فوخ اآلخر فيفلقه قبل أن يسبقه الطرف الثاىن إىل فلـق دماغـه هـو، ليفاجـأ  ينزل بعصاه على 

متثيل ملعركة وليست معركة حقيقية، إذ كـل مـن اخلـصمني حـني املشاهد اجلديد أن املسألة جمرد 
ـا علـى الـرأس، بـل مـا إن يقـرتب  يتمكن من تسديد عصاه إىل رأس اآلخر ال ميضى ىف اهلُِوّى 
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واحلــشد ينظــر وميتــع عينيــه . وهكــذا دواليــك... ـا منــه حــىت يبعــدها، وبــذلك حتــسب لــه نقطـة
فهكـذا النقـائض بـني جريـر والفـرزدق كمـا . مثيـل اجلميـلحلركات املوزونة والتقـافز احملكـم والت

واالنتـصار الـذى حيـرص كِـَال الطـرفني علـى إجنـازه ضـد اآلخـر هـو انتـصار لفظـى فـىن . أتصورها
إن الغــرض هــو اســتيالء الــشاعر علــى إعجــاب . لــيس أكثــر مهمــا كــان الكــالم قارصــا موجعــا

ن أن يكون هو نفسه مصدقا ملا يقول، فكالم الفرزدق هو جماز ال حقيقة، وال ميك. املشاهدين
ديـد حقيقـى، وإال كـان  وإال كان جمنو رمسيا، بل وال ميكن أن يكـون جريـر أيـضا متـصورا أنـه 

  . عبيطا رمسيا
هيّـأ : "عن شـعر النقـائض وشـعرائها" العصر اإلسالمى: "شوقى ضيف ىف كتابه. يقول د

ال اهلجـاء ىف ذلـك العـصر، كمـا هيـأ لنمـو البصرة وخراسان الشتع استعار العصبيات القبلية ىف
هـــاجيهم، ... فـــن النقـــائض منـــوا واســـًعا حينئـــذ انـــربى اهلجـــاؤون ميـــالؤن أوقـــات النـــاس هنـــاك 

ا اىل نقائض مثرية  فشاعر قبيلة من القبائل يـَـْنِظم قـصيدة مـن القـصائد ىف: وسرعان ما حتولوا 
لــه شــاعر مــن شــعراء ى ل االخــرى، فينــرب الفخــر بقبيلتــه وأجمادهــا ويتعــرض خلــصومها مــن القبائــ

تلك القبائل يرد عليه بقصيدة على وزن قصيدته وقافيتها، وكأنه يريد أن يُْظِهر تفوقه عليه من 
حيــــة الفــــن نفــــسه، ويتجمــــع النــــاس مــــن حواليهمــــا يــــصفقون ويهتفــــون  حيــــة املعــــاىن ومــــن 

سـدُّ حاجـة ى ة جديـدة هـوبذلك حتولت النقائض مـن غايـة اهلجـاء اخلـالص إىل غايـ. ويصيحون
ولعلنا الحظنا أن الـشعراء الثالثـة . " ىالبصرة إىل ضرب من ضروب املاله اجلماعة احلديثة ىف

م مجيعـا واحـدة، وهـى  دة علـى أن عبـارة "أ املـوت"تعاوروا معىن واحدا، بـل كانـت عبـار ، ز
وأغلــب . ات الـشطراألخطـل املوجـودة ىف الـشطر الثـاىن مـن بيتــه هـى نفـسها عبـارة جريـر ىف ذ

َوًة واستعمالها  "أ املوت"الظن أن أحدهم قد افرتع مجلة  ، فانقض اآلخران عليها وأخذاها َعنـْ
ــا ملكيــة خاصــة وال نــسق ثقــاىف وال حيزنــون، فالعبــارة بنــت ســاعتها، إذ ليــست هلــا، فيمــا . كأ

ريخ الشعر العرىب ، . يبدو، سابقة ىف  فكاهـة ىف فكاهـة، واألمر كله، حسبما وضحنا وشاهد
  . ومغالبة فنية ليس أكثر

ــذات املتنبئيــة وتكريــره كلمــة  ــورم ال وإبــداء احتقــاره " أ"أمــا استــشهاد الغــذامى علــى ت
ــه األســرية املتواضــعة، إذ كــان أبــوه  للــشعراء اآلخــرين فــيمكن بكــل بــساطة إرجاعهــا إىل خلفيت
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لتكـرب علـى غـ لكـن ال بـد أن نعـرف . ريهسقاء، ومات عنه منذ وقت مبكر، فهو يعوض هـذا 
ىف نفـس الوقــت أن املتنــىب مل يكـن هكــذا منــذ البدايــة، بـل كــان يقبــل أى شـىء جتــود بــه نفــوس 
فهــا حــىت لــو كــان دينــارا يتيمــا، ومل يكــن ممــدوحوه آنــذاك مــن كبــار رجــال  ممدوحيــه مهمــا كــان 

متيـز بـشعره، فأقبـل الدولة أو القبيلة، بل كان ميدح كل من تيسر لـه ىف طريقـه، إىل أن اشـتهر و 
أبـو الطيـب املتنـىب ومـا لـه : "كما يقول الثعالىب ىف كتابه" َدرَّت له أخالُف الدنيا"عليه احلظ، و

ومـن ينظـر ىف شـعره وهـو ىف الـسجن ىف شـبابه . ، وكـان ذلـك ىف بـالط سـيف الدولـة"وما عليـه
سكينا يـستعطف عقـا لـه علـى متـرٍد اشـرتك فيـه واختلفـت اآلراء حـول طبيعتـه فلـسوف يـراه مـ

الواىل استعطافا شديدا مذال ويقلل من شأن نفسه ويؤكد له أنه ضعيف احلول والطول وأنـه مـا 
وعلى أية حال فـإن كـل . زال صبيا صغريا ال خطر منه على اإلطالق، وذلك كى يطلق سراحه

ا ويكثــر مــن التمــدح بتلــك  صــاحب مهنــة أو موهبــة مجاهرييــة يظــن نفــسه ىف العــادة ابــن جبــد
  . ملوهبةا

لـــشعر أن يـــدلوا . أمـــا رفـــض د الغـــذامى إنكـــار الـــشعراء القـــدامى علـــى غـــري البـــصراء 
بدلوهم فيما ال حيسنون من نقده وتذوقه فهو رفض سخيف ألنه ال يعقـل أن يـنط لنـا كـل مـن 
هـــب ودب ممـــن ال يعـــرف شـــيئا ىف املوضـــوع املطـــروح للنقـــاش ويوجـــع أدمغتنـــا جهـــال وختليطـــا 

ــ ــاءفنــسكت ونرتكــه يثرث ــتخلص أوال مــن . ر مبــا لديــه مــن جهــل وغب وكــان ينبغــى للغــذامى أن ي
حلديث عن نفسه وعن مشروعه النقدى ىف الكتاب الذى حنـن بـصدده هنـا وانتقاصـه  تشدقه 
من كل الشعراء والكتاب العرب على مر العصور واإلحلاح على أنه هو الفحل الـذى ال فحـل 

د األدىب الـذى ظلـت تنتظـره الـدنيا أحقـا طـواال حــىت مثلـه، بـل املهـدى املنتظـر ىف ميـدان النقـ
هل هالله آخر املطاف بعدما كادت أرواحنا تزهق من طـول االنتظـار، وخباصـة أنـه لـيس لـه ىف 
املـشروع الــذى ينـسبه لنفــسه، وبــضمري اجلمـع، ال قليــل وال كثــري، بـل كــل عملــه هـو متابعــة مــا 

 هــضمه جيــدا مــع تعمــد اإلفــساد ىف كثــري مــن يكتبــه النقــد الغــرىب مث ترديــده دون أن يكــون قــد
األحيــان ليــأتى واحــد مثلــى فيجــد تــالال مــن األخطــاء وســوء الفهــم وتعمــد اإلفــساد ىف خلطــة 
واحدة غريبة عجيبة، وجيد لزاما عليه أن يكـشف للقـراء هـذا الزيـف الثقيـل ويقـشع اهلالـة الـىت 

رة الــىت يروجهــا وجتــوز علــى رمســت حــول صــاحبه بعمــد وإتقــان كــى متــر األفكــار الفطــرية الــضا
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ذلـك أن . املساكني من أبناء العروبة واإلسالم ممن يظنون أن الشهرة تعىن العلم العميق الدقيق
مقتــضى كــالم الغــذامى ىف كتابــه التافــه هــو أن العــرب واملــسلمني لــيس ىف ثقــافتهم علــى مــدار 

  . ارخيهم كله ومستقبلهم أيضا فوق البيعة شىء صاحل ال شعرا وال نثر 
ونسق الفحولة عند الغذامى، وهو نسق معيب لديه أشد العيب، يقوم على أن الشعراء 

فهــل ىف هــذا الــشعور عنــدهم أى جتــاوز؟ أبــدا، إذ . يــرون ألنفــسهم متيــزا عــن اآلخــرين وعلــيهم
ء بصفة عامة هم فعـال متميـزون ىف جمـال الكـالم والتعبـري والتـصوير هـل هنـاك . الشعراء واألد

 هــذا؟ وأمــا قــول اخلليــل بــن أمحــد ىف مــدح الــشعراء الــذى استــشهد بــه الغــذامى مــن ميــارى ىف
م هم  أمراء الكالم يصّرفونه أىن شاؤوا وجيوز هلم ما ال جيوز لغـريهم وُحيْـَتّج "معرتضا عليه من أ

فالـشعراء فعـال " م وال ُحيَْتّج عليهم ويصورون الباطل ىف صـورة احلـق، واحلـق ىف صـورة الباطـل
مسـائهم، ويـستخدمون هلـم جيوز هل م ما ال جيوز لغريهم، فهم إذا خاطبوا امللوك مـثال خـاطبوهم 

ــضرورات  ضــمري املفــرد، ويقــدمون ىف اجلمــل ويــؤخرون علــى حنــو ال يفعلــه النــاثر ويرتكبــون ال
الــشعرية ويــوجزون علــى راحــتهم متامــا ممــا لــو فعلــه النــاثر ملــا كــان حــسنا كمــا هــو ىف الــشعر، إذ 

ــَصر البيــت، فكأنــه ميــشى علــى حبــل مــشدود ىف اهلــواء ال الــشاعر حمكــ ــة وِق لــوزن والقافي وم 
أى أن النظـام املوسـيقى هـو الـسبب ىف . براحته وحريته واتساع جمال حركتـه علـى األرض مثلنـا

جلــوء الــشاعر إىل هــذه الرتاكيــب والــضرورات، مث يعــود النظــام املوســيقى ذاتــه فيغطــى مبوســيقاه 
ا على تلك ا فالنظـام املوسـيقى سـبب ىف الوقـوع ىف التقـصري، وىف نفـس الوقـت . لعيوبونغما

لـشعر مـن   هو حبل جناة مـن عواقـب هـذا التقـصري كمـا بينـت ذلـك ىف الفـصل األول اخلـاص 
حيــة أخــرى فــإذا كــان اخلليــل قــال ذلــك ىف حــق ". فنــون األدب ىف لغــة العــرب: "كتــاىب ومــن 

م ودل علــى ركاكــة أشــعارهم وأبــرز الــشعراء فــثم مــن انتقــد الــشعراء انتقــادا  عنيفــا، فبــني ســرقا
ــة  ــة واالجتماعي م الذوقي ســخف معــانيهم وكــشف عــن قــصور معــارفهم العلميــة وفــضح جتــاوزا
م مل يــرتك منهــا حجــرا دون أن يقلبــه لــريى مــاذا  واألخالقيــة بــل وتعــرض لــسلوكهم وســرية حيــا

ء أن اخلليـل هـو وحـده صـاحب القـول لكـن الغـذامى يريـد أن يـوهم القـرا. ميكن أن يكون حتته
الفـصل ىف النقـد الـشعرى، فهـو اإلمـام، ومجيـع النقـاد عيـال عليـه يـسريون وراءه ال يـشذ مــنهم 

  . أحد
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ولنأخذ مثالني اثنني . ال بل هناك من عكس املسألة ورأى النثر أفضل من الشعر مبراحل
ننا عن كثري، فقد جـاء ىف  ن التوحيـدى عـن املوازنـة بـني النثـر ألىب حيـا" اإلمتـاع واملؤانـسة"جيز

النثـر أصـل الكـالم، والـنظم : يقـولى صـاحل بـن علـى ومسعت أ عابٍد الكرخـ: "والشعر ما يلى
لكـن لكـل واحـد منهمـا زائنـات . واألصل أشـرف مـن الفـرع، والفـرع أنقـص مـن األصـل. فرعه

م يقـصدون النثـر، وإمنـا أول كالمه ظاهرٌة ألن مجيع الناس ىفى فأما زائنات النثر فه: وشائنات
عث، وأمٍر معني الثاىن يتعرضون للنظم ىف  أن اوِمْن شرفه أيـضً : قال. بداعيٍة عارضة، وسبٍب 

لتأييــد اإلهلــ مــع اخــتالف ى الكتــب القدميــة واحلديثــة النازلــة مــن الــسماء علــى ألــسنة الرســل 
 أظهر، وأثرها فيه أشـهر،  أن الوحدة فيهاومن شرفه أيضً : قال... اللغات كلها منثورٌة مبسوطة

والتكلف منه أبعد، وهو إىل الصفاء أقرب، وال توجد الوحـدة غالبـًة علـى شـيء إال كـان ذلـك 
ائه ونقائهدليًال  ى  كمـا أنـه إهلـاومن فضيلة النثـر أيـضً : قال.  على حسن ذلك الشيء وبقائه و

أول حاله مـن لـدن  ق ىفأال ترى أن اإلنسان ال ينط: قال... لبدأةى لوحدة كذلك هو طبيع
ملنثور املتبدد، وامليـسور املـرتدد، وال يـُْلَهـم إال ذاك، وال يـُنَـاَغى إال  طفوليته إىل زماٍن مديٍد إال 

حـصار العـروض وأسـر الـوزن  أال تـرى أنـه داخـٌل ىف. ىبذاك؟ ولبس كذلك املنظوم ألنـه صـناع
ه ملـا هبطـت درجتـه عـن تلـك الكـسر واحتمـال أصـناف الزحـاف، ألنـى وقيد التأليف، مـع تـوق

حية لـذوق، : فإن قيل: قال. الربوة العالية دخلته اآلفة من كل  إن النظم قـد سـبق العـروض 
، فإنـه خمـدوم الفكـر، والفكـر مفتـاح االذوق، وإن كان طباعيًـ: اجلواب قيل ىفى، والذوق طباع

ومــن : قــال. مــور اإلهليــةالــصنائع البــشرية كمــا أن اإلهلــام مــستخدم للفكــر، واإلهلــام مفتــاح األ
عــن االعتــذار واالفتقــار،   أنــه مــربٌأ مــن التكلــف، منــزٌه عــن الــضرورة، غــىناشــرف النثــر أيــضً 

 كتــب القــواىف  والتقــدمي والتــأخري، واحلــذف والتكريــر، ومــا هــو أكثــر مــن هــذا ممــا هــو مــدون ىف
ــا الــذين اســتنفدوا غــايتهم فيهــا ن ِقَبــل العقــل، النثــر مــ: وقــال عيــسى الــوزير. والعــروض ألر

َطّى احلس دخلت إليه اآلفة، وغلبت عليه الضرورة،  والنظم من ِقَبل احلس، ولدخول النظم ىف
وقـال ابـن طـرارة، وكـان مـن . هـو النثـرى األصل الذ واحتيج إىل اإلغضاء عما ال جيوز مثله ىف

لعــراق ، ان وجًهــواألمــة قــد تكــون أحــس. النثــر كــاحلرة، والــنظم كاألمــة: فــصحاء أهــل العــصر 
ا ال توصف بكرم جـوهر احلـرة وال بـشرف عرقهـا وعتـق  وأدمث مشائل، وأحلى حركات، إال أ
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لوشـ: وقـال أمحـد بـن دمحم كاتـب ركـن الدولـة... نفسها وفضل حيائها ى، الكـالم املنثـور أشـبه 
لنري املخطط ال نثـار فـالن، و  كنـا ىف: ويقـال. يـروق مـا ال يـروق غـريهى والوش. واملنظوم أشبه 

الــنظم والنثــر علــى اســتيعاب  إذا نُِظــر ىف: وقــال ابــن هنــدو الكاتــب. نظــام فــالن كنــا ىف: يقــال
أحواهلمــا وشــرائطهما، واالطــالع علــى هواديهمــا وتواليهمــا كــان أن املنظــوم فيــه نثــٌر مــن وجــه، 

مـا يــستهمان هـذا النعـت ملـا ائتلفــا وال اختلفـا بــن  وقـال ا. واملنثـور فيـه نظـٌم مــن وجـه، ولـوال أ
هيًـاملسو هيلع هللا ىلص مل ينطـق إال بـه آمـرً   مـن شـرف النثـر أن النـىب:ىكعب األنصار  ، ا وخمـربً ا، ومـستخربً ا و

 ً ، وما ُسِلب النظم إال هلبوطه عـن درجـة النثـر، وال نـُـّزِه عنـه إال ا وراضيً ا، وغاضبً ا وواعظً وهاد
ما شرفهما الذوملا اختلفا خُ . ملا فيه من النقص، ولو تساو لنطق  مجيع  هو أجول ىفى صَّ 

هـذا ى فهذا قليل من كثـري ممـا يكـون تبـصرًة لبـاغ. املواضع، وأجلب لكل ما يُْطَلب من املنافع
  ".الشأن، وملن يتوخى حديثه عند كل إنسان

ى وأمـا الـذ": "سـر الفـصاحة: "وقال ابن سنان اخلفاجى بعدما بني مزا الـشعر ىف كتابـه
ــم ىفنقولــه مــن تفــضيل الن الــنظم كاملعرفــة  ثــر علــى الــنظم فهــو أن النثــر يـُْعَلــم فيــه أمــور ال تـُْعَل

ــا  ملخاطبــات، وبينــة الكتــب والعهــود والتقليــدات، وأمــور تقــع بــني الرؤســاء وامللــوك يعــرف 
ـا ى الكاتب أمورهم ويطلع على خف أسرارهم، وأن احلاجة إىل صناعة الكتابـة ماسـة واالنتفـاع 

ــة الــشاعر إذا األغــراض ظــاهر، ىف  والــشعر فــضل يــستغىن عنــه وال تقــود ضــرورة إليــه وأن منزل
ا قدرً  ـا ا وال ذكرً ا عاليً ازادت وتسامت مل ينل  لكتابـة الـوزارة فمـا دو  مجيال، والكاتـب ينـال 

ا إىل الدرجة الرفيعة أشرف من صناعة ال توصل صاحبها إىل  سة، وصناعة تبلغ  من رتب الر
لنظم إذا ُكـِشف ُوِجـد ال يعـرب عـن جـد وال يـرتجم عـن حـق، وإمنـا احلـذق فيـه ذلك، وأن أكثر ا

املبالغـة، وأكثـر النثـر شـرح أمـور متيقنـة وأحـوال مـشاهدة، وكثـر  الكـذب والغلـو ىف االفراط ىف
وقـد يتـسع الكـالم فيمـا ال خيـرج عـن . فيه اجلد والتحقيق أفضل مما كثـر فيـه اِملَحـال والتقريـب

  ".مثل هذا املوضع ملة كافية ىفهذا الفن، وهذه اجل
لقــد شــاع ىف ثقافتنــا : ومــرة أخــرى حيــشر الغــذامى نفــسه ىف زاويــة ضــيقة عــسرة، فيقــول

وهلـذا . االنتصار للفظ على املعىن، وللحفظ على الفهم بداعى أن اللفظ مذكر، واملعىن مؤنـث
ن فيمـا يكتبـون، أن وفاتـه، وهـو يفوتـه الكثـري ألنـه لـيس ممـن يتعمقـو . ال نقدم جديدا وال نبـدع
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احلفـظ ال بــد منــه ألن العقــل بــدون معلومــات ومعـارف يتخــذ منهــا أساســا للتفكــري واإلبــداع ال 
تى بشىء حلـب ونـضعه بـني . ميكنه أن  ترى هل ميكن الرحـى أن تـزود بطحـني إذا مل نغـذها 

ا ىف هذه احلالة سوف تطحن نفسها وسرعان ما تتآكل وتفسد وتـُْرَمى كما فاته أن . شقيها؟ إ
رد احلفظ كما يـزعم بـل كـان املقـصود خلـق قاعـدة  نظم العلوم ىف متون مل يكن بقصد احلفظ 

ت ىف كل علم يعتمد عليها الطالب والباحث فال ينسى شيئا والدليل على ذلك أن هذه . بيا
ملــنت هــو جمــرد احلفـــظ . املتــون كانــت تــصحبها شــروح لنــصوصها املــوجزة ولـــو كــان املقــصود 

مث مــن أيــن أتــى هــذا الــرتاث اهلائــل ىف كــل . لعميــاىن ملــا كانــت هنــاك كتــب تــشرح تلــك املتــونا
ء وكيمياء وصيدلة وهندسة وحساب وجرب وجيولوجيـا  ميدان من ميادين العلوم من طب وفيز
ريخ واجتماع وفقه وعلـم كـالم ولغـة وعـروض وقافيـة وموسـيقى وأدب وشـعر ونثـر  وجغرافيا و

مة وسياسة؟ أتراه قد هبط من السماء، والعـرب واملـسلمون نيـام يـشّخرون؟ ونقد وبالغة وحك
ء واألجــداد، وهــو اإلبــداع الــذى ترمجتــه أور وفهمتــه وهــضمته واختذتــه منطلقــا  إنــه إبــداع اآل

واضح أن احملور الذى يدور حوله الكتاب هو االنتقاص والتحقري من ثقافتنا  . لنهضتها احلديثة
وإعالن كراهية الفحولة والفحـول، وهـى مـسألة غريبـة، " نسق الفحل"ل بـكلها حتت ستار القو 

هو ذكـر : ذلك أن الفحل هو الذكر أو على األقل. إذ هذه أول مرة أرى ذكرا يهاجم الذكورة
  وهل تكون هناك حياة بله أن تستمر دون ذكر ىف مقابل أنثى؟ . من الذكور

لتعليمى، بل سبقهم إىل هذا اللون من مث إن العرب ليسوا وحدهم الذين نظموا الشعر ا
والـشعر التعليمـى أو املتـون، كمـا هـو معـروف، فـن . الشعر أو  النظم اهلنود واإلغريـق وغـريهم

تمـع  لفرد وا يرمى إىل تعليم الناس شؤون دينهم ودنياهم وتزويدهم مبختلف احلقائق املتعلقة 
لعبــــادات والتــــاريخ والعلــــوم والفنــــون والطبيعــــة ومــــا وراءهــــا، إذ يعــــرض لألخــــالق والعقائــــد وا

. والــصنائع، ويعــاجل هــذه املــسائل لتقريــر مــا ينبغــى أن يعرفــه النــاس بــصددها حــسبما يوضــح د
ىن: "علــى عبــد الواحــد واىف ىف كتابــه مث ميــضى رمحــه هللا قــائال إن املــسائل الــىت ". األدب اليــو

ريـخ مسـاوى يعرض هلا الشعر التعليمى تنقسم إىل مسائل أخالقية، وفنـون  زراعيـة وصـناعية، و
ن حتمالن اسم هزيود مها . وأرضى ىن قصيد األعمال "ومن األمثلة على الشعر التعليمى اليو
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م ـــة، و"واأل ـــة والفني ـــا"، الـــىت تعـــاجل املـــسائل األخالقي ـــاريخ "ثيوجوني ـــاول مـــسائل الت ، الـــىت تتن
  . األرضى والسماوى

ــشعر ــوم التطبيقيــة، وإن كمــا نظــم اهلنــود ىف هــذا اللــون مــن ال  مجلــة مــن املعــارف والعل
 ً حتقيـق مـا "وكتـب البـريوىن ىف . التعبري  عن ضبط القواعد وما يستلزمه من دقة ىفخرجوا أحيا

أيـضا أن كتـب اهلنـود منظومـة نظمـا بغيـة تـسهيل " للهند من مقولـة مقبولـة ىف العقـل أو مرذولـة
م قلما يرجعون ىف العلوم إىل الك ـم يبتهجـون بقـراءة استظهارها وأ تب النثريـة إال للـضرورة وأ

ــوا هلـــا معـــىن ـــشعر . تلـــك املنظومـــات، وإن مل يعرفـ ـــان ال ـــل عـــَرف عـــدد مـــن شـــعراء الروم ملث و
ملثل عرف األدُب اإلجنليزى ىف القرن . التعليمى، ومنهم لوكريتيوس وهوراس وفرجيل وأوفيد و
لـشعر التعليمـى الثالث عشر امليالدى القصائَد التعليمية حسبما ذك رت بعـض املـواد املتعلقـة 

ـــذا الفـــن الـــشعرى ". Encyclopaedia Britammica"لــــ كمـــا فـــصلت املـــادة اخلاصـــة 
)Poésie Didactique (ــــ الفرنـــسية القـــول ىف هـــذا " Universalis Encyclopaedia"ل

ة واألدب الفرنسى املوضوع، طائفًة بنا بني األدب اإلغريقى واألدب الالتيىن واآلداب النصراني
لنظم ىف هذا اللون من الشعر وأعمـاهلم ىف كـل  وذاكرة لنا أمساء بعض الشعراء الذين اشتهروا 

اية    .أدب من تلك اآلداب، إىل أن وصلنا إىل بودلري، الذى وقف ضد هذا االجتاه ووضع له 
فقـه ومـا على أن النظم أو الـشعر التعليمـى لـدى العـرب مل يقتـصر علـى متـون النحـو وال

ومـن . إىل ذلك، بل اتسع فشمل التاريخ والعقائـد وغريمهـا أيـضا كمـا رأينـا ىف اآلداب األخـرى
األمثلة على هـذا قـصيدة عبـد هللا بـن املعتـز ىف التـأريخ حلكـم املعتـضد العباسـى، وقـصيدة ابـن 

يــوم اآلخــر قــيم اجلوزيــة، الــىت نظــم فيهــا العقيــدة اإلســالمية ىف هللا واملالئكــة والرســل واجلــن وال
واحلساب والثواب والعقاب مبا ىف ذلك احلور العني، الالتى انتهـز فرصـة التعـرض هلـن ىف تلـك 
ت غـــري مغـــادر شـــيئا ىف  القـــصيدة الـــشاسعة الطـــول، فـــانطلق ىف تـــصوير مجـــال إحـــدى احلـــور
جـسدها مهمـا كانــت حـساسيته دون أن يـصفه وصــفا دقيقـا، وكأنـه يــؤدى عمـال يتقـرب بــه إىل 

 مـن األبيـات، فهـى تـشكل ديـوا كـامال شـديد ٥٨٠٤ قصيدة شـديدة الطـول تبلـغ وهى. هللا
ن بن عبد احلميد . الضخامة " بلَـْوَهر"وكتاب " سرية أنوشروان"و" سرية أردشري"كذلك نظم أ
ملثل نظم ىف.  نشأة اخللق وأمر الدنيا ىف" ذات احللل"وقصيدة " حكم اهلند"وكتاب  فريضىت  و



 

٢٤٥

أربعة عشر ألفـا  مخسة آالف بيت، أو ىف وزة مزدوجة، ونظم كليلة ودمنة ىفالصوم والزكاة أرج
فما املشكلة ىف ذلك؟ وما وجه . على خالف ىف ذلك، وإن مل يبق من هذا كله إّال نتف يسرية

  العيب فيه؟ 
طــه حــسني عــن الــشعر التعليمــى ىف . ولعــل مــن املفيــد هنــا أن نــورد شــيئا ممــا مــا كتــب د

الــشعر "قــال حتــت عنــوان ". مــن حــديث الــشعر والنثــر: "عتــز مــن كتابــهحماضــرته حــول ابــن امل
ال أريد وال أستطيع أن أحتدث إليكم عن هذه الفنون  ولكىن": "بينه وبني عبد احلميدى التعليم

به عناية خاصـة، ومل يكـن يـشبهه  ا ابن املعتز، وإمنا أقف وقفة قصرية على نوع ُعِىن  ُعِىن  الىت
ـــ ن بــــن عبـ ــــشعر التعليمــــ… د احلميــــد الالحقــــيفيــــه إال أ  Poésie(ى هــــذا الفــــن هــــو ال

Didactique (الــزمن ى حتــول علــى مــضى يــذهب فيــه الــشعراء مــذهب التعلــيم، والــذى والــذ
  وغريهــا مــن املنظومــات الــىت" ألفيــة ابــن مالــك" نــراه ىفى الــذى حــىت أورثنــا هــذا الــنظم التعليمــ

ن هــو أول مــن ُعــِىن .األزهــر إىل وقــت قريــب كانــت ُحتَفــظ وتُــدرَّس ىف ــذا الفــن،   يظهــر أن أ
من هذا النظم شيء ى احلب، وبق الفقه، ونظم ابنه محدان ىف ونظم ىف" كليلة ودمنة"فقد نظم 

حلــب وال . خيتلــف قلــة وكثــرة لفقــه وال  ن، ولكنــه مل يـُْعــَن  أمــا ابــن املعتــز فقــد ســلك طريقــة أ
لنـا منهـا  ى أشـياء أخـرى، وبقـ يًضا كالزهد، وإمنا نظم ىفا أبو العتاهية أ ُعِىن  ذه األشياء الىت
ن جنــدمها ىف ء يــرون أن . ريــخ اخلليفــة املعتــضد أحــدمها ىف: ديوانــه كتــا وبعــض النقــاد واألد

وإمنا قصد ابـن املعتـز أن يـنظم حيـاة املعتـضد، . ىهذه املنظومة مظهر من فنون الشعر القصص
ـا هـذا اخلليفـة العظـيم ألعمال الكربى الىتحياته العامة وا أو سرية املعتضد ىف أمـا كتابـه . قام 

  ".ذم الصَُّبوح فهو إىل الدعابة أقرب، وهو ىف الثاىن
ــنظم أو الــشعر التعليمــى الــذى مل حيــظ بــشرف الرضــا الــسامى مــن  والطريــف أن هــذا ال

ثري، الذى اجلناب  العاىل قد رفعه الناقد الكبري صالح الدين الصفدى ولوح به ىف وجه ابن األ
ذكــر أن الــنـََّفس الــشعرى عنــد العــرب قــصري جــدا علــى عكــسه عنــد العجــم، إذ عنــدهم مــثال 

الفردوسى مثال، وهى مكونة من عشرات اآلالف من األبيات مما ليس للعرب شىء " شاهنامة"
نـه، بقولـه هـذا، إمنـا جيـرى ىف خطـا الـشعوبيني . يضاهيه مه  لقد رد عليه الصفدى ردا قو وا



 

٢٤٦

ـــل ــل املـــسهب، وعلـــى َرِوىٍّ واحـــٍد ىف بعـــض ب ـــد علـــيهم، وأن العـــرب تعـــرف الـــنظم الطويـ  يزي
  .األحيان

كــذلك نــرى الغــذامى ىف هــذا الــسياق ينتقــد انتقــادا مزعجــا ســخيفا متييــز النقــاد العــرب 
ــه يرســخ لالســتبداد  ــم كــاملتنىب وأىب متــام والبحــرتى، إذ هــذا ىف رأي ــبعض الــشعراء واإلشــادة  ل

وال أدرى سر نفـور الغـذامى . نطلق من نسق الفحل، وكأن الفحولة عيب ال حسنةوالغرور، وي
ــذا اللــدد وتلــك الــشراسة ــة وعملــه الــدءوب علــى تنفــري اآلخــرين منهــا  ــا . مــن الفحول أى أنن

ـدب، واملتفـوق واملـنحط، واملتقــدم  ينبغـى، ىف نظـره، أن نـسوى بـني الغـىب والـذكى، واملبـدع وا
إن احلياة قائمـة علـى الرتاتبيـة، أى انقـسام قـدرات . ال يطاق وال حيتملوهذا تنطع . واملتخلف

فالدهاء درجات، والذكاء درجات، واحلصافة درجات، . البشر وغري البشر إىل درجات متفاوتة
ملــسؤولية  قــة درجــات، والغــىن درجــات، والــشعور  واجلمــال درجــات، والوســامة درجــات، واأل

اقــــة درجــــات، والعلــــم درجــــات، واملكــــر درجــــات، والــــصرب درجــــات، واللباقــــة درجــــات، واللي
درجات، واحللم درجات، والقوة البدنية درجات، والصحة درجات، والتنطع درجات، والتنفج 

وهذا موجود ىف كل ميادين احلياة، وىف كل بالد العـامل، وىف  . إخل... درجات، والرقاعة درجات
ـــاريخ ـــه قـــد جعـــل ال. كـــل فـــرتات الت ـــم وهللا خيـــرب أن ـــاس درجـــات، وجعلهـــم ىف اإلميـــان والعل ن

ــار دركــات ــة درجــات، والن وأكــد الرســوُل أن املــؤمَن . درجــات، وجعــل اآلخــرة درجــات، واجلن
ــشعر كــان عليــه الــسالم يفــضل . القــوىَّ خــٌري وأحــبُّ إىل هللا مــن املــؤمن الــضعيف وحــىت ىف ال

ن يؤيده  بـل حـىت . هللا بروح القـدسحسا على زميليه ىف التصدى للشعراء املشركني ويدعو 
تـون  ىف ميدان النبوة هناك دمحم على رأس األنبياء، وهناك أولو العزم من الرسل، وهناك رسـل 

والقـرآن الكـرمي . بعد ذلك، كما سوى الرسول الكرمي بـني أنبيـاء بـىن إسـرائيل وبـني علمـاء أمتـه
والرســول عليــه ". ضولقــد فــضلنا بعــض النبيــني علــى بعــ: "نفــسه يقــول علــى لــسان رب العــزة

ل على األنبياء بستٍّ    . السالم يقول إنه ُفضِّ
ت املدرســية واجلامعيــة حيــصل الطــالب والطالبــات علــى درجــات متفاوتــة،  وىف االمتحــا

املمتاز واجليد جدا "ومن مث يصنَّفون ىف مراتب يسفل بعضها بعضا طبقا لتلك الدرجات فنجد 
مرتبـــة الـــشرف األوىل ومرتبـــة الـــشرف الثانيـــة " و"واجليـــد واملقبـــول والـــضعيف والـــضعيف جـــدا



 

٢٤٧

وحني يتقدم عدد من الناس إىل وظيفة معينة ىف مؤسسة ما تشكل جلنة تنظر ىف ". وبدون مرتبة
إجنــــازات كــــل واحــــد مــــنهم وشــــهاداته ومواهبــــه وقدراتــــه، مث تــــرتبهم حــــسب تلــــك اإلجنــــازات 

فلـم يريــد الغــذامى أن . عـة فــيهموالـشهادات واملواهــب والقـدرات، مث ختتــار أكفـأ واحــد أو مجا
لـذات تلـك الرتاتبيـة؟ وهـل بـريون ووردزورث وكـولريدج عنـد اإلجنليـز  ميحو مـن الـشعر العـرىب 
شــعراء عــاديون كــأى شــاعر آخــر؟ وهــل يــستوى حــافظ الــشريازى وســعدى والفردوســى وعمــر 

 ُمْفِلــق مث :فحــل، وملــن دونــه: يقــال للُمِجيــد"اخليــام عنــد الفــرس مــع غــريهم؟ وطبقــا للجــاحظ 
وهذا كالم ال خيّر منه املاء، وال ميكن عاقال أن يعرتض عليـه، وإال  ". شاعر مث شويعر مث ُشْعُرور

تــرى هــل يعقــل أن يكــون هــذا الــسخف الــذى يذيعــه الغــذامى بتلــك . كــان ىف الــضمري خلــل
ــرب اآلن يقــــوم علــــى  خـــالص؟ لــــو قيــــل إن التعلــــيم ىف بـــالد العــ احلماســـة صــــادرا مــــن قلبــــه 

لخصات واحلفظ دون فهم ىف الغالب ملا فتحت فمى بكلمة، أما أن يقال ذلك عـن الثقافـة امل
رخيها، يستوى ىف ذلك فـرتات ازدهارهـا وفـرتات انتكاسـتها رغـم  العربية اإلسالمية على طول 

ا احلضارة احلديثة أساسا هلا، فهذه جباسة ا هى الثقافة الىت اختذ   .أ
ن النقاد  العـرب يفـضلون اللفـظ علـى املعـىن فهـو كـالم غـري ممحَّـص،  أما زعم الغذامى 

وعلـى كـل . كما أنه إن صح فليس معناه أن القائلني به يدعون إىل احلفظ على حـساب الفهـم
حال فاملعروف بني الدارسني أن من النقاد العرب من يبدو أنه ينصر اللفظ على املعىن، ومنهم 

لكن الغذامى . لفظ، ومنهم من يسوى بني الطرفنيمن يفعل العكس فنراه يفضل املعىن على ال
ــه أن  ــه دائمــا حبيــث يقــر ىف ذهــن قرائ ــه فيــدين الثقافــة العربيــة كعادت يتجاهــل أو جيهــل هــذا كل

ــدا وهــذا ســالح مــن أســلحة الغــربيني ىف . العــرب واملــسلمني ال يــستطيعون التفكــري الــسليم أب
بـل إن الغـربيني ليحتقـرون . نـذ وقـت طويـلاحلرب احلـضارية والثقافيـة الـىت تـدور بيننـا وبيـنهم م

البشر مجيعا غـري البـيض، ويـرددون أن اإلنـسان األبـيض خمتـار مـن قبـل األقـدار ليحمـل رسـالة 
ردد الغربيـون ذلـك كحجـة تـسوغ احـتالهلم لـبالد اآلخـرين . التحضري والتنوير لإلنسانية مجعـاء

م إمنا ي ا حتت ذريعة أ ب خريا م عليها و قومون بـواجبهم حنـو تلـك الـشعوب، وبسط سلطا
ا وهم بـَُعداء عنها؟  ا ويرقو   وإال فكيف حيضرو



 

٢٤٨

ـــن رشـــيق ىف  ـــه"قـــال اب ــشعر وآداب ـــوان " العمـــدة ىف حماســـن الـ اللفـــظ  ب ىف"حتـــت عن
جلــسم": "واملعــىن يــضعف بــضعفه، : اللفــظ جــسم، وروحــه املعــىن، وارتباطــه بــه كارتبــاط الــروح 

 للـشعر وهجنـة عليـه كمـا يعـرض اىن واختل بعض اللفـظ كـان نقـصً ويقوى بقوته، فإذا سلم املع
لبعض األجسام من الَعَرج والشلل والَعَور وما أشبه ذلك من غري أن تذهب الروح، وكذلك إن 

يعـرض لألجـسام مـن املـرض ى ضعف املعىن واختل بعضه كان للفظ من ذلـك أوفـر حـظ كالـذ
 االلفـظ، وجريـه فيـه علـى غـري الواجـب، قياًسـمبرض األرواح، وال جتـد معـىن خيتـل إال مـن جهـة 

ً ى فـإن اختـل املعـىن كلـه وفـسد بقـ. على مـا قـدمت مـن أدواء اجلـسوم واألرواح  ال اللفـظ مـوا
 الــسمع، كمــا أن امليـت مل يــنقص مـن شخــصه شــيء ىف فائـدة فيــه، وإن كـان حــسن الطـالوة ىف

تـََفع به وال يفيد فائدة، وكذلكى رأ  إن اختل اللفـظ مجلـة وتالشـى مل يـصح العني، إال أنه ال يـُنـْ
منهم مـن يـؤثر : مث للناس فيما بعد آراء ومذاهب. غري جسم البتة  ىفاله معىن أل ال جند روحً 

قــوٌم يــذهبون إىل فخامــة الكــالم وجزالتــه : اللفــظ علــى املعــىن فيجعلــه غايتــه ووكــده، وهــم ِفــَرق
  : على مذهب العرب من غري تصنع كقول بشار

ـــــــضب ـــــــــَضرِيَةً إذا مــــــــــــا غـــــ ــــــــضبًة ُمـــ   نا غــــ

  َهَتْكنــا ِحَجــاَب الــشمس أو َقطَــَرْت دمــا   

    
ــا َأَعــــــــــْر ســــــــــيدً  ــــــ ـــةاإذا مــ ــــ    مــــــــــن قبيلـــ

ــــا وســــــــــلَّما    ــــــ ــلى علين ــــــ ــــــــــٍرب صــ   ُذَرى من

    
وهذا النوع أدل على القوة، وأشبه مبا وقع فيه من موضع االفتخار، وكذلك ما ُمِدح به 

ب جلبة وقعقعة بال طائل معىن إال القليل وفرقٌة أصحا. امللوك جيب أن يكون من هذا النحت
  : القاسم بن هانئ ومن جرى جمراه، فإنه يقول أول مذهَّبته النادر، كأىب

ــــت ــــْيظمِ : أصــــاخْت فقال ــــُع أجــــرَد َش   َوْق

ـــــَذمِ : وشــــــامْت فقالــــــت      ملــــــع أبــــــيَض ِخمْـ

    
ـــــا ــَرْت إال جلَـــــــــــْرس حليِّهــــــ ــــــ ــــا ُذِعـــ ــــ   ومـــ

ــًرى ىف    ــــــ ـــــــ ــــــــْت إال بـُ ـــــــ ـــــدَّمِ  وال رمق ــــــ   خمــــ

    
ـــيس حتـــ ـــذ. ت هـــذا كلـــه إال الفـــساد، وخـــالف املـــرادول ـــا ال ـــد أن تكـــون هـــذه ى م يفي

ا مغزوة  ا لبست َحْليها فتومهته بعد اإلصاخة والرْمق وْقع فرس أو ملْع سيف غري أ املنسوب 
ـا كانـت ترتقبـه ىف فمـا هـذا كلـه؟ . دارها، أو جاهلة مبا محلته مـن زينتهـا، ومل خيـف عنـا مـراده أ

ــد أىب احلــالوة والرقــة، وعمــل بطبعــه وعلــى  فــإذا أخــذ ىف: القاســم مــع طبعــه صــنعة وكانــت عن
وإذا تكلــف الفخامــة، وســلك طريــق الــصنعة . مجلــة الفــضالء ســجيته، أشــبه النــاس، ودخــل ىف
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األحــايني أشــياء  ويقــع لــه مــن الكــالم املــصنوع واملطبــوع ىف. أضــر بنفــسه، وأتعــب ســامع شــعره
ً  جيدة، كقوله ىف   : املطبوع يصف شجعا

ـــريهم ــْلو عقـــــ ـــــسرحاُن  ِشــــــ ـــل الـــ كــــ   ال 

رِ     ــــسِّ ـــــــا املتكــــــ ـــن القنـــ ـــــــ ـــــه م ـــــــــا عليـــــ   ممـ

    
مل ميــت لــشجاعته حــىت حتطــم عليــه مــن الرمــاح مــا ال يــصل معــه ى أ. العقــري ههنــا مــنهم

، ألنـه كـان يـصفهم اعقـروه هـم لكـان البيـت هجـوً ى الذئب إليه كثرة، ولـو كـان العقـري هـو الـذ
  : املصنوع ه ىفوقول. لضعف والتكاثر على واحد

ـــــــــــ ـــ نًع ــائع  ـــــــــ ــر الوقـــ ــــــ ــــــــــــو مثــــــ   اوجنيتمــ

ـــضر    ـــــن ورق احلديـــــــد األخــــ   لنـــــــضر مــ

    
   :ىفهذا كله جيد وبديع، وقد زاد فيه على قول البحرت 

ـــةً  ــــ ـــــــــــُة بقلـــــــ ــــــه القدميـــ ــــــ ــــــــــت محائلُــ   محلــــ

ـــــــــضًة مل تـــــــــذبلِ     ـــــــن عهـــــــــد عـــــــــاٍد غ ــ   م

    
ِفـر لـه فيهـا ـا، واغتُ  ومـنهم مـن ذهـب إىل سـهولة اللفـظ فُعـِىن ". من عهد تـُبَّع: "ويروى

بعهمـا، وهـم يـرون الغايـة قـول  الركاكة واللني املفرط، كأىب العتاهية وعبـاس بـن األحنـف ومـن 
  : العتاهية أىب

ـــــاتليى،  إخـــــــــــــــــوت ـــــــــ ــوى قـــ ـــــــــ   إن اهلــــــ

ــــــــــلِ     ـــــــن عاجــ ــــان مـــــ روا األكفــــــــ ـــسِّ ــــــ ـــ   في

    
ـــوا ىف ــــ ــــــ ـــــ ــــــــوى وال تلوم ــــــ ــــــاع اهلــــ ــــــ ــــــ   اتب

ـــــــــــــــــإنىن    ــــــ ــــــــاغلِ  ىف ف ـــــــــ ــــغل شــــــ ــــــ ـــــــــ   شــــ

    
ــىن ــــــ ـــةٌ  عيـــــــــ ــــ ـــــَة منهلَّــــــــــ ــــى عتبــــــــــــ ـــــــــ   علــــ

ـــــــدمعها امل    ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــسائلب ـــــــــــــسكب ال ـــــ   ن

    
ــــــ ــىقتــــــــــــيًال ى  مــــــــــــن رأى قبلــــــ ــــــ    بكــــ

ــــِل؟    ــــــــى القاتــــ ــــد عل ـــــدة الوجــــ ــــــــن شـــ   م

    
ـــ ـــــــــ ــــــــــسطُت كفـ ـــ ـــــــــــائًال ى ب ـــــــــــوكم ســ   حنــ

ــــــسائل؟    ــى الـــــــ ـــــــــ ـــــــــردون علــ ــــ ـــــــــــــاذا ت   م

    
ـــه ــــ ـــــــــــ ــــ ـــوا لـ ــــــ ـــــــــ ــــــوه فقولـــــ ـــــــــ ــــــ   إن مل تُِنيلــ

ـــــوًال     ـــــــــ ــــــــــيًال قــ ــــــــــلِ  مجـــــــ ـــــدل النائـــــــ ــــــ    بــــــ

    
ـــــــسرةٍ  ــــــى عـــــــ ــــاَم علــــــــ ــــــــ ـــــتم العــ   أو كنـــــــــ

ـــــلِ     ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــوه إىل قابــــــ ــــــــــه فَمنُّـــــــ ـــــــــ   منـــــــ

    
، فقال أبو اعتاهية وأ نواس واحلسني بن الضحاك اخلليع اجتمعوا يومً وقد ذُِكر أن أ ال

فأنـشد أبـو العتاهيـة . ُمَراده مـن غـري مـدح وال هجـاء لينشد كل واحد قصيدة لنفسه ىف: نواس
أمـا مـع ســهولة هـذه األلفــاظ، : هـذه القـصيدة، فــسلما لـه وامتنعــا مـن اإلنـشاد بعــده، وقـاال لــه

بـه مـن الغـزل جيـد  وذلـك ىف. اذه اإلشـارات، فـال ننـشد شـيئً ومالحة هذا القصد، وحسن هـ
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حيـث وقـع  ومنهم من يؤثر املعـىن علـى اللفـظ فيطلـب صـحته، وال يبـاىل.  ال يفضله غريهاأيضً 
هؤالء املطبوعون، . الطيب ومن شاكلهما وأىبى من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته، كابن الروم

  ".  ء هللا تعاىلفأما املتصنعون فسريد عليك ذكرهم إن شا
بــل إىن ال أظــن النقــاد العــرب القــدماء الــذين يقولــون بتفــضيل اللفــظ علــى املعــىن وأن 
املعـاىن مطروحــة علـى قارعــة الطريـق يقــصدون مـا يتــصوره املتـسرعون، بــل املقـصود أن األديــب 
 حينما يريد أن يصف منظرا من املناظر مثال أو يعرب عـن شـعور مـن املـشاعر فـإن املنظـر يكـون

للفـظ  آنئذ أمامه، والشعور قائما بداخل نفسه حيـسه إحـساسا مباشـرا، مث تبـدأ عمليـة التعبـري 
عـــن ذلـــك املنظـــر أو هـــذا الـــشعور، ومـــا علـــى األديـــب إال أن خيتـــار اللفـــظ والعبـــارة املالئمـــني 

وأكثـر : "يقـول ابـن رشـيق ىف  هـذه النقطـة ىف كتابـه املـذكور. لوصف املنظـر أو تـصوير الـشعور
اللفـظ أغلـى : قـال العلمـاء: مسعت بعـض احلـذاق يقـول. س على تفضيل اللفظ على املعىنالنا

اجلاهـل ى طبـاع النـاس، يـستو  موجودة ىف ، فإن املعاىنا، وأعظم قيمة، وأعز مطلبً امن املعىن مثنً 
أال ترى أن . فيها واحلاذق، ولكن العمل على جودة األلفاظ، وحسن السبك، وصحة التأليف

لغيـث والبحـر، وىف املدح تشبيه رجل َلَما أخطأ أن يـشبِّهه ىف راد ىف إذا أرجًال  اإلقـدام  اجلـود 
لسيف، وىف ألسد، وىف لسيل، وىف الـَمَضاء  لشمس؟ فـإن مل حيـسن تركيـب  العزم  احلسن 
ــة والطـــالوة  ىف هـــذه املعـــاىن ـــة والعذوبـ ــامع للرقـــة واجلزال ـــد اجلـ أحـــسن حالهـــا مـــن اللفـــظ اجلي
لـــصورة، واللفـــظ .  يكـــن للمعـــىن قـــدروالـــسهولة مل وبعـــضهم، وأظنـــه ابـــن وكيـــع، مثَّـــل املعـــىن 

ـا مـن اللبـاس فقـد خبـست حقهـا، . لكسوة فإن مل تقاَبل الصورة احلسناء مبـا يـشاكلها ويليـق 
شــعره   ىفاوقــال عبــد الكــرمي، وكــان يــؤثر اللفــظ علــى املعــىن كثــريً . عــني مبــصرها وتــضاءلت ىف

ليفــه وإمنــا . اللطيفــة عــن الكــالم اجلــزل اللطيفــة مــن املعــاىن زل أغــىن عــن املعــاىنالكــالم اجلــ: و
املعـىن : قـال بعـض احلـذاق: ومـن كـالم عبـد الكـرمي.  عمـن روى عنـه النحـاسحكاه ونقله نقًال 

ومنـه قــول العبـاس بــن . مثـال، واللفـظ حــذو، واحلـذو يتبـع املثــال، فيتغـري بتغـريه، ويثبــت بثباتـه
ى هكــذا حكــى عبــد الكــرمي، وهــو الــذ. معانيــه قوالــب أللفاظــه: ليــغصــفة ب ىفى حــسن العلــو 

ألفاظــه قوالــب ملعانيــه، وقوافيــه معــدة : موضــع آخــر فقــال مث خــالف ىف. يقتــضيه شــرط كالمــه
ذه الرواية األخرى، وهـ تـُْفـرَغ ى والقالـب يكـون وعـاء كالـذ. أعـرفى ملبانيه، والسجع يشهد 
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يقـام بـه اللوالـك، وتـصلح ى  للوعاء كالذاآلُجّر، وقد يكون قدرً ويـُْعَمل به اللَِّنب وا، فيه األواىن
فلهذا احتمل . ُحتَْذى عليه النعال، وتفصَّل عليه القالنسى  كالذعليه األخفاف، ويكون مثاًال 

ــ ــ.  مــرة، ومعــىن مــرةاالقالــب أن يكــون لفًظ ى وللــشعراء ألفــاظ معروفــة، وأمثلــة مألوفــة، ال ينبغ
ــا للــشاعر أن يعــدوها، وال أن  عيا يــستعمل غريهــا، كمــا أن الكتــاب اصــطلحوا علــى ألفــاظ 

ســـتعمال لفـــظ " الكتابيـــة: "مسوهـــا ـــد شـــاعر أن يتظـــرف  ـــا إىل ســـواها، إال أن يري ال يتجاوزو
، ا، وأبو نواس حديثً االندرة، وعلى سبيل اخلطرة، كما فعل األعشى قدميً  فيستعمله ىفى أعجم

س بــذلك ب آخــر غــري الــشعروالفلــسفة وجــر األخبــار. فــال  فــإن وقــع فيــه شــيء منهمــا .  
فبقــدر، وال جيــب أن جيعــال نــصب العــني فيكــو متكــأ واســرتاحة، وإمنــا الــشعر مــا أطــرب، وهــز 

ب الـشعر الـذ ومـن . ُوِضـع لـه، وبُـِىنَ عليـه، ال مـا سـواهى النفوس، وحـرك الطبـاع، فهـذا هـو 
: قـال، عبـد امللـك بـن إمساعيـل الثعـالىبُمَلح الكـالم علـى اللفـظ واملعـىن مـا حكـاه أبـو منـصور 

: وقـال غـريه. وخيـيط األلفـاظ علـى قـدود املعـاىن، البليغ من حيوك الكـالم علـى حـسب األمـاىن
  :ىوقال أبو عبادة البحرت . األبصار األمساع كالصور ىف األلفاظ ىف

ا     ا والسمع معقود    " وجه احلبيب بدا لعني حمبِّه=    وكأ
بـن األثـري هـذه املـسألة، فقـال مبكـرا مـا يقولـه األسـلوبيون املعاصـرون هذا، وقد وضـح ا

اعلم أنه حيتاج صاحب هذه : "عن حمورى االختيار والتوزيع، وإن مل يستعمل هذين املصطلحني
األول منهــا اختيــار األلفــاظ املفــردة،  وُحْكــم ذلــك الآللــئ : ليفــه إىل ثالثــة أشــياء الــصناعة ىف

ا تـُتَ  تَـقَ املبدَّدة، فإ َنْظم كل كلمة مع أختها املشاكلة هلا  لئال جييء  الثاىن. قبل النظمى َخريَّ وتـُنـْ
فــرً االكــالم قلًقــ اقــرتان كــل لؤلــؤة منهــا  وحكــم ذلــك حكــم الِعْقــد املنظــوم ىف.  عــن مواضــعه،ا 

الثالـث الغـرض املقــصود مـن ذلــك الكـالم علـى اخــتالف أنواعـه، وحكــم . ختهـا املـشاكلة هلــا
رًة جيعل قـالدة فتارًة جيعل إكليًال : يوضع فيه العقد املنظومى وضع الذذلك امل  على الرأس، و

رًة جيعل شنفً  ىف . األذن، ولكل موضـع مـن هـذه املواضـع هيئـة مـن احلـسن ختـصه  ىفاالعنق، و
ا، وه ليـف  األصل املعتمد عليـه ىفى فهذه ثالثة أشياء ال بد للخطيب والشاعر من العناية 

لفـصاحة، والثالثـة  فاألول والثاىن. م من النظم والنثرالكال من هذه الثالثة املذكورة مها املـراد 
لبالغةى جبملتها ه سلوك طريقه العلماء بصناعة صوغ الكالم  وهذا املوضع يضل ىف.  املراد 
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صــعة ى مــن الــنظم والنثــر، فكيــف اجلهــال الــذين مل تــنفحهم رائحــة؟ ومــن الــذ يؤتيــه هللا فطــرة 
ر حـىت  ينظـر إىل أسـرار مـا يـستعمله مـن األلفـاظ فيـضعها ىف  يكاد زيتهـا يـضيء ولـو مل متـسه 

وحــني يقــول األســلوبيون املعاصــرون هــذا فمعنــاه أن الفكــرة ىف الــذهن، ومــا علــى ". موضــعها؟
الكاتــب إال اختيــار األلفــاظ املالئمــة وتوزيعهــا، أى تركيبهــا، علــى النحــو الــذى يكفــل التعبــري 

ــرى القـــارئ فـــإن د. عمـــا يريـــد وصـــفه وتـــصويرهالــدقيق  الغـــذامى ال حيـــسن الفهـــم أو . فكمـــا ي
ام العرب واملسلمني  .     يصطنع اخلطأ اصطناعا لغاية ىف نفسه، وهى ا

ن الثقافة العربية تفضل البديهة على الرتوى، أى أن العرب بطبيعتهم  أما زعم الغذامى 
 كيفما اتفق مما ال يتسق مـع طبيعـة الثقافـة، فهـو خطـأ ىف ال حيبون التفكري ىف األمر بل خيبطونه

لـرتوى  لبديهة ما ال تـستطيعه األمـم األخـرى  م يستطيعون  فهم كالم اجلاحظ عن العرب وأ
لعرب وذكائهم ومـوهبتهم ىف الـشعر . والتدبري فليس األمر أمر تفضيل للبديهة بل أمر إشادة 
عليه أن العرب، لو تـََروَّْوا وتدبروا وأخـذوا وقـتهم، لكـان ويرتتب . هذا كل ما هنالك. واخلطابة

ملناسبة إمنا كان يتحـدث عـن عـرب اجلاهليـة، الـذين مل تكـن . إبداعهم أمسق وأشهق واجلاحظ 
م ومـشاعرهم املباشـرة ىف ميـدان الـشعر  ا، بل يعتمدون على جتـار ا أو يصنفو هلم كتب يقرأو

فعرب زمانه صاروا يؤلفون الكتب والرسائل ويشاركون ىف . هواخلطابة ال غري، ال عن عرب زمان
ضية وطبيعية مما يستلزم التفكري والرتوى والتـدبري، وهـو مـنهم . العلوم املختلفة من إنسانية ور

ورسائله املختلفـة عفـو " البيان والتبيني واحليوان والبخالء"أم ترى اجلاحظ مثال قد وضع كتب 
ــوراقني وينكــّب علــى الكتــب ويقــرأ ويهــضم اللحظــة وبفرقعــة مــن إصــبعه،  ومل يكــرت دكــاكني ال

سـلوب  ويقارن وينقد ويستدرك ويقتبس وجيرى التجارب بنفسه ويدىل بـدلوه ويـصوغ مؤلفاتـه 
 تعب عليه حىت أحرزه؟ 

َّ ال نعرف اخلَُطَب إّال للعـرب والُفـْرس، فأمـا اهلنـُد فإمنـا " :قال أبو عثمان ومجلة القول أ
ى  مدونــة، وكتُــٌب خملّــدة، التــضاف إىل رجــٍل معــروف، وال إىل عــامل موصــوف، وإّمنــا هــهلــم معــاٍن 

نيِّني فلسفٌة وصناعُة منطق، وكان . كتٌب متوارثة، وآداٌب على وجه الدَّهر سائرٌة مذكورة ولليو
لبيـان، مـع علمـه بتمييـز الكـالم وتفـصيله ى صاحُب املنطِق نفُسه َبِكـ اللـسان، غـَري موصـوٍف 

ـذا ومعا خلطابة، وال  نيه وخبصائصه، وهم يزعمون أّن جالينوس كان أنَطَق الناس، ومل يذكروه 
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 للعجـم، فإّمنـا هـو الُفـرس ُخطبـاء، إّال أّن كـلَّ كـالٍم للُفـرس، وكـلَّ معـًىن  وىف. اجلنس من البالغة
ــى، عــن طُــوِل فكــرة وعــن اجتهــاد رأ ر وطُــول خلــوة، وعــن مــشاورة ومعاونــة، وعــن طُــول التفكُّ
دِة الثالـث ىف وِدراسـة الكتُـب، وحكايـِة الثـاىن حـىتَّ اجتمعـت مثــار ، علـم الثـاىن علـَم األول، وز

وكلُّ شيٍء للعرب فإّمنا هو بديهٌة وارجتال، وكأنّه إهلام، وليست هناك . تلك الِفَكر عند آِخرِهم
ٌة وال مكابدة، وال إجالُة فكر وال استعانة، وإّمنا هو أن يصرَف وْمهَ  ه إىل الكالم، وإىل رَجِز معا

يوِم اخلصام، أو حني ميَتح على رأس بئـر، أو حيـُدو ببعـري، أو عنـد املقارعـة أو املناقلـة، أو عنـد 
ــه ى حــرب، فمــا هــو إالّ أن يــصرف وْمهَــه إىل مجلــة املــذهب، وإىل العمــود الــذ ِصــراع أو ىف إلي

، مث ال يقيِّـده علـى نفـسه، وال يدرسـه اًال ، وتنثـال عليـه األلفـاظ انثيـأرساًال  يقصد، فتأتيه املعاىن
يِّــني ال يكتبــون، ومطبــوِعني ال يتكلَّفــون، وكــان الكــالم اجليِّــد عنــدهم اأحــدً   مــن ولــده، وكــانوا أُمِّ

نفـسه أنطَـق، ومكانُـه مـن البيـان أرفـع،  أظهَر وأكثر، وهم عليه أقدر، وله أقَهر، وكل واحـٍد ىف
هم أسهل، وهو علـيهم أيـسر مـن أن يفتقـروا إىل حتفُّـظ، وخطباؤهم للكالم أوَجد، والكالم علي

وحيتاجوا إىل تداُرس، وليس هم كمن حِفظ علَم غريِه، واحتذى علـى كـالم َمـن كـان َقبلـه، فلـم 
م، والتحم بصدورهم، واّتصل بعقوهلم، من غري تكلف وال قصد، وال  حيفظوا إّال ما َعِلق بُقلو

ال يعلمه إّال َمـن أحـاط ى أيدينا جزٌء منه َلِباملقدار الذ ىفى ذ هذا الاوإّن شيئً . حتفُّظ وال طلب
َّ الذ اب، وهو ا وحنـن، أبقـاك . حيـيط مبـا كـان، والعـاِملُ مبـا سـيكونى بَقْطر السَّحاِب وعدد الرتُّ

، إذا اّدعينــا للعــرب أصــناَف البالغــة مــن القــصيد واألرجــاز، ومــن املنثــور واألســجاع، ومــن  َّ ا
يباجـة الكرميـة، والرَّونـق املزدوج وما  ال يزدوج، فمَعنـا العلـم أن ذلـك هلـم شـاهٌد صـادق مـن الدِّ

البيان أن يقول  ال يستطيع أشَعُر الناس اليوَم وال أرفعُهم ىفى العجيب، والسَّْبك والنَّحت، الذ
  ".  اليسري، والنـَّْبذ القليل مثَل ذلك إّال ىف

لــىت حنــن فيهــا اآلن، وهــذا مــا قلنــاه ىف تبيــني الغــذامى ىف هــذه النقطــة ا. فهــذا مــا قالــه د
ومــع ذلــك فــال . عثراتــه وثغراتــه ونواقــصه ونواقــضه وتناقــضاته مــع العقــل وتناقــضاته مــع نفــسه

الغــذامى قــد فرغــت مــن دعاواهــا الفارغــة . ينبغــى أن  يتــسرع القــارئ العزيــز فــيظن أن جعبــة د
افتا، إذ يقول املتهافتة، فها هو ذا خيرج لنا دعوى أخرى ال تقل إن مل  تزد عما مضى فروغا و

حدث تطور ثقاىف خطري ىف أواخر العصر اجلـاهلى تغـري معـه النـسق الثقـاىف العـرىب منـذ "إنه قد 
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مثلما حتولت القـيم مـن بـُْعـدها اإلنـساىن إىل " األ"إىل" النحن"ذلك الوقت إىل اليوم، وحتولت 
ىن، وحتــول اخلطــاب الثقــاىف إىل  خطــاب كــاذب ومنــافق، وهــو أخطــر  حتــول بـُْعــد ذاتــى نفعــى أ

ــريا ســلبيا ث ــة وأثــر  ذلــك هــو ظهــور شــاعر املــديح، وثقافــة املــدائح، . حــدث ىف الثقافــة العربي
وشخصية املثقف املداح، وىف مقابلها شخـصية املمـدوح، مـع لعـب الثقافـة هلـذه األدوار مجيهـا 

ــة وحيققــون نــسقيتها ــون اللعب لفــرس وهــو  يعــزو  هــذا". عــرب شــخوص ميثل ــأثر   التطــور إىل الت
هم، فأخـذ ذلـك عـن  والروم وما كان ىف ملوكهم من اسـتبداد وسـيطرة مطلقـة وتعـاٍل علـى رعـا
لـشمال  لشمال الـشرقى مـن بـالد العـرب، وعـن الـروم الغـساسنُة  الفرس املناذرُة ىف مملكتهم 

لــشعر لرتســيخ اســتبدادهم وتعــال هلهــم علــى الغــرىب، وتوســل ملــوك كــل مــن اململكتــني  يهم و
هم   . رعا

ولكن هل كان عند الفرس والروم الشعراء املداحون لقاء املال؟ فأين الـشعر الـذى كـان 
طــرة الــروم؟ وهــل كانــت مملكــة ُحْجــر أىب امــرئ القــيس، وهــى ىف  ُميْــَدح بــه أكاســرة الفــرس وأ

ثـري الفـرس والـروم، تقـوم علـى الـشورى واحلريـة و  احـرتام الرعيـة؟ وسط بالد العرب بعيـدا عـن 
؟ أليــسوا رعــا ُحْجــر والـد امــرئ القــيس، الــذى كــانوا "عبيـد العــصا"فمـن الــذين  تــرى ُمسُّــوا بـــ

ر تعــسفه وقــسوته وإهانتــه وإكراهــه هلــم علــى دفــع األمــوال حــىت ضــجوا منــه ومــن  يــصطلون 
 النــاس اســتبداده فثــاروا عليــه وقتلــوه؟ وأىن  تــرى اكتــسب كليــب بــن ربيعــة مــا كــان يعامــل بــه

له؟ أكان جياور الفرس أو الروم فاستعار منهم سياسته القهرية ىف  الذين يسوسهم من عسف و
ه  الستبداد والقهر الـذى كـان ميارسـه علـى رعـا التعامل مع الناس؟ ومن أين لألسود العنسى 

الفـرس ىف اليمن ِغبَّ وفاة الرسول عليه السالم وإعالنه نفسه نبيا، وهـو بعيـد أشـد البعـد عـن 
ثـري الفـرس والـروم؟ ومـع هـذا فـألن رعيتـه مل تكـن تطيقـه ومل تقبـل منـه ذلـك العــسف  والـروم و

ا ولـو كـانوا َرُضـوا بعـسفه . والكفر فقد اسـتطاعوا الـتخلص منـه وقتلـه وإعـادة األمـور إىل نـصا
ــنفس . واســتبداده لظــل راســخا علــى صــدروهم ْعر بــل ىف ال إن املــشكلة ليــست أساســا ىف الــشِّ

ــم ميكــن أن . نــسانيةاإل ســة وســلطان أو شــعروا أ ذلــك أن النــاس بوجــه عــام إذا كانــت هلــم ر
م، فـإذا صـادفوا  م يرغبون ىف التمدد واالنتشار خارج نطاق ذوا سة وسلطان فإ يكون هلم ر

وهـذا . حاجزا صلبا يوقفهم عند حدهم ومل يستطيعوا إزاحته اضطروا حينئذ إىل لزوم حـدودهم
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ذلك أنه إن كانت الرعية رعية عـزة وكرامـة ونـزوع إىل  احلريـة ورفـض للقهـر . لرعيةاحلاجز هو ا
واإلهانــة مل يــستطع أحــد مــن حكامهــا قهــرهم علــى شــىء، وأمــا إن كانــت رعيــة عبوديــة وخنــوع 
النــصياع والطاعــة املطلقــة لكــل مــستبد قهــار وترضــى  ــدها  ــا تــسارع إىل إلقــاء ي وخــضوع فإ

لرفض واإلنكارهلوان واإلذالل دون أن وال مينع احلكاَم من .   ينتفض ىف جسدها عرق واحد 
م، الـىت مـردت علـى  التغشمر واخلروج على الدستور والقانون ىف الدول الدميقراطية غـري شـعو

م . تنفس اهلواء النقى من أدران العبوديـة واهلـوان ن شـعو ولـو حـدث أْن شـعر هـؤالء احلكـام 
وعـسفهم السـتبدوا وعـسفوا مـلء هـواهم وعلـى راحـتهم دون أن ميكن أن تنصاع السـتبدادهم 

وىف جـو احلريـة واهلـواء الطـاهر الـصاىف هـذا ال ميكـن أن . يعبأوا بقيم الشورى واحرتام الشعوب
الغذامى يقلب الوضع رأسا على عقـب . لكن د. يكون مث موضع لشعر املديح التكسىب أصال

مث إن املنــاذرة . أوزعهــم علــى العــسف والطغيــانويــزعم أن شــعر املــديح هــو الــذى ألــه احلكــام و 
ــاورين علــى الرتتيــب لفــارس والــروم قــد زالــوا، بــل زالــت فــارس والــروم، وعــرف  والغــساسنة ا
العرب ىف ظل اإلسالم احلكم الشورّى واختفى شعر مديح احلكام والتكسب من ورائه، فلم  

ل عادت فارس والروم من جديد أم ترى ظهر شعر املديح مرة أخرى بعد اخللفاء الراشدين؟ ه
ماذا؟ إن احلكام اجلدد كانوا يعملون على نشر سلطتهم ومتددها، وانتهجوا كل سبيل يوصلهم 
إىل هــذه الغايــة حــىت اســتقر األمــر هلــم بعــد انتــصارهم علــى خــصومهم بوســائل متنوعــة مل حيــسن 

ا أصال، وخضع ال ا أو مل يفكروا ىف العمل  نـاس هلـم وَأْلَقـْوا إلـيهم بيـد أولئك اخلصوم العمل 
هــذا، وأرجــو أن . الطاعــة، وظهــر شــعر املــديح مــن جديــد ىف هــذا اجلــو املالئــم متــام املالءمــة لــه

لنــسق الثقــاىف املــذموم الــذى تــدور حــول ثقافتنــا إىل  يالحــظ القــارئ كيــف أن الغــذامى يرجــع 
  . لفرسأى أن ذلك النسق الثقاىف ليس من ابتداعنا بل مأخوذا من ا. الفرس

الغذامى إن الشعر العرىب قد حتول مع ظهور شعر املـديح الـذى كـان ينظمـه . أما قول د
فهـو كـالم مرسـل بـال أى " األ"إىل " الـنحن"النابغة واألعشى مثال ىف املنـاذرة والغـساسنة مـن 

ذلك أن الشاعر العرىب طوال العصر اجلاهلى كان . دليل، بل إن الدالئل كلها تعكسه وتنقضه
ظم ىف النسيب مبن حيب من النساء والفخر مبآثره الشخصية ويـصف الطبيعـة مـن حولـه، إىل ين

ملوضـــوعات الدينيــة، فـــضال عــن فخـــره بقبيلتـــه  جانــب الـــشعراء احلكمــاء والـــشعراء املهتمــني 
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 عليكم مب نصف شعر امرئ القيس وعلى رأسه معلقته، وهو . ومدحه لكرام رجال القبائل
ا كـان يفعلـه ىف دنيـا الغـرام والنـساء مـن عهـارة وفحـش؟ ألـيس شـعرا أَنَـِو ال شعر يفاخر فيه مبـ

الغـــذامى؟ كـــذلك . إذا كـــان لنـــا أن نتحـــذلق كمـــا يتحـــذلق د" الـــنحن"و" األ"َحنِْنيـــا نـــسبة إىل 
لثأر ممن متردوا على أبيه وقتلوه هو شعر  فشعره الذى يصف فيه حاله وهو يسعى إىل األخذ 

وكيـف نـصنف شـعر عنـرتة، . صه هو وحده وال يـضع مـصلحة اجلماعـة ىف االعتبـارأنوى، إذ خي
؟ وأين نضع شعر طرفة ىف التمرد  الذى يفاخر فيه ببطوالته وكرمه وحبه لعبلة؟ أليس شعرا أنو
شباع رغباته ومبادرته إىل االستمتاع حبياته قبل أن يبـادره املـوت؟ ألـيس  على القبيلة وافتخاره 

؟ وما تكييف شعر جليلة بنت مرة، الذى نظمته ىف بكاء زوجهـا كليـب والتعبـري عـن شعرا أنو
؟ ومـا نـوع الـشعر الـذى كـان  ا وبؤسها بني زوجها املقتول وأخيها القاتل؟ أليس شعرا أنو حري
؟ وعلى نفـس الغـرار جيـرى كثـري مـن  دى ىف وصف اخليل؟ أليس شعرا أنو ينظمه أبو دؤاد اإل

واملـتلمس الـضبعى خـال . أى أنـه شـعر أنـوى. وى، فهـو أيـضا ىف وصـف اخليـلشعر طفيل الغن
طرفة، الذى كان ينادم عمرو بن هند ملك العراق مث هجاه وهرب منه، أليس شعره هذا شـعرا 
؟ وشعراء الصعاليك أين نضع شعرهم؟ أليس شعرا أنو يتحـدثون فيـه عـن هجـومهم علـى  أنو

 وتوزيعها فيما بينهم وعلى الفقراء احملتاجني؟ أليس فخر شعراء القبائل والقوافل وغنمهم أمواهلا
اجلاهلية بشرب اخلمر ولعب امليسر وتوزيع نصيبهم مـن القمـار الـذى يكـسبونه علـى احملتـاجني 
؟ وأشــعار  ســتبداده ألــيس شــعرا أنــو متيــاز؟ وأشــعار كليــب ىف التمــدح  والفقــراء شــعرا أنــو 

 امللك املنذر أليست من الشعر األنوى؟ وأشعار املرقش األكرب املرقش األصغر ىف حمبوبته بنت
؟  عم مرقشنا األصغر ىف حمبوبته، الىت مات ومل يتزوجها رغم حبه الطاغى هلـا، ألـيس شـعرا أنـو
ــِىن القحــط  ــه ومــسارعته إىل مــساعدة احملتــاجني والبائــسني ىف ِس وكــالم حــامت الطــائى عــن َأْرحيَِيَّت

ئيــة عبــد يغــوث البديعــة ىف تــصوير حالــه وهــو ىف أســر أعدائــه واإلجــداب ألــيس شــعرا أنــ ؟ و و
قبل أن يقتلوه أليست شـعرا أنـو مائـة ىف املائـة دون مماحكـة؟ وأشـعار أميـة بـن أىب الـصلت ىف 
ء أخويها،  احلديث عن هللا واملالئكة واألمم القدمية أليست أشعارا أنوية؟ وأشعار اخلنساء ىف ر

أشعارا أنوية بكل يقني؟ كما ال ينبغى أن يفوتنا أن املديح كان موجـودا وخاصة صخرا، أليست 
ــاذرة والغــساسنة أيــضا ــدا عــن مملكــىت املن الغــذامى وال يعــرف وضــع . إن مــن يقــرأ كــالم د. بعي
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الــشعر اجلــاهلى ســوف يظــن أن كــل شــاعر مل يكــن يــنظم شــعرا إال ىف التفــاخر بقبيلتــه والــدفاع 
الغذامى هنا كالم ال يقـوم علـى أسـاس سـوى افتتانـه بكلمـىت .  دفكالم. عنها ال أكثر وال أقل

، وترديد مثل تلك املصطلحات الغريبـة ِشْنـِشَنة منـه معروفـة، فهـو مغـرم حبـب "النحن"و" األ"
ــت األنظــــار ملــــصطلحات . الظهــــور ولفــ ــسوف يلفيهــــا تعــــج  تــــه املختلفــــة فلــ ومــــن يتتبــــع كتا

ـا عـن  ولـست أسـتطيع نـسيان مـا صـنعه مـع الـشاعر . غـريهواالستعماالت العجيبة الـىت يـشذ 
ــى إىل العــامل ليكفــر عــن البــشر  ــه قــد أت ن ــاد  الــسعودى محــزة شــحاتة، فقــد نــسب إليــه االعتق

قـــد اهلمـــام كتابـــه. خطيئـــتهم ، فكـــان لـــه الـــسبق أن أدخـــل "اخلطيئـــة والتكفـــري: "وهلـــذا مســـى 
 عليــه الــسالم وطبقــه علــى شــاعر اسـتعمال هــذا املــصطلح واملفهــوم الكنــسى ىف بــالد النـىب دمحم

وهــو موقــف يــدابر كــل منطــق وينــافر شــعر الرجــل ونثــره متــام املنــافرة وجيــرى مــع مقولــة . مــسلم
الكنيسة ىف السيد املسيح عليه السالم كما بينت ىف الفصل الذى عقدته للـدكتور الغـذامى ىف 

ء سعوديون: "كل من كتاىبَّ    ".املرا املشوِّهة"و" أد
 يرى أن حتول الشاعر اجلاهلى إىل املديح املدفوع األجر قـد أثـر علـى منظومـة والغذامى

األخــالق، فــصار الــشعراء ال ينظمــون شــعرا إال مبقابــل، كمــا وضــع النقــاُد أىَّ شــعر آخــر دون 
شعر املديح مبراحل، وقام شعر املديح على الكـذب، وقـام علـى ترديـد رواسـم حمفوظـة يرددهـا  

وح يعطى وجيزل العطـاء رغبـة ىف اسـتدامة الثنـاء وخـشية مـن انقـالب كل الشعراء، وصار املمد
ـم خـارج . املادح عليه وهجائه له لقد صار الشاعر شحاذا، ونتج عـن هـذا أن القـراء شـعروا أ

ــم ال مــادحون وال ممــدوحون أمــا املمــدوح فقــد صــار طاغيــة بكثــرة مساعــه . اخلطــاب املــدحيى أل
ــ ــه فــوق الب ــون مكانت ــشاعر املــادح فحــل ميــدح فحــال . شر وجيعلــون منــه فحــالللــشعراء يـُْعُل فال

  .وجيعل منه طاغية
ن . وحنــن مــع د الغــذامى ىف أن املــديح لــيس أفــضل أنــواع الــشعر، وإن وجــب التحــرز 

ملمـدوح فعـال ولـيس ترديـدا لرواسـم شـعرية حمفوظـة . هناك مدائح خرجت مـن القلـب إعجـا 
سد منظومــة األخــالق كلهــا، فلــيس مــن املعقــول أن لكننــا لــسنا معــه ىف أن شــعر املــديح قــد أفــ

يكون لرواج شعر املديح كل هذا التأثري الذى نرى أنه قد بولغ فيه مـن جانـب الغـذامى مبالغـة 
مقيتة، وخباصة أنه، كما رأينا، يؤكد أن اجلماهري قد انصرفت عن ذلك الشعر ومل تكن تباىل به 
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كـذلك لـست معـه أبـدا ىف أن .  ادحـة وال ممدوحـةألنه ال يهمها ىف قليـل أو كثـري، إذ هـى ال م
قــد يكــون لكــالم . بــسبب أن لــصاحبه غرضــا مــن وراء نظمــه" غــرض: "املــديح قــد ُأْطِلــق عليــه

لكننـا نعـرف أن  ". غرضـا: "الغذامى شىء من الوجاهة لو كان شعر املـديح وحـده هـو املـسمى
، واخلمـر غـرض، فالنـسيب غـرض، والوصـف غـرض. غرضـا: كل لون من ألوان الـشعر يـسمى

ء غــرض، والغلمــان غــرض، والتأمــل ىف الكــون غــرض، والزهــد غــرض،  واهلجــاء غــرض، والــر
. أى أن كالم الغذامى هنا أيضا كالم فشنك. والوعظ غرض، والفكاهة غرض، واحلرب غرض

أما أن الشعراء مل يعودوا ينظمون إال مبقابل مادى فهو كالم خاطئ خطأ فادحا، إذ لـيس شـعر 
هو كل الشعر، بـل هنـاك أشـعار أخـرى تكلمنـا عنهـا مـرارا ىف هـذا الفـصل ال عالقـة هلـا املديح 

، بل هناك مدائح رائعة . ملديح من قريب أو من بعيد مث إن لشعر املديح ليس كله شعرا جتار
ملمدوح   .نُِظَمْت إعجا 

أسـرة كذلك حنـن نعـرف أن الـشعراء ىف أى عـصر مل جيمعـوا كلهـم علـى حـاكم واحـد أو 
م وحدهم الفحول طبقا لدعوى د لقد رأينا عمرو بن كلثـوم . الغذامى. واحدة من احلكام يرو

مــثال يطــري رقبــة امللــك احلِــِريّى عمــرو بــن هنــد ويتبــاهى مبــا فعــل، فــإذا كــان الكــالم عــن الفحــل 
ايًة لل حملكومني فلم  ترى مل يضع عمُل ابن كلثوم هذا  حاكم يؤدى إىل االستبداد والعسف 

ــني توجهــات  الفحــل؟ لقــد كــان هنــاك دائمــا، بعــد انقــضاء عــصر اخللفــاء الراشــدين، تعــارض ب
لــث مــع الــزبرييني، : الــشعراء فــشعراء يقفــون مــع بــىن أميــة، وآخــرون مــع أهــل البيــت، وفريــق 

ت العربية  ولدينا أيضا اخلوارج، وهم الذين يعتقدون أن احلكم ليس حكرا على أحد من البيو
 أن يـَُوسَّد إىل األمة ترى فيه رأيها وتـَُوىلِّ من يصلح له حىت لو كان هـذا الـذى يـصلح بل ينبغى

أى . وكان كل فريـق مـن هـؤالء يهـاجم حكـام الفـرق األخـرى هجومـا شـديدا. من ُعْرض الناس
أنه إذا كان املشايعون لبىن أمية يرون الفحل أمـو فـإن كـل فريـق مـن هـؤالء املتخاصـمني يـرون 

بل لقد كان هناك أحيـا انقـسام داخـل املعـسكر الواحـد، فقـد كـان هنـاك . هم همالفحل فحل
وحني صـار األمـر إىل بـىن مـروان كـان هنـاك نـزاع بـني . ىف الدولة األموية السفيانيون واملروانيون

وهـذا إن كانـت الفحولـة هـى املعيـار احلقيقـى لـدى كـل . هشام بن عبد امللـك والوليـد بـن يزيـد
لتقــوى فريــق مــن هــذه ال فــرق، إذ إن شــعراء كــل فريــق كــانوا حريــصني علــى وصــف حكــامهم 
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فلـو كــان . والـورع والـصدق واإلخـالص والكـرم والعمــل مـن أجـل مـصلحة األمــة ومـا إىل ذلـك
الغــذامى لقــد كــان ينبغــى أن يكــون حكامنــا كلهــم . للــشعر كــل هــذا التــأثري الــذى يعــزوه إليــه د

ـم أشـد اخلـشية ويبـذلون كـل جهـودهم مـن أجـل خـري أتقياء ورعني صادقني خملـصني خيـَشْون ر 
نتقـال الـسلطان إىل . الرعية وىف أواخر بـىن أميـة انـدلعت حـرب بيـنهم وبـني العباسـيني انتهـت 

األخريين، الذين قامت بينهم وبني آل البيت صراع على احلكم انشطر الشعراء فيه إىل شـعراء 
األمني واملـأمون :  وبعد موت الرشيد حتارب ابناه.موالني لبىن العباس وشعراء مشايعني للعلويني

وكان أحد أسـلحة املـأمونيني أن األمـني يقـرب إليـه أ نـواس، . حر شرسة انتهت مبقتل األمني
وكانـت أشـعاره برهـا علـى مـا يقولـون . وهو شاعر فاسد غارق ىف اخلمر وىف الـشذوذ اجلنـسى

م كانوا يتناولون تلك ا. ىف حقه ألشعار مـن الناحيـة املـضمونية، وإال فـأبو نـواس ومعىن ذلك أ
حية اللغة والوصف والتصوير هو شاعر ىف الغاية الكربى من الرباعة والتفوق ومع تقـدم . من 

ه ويتــوىل احلكــم بعــده، ورأينــا البحـرتى مــثال يقــف ضــد اخلليفــة  الـزمن رأينــا ابــن املتوكــل يقتـل أ
بيه، مث بعد قليل عاد كـرة اجلديد لبعض الوقت ويهجر بغداد تعبريا عن  نفوره مما صنعه االبن 

ورأينــا بعــد ذلــك صــراعا بــني ابــن املعتــز واملقتــدر انتهــى بعــد يــوم وليلــة علــى أكثــر . أخــرى إليــه
علـى أن األمـر مل ينتـه عنـد هـذا . تقدير مبقتل ابن املعتـز واسـتيالء أنـصار املقتـدر علـى الـسلطة

كمـا . ا اخلليفة ويقتلـون ذاك، ويولـون واحـدا آخـر مكانـهاحلد بل رأينا جند األتراك يعزلون هذ
وال شـك أن . أن أيدى حرمي القصر مل تكن أقل نـشاطا مـن سـيوف اجلنـد وصـراعات املتـآمرين

ــا د" الفحولــة"جنــاح األتــراك والنــساء ىف خططهــم قــد بينــت للنــاس أن حكايــة  . الــىت يطــنطن 
ذه السهولة الغذامى هى كالم ىف اهلواء ال يسمن وال يغىن من  جوع، وإال فهل الفحولة تنهزم 

ــل كثــريا مــا غــري  ــاس؟ ب ــه خلفــاء بــىن العب وتلقــى ذلــك املــصري البــشع الــذى كثــريا مــا انتهــى إلي
وقـــد أومـــأ آنفـــا إىل البحـــرتى وكيـــف ظـــل والؤه فـــرتة . الـــشعراء والءهـــم مـــن حـــاكم إىل آخـــر

ــه املنتــصر مث انقلــب علــى نفــسه  وصــار منتــصر بعــدما اســتتبت للمتوكــل املقتــول علــى يــد ابن
وقبــل ذلـك بوقـت طويــل كـان ابـن قــيس . للمنتـصر أسـباب النجـاح ورســخت قـدماه ىف احلكـم

، مث بعــد انقــشاع دولــة الــزبرييني رأينــاه ينتقــل إىل الــشط اآلخــر وميــدح املــروانيني،  الرقيــات زبــري
لـى دولـة الفـاطميني فبعد قضاء صالح الـدين ع: ومثل آخر. الذين قضوا على دولة ابن الزبري
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وجد شعراءهم ينتقلون إىل املعسكر اجلديد املنتصر، ومـنهم عمـارة اليمـىن، الـذى شـرع ميـدح 
ملال كما كان يفعل سادته القدامى، وإن كان قد  صالح الدين األيوىب وميد يده إليه كى يغرقه 

مـ ره علـى الدولـة انتهى مصريه إىل القتل بسبب طول لسانه على صالح الـدين ومـا ثبـت مـن 
بـل كثـريا مـا انقلـب الـشاعر مـن . إخل... اجلديدة حني ألفاها ال تباىل به كمـا كـان يتوقـع ويرجـو

م مل  ألمس فيصليهم هجاء من أقذع ما يكون ال لشىء سوى أ هؤالء على من كان ميدحهم 
؟ وما ابن الرومى عنا ببعيد ألعطيات واهلبات واهلدا مل،   بل لقد وجد .يغرقوه، كما كان 

، كمــا نقــول ىف مــصر داللــة علــى "أكــل فيــه الــبقالوة"املتنــىب يــرتك بــالط ســيف الدولــة، الــذى 
ه ينقلــب علــى كــافور  ــة العــيش، إىل بــالط كــافور، مث وجــد َلْهِنَي التقلــب ىف النغنغــة والتمتــع ببـُ

ـ شعاره اهلجائية بعد أن هرب مـن مـصر حـني مل جيـد عنـد كـافور مـا كـان يؤمِّ ل مـن تـوىل وحيرقه 
ت، ويقصد بعدها بقليٍل الـصاحَب بـن عبـاد وعـضد الدولـة؟ ومـا هـذه إال بـضعة  إحدى الوال

ريخ العرب كما هو معروف. شواهد ليس إال ال بل إن املتنىب قـد هجـا . واألمثلة كثرية بطول 
ـم، وإن كــانوا فحــوال، فهـى فحــول عــاجزة عـن إجنــاز شــىء ينفــع  حكـام املــسلمني ىف عــصره 

  :اإلسالم واملسلمني
ــــــاِجَزةٌ  ــــــــــيَض عــــ ـــــــــوَل الب   َوذاَك َأنَّ الُفحـ

  َعـــِن اجلَميـــِل، َفَكيـــَف اِخلـــْصَيُة الـــسوُد؟   

    
خلــصيان؟ ال بــل إن   فهــل حتــول أولئــك احلكــام جــراء كالمــه إىل فحــول عــاجزة وحلقــوا 
كــافورا، ذلــك العبــد اخلــصى، قــد اســتطاع القــبَض علــى أزمــة احلكــم ىف مــصر ىف ذلــك الوقــت 
ملتنىب وغري املتنىب، وكانت دولته أقوى من دولة بىن العبـاس  وَسْوَسه بذكاء ودهاء، والتالعب 

فــأين  تــرى نــضع الفحولــة هنــا واخلــصاء؟  . ومــن بعــض الــدول املتفرعــة عنهــا كمــا هــو معلــوم
كذلك ففى  البيت التاىل جند ابن الرومى ال يربط بني الفحولة والتفوق بل بينها وبني الفسوق 

  :واجرتاح الفاحشة حيث يقول ىف شيخ ذى حلية عظيم النفاق
ــــةٌ  ـــــــــــ ـــدره هنـ ـــــــــ ـــــــوق صــــ ــــــــ ــــــائق فـ ــــــــــ   وم

ـــــــــــهْ     ــــــــشٍرب مــــــــــــَشكَّ منطقتِـ ــــ ــــــازت ب   جــــــ

    
ـــــــــدها ــــــ ـــــــــ ـــــرى توســــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ   إذا أراد الكـ

ـــــــــــهْ     ــــــــــان ِمْرفـََقتِــــ ــــــــــه مكـــــ ـــد كفتـــــ ـــــــــ   فقـــ

    
ــــه ــــــــــ ـــــــــول حليت ــسق طـــــ ـــــــــ ـــة الفـــ ـــــــــ   عالمــ

ــــشقته    ــــــــ ـــــول شق ــل طـــــــ ـــــــــ ــــــــــــة الَفْحـ   وآي
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يؤكـد أن النـساء يغلـنب ) هــ١٤ - ١٣ق(ليس ذلك فحسب، فهذا ابن شـهاب العلـوى 
ن الفحولة غري ذات قيمة البتة   :الفحول بكل سهولة وسالسة بظرفهن ومكرهن، ويصريِّ

ــــة ــــــ ـــارب فتنـ ــــ ــــ ــــــني األق ـــــــــــشأْت بـــــ   إذا ن

ـــــــدِ     ـــــــضغائن واحلق ر ال ــتعلت    ـــــــا اشـــــ

    
ـــــو األلبـــــاب فيمـــــا اســـــتفّزهم   وحـــــار أول

ـــــوة والعهــــــــدِ     ــــــــاق األخـــ ــــــض ميث ــ   إىل نق

    
ـــ   ساءهمففـــــــتِّْش جتـــــــد أصـــــــل الـــــــبالء نــــ

ــــدِ     ــــافر والبع ــــذر التن ــن ب ــــَطْعَن مــ   مبــــا اْس

    
  ُجِبْلَن على وضـع القـذا حيـث يعظـم ال

ــــــني ذو     ــق ب ــــ ــودى أذى وعلــــــى التفري ــــ   ال

    
ــــــول عقــــــــوهلم   كــــــــواذب يــــــــسلنب الفحــ

ـــــــــدِّ     جلِــــ ــزل  ــــــــ   لـــــــــــــسنة ممزوجـــــــــــــة اهلـــ

    
ـــــا ـــــديهن أو قنًـ ـــــال قُــــــضٌب لـ ـــعاف فـ   ضـــ

ــــــوق املطهَّمــــــــة اجلُــــــــْردِ     ــــــــا فــ   يَــــــــُصْلن 

    
ــكولكــــــن  ـــد فاتــــ ــر والكيـــ   ســــــالح املكــــ

ــــــدِ     ـــــَك األســــــاود واُألْس ْتـ   مبــــــن شــــــئنه فـَ

    
  فخــــذ أيهــــا املخــــدوع حــــذرك واحــــتفظ

  وعـــن َدْعـــدِ ى بـــسرك عـــن ليلـــى وســـعد   

    
حلبل من أنفه كما جـاء ىف بيـت ابـن نباتـة الـسعدى  ) هــ٥ - ٤ق(كذلك فالفحل يقاد 

  :التاىل
ِخلــــَشاشِ  ــــاُد الفحــــُل  ــا يُق   كمــ

ــا َأصــــمعُ     ــــاشِ َجوَّزهــ    ذو انكَم

    
ــة قــال النابغــة . والفحــل ال يظــل فحــال طبيعــًة، بــل ميكــن أن خيــصى فتــزول عنــه الفحول

  :الذبياىن
  َوِإنَّ الَفحــــــَل تُنــــــزَُع ُخــــــصَيتاهُ 

ـــصِبُح جـــاِفرً     ـــرَِح الِعجـــانِ افـَُي    َق

    
لفحولــة ال غــري؟  مث هــل كانــت األشــعار العربيــة كلهــا أشــعارا ىف مــديح احلكــام فقــط، و

لكرم والتقوى والعفاف واخلشية من هللا؟ وملاذا مل تثمر فـيهم سـوى أشـعار فأين  مديح احلكام 
الفحولــة وحــدها إن كــان للفحولــة كــل هــذا االعتبــار ىف اِملــَدح املعــدة هلــم؟ وأيــن أشــعار الفتــوح 
ـم؟ وأيــن أشــعار النـسيب والغــزل؟ وأيــن  وبطـوالت جنــد املـسلمني ىف العمــل علــى نـشر ديــن ر

؟ وأيـن شـعر احلكمـة؟ وأيـن أشعار ال فخر والتباهى من جانب كل شاعر بقبيلتـه صـدقا أو كـذ
ــن شــعر  ــة؟ وأي ــن شــعر املــدائح النبوي إلســالم؟ وأي ــن شــعر التقــوى واإلشــادة  شــعر الزهــد؟ وأي
دقة؟ وأين شعر الفجرة والفجـور؟ وأيـن  الفلسفة؟ وأين شعر املتصوفة؟ وأين شعر الزندقة والز



 

٢٦٢

ت الوحـــشية واإلنـــسية والــــربك شـــعر الوصـــف وتـــصوير ــساتني والزهـــور واحليــــوا  الطبيعــــة والبـ
والبحريات والـصحراء والرمـال واجلبـال والـتالل واملـروج واألمطـار والثلـوج؟ وأيـن شـعر اخلمـر؟ 
ء؟ وأيــن أشــعار اهلجــاء؟ وأيــن شــعر شــكوى الزمــان؟ وأيــن  وأيـن شــعر الغلمــان؟ وأيــن شــعر الــر

ــشعر القصــــ ـــن أشــــعار الَعَكــــوَّك وأىب شـــعر الــــصداقة؟ وأيـــن الــ صى؟ وأيـــن شــــعر النقــــائض؟ وأي
خذ على عاتقها إضحاك الناس  الشََّمْقَمق وابن َسْوُدون وابن دانيال وأمثاهلم من األشعار الىت 
ولو بسخرية الشاعر مـن نفـسه وأحوالـه هـو وزوجتـه وأوالده؟ بـل أيـن شـعر األلغـاز واألغـراض 

ملواليد التافهة كوصف حمربة أو قلم أو كتاب  أو مرآة أو مشط أو ما أشبه؟ وأين شعر التهنئة 
والزواج وما إىل هذا؟ وأين  ترى تقع قصيدة املتنـىب ىف احلُمَّـى؟ وأيـن تقـع أبيـات ابـن خفاجـة 
ىف اجلبل وتشخيصه وإضفاء مسات احلكمة والوقار عليه؟ وأين تقـع داليـة املعـرى ىف التفلـسف 

  حول املوت؟ 
خــذ مــا يقولــه الــشعراء عــن ممــدوحيهم مــن احلكــام وكبــار رجــال مث هــل كانــت اجلمــاهري  

الدولـــة مأخـــذ التـــصديق دائمـــا؟ لنأخـــذ مـــثال العزيـــز  الفـــاطمى، الـــذى كـــان يـــدعى كـــسائر 
حلــديث عمــا فيــه مــن عــرق  لغيــب، وكــان شــعراؤه الكــذابون ميـألون الــدنيا  الفـاطميني معرفتــه 

ذى رمى له أحـد الرعيـة املـصريني بطاقـة شـعرية تتطـاول إهلى واطالعه على الغيوب املخبأة، وال
، أن يعـرف كاتـب  تـا عليه وحتقـر مـن شـأنه وتتحـداه، لـو كـان يعـرف الغيـب كمـا يـزعم زورا و

ت إن ذلك  اخلليفة صعد املنرب ذات يوم، فرأى رقعًة ُكِتب فيها   :البطاقة، إذ تقول الروا
ــــــــــينا ـــــد َرِض ــوِر قـــــ ــــــِم واجلــــــــ   لظلــــ

ــرِ     ــــ لكفـــــــــ ـــــــيس  ــــــ    واحلماقـــــــــــــــةولــ

    
ـــــــب ــم غي ـــــ ــــــَت ِعْل ــــــَت ُأْعِطيـ   إْن كنـ

ــــــــــــة    ــــــــَب البطاق ــــ ـــــا كاِت ـــــــ ـــــْل لن ــــــ   فُقـ

    
َعائـه الغيـب بعـد ذلـك بـل لقـد وصـف ابـن هـانئ األندلـسى املعـز . وإنه قـد أقلـع عـن ادِّ

ا   : لدين هللا بكالم خيرج قائله عن اإلميان، إذ قال له من قصيدة طويلة ميدحه 
ـــاءت األقــــدارُ    مــــا شــــئَت ال مــــا شـ

ــت الواحــــــد القهــــــارُ       فــــــاحكم، فأنــــ

    
فهل صدق الناس هذا الكالم الكفرى؟ لقد كانوا ينظرون عادة إىل مثل هذا الكالم بل 
م وقـد انقلبـوا  ـم كـانوا يـرو إىل كل مديح تقريبا على أنه كالم شـعراء يـسرتزقون بـه، وخباصـة أ



 

٢٦٣

ول لـسبب أو آلخــر، دون علـى ممـدوحيهم وانتقلـوا مبـدحيهم إىل ممــول جديـد إذا جـف البئـر األ
خلجل أو العار   .أى شعور 

مث إن الفحولة كثريا ما أضفيت على الشعراء، فهل ترتب على هذا أن أمجع الناس على 
لفحولة وكفوا ألسنة النقد عنهم؟ أبدا، فها هو ذا املتنىب، الذى مأل  تبجيل الشاعر املوصوف 

ــم الــدنيا وشــغل النــاس، كثــريا مــا انتقــده املنتقــدون ُِّ  وأخــذت عليــه أشــياء كثــرية ىف شــعره، بــل ا
. لــسرقة واحنطــاط مكانتــه عــن مكانــة هــذا الــشاعر أو ذاك ىف بعــض املــواطن علــى أقــل تقــدير

وقــد ُشــِتم املتنــىب مــن ِقبَــل بعــض الــشعراء أنفــسهم، وحــني كتبــت ســرية حياتــه مل ُخيْــِف الكــاتبون 
لكوفة وال ه كان سقاء   أنه ادعى النبوة، بغض النظر عن أنه ادعاهـا أصله املتواضع وال أن أ

ملثل حتدثوا عن أىب متام ومل يقفزوا فوق عمله ىف مسجد الفسطاط ىف صباه حني . فعال أو ال و
ملاء لكى يتوضأ املصلون وقبلـه فـضحوا أ نـواس . كما حتدثوا عن رقـة دينـه. كان ميأل خزانه 

. انه اخلمر وعن حبس الرشـيد لـه فـرتة مـن الوقـتوذكروا أشياء وأخبارا كثرية عن شذوذه وإدم
كمــا مل . وعنــد بــشار، الــذى أوردوا كــل مــا مــن شــأنه تــشويه صــورته دينيــا واجتماعيــا وشــكليا

يعفوا أ العتاهية، الذى اشتهر بشعر الزهد، فـذكروا أنـه كـان ىف شـبابه يعاشـر املخنثـني وحيمـل 
لسحاقالزاملة مثلهم، فضال عن إيرادهم أشعاره البذي امه هلن  . ئة ىف بعض من كان حيبهن وا

لنسبة لألخطل مل يفكروا بتا ىف إمهـال . وىف أخبار الفرزدق أنه كان فيه عهارة خبالف جرير و
  : ما مسعه من عبد امللك حني أنشده قصيدته

ــــاح   أتـــــــصحو أم فـــــــؤادك غـــــــري صـــ

ــــرواِح؟    لـــ ـــمَّ صـــــــحُبَك  ـــــشية هــــ   عــ

    
وهـو، كمـا نـرى، رد مـسىء أفظـع . ك أنـت  ابـن الفاعلـةبـل فـؤاد: إذ قال له ىف احلـال

  . واألمثلة كثرية ال تنتهى... اإلساءة
لفحولـة،  جى يصف فيه زميال له ىف الطب امسه علـىٌّ  وهأنذا أقرأ اآلن شعرا إلبراهيم 
فأين علىٌّ اآلن؟ وأين فحولته؟ وملاذا مل حتجز له الفحولة مقعدا ىف الذاكرة حبيث يظل شاخصا 

ا؟ إنـه جمـرد كـالم شـعراء كـالم . فيها ال تنساه أبد اآلبدين وال تكف األقالم عن اإلشادة به و
فَمرُّ .  مجيل، نعم، وقد يكون صحيحا، نعم، ولكنه ليس أكثر من كالم سرعان ما ينساه الناس

م وَكرُّ اللياىل من شأنه أن يـُْنِسى أعىت الذواكر البشرية جى. األ   :يقول 



 

٢٦٤

ـــــــــــ ـــ ـــــــو أن امل ـــــــ ــــــولول ــــــ ــ   آثر ذات ق

ـــــتُ     ـــ: لقلـ   وقــــــويلى وِصــــــفِ ى تكلمـــ

    
ـــفها، فهـــــــ ــيفتى أضـــ   أعمــــــار أضـــــ

ــــدر     ـــــ ـــــا ت ــلِ ى ومــــ ــــــ   ملاضـــــــــيك النبيـ

    
ــــــول ــــــــا ســـــــــر الفحـــ ـــــال أذع لنـ   تعــــ

ـــىي    ـــولِ  ودع صـــــــمت احلــــ   أو اخلجــــ

    
ـــنٍّ  ــــــ ـــــشري جـ ـــٍر وعـــــ ــــــ ــــاللة عبقـ   ســــــ

ــــــدمت ىف    ـــشكولِ  بع ـــن الـــ ــــــاة عـــ   احلي

    
ــدينهم م قــد أداروا ظهــرهم ل ــه االنتفــاع املرجــو مث إذا كــان النــاس مــع األ  فلــم ينتفعــوا ب

ثري الدين والقـرآن واحلـديث مـع أن  ثري الشعر فيهم أشد وأقوى من  املنتظر فكيف نظن أن 
ــشارمها؟ وهــا هــو ذا  ــري القــرآن واحلــديث وال ىف ســعة انت ث ــوة  الــشعر ال ميكــن أن يكــون ىف ق

  :ت عيون احملبنيإبراهيم املازىن يضع الفحولة الشعرية ىف مكانة أقل من تعبريا
ــــــــيب ــــظ  حبي ـــــا أفــــــــصَح اللحــــ ـــ   م

ـــــون    ــــــــــ لعي ـــــــثَّ  ــــــــ ــــذب الب ــــــ   !وأعـــــ

    
ـــه ــــ ــــل َحرََّكْتـــ ـــــــشاعر الفحــــــ ـــــا الـــ   مـــــ

ــنيِ     ــــــ ــــ ـــزة احلن ــوى هـــــــــ ـــــــــ ــى النـ ـــــــــ   علـ

    
ــــــــــــب ىل ــــــ أخلــ ــــــ ــ ــىامنطًق ــــــ ــــ ــ    وأحل

ـــرة الطــــــــْرف ىف    ــــكونِ  مــــــــن نظـــــ   ســــ

    
نـه . مث ما قول د ، فهـذا "فحـل"الغذامى ىف أننا ىف العامية املصرية، إذا وصفنا شخصا 

باب شــنيع، إذ املقــصود أنــه ثــور، أى أنــه حيــوان ولــيس آدميــا، ولــيس لــه عقــل وال فهــم وال ســ
فحــل : إحــساس؟ كــذلك فقــد تدهــدى معــىن الفحولــة حــىت صــر نــضفيه علــى البــصلة، فنقــول

وكنا ىف قريتنـا نطلـق علـى رجـل مـسكني ظريـف . فحل توت: بصل، وعلى حبة التوت، فنقول
تى من قر  فحل الِعيَلة، مع أنـه مل يكـن فيـه : ية جماورة للشحاتة من عندال حول له وال طول 

فــه يــشغل . مــن الفحولــة كثــر أو قــل إن الغــذامى ىف هــذا املــضمار يعمــل علــى خلــق موضــوع 
ك عقــــوهلم، فبــــدال مــــن أن يتعمقــــوا األســــباب الــــىت أدت إىل رســــوخ  النــــاس ويعمــــل علــــى إر

لفحل والفحولة بوصـفها هـى الـسبب ىف االستبداد ىف بالد العرب واملسلمني بعامة ينش غلون 
  .  كل البال السياسية الىت نعاىن منها حنن العرب واملسلمني

وعلـى أيــة حـال لقــد كـان النــاس، عـاجال أو آجــال كمـا قلنــا، ينتقلـون بــوالئهم دائمــا إىل 
م وضمائرهم  ليس ذلك فحسب بل إن من الشعراء. احلاكم اجلديد حىت لو كان من وراء قلو

مــن أكــد أن الفحولــة ال تعــىن ىف كثــري مــن األحيــان شــيئا، فقــد يكــون اإلنــسان ابنــا لفحــل مــن 
  :قال ابن أىب حصينة من شعراء العصر الفاطمى. الفحول، لكنه ال يكون سيدا



 

٢٦٥

ــــائِمٌ  ــْن َوِرَث املَكــــــاِرَم قــ ــــا ُكــــــلُّ َمــــ   مــ

ــــِن َفْحــــــٍل َســــــيِّدُ     ـــا َوال ُكــــــلُّ ابــ   فيهـــ

    
ايتـه شـنعاءبل كثريا ما يغرت الفحل مب . ا هو فيه من عيش هىنء فيطمـع فينهـزم وتكـون 

  :قال أبو حصينة أيضا
ــــــُق، رِفْـًقــــــ ـــرَّهُ ! ا رِْف   ُربَّ َفْحــــــٍل َغـــ

ــــمُ     ـــذا املَطَع   ذا املَــــشَرُب اَألْهــــَىن َوَهـ

    
كذلك فمعظم العامل الثالث اآلن يعيش ىف ظالم االستبداد وسواده وقاره وزفته وقطرانه 

ري واملثقفـون معـه علـى أحـسن مـا يـرام، بـل كثـريا مـا يؤثرونـه علـى نـور الـشورى وتتعايش اجلماه
والعــزة والكرامــة، ولــيس هنــاك شــعر مــديح بــل لــيس هنــاك شــعر البتــة بــل إن كثــريا مــن حكــام 
املــسلمني ال يقــرأون شــيئا وال يقّرِبــون إلــيهم العلمــاء الكــرام، بــل كثــريا مــا جنــد احلــاكم العــرىب أو 

وهذا أمـر موجـود . ستطيع كتابة امسه بل ال يعرف الفرق بني األلف وكوز الذرةاملسلم أميا ال ي
الغذامى ىف هذا؟ لقد بلغ مـن جرأتـه أن تـرك احلكـام العـرب . فماذا يقول د. منذ عقود وعقود

لذات األميون منهم، وهو يعرفهم كما يعرف نفسه وأكثر، وطـار إىل صـدام حـسني  أمجعني، و
 ضرر مـن انتقـاده علـى البعـد، وأخـذ يـصكه صـكا ويرميـه بكـل موبقـة مـن احلائط املائل ألنه ال

وصدام مستبد بال أدىن جدال، ولكن هل الشعر هو الذى صريه مستبدا مغرورا؟ لقد  . العيوب
كان هكذا قبـل أن يـصل للحكـم، بـل إن هـذا هـو الـسبب ىف أنـه دخـل معـرتك الـسياسة حـىت 

فــذ الكلمــة يــسوق النــاس بعــصاه ــم وطغيانــه .  كــالغنم فينــساقونيكــون زعيمــا  وكــان عــسفه 
عليهم وعقابه الوحـشى لكـل مـن يفكـر ىف اخلـروج مـن الـصف هـى الـىت أوزعـتهم علـى الطاعـة 

أمــا الــشعراء فقــد اختَفــْوا مــن الــساحة، وحــل حملهــم اإلعالميــون، الــذين مــأل الرعــب . املطلقــة
م فانطلقوا خيلعون على الرجل كل الصفات املستحيلة سوة صدام، وهو ىف هذا كـأى فق. قلو

ملك أو رئيس أو شيخ عرىب آخر وليس نسيج وحده كما يريد الغذامى إيهامنا، قـسوة صـدام 
ــى عنــه ألنــه يعــرف أن عقــىب العــصيان  هــى الــسبب ىف انــصياع الــشعب ألوامــره وانتهائــه عمــا 

ــة ويــضحى حبريتــه، إن مل يكــن حبي ــد أن يــدفع مثــن احلري ــاك مــن يري اتــه، كمــا فادحــة، ولــيس  هن
ــت وتفعــــل الــــشعوب الــــىت تــــصر علــــى نيــــل حريتهــــا وحقوقهــــا ىف احليــــاة الكرميــــة العزيــــزة  فعلــ
ــا مــا يــشاؤون وال  واالســتمتاع خبــريات بالدهــا وعــدم تركهــا احلــاكم وبطانتــه وأســرته يــصنعون 
لفتات، وخباصة ىف أنظمـة احلكـم املتخلفـة الرجعيـة الـىت حتـتجن ثـروات البلـد ىف  يلقون هلا إال 



 

٢٦٦

ء مــع أن األجــداد  ــا إرث تركــه هلــم األجــداد واآل ــة خاصــة لألســر احلاكمــة، وكأ أيــديها ملكي
ء كــانوا أقــرب إىل الــشحاتني مــنهم إىل مــالك الثــروات مث ألــيس غريبــا وشــاذا كــل الغرابــة . واآل

 والشذوذ أن ينتقد الغذامى ميمية املتنىب الشجاعة املتحدية بينما هو ال يستطيع أن يفكر جمرد
  تفكري ىف قول كلمة مثلها ىف ظرف من ظروف الشاعر الكبري؟

جــيش صــدام، "وظريــف أن ينتقــد الغــذامى صــدام حــسني لرتديــد إعالمــه لعبــارات مثــل 
، متجاهال نسبة بلد كامل ىف امسها الرمسى الذى تعرف به بني الدول إىل أسـرة "وقادسية صدام

ا، وال يستطيع أحد ىف ذلك البلد أن خياطب واحدة متلك كل شىء فيه، مما ال نظري له ىف عاملن
وصحيح أنه مل يكن هناك مكان ". سيدى فالن"أحدا من األسرة احلاكمة أو يتحدث عنه إال بـ

م صــدام للمعارضــة، فهــل هنــاك مكــان ىف أى نظــام حــاكم عــرىب للمعارضــة،  ىف نظــام احلكــم أ
كـن لـيس الـشعر مـع هـذا هـو وإن كان هناك معارضة ىف بلد عرىب فهل هى معارضة حقيقيـة؟ ل

ــُرود الــشعوب العربيــة منــذ وقــت طويــل علــى اخلنــوع للطغيــان أو  الــسبب، بــل الــسبب هــو ُم
لسلطة وممارسة الطغيان من خالهلـا وأهـم . مسارعة من ينجح ىف الوصول للحكم إىل االنفراد 
 يفكـر شىء عند احلاكم هو السيف والقوى الىت تكفل له السيطرة والسلطان وإرعاب كل مـن

ىف العــصيان، وهــذه القــوى هــى اجلــيش والــشرطة والقــضاء واإلعــالم وعلمــاء الــدين املنــافقون 
وإذا  .  جيب طاعة احلاكم مهما يكن من أمره ومهما تر فيه من خروج على الدين: الذى يقولون

كـان الغــذامى يقــول إن مــا كانــت بعــض الــبالد تنــادى بــه مــن وحــدة وحريــة واشــرتاكية هــى قــيم 
 املضمون منفصلة عن الواقع واملنطق فنحن نوافقه على هـذا راجـني أن يوافقنـا علـى فارغة من

ــا هــى الدولــة  ــة وأ ــا حارســة علــى الــشريعة احملمدي ــا ترفعــه بعــض أنظمــة احلكــم مــن كو أن م
الوحيدة الىت تطبق تلك الـشريعة هـو كـالم كـاذب زائـف ال حقيقـة لـه وأن كـل صـنوف الفـساد 

  . لك األنظمة مما يتخيله العقل ومما ال يتخيله العقلضاربة ىف أعماق وسطوح ت
وينطبــق مــا قلنــاه عــن االســتبداد اخلــانق ىف بــالد العــرب واملــسلمني علــى بــالد املعــسكر 
م كانت هنالك شيوعية، وأيضا على الشعوب األوربية ىف عصورها الوسـطى، وكـل  الشيوعى أ

لفحل العرىب ونسقه أو يعر  . فوا شيئا عن شعر الفحولة عند العربهذا دون أن يسمع هؤالء 
قد اهلمام ىف ذلك؟ علـى أن املـسرحية ملـا تنتـه فـصوال، فلـدينا أمحـد شـوقى، الـذى   فما رأى 
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خـذ األمـوال علـى ذلـك، ومـع هـذا كـان يـنظم شـعرا وطنيـا  كان ميدح اخلديوى عباس الثـاىن و
ـا فنـد بكـل قـوة مـا زعمـه الغـذامى وهـذا ي. ويفضح أفاعيل اإلجنليز اإلجرامية ىف مصر ويندد 

متـه  من أن شاعر املديح أصبح شاعر ذاته جيرى وراء مصلحته الشخصية ليس غري، وال يعبأ 
وقبل شوقى وحمرم كان القاضـى الفاضـل . ومثل شوقى ىف ذلك أمحد حمرم. أو وطنه أو مجاعته

وال يفرت أبـدا ىف هـذه ميدح صالح الدين األيوىب ويعضده بكل قواه ألنه كان حيارب الصليبيني 
فمدح القاضى الفاضل كان مدحيا كرميا يضع فيـه مـصلحة األمـة واإلسـالم ىف االعتبـار . احلرب
  . األول

خـذ منـه املـال لقـاء املـديح، لكنـه كـان يـرى فيـه بطـال  وكان املتنىب ميدح سيف الدولة و
ملرصاد للروم وجيوشهم ن املـديح لكن الغذامى يقول إن املت. عربيا مسلما يقف  نىب قد أقر 

طـل: "الشعرى كذب وأنه مزيج من احلق والباطل، وحسب عبارته ". وإن مـديح النـاس حـق و
لباطـــل، بـــل  وهـــذا فهـــم خـــاطئ، فلـــيس املقـــصود أن املتنـــىب يقـــر أنـــه خيلـــط ىف مدائحـــه احلـــق 
املقصود بكل وضوح وحسم أن من املديح ما يصدر من قلب خملص، وهذا هو املـديح احلـق، 

وقـد . ومنه ما خيرج من قلب كاذب منافق، وهذا هو املديح الباطل، ولـيس كمـا فهـم الغـذامى
ا سـيف الدولـة ويعاتبـه ىف ذات الوقـت، وال يعقـل  قال املتنىب هذه العبارة ىف قصيدة له ميدح 

الغـذامى، وإال كـان مكـذ لنفـسه بنفـسه، وهـو مـا ال يقـدم . أبدا أن يكون مراده هو ما قاله د
إمنـا " وا حر قلبـاه: "كذلك يقول الغذامى إن املتنىب ىف قصيدته. ه أحد عنده ذرة من عقلعلي

ْعِرّى، إذ الغـذامى  نه مغـادره ألنـه ال يعطيـه مـن املـال مـا يـساوى قـدره الـشِّ يهدد سيف الدولة 
ط ىف قوله عن سيف  الدولة مقار بني عاطفته هو حنوه وعاطفة خصومه ىف البال" الُغرَّة"يفسر 
  : جتاهه

ــــــه ـــ ــــا حـــــــــبٌّ لُغرَّت ـــــ   إن كـــــــــان جيمعن

ـــّب نقتـــــــسمُ     ــــدر احلُـــ َّ بقــ   فليــــــت أ

    
ــد"ــا  ــَوار علــى حنــو ". اخليــل واِجلمــال والعبي وهــذا تفــسري خــاطئ متــام اخلطــإ وبــنيِّ الُع

فقـط، أمـا " غرة املال أو غـرة املتـاع"طالق بل هو معىن " الغرة"شنيع، إذ ليس هذا هو معىن 
وهــذا واضــح دون أى لــبس، أمــا شــرح الغــذامى فهــو . لــة فهــى إشــراق وجهــهغــرة ســيف الدو 

اعتــساف متعمــد مــع ســبق اإلصــرار والرتصــد حــىت يلــوى اجتــاه البيــت إىل الناحيــة الزائفــة الــىت 
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حب غرة : "ولو كان املتنىب يريد هذا الذى يدعيه الغذامى لقال ما يفهم منه أن املقصود. يريد
لو كان جيمعىن أ : "ك لو كان هذا هو املراد لكان معىن البيتكذل. هو" حب غرته"ال " ماله

وخــصومى حــب ألموالــه فــاملفروض أن يعطيــىن أ أكثــر مــنهم ألن شــراهىت للمــال أضــخم مــن 
ىف بيـت الـشاعر هـو " الغـرة"فهل هذا كالم يقوله عاقل؟ وال ميكـن أن يكـون معـىن ". شراهتهم

طيات سيف الدولة له بـل يـشكو مـن أن أذن الرجـل املال، إذ مل يكن املتنىب يشكو من قلة أع
شرعت تسمع خلصومه ىف البالط وُتوِليهم االهتمام، وظهر ذلك ىف معاملته له، فأنشأ قصيدته 
م   هذه لينبهه ويعاتبه ويلمح له أنه سوف يرتكه إن مل يغري معاملته ويعود إىل سابق عهده معـه أ

 كلها واضحة االجتـاه واملغـزى، ومل يَـُدْر خبَلَـد أحـد والقصيدة. كان األمر بينهما صفاء ىف صفاء
قــد اهلمــام هــذا الــشرح الــذى يزعمــه ألنــه شــرح خــاطئ قــائم علــى اهلــوى والنــزوة بغيــة  قبــل 

كمـا نـص عليهـا مـثال " الغـرة"وهـذه هـى معـاىن . الوصول إىل الغاية امللتوية الىت يريدها صـاحبه
بياُضـها، أّول مـا يبـدو : األسـنان غُـرَّة": "يـة املعاصـرمعجـم اللغـة العرب"أمحـد خمتـار عمـر ىف . د

 غُـرَّة. ليلـة اسـتهالل القمـر فيـه، ُأوَىل لياليـه: الـشَّهر غُـرَّةُ . صـيُته، وجُهـه: الرَّجـل غُـرَّة. منهـا

: اهلـالل غُـرَّة. خيـاره ورأُسـه: املتـاع غُـرَّة .سّيدهم وشريفهم: القوم ُغرَّة .جبهته بياض ىف: الفرس
  ."طلعته

الغذامى ليؤكد أن قول املتنىب للزعيم احلَْمـداىن ىف ميميتـه الـشهرية الـىت ألقاهـا . بل إن د
ىف حــشد الــبالط يعاتبــه فيهــا ويعلــن لــه غــري مــواِرٍب أو ُمــَورٍّ أنــه ســوف يغــادره إن مل يعـــد إىل 

  :معاملته األوىل له فال يلقى أذنه إىل كالم احلاسدين من حوله
  د بَـــرى َجـــَسدي قَـــاُأَكـــتُِّم ُحبـــ مـــاىل

  ُحبَّ َسـيِف الَدولَـِة األَُمـُم؟ى َوَتدَّع   

    
ـــــــَك صـــــــاِدَقةً  ــــراٍت ِمن   ُأعيـــــــُذها َنَظـــ

  فيَمن َشحُمُه َوَرمُ  الَشحمَ  َحتَسبَ  َأن   

    
ـــا انِتفـــــاُع َأخـــــ ــ ــــاِظرِهِ ى َوم   الـــــدنيا بِنـ

ــمُ     ــواُر َوالظَُّل ــَدُه األَن   ِإذا اســتـََوت ِعن

    
ـــــنُكم بِ  ــــاَن َأخَلَقنــــــا ِمـ ـــةٍ مــــــا كــ   َتكرَمـــ

ـــو ِمــــــن َأمــــــِر َأَمــــــمُ     ــــو َأنَّ َأمرَُكُمـــ   لَــ

    
ـــ ــ ــوَن َلنـــــا َعيًب ـــزُُكماَكـــــم َتطلُبـــ    فـَُيعِجــ

ــوَن َوالَكــــــــَرمُ     ــــــ ت َ ــــــَرُه هللاُ مــــــــا    َوَيكــ

    
ـــهِ  ــديَق بِــ   َشـــــرُّ الـــــِبالِد َمكـــــاٌن ال َصـــ

  َوَشرُّ ما َيكـِسُب اِإلنـساُن مـا يَـِصمُ    

    
ــــَصْتُه راَحــــــىت ــــــَنصٌ  َوَشــــــرُّ مــــــا قـََنــ   قـَ

ـــرََّخمُ     ــهُب البُــــزاِة َســــواٌء فيــــِه َوالـ   ُشــ

    



 

٢٦٩

هو هجاء مبطن لذلك الـزعيم وازدراء لـه، إذ يقـول لـه إنـك لـست مـوطن حمبـة صـادقة، 
وحمبـة األمــم لــه جمــرد ادعـاء مزيــف، وأنــه مــصاب بعمــى األلـوان إذ ال مييــز بــني الــشحم والــورم، 

يـــه وال بعقلـــه، أى أنـــه ال مييـــز وال وتتـــساوى عنـــده األنـــوار والظلـــم مبـــا يعـــىن أنـــه ال ينتفـــع بعين
لبحث عن أى عيب للشاعر مما  يستطيع احلكم السليم، وأنه يبيت نية سوء له إذ هو مهموم 
قص املروءة واحلـس اخللقـى والـديىن،  ال يقبله هللا وال اخللق الكرمي، وهو ما يعىن أن املمدوح 

ه شـر الع وهـذا كلـه خـبط . طـا ووصـمة عـارومن مث فإن بلـد املمـدوح هـى شـر الـبالد، وعطـا
وعجيـب . على الدنيا وعلى النقد العفاء: ولو كان هذا هو الفهم السليم للشعر لقلنا. عشواء

وهللا أن يكــون هــذا هــو مبلــغ فهــم رجــل يقــدم نفــسه للنــاس علــى أنــه صــاحب مــشاريع نقديــة 
قــل ملــا يقولــه النقــاد الغربيــون قــد وا . ثقافيــة مــع أنــه جمــرد  ــبِّس و ليتــه  قــد يل ع فــاهم، بــل 

  .األمور تلبيسا، مع قصور الفهم قصورا بينا ال ريب فيه
وهـذه شـجاعة وثقـة . إن املتنىب يعاتـب سـيف  الدولـة، وىف عقـر داره وبـني رجـال بالطـه

لنفس حتسب له وحتله بني الشعراء من هذه الناحية ىف أعلـى مكـان ومكانـة بغـض النظـر عـن 
والعتــاب شــىء، واهلجــاء شــىء آخــر، ولكــْن كلــه عنــد الغــذامى . ةرأينــا ىف شــعر املــديح بعامــ

والشاعر يعلنها من أول النص واضحة جملجلة أنه حيب سيف الدولة حبا قد أضر بـه . صابون
نـه هجـاء فهـو علـى العكـس . هذه واحدة. وبرى جسده أمـا مـا أراد الغـذامى أن يـوهم قـراءه 

. ع سـيف الدولـة مبـا خيرتصـه املخرتصـون ىف حقـهمن ذلك، إذ يعلن الشاعر أنـه ال يتوقـع اخنـدا 
يكـون هـذا " إن هللا واخللـق الكـرمي يكرهـان مـا تـصنعه معـى: "وهـل إذا قـال معاتـب لـصديق لـه

شتما له؟ ال بل هو عتاب يعمل به على إيقاظ حمبته القدمية له واسـتحثاث لـه علـى العـودة إىل 
عجابالوضع األول حني كان يقربه إليه ويثق به ويبادله ح وعلى كل حـال . با حبب وإعجا 

فكل ما قاله املتنىب ىف هذه القصيدة يدل على شجاعته واعتداده بنفـسه، فلـم خيـْف أن يؤذيـه 
الغــذامى يدشــن لنــا ىف تعليقــه علــى . لكــن د. سـيف الدولــة أو يــسلط عليــه مــن يقتلــه ىف الــسر

قـد فيـه شـىء مـن احلـصافة تلك األبيات طريقة ىف فهم الشعر وتذوقه ال ميكن أن يقبلهـا أ ى 
  . هذا كالم ال قيمة له ىف دنيا الشعر ونقده. واإلخالص النقدى

ا   :مث ما الذى يعاب ىف قول املتنىب ىف القصيدة ذا



 

٢٧٠

   
ـــــــذ ـــــــى ِإىل َأَديبى َأ الَّـــــ ــــ ــــــــَر اَألعمـ   نَظَــــ

ـــات    ــــت َكِلمـــــ ــــ ــَممُ ى َوَأَمسَع ــــــــِه َصــــــ ـــــــْن ِب   َمـ

    
ـــرِفُ  ـــــــُل َوالَبيــــــــــداُء َتعـــــــ ـــُل َوالليـــ ــــــ   ينَفاخلَيـ

ــمُ     ـــــرمُح َوالِقرطـــــاُس َوالَقلَـــ ـــــسيُف َوال   َوال

    
ـــا أَبَعـــَد الَعيـــَب َوالنُّقـــصاَن َعـــن َشـــَريف   م

ـــَرُم؟    ـــــــشَّْيُب َواهلـَـــــــ ــــ ، َوذاِن ال ـــــــَرّ ــــ   َأ الثـُّ

    
وكـــان زكـــى مبـــارك كثـــري الُعْجـــب . إن مث عيـــو تـــستحيل ىف أشـــخاص آخـــرين حـــسنات

ذا ال. واإلدالل مبا يكتب وحنن نقبل هذا مـن . وضوح، العقاد وطه حسنيومثله، ولكن ليس 
ــذا . أمثــاهلم وال نقبلــه مــن كــل مــن هــب ودب ويزيــد األمــر حــسنا ىف حالــة املتنــىب أنــه واجــه 

ـا لـشجاعة أدبيـة بلغـت . الكالم ممدوحه وخصومه ىف بالطه هو نفسه، ومل يفكر ىف العواقب إ
ىب هللا ذلـك ومثل تلك الشجاعة ال يصح أن. مرتقى صعبا شديد الصعوبة  يعيبهـا عائـب، إذ 

خذ اهلبات، لكنـه ىف ذات الوقـت  . وكرم النفس واحلساسية النقدية وقبله كان أبو متام ميدح و
وال أظـن . كان معجبا بعـدد مـن ممدوحيـه ملـا أجنـزوه مـن فعـال عظيمـة ملـصلحة األمـة واإلسـالم

أن قصيدته ىف فتح عمورية قد أحدا عنده شىء من الضمري اخللقى واألدىب ميكنه أن ميارى ىف 
ــد  حتقــق فيهــا هــذا الــذى أقــول علــى أحــسن وضــع أو ميكــن أن ميــارى ىف أن مرثيتــه ىف ابــن ُمحَْي

ومل . الطُّوِسّى قد بلغت الذروة الـىت لـيس بعـدها ذروة أخـرى فنـا أو مـضمو أو حـرارة والتهـا
ء بل وضع فيه عصارة قلبه وإخال صه وإعجابه وحبه لـذلك تكن له مصلحة مادية ىف هذا الر

قية علـى الـدهر مـا دامـت الـسماوات . البطل الصنديد وإجالله لبطولته الفريدة وهى قصيدة 
  :ولنستمع منها إىل هذه األبيات. واألرض

ـــًىت  ــــ ـ ــــــــوُن َقبيلَــــــــةٍ فـَ ــت ُعي    ُكلَّمــــــــا فاَضــــــ

   َضـــِحَكت َعنـــُه اَألحاديـــُث َوالـــذِّكرُ اَدًمـــ   

    
ـــًىت  ـــَني الـــضَّرِب َوالفـَ ـــةً  مـــاَت َب   طَّعـــِن ميَت

ـــصِر ِإذ فاتَـــــــُه النَّـــــــصرُ     ــاَم النَّــــ ـــــوُم َمقـــــ   َتقــ

    
ــــيِفهِ  ــّىت مــــاَت َمــــضِرُب َس ـــاَت َحــ   َومــــا مـ

لَّـت َعَليـِه الَقنـا الـسُّمرُ       ِمَن الَضرِب َواعتـَ

    
ــهًال  ـــْوُت املَـــوِت َسـ ــــَردَّهُ َوقَـــد كـــاَن فـَ   ، فـَ

ــــــــَوعرُ     ــــــــُق ال ــــرُّ َواخلُُل ـــــاُظ املـُـــ ـــ   ِإَليــــــــِه احلِف

    
ــــٌس  ـــهُ َونَفـــــ ــــ ـــّىت َكَأنَّــ ــــــاَر َحــــــ ــــاُف العـــ ــــ   تَعـ

ــُه الُكفـــرُ       ُهـــَو الُكفـــُر يَـــوَم الـــرَّوِع َأو دونَـ

    
ــــَت ىف ـــهُ  َفأَثَبـــــ ــــ ـــــوِت ِرجَلــ ـــــــسَتنَقِع املـَـــ   ُمــ

ـــِصِك احلَـــْشرُ : َوقـــاَل َهلـــا    ـــِت َأَمخ   ِمـــن َحت

    
ـــهِ  ــــــُد نَــــــــْسُج ِردائِـــــ ـــــدَوًة َواحلَمـ ـــــدا َغـــ ـــرُ   غَــ ـــــ ُــــــــُه اَألْج ــــــــَصِرف ِإّال َوَأكفان ــــم يَن ــــ   فـََل



 

٢٧١
       

َــــوِت ُمحــــرً  ــــَردَّى ثِيــــاَب امل ــىاتـَ   ، َفمــــا َأتــ

ــن ُســـنُدٍس ُخـــضرُ ى َهلـــا الليـــُل ِإّال َوْهـــ      ِمـ

    
ــىن َـــــــــ ـــــَأنَّ ب ـــهِ  َكــــــ ــــ ــــ ـــوَم َوفاِت ــــــ َــ   نـَْبهـــــــــــاَن ي

ـــــدرُ     ــ ــــا الَب ــــن بَيِنهـــ ـــ   ُجنـــــــوُم َمســـــــاٍء َخـــــــرَّ ِم

    
ـــَال  ـــــ ــــــــِه الُع ــزَّى ِب ــــــ ٍو تـَُع ـــــن  ـــ ــــــــزَّْوَن َع   يـَُع

ــأُس َواى َويَبكـــــ      لـــــشِّعرُ َعَليـــــِه اجلـــــوُد َوالَبـــ

    
ــَق َروَضـــــةٌ  ـــــواِب َمل َتبـــ   َمـــــضى طـــــاِهَر األَث

ــــــربُ     ــــا قَـ ـــ َّ ــــتَـَهت َأ ـــــــَوى ِإّال اشـــ ــــداَة ثـَ ـــ   َغ

    
نس د الغذامى اجلرأة لرمى أىب متام بكـل فـادح مـن العيـوب غـري مبـق فيـه . ورغم ذلك 

صــحيح أن ىف بعــض شــعره بعــض التعقيــد، لكنــه شــاعر كبــري . أو ىف شــعره شــيئا يــستأهل الثنــاء
ــه فــن وبراعــة . غــض النظــر عــن أن معظــم شــعره ىف املــديحب ــل في ــه لــيس كــأى مــديح، ب بيــد أن

. لكنه جيرى وراء الفلوس، ويكـذب ىف مدائحـه: سيقول من ال قدرة هلم على التذوق. سامقان
كمـا أن كثـريا مـن مدائحـه . وال جدال ىف أنـه جيـرى وراء الفلـوس، ولكـن شـتان بـني جـاٍر وجـارٍ 

طر النفور من شـخص علـى . ب وإعجاب حقيقىخرجت من قلبه عن ح مث إننا الينبغى أن 
  .العمى عن حسناته

وما دمنا قد تطرقنا إىل مرثية أىب متام ىف ابن محيد الطوسى ورأينا فيها برها ساطعا على 
حب الشاعر لذلك البطل فينبغى أن نشري هنا إىل مرثية املتنىب ألخت سيف الدولة، وكان قـد 

عوام، ومل يلتقيا خالهلاتركه قبل ذ ومع هذا فحني علم الـشاعر مبـوت َخْولـة احلَْمدانيـة مل . لك 
ء، الـذى زعـم الغـذامى أنـه ال قيمـة لـه  يتمالك نفسه من إبداع هـذه الـدرة الفريـدة ىف عـامل الـر

 وهذه هى املرثية العجيبـة الفـاخرة الـشاهقة الـىت قلمـا. عند املداحني ألنه ال جيلب لناظمه ماال
  :تدانيها مرثية

ـــــِري َأبٍ  ـــَت َخ ـــــِري َأٍخ،  بِنــ ـــَت َخ    ُأخــ

ــــَرِف النَّـــــــَسبِ     ــــن َأشـــ ـــــا َعـــ   ِكنايَـــــــًة ِِمــ

    
ــــــْسَمىْ  ــــــــدَرِك َأن تُــــ ــــــــلُّ قَــ ــ ــــةً : ُأِج ــــــ   ُمَؤبـََّن

ـــــَربِ     ــ ـــــــد َمسّـــــــاِك ِللَع َق َـــــــِصْفِك فـَ ـــن ي ــــ   َوَم

    
ــــهُ  ــــ ــــزوُن َمنِطَق ــــ ــِرُب املَح ــــــ ــــــــُك الَط   ال َميِل

ــــا ىف    ـــــــُه، َوُمهــــــ ــــــضَ  َوَدمَعـــ ـــــــــَربِ قَبــــ   ِة الطـَّ

    
ــوتُ  ــَدرَت  َم ــن َعــَددِ ! َغ ــَت ِم ــم َأفَني   َك

َــــبِ     ــــن َجل ــــَكتَّ ِم ــــم َأْس ــــبَت وََك َــــن َأَص   ِمب

    
ـــــــا ىف ــــــــــِحْبَت َأخاهـــ ـــــــم َص ــــــــةٍ  وََكـــ   ُمنازَلَــ

ـــــبِ     ـ ــــــم يَبَخــــــل َوَمل ختَِ َل ـــــم َســــــأَلَت، فـَ   وََكـ

    
ـــاَءىن ــــــــَرَة َحــــــــّىت جـــــ ــــوى اجلَزي ـــرٌ  طَــــ ـــــ   َخبَـ

مــــــــــاىل    ِ ـــُت فيــــــــــِه    ِذبِ ِإىل الَكــــــــــ َفِزعـــــــ
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ـــــًال  َحــــــــــّىت ِإذا َمل يَــــــــــدَع ىل   ِصــــــــــدقُُه َأَمـــــ

ــــْشَرُق يب    ْمِع َحـــــّىت كـــــاَد يَـ لـــــدَّ ِ   َشـــــرِقُت 

    
ــِه ىف ــــــ ـــــَرت بِـــ ــــــ ــواِه أَلـــــــــــُسُنها تـََعثـَّ ــــــ   اَألفْـــ

ــْرُد ىف      الُكتُـــبِ  الطُـــرِق، َواَألقــالُم ىف َوالبـُ

    
ـــــتْ  ـــــْذ نُِعَي ــــِل ُم ـــــَل الَليـ ـــــراَق َطوي   َأرى الِع

  َحَلـــــِب؟ الِفتيـــــاِن ىفَفَكيـــــَف َليـــــُل فَـــــىت    

    
ـــــــؤاد ـــــــنُّ َأنَّ فُـــــ ـــــــبٍ ى َيظُــــ ــري ُملَتِهـــــ ـــــــــ   غ

ــــــوىن    ـــــَع ُجفـــ ـــــَسِكبِ  َوَأنَّ َدمــــ ــــ ــُري ُمن   غـــــــ

    
ــــةً  ـــــــت ُمراِعَيـــــ ـــــن كانَــ ــــِة َمــــ   بـَلَـــــــــى َوُحرَمـــــ

ــــــــّصاِد َواَألَدبِ     ـــِد َوالُقــــــ ـــــــــ ــ ـــــِة ا   ِحلُرَمـــــــــ

    
ـــــا ـــــوروٍث َخالئُِقه ـــــَري َم ـــــَضت َغ ـــــْن َم   َوَم

ــــــَة ال    ــــُدها َموروثَـ ـــ ــــَضت َي ـــ ـــــَشبِ َوِإن َم   نَّــ

    
ـــــــا ىف ـــــــــــَئةً  َوَمهُّهــــ ِش ــــــــــِد  ـــــــــــال َواملَجـ   الُع

ــــــا ىف    ـــــ ـــــبِ  َوَهـــــــــــمُّ َأتراِ ــــــِو َواللَِّعــــــ   اللَّهـــــ

    
ــــت ـــْت أُنثـــــى َلَقـــــد ُخِلَقـ   َوِإن َتُكـــــن ُخِلَقــ

ـــَسبِ     ــــِل َواحلَــــ ـــــَري أُنثـــــــى الَعقـــ   َكرميَـــــــًة غَــ

    
ـــــُصرها ــــاُء ُعنـــ   َوِإن َتُكــــــــن َتغِلــــــــُب الَغلبــــ

ــــِإنَّ ىف    ــــ َف ـــِر َمْعــــًىن َل   الِعنَــــبِ  يَس ىفاخلَْمـ

    
ـــــــَسْنيِ غائِبَـــــــــــةٌ  ْمــــ َليـــــــــــَت طاِلَعـــــــــــَة الشَّ   فـَ

ـــــبِ     ــــ ـــــــَسِني َمل تَِغ ــ ــَة الشَّم ـــــــ   َولَيـــــــــَت غائَِب

    
ــىت ــــــَني الــــــ ــــــــَت َعــ ــــــــا َولَي   آَب الَنهــــــــاُر ِ

ــــــــداُء َعــــــــْنيِ الَّــــــــىت    ــــــــُؤبِ  ِف ــــــــت َوَمل تـَ   زاَل

    
ليــــــــــــاقوِت ُمــــــــــــْشِبُهها ِ ــــــــــَد  ـــــا تـََقلَّــ   َفمـــــــ

ـــــــــــ    ــــ هلِنِديـَّـ ِ ــــــــَد  ــــــــُضبِ َوال تـََقلَّـــــــــ ـــــــــ   ِة الُق

    
ـــــــــيًال  ـــْرُت َمجـ ــــــ    ِمــــــــــن َصــــــــــنائِِعهاَوال ذََكـ

ــــــــَببِ     ـــال َســــــ ــُت، َوال ُودٌّ بِـــــــــــ ـــــــــ   ِإّال َبَكْيـــ

    
ـــَرةً  ـــــــــ ـــــــــزاِن َمغِف َألحـــ ِ ــَك  ـــــــــــزاَك رَبُّــــــــــ   َجـ

ــلِّ َأخـــ    ــزٍن َأخـــو الغَـــَضبِ ى َفُحـــزُن ُكـ   ُحـ

    
ــــــُكُمو ــــ ــــــــــسخو نُفوُس ـــــــــٌر َت ـــــــو نـََفـ ـــ   َوأَنُتُم

لـــــــــسَّلَ     ِ ـــــْنبَ َوال يَـــــــــْسُخوَن  ـــــــــا يـََهــــ   بِ ِمب

    
ــــــاِس ُكلِِّهمــــــو ـــوِك الن ــــــن ُملـــ ــــــو ِم   َحَللُتُم

ـــــَصبِ     ـــــن ســـــائِِر الَق ـــــا ِم ـــــِر الَقن   َحمَـــــلَّ ُمسْ

    
ــــــــاىل ـــ ـــــَك الَلي ــــــ ـــــــال تـََنل ــــ ـــِدَيها. َف ــــــــ   ِإنَّ أَي

ــــَربِ     لغَــــ ِ ْبــــــــَع  ـــــــَسْرَن النـَّ   ِإذا َضــــــــَرْبَن َكـ

    
ــــُدو  ـــــــــ ــــنَّ َعـ ــــــ ــــ ـــــــاِهُرهُ اَوال يُِع ـــــَت قـــــــ    أَنـــــــــ

    ِ ـــــصَّقَر  ـــــ ـــــــِصْدَن ال َـــ ـــــِإنـَُّهنَّ ي ــــ ـــــــــَربِ فَـ   خلَـ

    
ــــــــهِ  ــ ــــوٍب َفَجعــــــــــَن ِب ــــــ ـــــــــَررَن ِمبَحب   َوِإن َسـ

ــــــد أََتيَنـــــــــَك ىف    ـــ ـــــبِ  َوَق لَعَجــــ ِ ــــاَلِني    احلـــــ

    
ـــــا ـــــــَسَب اِإلنــــــــــساُن غايـََتهـــــ ــــــــــا احَتـــ   َوُرمبَّ

ـــــَسبِ     ــــــــ ـــــــــــــٍر َغـــــــــــــِري ُحمَت َم ِ ـــــــــــــُه    َوفاَجأَت

    
ــــهُ  ــــا لُبانـَتَـــــــ ـــــــٌد ِمنهـــــــ ـــــــضى َأَحــــ   َومــــــــــا قَــــ

ـــــــــى َأَرٌب ِإّال ِإىل َأَربِ     ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ   َوال انَتهــــ

    
ـــــا ـــــمَختــ ـُـ ـــــاَق َهل ــ   َلَف النـــــــاُس َحـــــــّىت ال اتِّف

  الــشََّجبِ  ِإّال َعلــى َشــَجٍب، َواخلُلــُف ىف   

    
ـــلَ  ـــــــُس املَـــــــرِء ســـــــاِلَمةً : َفقيــــ ـــــــُص نَف   َختُل

ــلَ     ـــسَم املَـــرِء ىف: َوقيـ ــبِ  تَـــْشَرُك ِج   الَعطَـ
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ـــــَر ىف ــــ ــ ــــن تـََفكَّ ــــــهِ  َوَمـــــــ ـــــ ـــدُّنيا َوُمهَجِت ــــــــ   ال

ــبِ     ــَني الَعجـــــــِز َوالتـََّعـــــ ــــُه الِفكـــــــُر بَـــــ   َأقاَمـــ

    
ـذه . هذا ليس شعرا بل سحرا وفتو مذهال! هللا! هللا! هللا ولقد بلغ مـن افتتـان النـاس 

ليوســف  " الــصبح املنــىب عــن حيثيــة املتنــىب"القــصيدة مــا يقولــه اخلــرب التــاىل، وهــو مــن كتــاب 
ــديعى ــىب قيــــل إن الــــصاحب بــــن عبــــاد طمـــع ىف: "البـ رة املتنــ صــــفهان وإجرائــــه جمــــرى  ز ه  إ

ــة، ومل يكــن مقــصوديه ــة، والبحــر ُدَجْيل  مــن رؤســاء الزمــان، وهــو إذ ذاك شــاب، واحلــال ُحَوْيل
 استدعائه، ويضمن لـه مـشاطرته مجيـع مالـه، فلـم يقـم لـه املتنـىب استوزر بعد، فكتب يالطفه ىف

لـر : قـال ألصـحابه ، ومل جيبه عن كتابه، وقيل إن املتنـىبوزً  يريـد أن أزوره ى إن ُغَليًِّمـا معطـاًء 
 يرشـــقه بـــسهام الوقيعـــة، يتتبـــع عليـــه افـــصريه الـــصاحب غرًضـــ. وأمدحـــه، وال ســـبيل إىل ذلـــك

شعره وهفواته، وينعى عليه سيئاته، وهـو أعـرف النـاس حبـسناته وأحفظهـم وأكثـرهم  سقطاته ىف
ــا ىف وكــان أبــو الفــضل دمحم بــن احلــسني بــن العميــد . حماضــراته ومكاتباتــه اســتعماال هلــا ومتــثال 

خبا ومسـع أنـه خـرج . األقطار، وترفعه عن مدح الوزراء الطيب، وكيف اشتهاره ىف ر أىبيسمع 
فيتكره ،  إىل بالد فارس وكان خياف أال ميدحه، ويعامله معاملة املهلىبامن مدينة السالم متوجهً 

دخلـت : بعـض أصـحاب ابـن العميـد  قـال ىل:ىقـال الربعـ. من ذكره، ويعرض عـن مسـاع شـعره
 ا، وكانـت قـد ماتـت أختـه عـن قريـب، فظننتـه واجـدً افوجدته وامجً  ول املتنىب قبل دخاعليه يومً 

 ىفى واجتهاد، أمر هذا املتنىب إنه ليغيظىن: فما اخلرب؟ قال. ال حيزن هللا الوزير: ألجلها، فقلت
 ً َر بقوله  ىفأن أمخد ذكره، وقد ورد علىَّ نـَيٌِّف وستون كتا   :التعزية ما منها إال وقد ُصدِّ

ــــوى ا ـــىت جــــــــاءىنطــــ ــــــربٌ  جلزيــــــــرَة حـــــ   خــ

ـــــاىل    مـــــ ــــــــه  ــ ـــــــُت في ـــ ـــــــــذبِ  َفزِع   إىل الكـ

    
ــــــــدْع ىل ــىت إذا مل يـ ــــــ ـــــًال  حـ ــــــــْدقُه أمــــ   ِصـ

ــــْشَرُق يب    ـــاَد يَـ ــــىت كــ لـــــدمع حـ   َشـــــرِْقُت 

    
الَقـَدر ال يغالَـب، والرجــل ذو حـظ مـن إشــاعة : فكيـف الـسبيُل إىل إمخـاد ذكــره؟ فقلـت

ــ. الــذكر، واشــتهار االســم ــاألوىل أال تــشغل فكــرك  ىب ". ذا األمــرف ــا أن نتنبــه إىل  وأرجــو هن
املتنــىب عــن مــديح الــصاحب رغــم مــا عــرض عليــه مــن مــشاطرته أموالــه، وهــو مــا يــدل علــى أن 

ملناسبة فقد كنت أرجو . األمر ىف املديح ليس هو املال دائما أو أنه ال يقوم إال على النفاق و
ن أنـه يـستطيع إمخـاد ذكـر املتنـىب مـن الغذامى مبا قاله صاحب ابن العميد حـني ظـ. أن ينتفع د

  ". القدر ال يغالب"أن 
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مــن عيــب؟ إن الفحــل هــو الــذكر، " الفحــول"و" الفحولــة"وأخــريا ولــيس آخــرا مــاذا ىف 
لــذات الــذكر القــوى الــذى يغلــب الــذكور اآلخــرين ــه . و وىف عــامل احليــوان بوجــه خــاص يــراد ب

ث ) أى فحــل( إال وينقــسم إىل ذكــر ومــا مــن خملــوق حــى ىف الكــون. الــذكر الــذى يطــرق اإل
فما املشكلة ىف ذلك؟ بل إن هذا ليصدق . سنة هللا ىف خلقه، ولن جتد لسنة هللا تبديال. وأنثى

ت؟ فهل يريد د الغذامى منا أن نتنكر لقوانني الكون والنظام الذى خلـق هللا كونـه . على النبا
إذا اختفت الفحـول مـن احليـاة وأرساه على أساسه ونذهب فنعرتض على الفحولة والفحول؟ و 

فيا ترى كيف تستمر احلياة وتبقى؟ إن اختفاء الفحل معناه انتهاء احلياة ألن األنثـى وحـدها ال 
  .تستطيع أن تنتج حياة

وهنا يدعى الغذامى أن الشعراء كانوا يروِّجون أن من ال يعطيهم ما يطلبون فيا ويلـه و 
كمـا قـال أحـدهم، وأن هـذا راجـع إىل اعتقـاد " ملقتـَىن عداوة الشعراء بئس ا"سواد ليله، إذ إن 

للعنات وكالمهم هذا، إن صـح . الشعراء من قبل أن هجاءهم ألى شخص سوف يعود عليه 
ديد ال حقيقة له، وإال ققد كان الـشعراء يتهـاَجْون  م قالوا ذلك، مرسل بال قيمة ألنه جمرد  أ

نفــسهم إذن أن هــذا الكــالم لــيس إال زعمــا أمــام النــاس مجيعــا، وكــان ينبغــى أن يبــصر النــاس  
لبـذاءات  سخيفا، وخباصة أن اهلجاء عادة خيلو مـن اللعنـات ويفـيض علـى العكـس مـن ذلـك 

أما خوف كبار القوم من اهلجاء فبسبب الفضائح . والفحش وقلة األدب وحتقري املهجو وقومه
جى، إذ الـشعر مـن طبيعتـه االنتـشار الىت تالحق املهجّو والبذاءات الىت يلجأ إليها الشاعر اهلـا

وأمـا زعـم . على ألسنة الكثريين، ومن شأن هـذا أن جيعـل أعراضـهم وشـرفهم مـضغة ىف األفـواه
الغذامى أن الشعراء قد اختلقوا حكاية وادى عبقر كى يربطـوا بـني شـعرهم وبـني اجلـن فيـضفوا 

ذا على أنفسهم وعلى ما ينظمون رهبة ختلع القلوب فليس بشىء، فقد كا ن القدماء يؤمنون 
ــيس اجلــن،  ــا ول ن الــشعراء يــستوحون آهلــة األوملــب ذا ــل إن اإلغريــق كــانوا يقولــون  فعــال، ب

ومـن . وكثري جدا من العرب حىت اآلن يؤمنون بظهور اجلن والعفاريت. وشتان بني اجلن واآلهلة
 مثـــل مث فلـــيس هنـــاك أصـــل ســـحرى للهجـــاء مثلمـــا يـــردد الغـــذامى خلـــف بعـــض املستـــشرقني

  . بروكلمان وغريه كعادته دائما
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انتقـل إىل " الفحولـة والفحـل ونـسق الفحـل"وبعد أن َصدَّع الغذامى أدمغتنا بثرثرتـه عـن 
، فتعــالوا حــىت نــرى ماعنــد الرجــل مــن  "الــصمت واملعارضــة ونــسق املعارضــة: "الناحيــة األخــرى

ــرج علــــى ِشْنـــِشَنِته وقدراتــــه  احملـــدودة ىف التفكــــري كـــالم ىف هـــذا املوضــــوع، وهـــل ميكــــن أن خيـ
تى جبديـد؟ فتحـت عنـوان  مـىت "والتحليل والتذوق والتعبري أم هل سيكرر نفس السمات وال 

ىف األصل كان الكالم، والكالم لإلنسان ليس تعبريا نفعيا : "يقول" اكتشف اإلنسان الصمت؟
لتعريـــف وكــان ا. ومجاليــا فحــسب، بـــل إنــه أيــضا ضـــرورة فطريــة، بـــه تتحقــق إنــسانية اإلنـــسان

طــق، حــسب أرســطو، يــنص علــى الفــارق اجلــوهرى بــني  الفلــسفى القــدمي أن اإلنــسان حيــوان 
والكالم ليس خمرتعا ثقافيا، وإمنا الصمت . درجة احليوانية البحتة وبني أن يصبح احليوان إنسا

فـالكالم صـفة جوهريـة غريزيـة ىف اإلنـسان، وعجـزه عـن الكـالم علـة تطـرأ . هو املخـرتع الثقـاىف
  ". إما ألسباب مرضية أو ألسباب قمعية سلطوية أو ثقافية: عليه

والواقع أن كال من الكـالم والـصمت صـفة جوهريـة غريزيـة ىف اإلنـسان، إذ ال يعقـل أن 
. يكون هللا قد خلق اإلنسان لكى يتكلم طول الوقت وال يسكت إال إذا مرض أو قمعه قـامع

فـإن اإلنـسان يـصمت قبــل أن :  هـذين الـسببنيوالواقـع أيـضا أن للـصمت أسـبا كثـرية تتجــاوز
يتكلم، إذ ال بد أن يسبق الكالم تفكـري فيمـا حنـن مقبلـون علـى الكـالم بـشأنه، وهـذا التفكـري 

تى . يستلزم الصمت كما أن من يشرتك ىف حوار ما، واحلوار كالم، ال بد له أن يصمت حني 
ان ملــل مــن الكــالم، وقــد يكــون ألــيس كــذلك؟ وقــد يكــون عنــد اإلنــس. دور حمــاوره ىف الكــالم

تى كالمه بثمرة فيفضل الصمت والسكوت، وقد يصمت كربا عـن أن يـرد  س من أن  عنده 
على من يوجه إليه احلـديث، وقـد يـصمت ألنـه لـيس عنـده مـا يقولـه، وقـد يـصمت خجـال مـن 

تمعــات، وقــد يــصمت ألنــه مفكــر حيــب الرتكيــز علــى مــا يــدور ىف ذهنــه مــن معــ ان الكــالم ىف ا
حىت يراجعها وينقيها من الشوائب وينضجها ىف سكون وسكينة، وقد يصمت ألسـباب أخـرى  
كمـا هـو احلـال عنـدما يتنـزه اإلنـسان وحيـدا بـني جمـاىل الطبيعـة متـأمال روعتهـا وجالهلـا ومجاهلـا، 
وكمــا هــو احلــال حــني ينفــرد بنفــسه وال يكــون معــه مــن يبادلــه احلــديث، وكمــا هــو احلــال حــني 

أغنية حيبها وتبهجه، وكما هو احلال حـني يكـون ىف حماضـرة أو نـدوة أو ىف املـسجد يستمع إىل 
ينصت إىل خطبة اجلمعة أو العيدين، وكما هو احلال حني يـستمع إىل القـرآن، وكمـا هـو احلـال 
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ليــف كتــاب أو إجــراء جتربــة علميــة أو تــصحيح امتحــان أو مراجعــة  حــني يكــون عاكفــا علــى 
، وكمـا هـو احلـال حـني يكـون تقارير أو قراءة دعوى م ثال أو كتابـة حكـم ىف قـضية مـن القـضا

ئمــا، وكمــا هــو احلــال حــني يقــضى حاجتــه، وكمــا هــو احلــال حــني يكــون ممــن يفــضلون اللــواذ 
لعزلة على خمالطة الناس، وكما هو احلال عندما يكون خمتبئا من عدو يريد به شرا، ولو تكلم 

إذا كــان الكــالم مــن فــضة : ومــن كــالم احلكمــاء. ألذىلعــرف أيــن خيتبــئ ووصــلت يــده إليــه 
بــل إن الــشرطة ىف الــبالد الدميقراطيــة حــني تقــبض علــى مــتهم فــأول مــا . فالــسكوت مــن ذهــب

وقـال . تنصحه به أال يتكلم إال ىف حضور حماميه حىت ال يضر نفسه من حيث يظن أنـه ينفعهـا
امليـزاِن  لَُّك على خصلتِني مهـا خفيفتـاِن علـى الظَّهـِر وأثقـُل ىف أ ذرٍّ، أال أد: "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َِّ  بلى  رسولَ : من غِريمها؟ قال ى نفـسى ، فوالَّـذالـصَّمتِ  عليَك حبسِن اخلُُلِق وطـولِ : قال. ا
، فإنـَّه مطـَردٌة للـشَّيطاِن، الصَّمتِ  عليك بُطولِ : "، وقال أيضا له"بيِده ما عمَل اخلالئُق مبثِلهما

  ". وعوٌن لك على أمِر ِديِنك

ولــو تفكــر ىف األمــر إذن لوجــد أن الــصمت يــشغل حيــزا مــن الوقــت أكــرب كثــريا جــدا 
الغذامى يظن أن وظيفة اإلنسان أن يظل يثرثر طـول الليـل والنهـار . إال أن د. جدا من الكالم

ملل مثل أم على ال يتوقف وال يسرتيح وال يريح، وكأنه آلة ال تكف عن الدوران دون كلل أو 
، اللهـم إال إذا أخرسـه "ساعة لقلبـك"الرغاية الىت كان يقلدها املمثل الفكاهى أمحد احلداد ىف 

وهو ما يؤكد . إن الغذامى لألسف ال يستطيع أن يرى ىف الصمت أية فائدة. ُخمِْرٌس جربا وكرها
را، فهـو ال ميكنـه أن يـ . صمت مـن تلقـاء نفـسهما قلته من أنه يتصور أن اإلنسان قد ُخِلـق ثـر

وقــد قلــت آنفــا، مــن واقــع اســتقراء دواعــى الــصمت وأوقاتــه، أن الــصمت يــشغل مــن وقــت 
ملناسبة فأ اآلن أكتب هذا الكالم الذى يطالعه القراء . اإلنسان أكثر جدا جدا من الكالم و

 أو الكرام منذ عدة ساعات كنت خالهلا صامتا صمتا مطلقا اللهم إال حني كنت أقـوم ألصـلى
ئمة ىف فراشها وصامتة بطبيعة احلال طوال هذا الوقت أيضا ألن النوام ال  آكل، بينما زوجىت 

  . ومل جيرب أحد على الصمت، بل إن ظروفنا هى الىت استلزمت ذلك. يتكلمون

درة أخـــرى مـــن نـــوادره فيقـــرر أن . مث ينتقـــل د الـــشعر ىف طبيعتـــه كـــشف "الغـــذامى إىل 
، ولــذا فــإن مــا ال ميكــن قولــه ىف العلــن هــو مــا تتــوىل احلكايــة وبــوح، ولكــن اَحلْكــى ت قنُّــٌع وتَــَسرتُّ
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ــاز الكلــى ال  ت خمــزن نــسقى مهــم، جنــد فيهــا املــضمر وا ــإن احلكــا التعامــل معــه، ومــن مث ف
. الفردى، وجند فيها اخلالصة الثقافية مبا ىف الثقافة من هـواجس ومـا فيهـا مـن رغبـات مقموعـة

ت للتعرف على جـواب عـن سـؤالنا حـول إصـرار الثقافـة علـى ومن هنا فإننا سنست حلكا عني 
ــذا املوضــوع". الــصمت: تــرويج خمرتعهــا العجيــب ت املتعلقــة  . مث ينطلــق فيــورد بعــض احلكــا

ووجه العجب ىف هذا الكـالم هـو مـا يدعيـه مـن أن الـشعر كـشف وبـوح، بينمـا احلكايـة اسـتتار 
 خلـق هـوه، لقـد نظمـت : صيدة ميـسك بوقـا ويـصيحترى هل حـني يـنظم الـشاعر قـ. واختباء

قصيدة، فتعالوا وامسعوا، وإال مـتُّ غمـا وكمـدا، فـأ شـاعر، والـشعر إعـالن وبـوح، وال ميكنـىن 
من مث الصمت واهلدوء؟ فماذا نصنع مع الشعراء الذين كان الواحـد مـنهم يقـضى حـوال كريتـا، 

ا؟ كيــف  تــرى اســتطاع كــل مــنهم أى كــامال، ىف معــاودة النظــر ىف قــصيدته وتنقيحهــا  وصــنفر
الغــذامى، بــوح وإعــالن ال صــمت .الـصمت حــوال كريتــا مــع أن الــشعر بطبيعتــه، طبقـا لفرمــان د

ملقابل حني يؤلـف أحـدهم حكايـة حيـضر زجاجـة ضـيقة العنـق وقطـر فتحتهـا  لعام كامل؟ وهل 
ساق الثقافيـة الـىت نصف سنتيمرت، ويضعها علـى فمـه ويوشـوش فيهـا لغـري أحـد؟ تـرى أيـن األنـ

حلديث عنهـا؟ أتراهـا قـررت  قد على مدار مائىت صفحة حىت اآلن  ا الشعر وأزعجنا  يعج 
بغتــة االنتقــال مــن الــشعر إىل النثــر؟ ولكــن مــا الــسبب؟ هــل هــو امللــل مــن جانبهــا؟ أم هــل هــو 

ا رزحت على قلبه مائىت صفحة، وكان ينبغى أن تتبع املث ا أل  :  ل القائلضيق صدر الشعر 
خبــت مــن زار وخفــف؟ والطريــف أنــه يقــول ىف نفــس الوقــت إن الــصحيفة النــسقية ىف الثقافــة 

إذن فلـيس الـشعر واحلكـى مبنفـصل ". األغـاىن"العربية جتمع بني الـشعر واحلكـى كمـا ىف كتـاب 
ـــروج د ـــا ي ـــى عكـــس م ــل مهـــا شـــىء واحـــد يتمازجـــان . أى منهمـــا عـــن اآلخـــر عل الغـــذامى، بـ

ن ليس هذا فحسب، بل . عىن هذا أن أفكار الغذامى تفتقر إىل اإلحكام واالتساقوم. ويتعاو
إننا نعرف أن هناك كتبا حكائية ال حتتوى على شىء من الشعر، ودواوين شعرية ختلو متاما من 

ى . أية حكاية فما قول صاحبنا اهلمام ىف هذا؟ وأ ما يكن احلال فهـل ثقافتنـا العربيـة تنفـرد 
ــدا وهللا ففــى كــل الثقافــات واللغــات يوجــد ذا وهــذا وذاك وهــذاك وذلــك شــىء مــن هــذا؟  أب

ت وحدها هى الىت تتحدث عن الصمت وحسنه، بل يـصدق . وَهَذاِلكَ  كذلك ليست احلكا
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ن الـصمت ىف كـل األحـوال . هذا على الشعر أميا صدق كما هو معروف كما أن ثقافتنا مل حتسِّ
  .بل ىف مواقف بعينها فقط

ملعروف والنهى عن املنكرففى القرآن  ومعىن .  واحلديث جند من صفات املؤمنني األمر 
واملسلم يصلى، وىف كل حركة من صالته ! هذا أن الكالم واجب ىف هذه املواضع، وما أكثرها

وبعــد الــصالة يــسبح وحيمــد ويكــرب . تكبــريا أو قــرآ أو تــسبيحا أو محــدا أو دعــاء: يقــول شــيئا
واملسلم، حـني . سلمني إىل الصالة يتم عن طريق األذان، واألذان كالمودعاء امل. ثال وثالثني

وشــعائر احلــج تــستلزم الكــالم ىف . وهــذا كــالم. يــسمع كلمــات األذان، يرددهــا خلــف املنــادى
وىف الـــصيام يـــدعو املـــسلم ربـــه عنـــد الَفطُـــور وعنـــد الـــسَُّحور وحيمـــده لـــدن . مـــواطن كثـــرية منـــه
وإذا عطـس العـاطس مشَّتـه احلاضـرون، والتـشميت  . لطيبة صدقةوالكلمة ا. االنتهاء من الطعام

وعنــدما يــرزق رزقــا أو ينجــو مــن . ولــدن دخــول املــسلم احلمــام وخروجــه منــه يــدعو ربــه. كــالم
وحينما يسمع اسـم النـىب يـصلى . وعندما ينام يدعو، وكذلك عندما يستيقظ. خطر يشكر هللا

ومثلهــا خطبــة النكــاح وغريهــا مــن . ة كــالمويــوم اجلمعــة خيطــب اخلطيــب، واخلطبــ. عليــه ويــسلم
ــى مــن يعــرف ومــن ال . اخلطــب ــه عل ــاس وإلقائ فــشاء الــسالم بينــه وبــني الن واملــسلم مطالــب 
ــراه مــن  . وهــذا كــالم. يعــرف خــذ مبــا ي وكــان النــىب يــشاور أصــحابه ويــستمع إىل مــا يقولــون و

فعا وحسنا، وال يكبتهم أو يعنفهم أو يعاتبهم على الكال وأوجب ملسو هيلع هللا ىلص على املسلم .  مكالمهم 
لـصمت . أن يقول احلق مىت علمه وأال حيقر نفسه عن ذلك وحذره كتمان الشهادة أو الليـاذ 

مـر النـىب عليـه الـسالم . إذا رأى ظلما يرتكب ىف حضوره ت الـىت  آل والقرآن الكرمي يفيض 
لصمت، . ن يقول كذا وكذا لكالم ال  واملسلم يتخذ من رسوله أسوة حسنة فهى إذن أمر 

ر. فيــصنع كمــا كــان يــصنع ــوم القيامــة بلجــام مــن  وقــراءة . ومــن كــتم شــيئا مــن العلــم أجلــم ي
لتـسمية، وخيتمـه . القرآن، وهى كالم، أجرها ىف اإلسالم كبري واملسلم يفتـتح أى شـىء يعملـه 

الم كــان يــدور الكــالم بــني وعنــدما كــان يفــد وفــد علــى النــىب عليــه الــس. وهــذا كــالم. حبمــد هللا
، وخطبا وشعرا أحيا: أعضاء الوفد وبني املسلمني أم تراهم كانوا جيلسون . كالما عاد أحيا

متقابلني ينظر كل منهم ىف عني اآلخر مث ال يقول شـيئا، وىف آخـر النهـار يقومـون مجيعـا لينـاموا 
ىف املعاهــدات كــانوا دون أن يــسلم بعــضهم علــى بعــض أو يــسأل بعــضهم عــن أحــوال بعــض؟ و 
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وىف النزاعــات كــانوا يتقارضــون اهلجــاء، . يتكلمــون، وىف اخلــصومات واملعــارك كــانوا يتكلمــون
وكان النىب عليه الصالة والسالم دائم الدعوة لدين هللا، والدعوة إىل هللا تستلزم . واهلجاء كالم

. ن أهـال لـه وقـادرا عليـهواملـسلم مـأمور بـذلك أيـضا مـىت كـا. الكالم والشرح والتوجيه واهلدايـة
ــرا ســـهال  ــك أم واإلنــسان الــصامت يــصعب احلكــم عليــه وعلــى عقلــه، أمــا إذا تكلــم صــار ذل

  . وعلى اإلنسان إذا كان متهما بظلم أن يدفع التهمة عن نفسه وأال يستسلم هلا. ميسورا
ين وقال مشـس الـد.حتت لسانه خمبوء تكلموا تـُْعَرفوا، فإن املرء: وقال على بن أىب طالب

ب:السفاريىن التحليـة، والـسكوت مـن التخليـة، والتحليـة   املعتمد أنَّ الكالم أفضل ألنَّه من 
دةٌ  وذلك أنَّ غايـة مـا حيـصل للـساكت . أفضل، وألنَّ املتكلم حصل له ما حصل للساكت وز

خلري مـع ثـواب اخلـري حاصلٌة ملنى السالمة، وه خلـري خـري: وقـال ابـن تيميـة. يتكلم   الـتكلم 
ى من السكوت عنه، والصمت عن الشر خري من التكلم به، فأمـا الـصمت الـدائم فبدعـة منهـ

رجـًال  ملسو هيلع هللا ىلص رأى هللا عنهمـا، أن النـىبى عن ابن عباس رضى، البخار  صحيح كما ثبت ىف. عنها
 وال الشمس وال يستظل أبو إسرائيل نذر أن يقوم ىف: ما هذا؟ فقالوا: الشمس، فقال قائما ىف

وتذاكروا عند . فليجلس وليستظل وليتكلم، وليتم صومه مروه: ملسو هيلع هللا ىلص فقال النىب. يتكلم ويصوم
ــال قــوم: أيهمــا أفــضل: األحنــف بــن قــيس فقــال . أفــضل الــصمت: الــصمت أو النطــق؟ فق

 .احلسن ينتفع به من مسعه النطق أفضل ألنَّ فضل الصمت ال يعدو صاحبه، واملنطق: األحنف
الـصامت علـى علـم كـاملتكلم علـى : رمحـه هللا قال رجل من العلماء عند عمـر بـن عبـد العزيـزو 

وذلـك أن . ألرجو أن يكون املتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حـاًال  إىن: فقال عمر. علم
خلــري مــن ذكــر هللا وتــالوة :  وقــال ابــن عبــد الــرب.صــمته لنفــسه منفعتــه للنــاس، وهــذا الكــالم 

حلق كله، واإلصـالح بـني النـاس ومـاالقرآن وأ  عمال الرب أفضل من الصمت، وكذلك القول 

خلـري والـذكر أفـضل مـن:  وقـال أيـًضا.كـان مثلـه الـصمت أن فـضائل  ممـا يبـني لـك أنَّ الكـالم 
 اإلنـصاف :ىوقـال النيـسابور . يـستحقها الـصامت ملسو هيلع هللا ىلص ال األحاديث عن النـىب الذكر الثابتة ىف

وإمنـا يـصري رذيلـة . نفسه فضيلة والنطق ىفى، ألنَّه أمر عدم نفسه ليس بفضيلة لصمت ىفأن ا
 قـال ا رحـم هللا امـرً :ملسو هيلع هللا ىلص عددها ذلك القائل، فريجع احلـق إىل مـا قالـه النـىب ألسباب عرضية مما



 

٢٨٠

كمـا ال الـصمت عـن العلـم،   ال خري ىف: طالب بن أىبى  وقال عل.خريًا فغنم، أو سكت فسلم
  .الكالم عن اجلهل خري ىف

ــاة  ــا قــد رأينــا مــن قبــل أن احلي هــذه جمــرد أمثلــة جــد قليلــة علــى أفــضلية الكــالم وإن كن
: أمـا مـا قالـه الغـذامى فـالرد عليـه جـد ميـسور، وهـو. معظمها صمت، لكن هذا موضوع آخـر

لصمت إال من خالل الكالم ؟ مث أال شـفو كـان أو مكتـو: وكيف عرفت إشادة من أشادوا 
ـا املكتبـة العربيـة واإلسـالمية هـى كـالم ىف كـالم؟ ولـو  يعرف أن هـذه الكتـب كلهـا الـىت تزخـر 
ء والنقـاد والفالسـفة والعلمـاء والـشعراء وصـغارهم ملـا   ا من كبار الكتاب واألد صمت أصحا

 أقرب إىل كان هناك علم وال فن وال أدب وال شعر والرتد الناس إىل بدائيتهم األوىل يوم كانوا
ت العجماوات من بىن اإلنسان م .  لكن الغرض مرض كما يقولون حبق وإخالص. احليوا فكو

م قد  قد كتبوا وحاضروا ىف املساجد واملدارس والبيوت والقصور معناه بكل بساطة ووضوح أ
أمـا تفـضيل الـصمت فـال يقـصد بـه الـصمت املطلـق بـل الـصمت . آثروا الكالم علـى الـصمت

ـالس اخلاصـة وأوقـات حني يكون  الكالم مسيئا على أى حنـو مـن األحنـاء، وهـو الـصمت ىف ا
  .اخلطر وما إىل هذا

كذلك لـيس صـحيحا أن اإلنـسان قـد أجـرب علـى الـصمت حـني عـرف الـشعر واخلطابـة 
زمان وأزمان  لكالم والصمت كما يقول الغذامى، بل قبل ذلك  وظهر النسق الثقاىف اخلاص 

إن تكلم وقع له ما ال حتمد عقباه، إىل جانب األسباب االختيارية الـىت تـدعوه حني تبني له أنه 
زمـان. إىل الصمت حسبما َوضَّْحتُ  . وهذا، وال شك، قد حدث قبل ظهور الشعر واخلطـب 

م ذلـــك أن . وال اظـــن اإلنـــسان كـــان حـــرا حريـــة مطلقـــة، كمـــا يـــزعم الغـــذامى، ىف يـــوم مـــن األ
ومـا دام هنـاك . فهو حمدود ىف كـل شـىء يتعلـق بـه، ومنـه الكـالماإلنسان كائن خملوق، ومن مث 

فقـد يقـول اإلنـسان البـدائى كلمـة . آَخر، ومن مث لغة، فهناك حمدودية ىف الكـالم وىف التـصرف
تغضب أحدا ممـن حولـه، وقـد يعتـدى عليـه هـذا الغاضـب، فـال يكررهـا بعـد ذلـك ىف حـضوره، 

 والـصمود وفـرض كلمتـه ىف آخـر املطـاف، أو عنـده اللهم إال إذا كان شجاعا وقو ميكنه الـرد
أمـا . العزمية اجلبارة الىت تعينـه علـى حتمـل األذى حـىت يقتنـع اآلخـرون مبـا يقـول ويـشايعوه عليـه

حسب ما يوحى به فهم الغذامى فإن اإلنسان إذا ما تكلم فال  خيـرج عـن أن يكـون شـاعرا أو 
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جلماعـة وإمـا أن يـصمت ألن الـشاعر واخلطيـب وىف هذه احلالة إما أن يقـول مـا تريـده ا. خطيبا
ـارا ىف . ال بد أن يكو صو جلماعتهما فمن قال ذلك؟ أال يتحدث الناس فيما بينهم لـيال و

وحـىت حـني يـرى أحـدهم مـا ال يوافقـه . موضوعات عادية جدا؟ بلى يفعلون ذلـك علـى الـدوام
لضرورة، بل كث ريا ما يستمر ىف قول ما يريـد رغـم سائر اجلماعة على ما يقول فإنه ال يصمت 

ن احتمال الضرب واألذى بل  اصطدامه مبوقف اجلماعة الرافض أو الساخر، بل رغم معرفته 
تمعات وتتطور؟   القتل وارد، وإال فكيف تتغري ا

لــضرورة ولقــد . وعلــى هــذا فلــيكن هنــاك فحــول أو ال فلــيس هــذا مبــسكت لآلخــرين 
ـــصل ــل وامل نكـــار اجلماعـــة كلهـــا علـــيهم، مبـــا فيهـــا جوبـــه األنبيـــاء والرسـ حون طـــوال التـــاريخ 

طبقــا ملــصطلح الغــذامى، لكــن ذلــك مل يفــتَّ ىف عــضدهم وظلــوا يقولــون مــا تنكــره " الفحــول"
سـاليب شـىت، إىل أن حيـدثوا ثغـرة ىف جـدار هـذا اإلنكـار ويتبـىن  ار و اجلماعة، ويكررونه ليل 

ــة فأربعــة ــون، وقلــيال قلــيال يــزداد معتنقــو إىل ماشــاء... واحــد فاثنــان فثالث  هللا هــذا الــذى يقول
الفكــرة اجلديــدة، وغالبــا مــا تقــوم صــراعات ومعــارك بــني الطــرفني، وىف معظــم األحيــان تكــسب 

. الفكرة اجلديـدة أرضـا رغـم مـا كـان يبـدو عليهـا وعلـى معتنقيهـا مـن ضـعف وهـوان بـل وعجـز
تيـارا ليـدل علـى أن الـصمت ىف حـضرة الغذامى يعمد إىل قصص بعينهـا خيتارهـا اخ.وإذا كان د

الفحــول كــان يــشكل نــسقا ثقافيــا، ومنهــا أن النابغــة كــان يـُْقــِوى ىف ِشــْعره، وأنــه ملــا أتــى املدينــة 
الحظ أهلها ىف شعره هذا اإلقواء فلم يشاؤوا أن جيبهوه به بل أحضروا مغنية وأمروها أن تغىن 

وهـو يـزعم أن أهـل .  تنبـه إليـه وأصـلح العيـبأمامه البيت املُْقِوى ومتّد حرف اإلقواء مدا حـىت
املدينة مل جيرؤوا على مواجهته بعيبه ألنـه فحـل، والفحـول ال ختطـئ، وإذا أخطـأت ال ينبغـى أن 
خلطإ، مع أن املـسألة ىف رأىي ال تعـدو أن تكـون جماملـة مـن املـدينيني حنـوه، إذ مل يريـدوا  تواجه 

م كانوا خيشونه لكونه فح ىن " املوشـح"مث إن الروايـة ىف . ال من الفحـولأن حيرجوه ال أ للمـرز
ختتلف عن هذا، إذ تذكر أن هذا اإلقواء قد عيب عليه ىف يثرب، لكنه مل يبال، فأحضروا قينة 

بـل تزيـد الروايـة فتجعلـه . تغىن وتربز العيب القافوى أثناء غنائهـا، فعندئـذ تنبـه وأصـلح اإلقـواء
ذا العيب ويثىن على أهل يثر  م ساعدوه على التخلص منهيقر  قدمت احلجـاز : "قال. ب أل

وفضال عن ذلك كان من العلماء من ينتقد ". وىف شعرى شىء، ورحلت عنها وأ أشعر الناس
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أشــياء ىف شــعره ال يبــالون أنــه مــن الفحــول، ومــنهم األصــمعى واألعمــش وابــن طباطبــا العلــوى 
نابغـة، فنبهـه أخـوه إىل ذلـك، فتنبـه ومل يعـد وكان بشر بن اىب خازم ىف شعره إقـواء مثـل ال. مثال

ريـخ جاهليـة العـرب"يسقط فيه كما جاء ىف  البـن سـعيد املغـرىب، ومل جيعـل " نـشوة الطـرب ىف 
كيـف ختطئـىن وأ شـاعر كبـري؟ أتريـد أن : من احلبة قبة، بل تقبـل األمـر بـصدر رحـب، ومل يقـل

  الغذامى  ولد؟. تكّذب د
ت ا لنابغــة وتــسري عكـس مــا أراد الغــذامىوهـا هــى ذى بعــض احلكــا فقــد : لـىت تتعلــق 

قــال للنعمــان بــن  النابغــة الــذبياىن"البــن اىب الــدنيا أن " اإلشــراف ىف منــازل األشــراف"جــاء ىف 
  :املنذر

ـــــا ــــــ ـــــــَت ِخفـــ ـــــــا ُمـــــــ ــراَك األرَض إمـــــــ   تَــــــــــــ

ـــــــيال    ـــــ ـــــــا نَب ـــــ ــــــــــــَت ِ ـــــــــا حِيي ــــا مـــ ــــــــ   َوَحتي

    
عنـاه فهـو إىل اهلجـاء أقـرب منـه إىل هذا بيت إن أنـت مل تتبعـه مـا يوضـح م: قال النعمان

، فــإن أنــت : فقــال. أجلــىن: فــأراد ذلــك النابغــة، فعــسر عليــه، فقــال. املــديح قــد أجلتــك ثــال
لـسيف أخـذت منـك مـا  أتبعته مـا يوضـح معنـاه فلـك مائـة مـن العـصافري جنائـب، وإال فـضربة 

رج بنـا إىل الربيـة، فـإن اخـ: سـلمى فـأخربه اخلـرب، فقـال زهـري فـأتى النابغـة زهـري بـن أىب. أخذت
فـصاح بـه أبـوه، .  عـم، أردفـىن: كعب فقـال: فخرجا وتبعهما ابن لزهري يقال له. الشعر برىٌ 

مــا مــا يريــدان، فقــال  . يكــون معنــاى دع ابــن أخــ: فقــال فأردفــه، فتجــاوال البيــت َمِليــا، فلــم 
   : عم، ما مينعك أن تقول: كعب

ــــــــــتَ  ن حلل ـــــــز منهــــــــــاوذاك     العـــ

ـــ    ــــ ــــــــ ــــــــيالفتعُم ــــــــــــــا أن متـــــــ   د جانبيهـ

    
ا ورب الكعبة: قال النابغة مـا ى قـد جعلـت لـك  ابـن أخـ. شـيء لـسنا وهللا ىف. جاء 

ما كنت آلخذ على : قال. مائة من العصافري جنائب: وما جعل لك  عم؟ قال: قال. جعل ىل
قــة ســود احلــدق. صــفداى شــعر  ــة  ــا النابغــة النعمــان، فأخــذ منــه مائ كيــف مل فــانظر  ". فــأتى 

بــدائع "وتــروى هــذه احلكايــة ىف ! يــستنكف الفحــل النابغــة مــن أن يعينــه ىف ورطتــه غــالم صــغري
  .البن ظافر على حنو آخر، ولكن املغزى واحد" البدائه

كما أن القصة التالية تنسف من جذورها دعوى أخرى من دعاوى الغذامى الكثرية، إذ 
 وأنـه هلـذا الـسبب لقـى طرفـة إمهـاال مـن أىب زعم أن الفحول ال تقبل أن يناقشها شاعر صـغري،
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ــه مل يــره أهــال لالســتقالل برتمجــة  ــه وأحلقــه برتمجــة املــتلمِّس ألن الفــرج األصــفهاىن، إذ مل يــرتجم ل
. خاصــة العرتاضــه علــى شــعر قالــه املــتلمس وســخر منــه، وهــو أحــد الفحــول حــسب الغــذامى

 ربيعـة رغـم أنـه كـان صـبيا حـىت لقـد ذلك أن القصة التاليـة ترينـا النعمـان معجبـا بـشعر لبيـد بـن
ب ، إىل لبيـد بـن ربيعـة وهـو صـىب نظر النابغة الـذبياىن: "جعله أشعر العرب مـع أعمامـه علـى 

أفتقـرض .  غالم، إن عينيك لعينا شـاعرٍ : النعمان بن املنذر، فسأل عنه، فُنِسب له، فقال له
  :نعم  عم: ؟ قالامن الشعر شيئً 

  ؟َمن اخلواىلأمل تـَْربَع على الدِّ 
  : فأنشده.  بىن زدىن. عامر  غالم، أنت أشعر بىن: فقال له

لرسيس قدميُ    طلٌل خلولَة 
هــوزان  : اذهــب، فأنــت أشــعر مــن قــيس كلهــا، أو قــال: فــضرب بيديــه إىل جنبيــه وقــال

عن لقيط عن أبيه، ومحاد الرواية عـن عبـد ى حدثنا العمر : قالى ذا اخلرب عم وأخربىن. كلها
هل رأيت : النابغة كنت مع النابغة بباب النعمان بن املنذر، فقال ىل: قال  بن قتادة احملارىبهللا

رأيـَت مـن حالـه  ى الفـىت الـذ: أيهـم أشـعر؟ قلـت: نعـم قـال: لبيد بـن ربيعـة فـيمن حـضر؟ قلـت
 إىل: فلمـا خـرج قـال لـه النابغـة. فجلسنا: قال. اجلس بنا حىت خيرج إلينا: فقال. كيت وكيت

ه فقال. ىن أخ اب   :فأنشده قوله. أنشدىن: فأ
ــــوايل ــدمن اخلـــ ــــْم علـــــــى الـــــ   أمل تـُْلِمـــ

ــــال؟    ــذانب فالقفـــــــ ملـــــــــ ـــسلمى  ــــــ   لــ

    
  :فأنشده. زدىن. عامر أنت أشعر بىن: فقال له النابغة

ــــدميُ  ــيس قـــــ ــــ لرســـ ـــــة  ــــ ـــــل خلول   طلــــ

ـــــــــــومُ     ـــــــــــــاألنعمني رســـ ــــــــٍل فـ ــــــ   فبعاق

    
  :فأنشده قوله. زدىن. أنت أشعر هوازن: فقال له

ـــــاعفــــــــت الــــــــد ـــــا فمقاُمهـــ   ر حملُّهـــ

ــا فِرجاُمهـــــــــــا    ــــــ ـــــد غوُهلـــ ــــ بَّــ ـــــًىن    مبِــــــ

    
  ".اذهب، فأنت أشعر العرب: فقال له النابغة

ومــن هــذا الــوادى كــذلك القــصة التاليــة الــىت يــسخر فيهــا صــىب صــغري مــن أحــد فحــول 
ضية عالية غايـة ىف الظـرف، ومل يقـل لـه هـو وال  الشعر العرىب، فيتقبل الفحل السخرية بروح ر

كيف جترؤ  ولد  مفعوص أن تتطاول على فحل مـن الفحـول ومتـرمط بـه : ى شخص آخرأ
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ــاب لــسان العــرب"فــى وبكرامتــه األرض؟ ف لعبــد القــادر البغــدادى أن " خزانــة األدب ولــب لب
، يقــال إنــه وقــف، وهــو صــىب. صــغره ذكيــا لوذعيــا كــان ىف"الكميــت الــشاعر األمــوى املتــشيع 

:  غالم، كيف ترى ما تـسمع؟ قـال: به مساعه، فلما فرغ قالعلى الفرزدق وهو ينشد، فأعج
 !ىأنـك أمـ ، ولكـن يـسرىنبـه بـدًال ى أما أىب فال أبغ: أبوك؟ قال أيسرك أىن: قال. حسن  عم

مل أكـن أدرى ! هللا خيرب بيت شيطانك  عـم فـرزدق". ما مر بنا مثلها: فَحِصر الفرزدق وقال
دك ظرفـا عنـدى أنـك خبفـة ظلـك قـد جعلـت عـاىل نظريـة ويزي. أنك خفيف الظل إىل هذا احلد

  .وجعلت الذى ال يشرتى يتفرج، الغذامى سافلها. د

الغـــذامى ىف هـــذا الـــصدد هـــو كـــالم ىف اهلـــواء أن . وممـــا يـــدل أيـــضا علـــى أن مـــا قالـــه د
بت ىف شعره علـى مـا مـر ىف هـذا الكتـاب مـن قبـل،  اخلنساء، وهى امرأة، خطّأت حسان بن 

األخطاء ىف سوق عكاظ علـى مـرأى ومـسمع مـن اجلمـاهري هنـاك، ومبحـضر مـن وجبهته بتلك 
النابغة الذبياىن، الذى كان حيكم بني الشعراء ىف موسم عكاظ، ومع هذا سـكت حـسان، وهـو 
من الفحول، فلـم يعقِّـب رغـم أنـه كـان قـد أعلـن قبلهـا بقليـل أنـه أشـعر منهـا ومـن النابغـة ذاتـه 

ت هذ   .ه القصةعلى ما جاء ىف إحدى روا

وأما استهانة األصفهاىن بطرفة حىت إنه مل يفرده برتمجة خاصـة بـل أحلقـه برتمجـة املـتلمس 
كما قال الغـذامى فيكفـى ىف الـرد عليـه أن األصـفهاىن لـيس كـل النقـاد العـرب بـل جمـرد واحـد 

ل هـذا مـن مكانـة ابـن الرومـى؟ والثانيـة  مثالوقد ضرب صفحا عن ابن الرومى. منهم ، فهل 
ىن ىف "الـــشعر والـــشعراء"ابـــن قتيبـــة قـــد تـــرجم لـــه ىف أن  ، وابـــن أىب "املوشـــح"، وكـــذلك املـــرز

نـشوة الطـرب "، وابن سـعيد املغـرىب ىف "مجهرة أشعار العرب ىف اجلاهلية واإلسالم"اخلطاب ىف 
ريخ جاهلية العرب ، "خزانة األدب ولب لباب لسان العـرب"، وعبد القادر البغدادى ىف "ىف 

ــذا وأن األع لــم الــشنتمرى قــد روى شــعره ضــمن الــشعراء الــستة اجلــاهليني ىف كتابــه املوســوم 
العنــوان، وأن قــصيدته الداليــة هــى إحــدى املعلقــات، وأن العلمــاء قــد نــصوا علــى أنــه أول مــن 

ــال، وأن املعــرى قــد جعلــه أحــد شخوصــه ىف  ــه " رســالة الغفــران"طــرد اخلي وأطــال الوقــوف لدي
كما اختار له األصمعى شـعرا ىف . ذا من أعظم ألوان التقدير لطرفةوه. واستشهد مرارا بشعره

ذاتــه، جنــد استــشهادات " األغــاىن"وىف كــل كتــب النقــد والبالغــة تقريبــا، مبــا فيهــا ". أصــمعياته"



 

٢٨٥

ت عنــه أو ثنــاء علــى شــعره أو اختيــارا مــن قــصائده أو مقارنــة بــني شــعره  بــشعر طرفــة أو حكــا
على "  احلماسة"وحيرص كل كتاب من كتب . له دفعة واحدةوشعر غريه من الشعراء أو ذلك ك
وتــورد كتــب األمثــال طائفــة مــن أبياتــه ســار كــل منهــا مــسري . أن يــروى لطرفــة عــددا مــن أشــعاره

املثل، بل ذكر بعضهم أنه أكثر الشعراء اجلاهليني أمثاال، ومنها، و للمفارقـة العجيبـة، العبـارة 
ا من املتلمس وقال الغذ ايته الفاجعة، وهى عبـارة الىت سخر  ا كانت مقدمة لشقائه و امى إ

 ولــيس ىف: "وقــال اجلــاحظ. كــل هــذا وقــد مــات عــن ســتة وعــشرين عامــا. " اجلمــلُ قَ وَ نْـ تَـ اْســ"
َّ إذا قـسنا جـودَة أشـعارمها ىف وقـت  األرض أعجُب من طرَفَة بـِن العبـد وعبـد يغـوث، وذلـك أ

مــا مل تكــن دون ســائر أشــعار  ــة مها ىفإحاطــة املــوت  و لــه مــن حكــم ". حــال األْمــن والّرفاهَي
 مـر البيـدً "ملعمـر بـن املثـىن أن " الديباج"وىف ! يصدره اجلاحظ العظيم على هذا الشاب الصغري

لكوفة وهو يتوكأ على عكاز له، فلما جاوز أمروا فىت أن يلحقه فيسأله د  من :  مبجلس لبىن 
لِّيلامللــك الــ: أشــعر العــرب؟ فلحقــه، فقــال لبيــد فرجــع الفــىت . يعــىن امــرأ القــيس بــن ُحْجــر. ضِّ

يعىن .  مث ابن عشرين: مث من؟ فقال لبيد: مث من؟ فرجع إليه فسأله: أال سألته: فأخربهم، فقالوا
ــذا احتجــت علمــاء ربيعــة. طرفــة بــن العبــد مث مــن؟ فرجــع : ســألته: فرجــع فــأخربهم، فقــالوا. و

اتفقـوا علـى أن أشـعر "وفيـه أيـضا أن العلمـاء . "يعـىن نفـسه. مث صـاحب احملجـن: فسأله، فقال
" املزهـر"وىف ". اجلاهلية واحدًة طرفة بن العبد واحلارث بن ِحلِّـَزة وعمـرو بـن كلثـوم الشعراء ىف

لـيس هـذا فحـسب . جلالل الدين السيوطى أن النضر بـن الـشمّيل يقـرر أن طرفـة أشـعر النـاس
   :بل كان النىب عليه السام يتمثل ببيته املشهور

ُم مـا كنـت جـاهالى ستبد   لـك األ

ـــــــَزوِّدِ     ـــن مل تـُ ــــار مــــ ألخبـــ ــك  تيـــــ   و

    
  :الغذامى عن امرئ القيس وعجزه عن إمتام بيته القائل.  وأما احلكاية الىت قصها علينا د

ـــمِ  ــــ ـــــ ــــــ مِ رٍّ َك ـــــــــــقْ  مُ ر َفــــــ ــــــلٍ بِـ ــــــرٍ بِ دْ  ُمــــــ   ا مًعــــــ

    
ه جاريته، إذ حني غدت إىل املرعى تعمدت أن ت نشغل عن الغنم حىت إال بعدما لقنته إ

لقــد جــاء الــذئب مــن اخللــف : "أتــى الــذئب وهجــم عليهــا، فعندئــذ أســرعت إىل ســيدها تولــول
، فـإىن ألسـتغرب أشـد االسـتغراب كيـف "لِ  َعـنْ  ِمـه الـسيلُ طـَّ حَ مسرعا ومباغتا كجلمود صـخرٍ 

ــال أى إنــسان. قبلهــا الغــذامى . ذلــك أن احلكايــة كــالم ســاذج مــضحك ال ينبغــى أن خيطــر بب
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نــه عــاجز عــن تكملــة البيــت فلــ يس مــن املعقــول أن ميــشى امــرؤ القــيس يكلــم كــل مــن حولــه 
ألمـر؟ ومــع  املـذكور، مث يـشق ثيابـه ضـيقا وغيظـا مـن هــذا العجـز، وإال فكيـف عرفـت اجلاريـة 
هذا فإذا كان األمر كـذلك فمعنـاه أن شـاعر ال يبـاىل أن يعـرف النـاس عنـه هـذا العجـز، ومـن 

 مــن املــستغرب أن تعــرِّض مث إنــه. ريــة وعرضــت املــساعدة فلــن يغــضبه ذلــكمث إذا تقــدمت اجلا
ا ذكية . اجلارية غنم سيدها للهالك وترتك الذئب يلتهمها من أجل شطر بيت وما دامت سياد

ـــدفع   إىل هـــذ احلـــد فلمـــاذا مل ختتلـــق القـــصة اختالقـــا وتـــدعى أن الـــذئب هجـــم علـــى الغـــنم وان
رعـة إىل هـذا احلـد ىف نظـم كجلمود صخر حطه السيل من عـل، لكنهـ ا صـدته؟ مث مـا دامـت 

ــا توصــلت إىل  الــشعر فلمــاذا مل تَــُصغ الكــالم الــذى قالتــه شــعرا؟ وهــل لــو صــارحت ســيدها 
لــسيف؟   ــة البيــت أكــان ســيطري رقبتهــا   مــن الــصعب جــدا أن يتنبــه الــشاعر إىل كــذلكتكمل

ــور الــذى ــةالــشطر املقــصود فيــستخرجه مــن وســط ركــام الكــالم املنث  هــذاوفــوق .  قالتــه اجلاري
الغذامى نفسه قد تشكك ىف مصدر احلكاية ورجح أن تكون ترا شـعبيا، وهـو مـا ال الدكتور ف

ومن مث كان عليه أال يوردها البتة، فإن إيرادها مما ال يليـق مبـن يتـصل بعـامل . ميكن إال أن تكونه
بــصورة وا  أعجبــ القــدماء قــدوال ينبغــى أن ننــسى أن نقــاد. الكتابــة مهمــا كــان مــن شــأنه فيهــا

يل الـىت سـبق لِّ وها مـن إبـداعات امللـك الـضِّ دُّ جلمود الـصخر الـذى حطـه الـسيل مـن عـل، وَعـ
فهل كان نقاد القدماء من السذاجة حبيث يعزون إليه عبارة كهـذه . إليها وأخذها منه الشعراء

ا ليـست لـه؟ ا وهم يعرفون أ خـريا فهـل يظـن ظـان أن  وأويثنون عليه بسببها ويعدونه أ عذر
لكــرب واحلــساسية اللــذين وصــفهما أامــر  الغــذامى ىف موضــوع حاجتــه إىل مــن . د القــيس، وهــو 

يعاونه على تكملة بيت من بيوت الشعر، كـان ليقبـل االسـتعانة بكـالم جاريتـه فيدخلـه ىف بيتـه 
ـا سـتكون أول مـن يتنبـه إىل اسـتعانته بـه؟ إن هـذا يـذكرىن ملثـل القائـلالناقص وهو يعرف أ   :

  أذنك من أين  جحا؟ 
وننتقل إىل أىب متام، الذى كوم الغذامى فوق رأسه كـل العيـوب األدبيـة واخللقيـة، ووقـف 

  : إزاء قصيدته الىت يقول فيها
  يَنـــــاُل الَفـــــىت ِمـــــن َعيـــــِشِه َوْهـــــَو جاِهـــــلٌ 

ــــــىت ىفى َوُيْكــــــدِ     ــــــَو عــــــاملُِ  الَف ــرِِه َوْه   َدهــــ

    
ــو كانَـــِت اَألرزاقُ  ــى اِحلجـــاى  جتـــر َولَـ   َعلـ

ــــــاِئمُ     ــن َجهِلِهـــــــــنَّ الَبهـــ ـــَن ِإَذن ِمـــــــ   َهَلْكــــــ
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ـــــرٌب ِلقاِصـــــــدٍ  ــرٌق َوغَـ ــــع َشــــ ــــــم َجيَتِمــ   فـََل

ــُد ىف    ـــفِّ اْمــــــِرٍئ َوالـــــــَدراِهمُ   َوال املَجــــ   َكــــ

    
ن أ متـــام ينـــشئ هنـــا معادلـــة للـــنص املـــدائحى بـــني املـــادح  قـــد  والـــىت يعلـــق عليهـــا 

ل ميلك العقل بال مال، والثاىن ميلك املال بال عقل، وأنه لـو كـان واملمدوح تتلخص ىف أن األو 
ــا لــيس هلــا عقــل، ومعــىن هــذا أن املمــدوح  لعقــل شــرطا للغــىن هللكــت البهــائم إذن أل التمتــع 
يشبه البهيمة، وحيتاج إىل من عنده عقل، وهو أبو متام املادح صاحب العقل، وأنه يعرض على 

تى فيحصل منه ع لى بعض عقله ويعطيـه بعـض مالـه، وأن هـذا مـا تقولـه األبيـات املمدوح أن 
  :التالية

ـــهُ  ــــــــ ـــــــاملَعروِف تُـــــــــــــْدَعى ُحقوقُــ   َوَمل َأَر َكــــــ

ـــــــارَِم ىف    ــــــ َمغـــــ ــــــــواِم َوْهــــــ ــــــــامنُِ ى اَألْقــــ   َمغــــ

    
ـــــــِشعُر بَيَنهـــــــا ـــــــَر ال ــــا َمل يـُ ــــــالُعال مـــ   َوال َكـ

ـــــًال        لَـــــــيَس فيهـــــــا َمعـــــــاملُِ َفَكـــــــاَألرِض ُغْفــ

    
ـــــو  ـــــَو ِإّال الَق ـــْسر َومـــــا ُه َــ ـــــديى ُل ي   فـَتَـْغَت

ـــــــَرٌر ىف    ـــــــــــــُه غُــــــــ ــــمُ  لَــ ــــــ ـــــــــٍه َوَمواِســـــ   َأوُجــــــ

    
ــــةٌ  ــ ــــا فيــــــِه َوْهــــــَو ُفكاَه   يـُــــــَرى ِحكَمــــــًة مــ

ــــضى َويـُْقــــــضَ     ــ ــــا يَق ــ ــَو ظــــــاملُِ ى ِمب   بِــــــِه َوهــــ

    
  :وآخرها

  َولَـــــوال ِخـــــالٌل َســــــنَّها الـــــشِّعُر مــــــا َدَرى

ـــــْؤَتى املَكـــــارِمُ     ـــــَن تـُ ــــْن أَي ـــدى ِمـ ــ ـــــاُة الَن   بُغ

    
 إنــىن لــست مــع شــعر املــديح بوجــه عــام، وأقــصد املــديح الــذى ال هــم وقــد قلــت مــرارا

للشاعر فيه سوى كسب الدراهم ليس إال، ولكـىن قلـت أيـضا إن هنـاك مـدائح تعـرب فعـال عـن 
وهنـا . تقدير الشاعر ملمدوحه إذ ميدحه إلجنازاته الكرمية ىف خدمة األمة وامللة والرعية ومـا إليـه

ــاك نظــام آخــ ــو كــان هن ــه ل ــر أقــول إن ــشعراء بطريقــة مغــايرة لكــان األمــر أفــضل وأكث ر يكــرم ال
ومــع هــذا أفــال يــستحق اإلعجــاب أن يقــف أبــو متــام مــن املمــدوح هــذا املوقــف الــذى . إنــسانية

يُِدّل فيه عليه مواجهة مبواهبه وال يرى أنه أقل منه ىف شـىء إن مل يتفـوق عليـه؟ علـى أن األمـر 
 الشاعر ما يريد من مال، بل حتريك لعواطفه كـى ليس جمرد حتريك لعواطف املمدوح كى يعطى

وإذا كــان الغــذامى يستــشهد بــنص . يقــوم بواجبــه ىف ميــدان الكــرم والقــيم اإلنــسانية بوجــه عــام
ـم بتلـك " الفراسة: "للرازى من كتابه مـواهلم وتـصورهم أ يتحـدث فيـه عـن األغنيـاء وغـرورهم 

ا أبـو متـام يفهمهـم أن األمـر لـيس كـذلك األموال الىت ىف أيـديهم أفـضل مـن غـريهم، فهـا هـو ذ
ــم رغــم أمــواهلم حمتــاجون إىل الــشعراء ليحركــوهم حنــو العــال ويهــزوا أنفــسهم لــدواعى النــدى  وأ
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وأرى أن هــذا جانــب إجيــاىب ىف القــصيدة رغــم مــوقفى بوجــه . ويــسجلوا فعــاهلم ىف تلــك امليــادين
ن يقـال إن ممـدوح أىب متـام مل يكـن وال ينبغـى أ. عام جتـاه شـعر املـديح التكـسىب كمـا قلـت مـرارا

ريـخ األدب "قـَـْبض يـده عـن إعطائـه شـيئا: "يستطيع أذاه أو علـى األقـل ، فقـد كـان هنـاك ىف 
العــرىب مــن فعــل مــع مادحيــه هــذا، ومل يــستطع املــادح أن ينــال منــه منــاال، أو هجــاه وهــرب مــن 

عر شــجاع وقــف ىف وجــه ومــن هنــا يــراىن القــارئ أقــول إن أ متــام شــا. وجهــه علــى أكثــر تقــدير
اية املطاف شاعر من شعراء املديح   .ممدوحه وهو شاعر متام الشعور بقيمته رغم أنه ىف 

مث مضى الغذامى فحمَّل الشعَر والشعراَء إمث صناعة الطاغية متطرقـا إىل صـدام حـسني، 
لنسبة للغذامى رغم أن هنـاك مـن هـم أسـوأ مـ ن صـدام  الذى قلت آنفا إنه ميثل احلائط املائل 

ــوح  م القاتلـــة مــــا ال يعرفــــه غـــريه بكامــــل الوضــ ــو ــرف مــــن عيــ كثـــريا وأقــــرب إىل الغــــذامى ويعـ
والتفصيل، لكن الغذامى ارتعب ومل خيطر لـه أن ينتقـد مـا هـو مـن شـأنه، ومل يـشأ بـل مل يـستطع 
أن يرتفع إىل املستوى الذى ارتقى إليـه أبـو متـام ىف هـذه القـصيدة، وهـو املـستوى الـذى صـادم 

وقد سبق ان ردد على مـا قالـه الغـذامى .  ممدوحه ومل يتصاغر أمامه وال ذل وال استخذىفيه
بشأن صدام وَوسَّْعنا الكالم حبيث يشمل حكـام العـرب واملـسلمني بوجـه عـام ىف عـصر هـذا، 
ومنهم كما قلت حكام أميون ال يفكون اخلط وال يفرقون بني األلف وكوز الذرة، ورغـم هـذا مل 

ريخ األدب العرىب وال الثقافة العربية أن يفتح فمه جيرؤ هذا  الشجاع الذى ال يعجبه شىء ىف 
ولو من غري كالم جتاه أولئك احلكام اجلهالء صـانعا نـسقا نقـد يـتخلص ىف حـاكم جاهـل ظـامل 
غشوم ميلك البالد والعباد ويكّوش على ثروات الوطن كلها، وكاتب عامل نفـسه مـن بنهـا فـال 

  .رائع جدا هذا النسق.  وال يتكلم بل يشتم صدام حسنييرى وال يسمع
رخينا، فالطغاة  أما ما يقوله الغذامى من أن شعر املديح هو السبب ىف ظهور الطغاة ىف 

ومـنهم ىف عـصر قيـصر . موجودون ىف كل البالد وتفرزهم كـل البيئـات واحلـضارات والثقافـات
تــورك وهتلـــر ومو  ــران وتيتـــو وأنـــور خوجـــه روســيا وســـتالني ومـــصطفى كمـــال أ ســـوليىن وشـــاه إي

وشاوشيــسكو وموجــاىب وطغــاة أمريكــا اجلنوبيــة وطغــاة أفريقيــا، ومل يكــن ألى مــن هــؤالء عالقــة 
لغـذامى نفـسه  بشعر املديح العرىب وال بنسق الفحل سـواء فحـل البـشر أو  فحـل البـصل وال 

لفرصة، حيبون أن يتمددوا خارج البشر بوجه عام، إذا ما أتيحت هلم ا. وكالمه املتناقض الفطري
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م فإن صادفوا بيئة هشة ضعيفة تستجيب للطغيان وترضى بـه ولـو عـن عجـز ونفـور مـن : ذوا
أما إن كانت اجلماعـة الـىت ينتمـون إليهـا . دفع ضريبة العزة والكرامة، متددوا وتسلطوا وتفرعنوا

عيش عيشة كرميـة حمرتمـة مجاعة محية األنف جريئة القلب مبدعة العقل تضع نصب عينيها أن ت
م خينـسون وخيرسـون ويلزمـون حـدودهم إلنسان احلر العزيـز فـإ وأمـا شـعر املـديح فهـو . تليق 

ـــا د. نتيجـــة ال ســـبب . وقـــد اختفـــى اآلن شـــعر املـــديح، فهـــل انتهـــت الفحولـــة الـــىت صـــدعنا 
يرتاَمـْون الغذامى؟ أبدا بل هناك اإلعالميون مـن صـحفيني وإذاعيـني وكتـاب وحماضـرين، وكلهـم 

ا ويتـصاحيون بعبـارات الرضـا والبهجـة َأْن مكَّـنهم الطاغيـة مـن لعـق  على أقـدام الطغـاة يلحـسو
م  نفــسهم الــذين ال يــشاركو حذائــه، مث ال يكتفــون بــذلك بــل يهيجونــه علــى الكــرام املعتــزين 

طـــاء لعقهـــم لالحذيـــة ويعلنـــون عـــن مـــواقهم مـــن أولئـــك الطغـــاة انتقـــادا ودعـــوة إىل التغيـــري وإع
الــشعب حقوقــه ىف أمــوال الدولــة وىف احلريــة وىف العــدل وىف الكرامــة متحملــني ىف ســبيل ذلــك 

ومـــن أعجـــب العجـــب أن جيعـــل . التـــضييق واالعتقـــال والتنكيـــل والتعـــذيب بـــل والقتـــل أيـــضا
الغــذامى قــصيدة عمــرو بــن كلثــوم هــى اللبنــة األوىل ىف نــسق الفحولــة الــذى أدى إىل طغيــان 

حبها قد صاغها تعبريا عن رفضه للطغيان وحرصه على كرامة أمـه وكرامتـه حكامنا، رغم أن صا
هو أيـضا وكرامـة قبيلتـه، إذ قتـل امللـك الـذى أراد هـو وزوجتـه أن يـذال أمـه، ونظـم تلـك الـدرة 
العظيمة الىت ينبغى أن تكون دستورا لكل مقاوم لالستبداد والطغيان مهما تكـن البواعـث الـىت 

  . لطغيانمحلته على كراهية ذلك ا
ن ثقافتنـــا إمنـــا شـــكَّلها كتـــاب أفالطـــون عـــن . ويعـــود د الغـــذامى فيعمـــل علـــى إيهامنـــا 

، إل "كليلـــة ودمنـــة"و" األدب الكبـــري"و" األدب الـــصغري"وكـــالم ابـــن املقفـــع ىف " اجلمهوريـــة"
أى أن ثقافتنا ال تعرف قرآ وال حديثا وال خطبا وال قصصا وال . جانب نسق الفحل الشعرى

 وال حكمة وال علوما طبيعية وال علوما إنـسانية وال شـعرا غزليـا أو فكاهيـا أو محاسـيا أو أمثاال
ذا ... افتخار أو حكميا أو هجائيا أو وصفيا أو قصصيا وهللا لو كنا لقطاء ما كانت ثقافتنا 

ــد الغــذامى حــني حيــصر ثقافــة العــرب واملــسلمني ىف هــذا الــركن الــضيق . القزامــة ــرى مــاذا يري ت
ذا الكالم العجيب املريب؟الب   ائس؟ وإالم يهدف 
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مـيش الـسود والنـساء واجلـوارى واألعـراب  ذا بل يقول إنـه قـد جـرى  وهو ال يكتفى 
ريخ األدب العرىب، فلم تعد هلم وال إلنتاجهم الشعرى قيمـة وهـذا خطـأ بـواح، فلقـد بينـا . ىف 

 األدب العـرىب مل يهمـش أحـدا ال ىف هذا الكتاب بعشرات االستشهادات الشعرية والنقديـة أن
ــه وال لــسنه وال ملذهبــه الفقهــى وال الجتاهــه العقيــدى وال  ــه وال ألميت ــه وال لعاميت للونــه وال لدين
لنوعه وال لشعوبيته وال لقرمطيته، وال حىت ملوضوعه سواء كـان فحـشا وعـر وبـذاءة أو سـخفا 

الغذامى إىل . مث يستطرد د. دبوتفاهة ورقاعة، فكل شىء وكل إنسان جيد مكانه ىف ذلك األ
ومعروف لنـا مجيعـا أن اجلـاحظ قـد أنـشأ هـذا ". البيان والتبيني"موضوع العصا عند اجلاحظ ىف 

اجلـزء مــن الكتــاب املــذكور ردا علــى الــشعوبيني الـذين كــانوا يــسخرون مــن العــرب ومــن خطبــاء 
على عقب، إذ يزعم أن لكن الغذامى يقلب األمر رأسا . العرب وإمساكهم العصا عند اخلطابة

اجلاحظ إمنا يسخر هـو أيـضا مـن العـصا، وأنـه قـد حكـى علـى سـبيل االسـتطراد حكايـة ظريفـة 
، ومعناها أن العـصا بعـد تـشظِّيها وحتوهلـا "تفاريق العصا"ظلت تتشعب إىل أن وصلنا إىل عبارة 

وينتهــى . ا غريهــاإىل قطــع صــغرية مل تفقــد أيــُة قطعــة منهــا قيمَتهــا ووظيفَتهــا الــىت ال يغــىن عنهــ
ا العـرب، مل تـصلح إال  ن أ عثمان يريد أن يقول إن العصا، الىت كان يعتز  لقول  الغذامى 

  . حني حتطمت وصارت قطعا، أى حني مل تعد تصلح للخطابة
ولكى يـصل الغـذامى إىل هـذه النتيجـة العجيبـة أخـذ يقـرأ النـصوص قـراءة شـاذة خارجـة 

ى سـبيلعن كل منطق، إذ دخل امليدان .  وىف ذهنه أن يـصل إىل تلـك النتيجـة بكـل سـبيل و
ــا مــن  ومــن هنــا نــراه يــرى ىف الــنص أشــياء ال وجــود هلــا، ويــستخلص منهــا أمــورا مــا أنــزل هللا 

ه تفـسريا ال يـستطيعه الـشياطني أنفـسهم وهـذا ديدنـه . سلطان، ويلوى رقبة كل شىء معطيـا إ
زاد العيــار حبتــني، فجــاءت الطبخــة ماســخة زاعقــة دائمــا ىف قــراءة النــصوص، إال أنــه هنــا قــد 

ب الدفاع عن العصا والثناء عليها وعلى دورها عند الكالم .  املساخة لقد أورد اجلاحظ، ىف 
لعصا يعظ بعض صحابته ويعلمهم  وإلقاء اخلطب، قصًة تصوِّر النىب عليه السالم وهو ميسك 

ا على األرض، وقصة أخـ رى تـروى لنـا أنـه ملسو هيلع هللا ىلص قـد أعطـى رجـال مـن عقائد دينهم، وكان خيط 
ا سوف تكون معه حـني يتالقيـان ىف اجلنـة فهـل . صحابته هو عبد هللا بن أنيس عصا وأخربه أ
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ميكن أن يسخر اجلاحظ من استعمال النـىب للعـصا واختـاذه هلـا عالمـة بينـه وبـني أحـد الـصحابة 
  حني يلتقيان ىف الفردوس؟ 

ر علــى مــا يريــد الغــذامى إيهــام القــراء بــه، وقــد احنــاز اجلــاحظ للعــرب وكيــف يكــون األمــ
ا علـى اخلطابـة، وجعـل اخلطابـة للعـرب وحـدهم  ما حىت إنه سـلب األمـم األخـرى قـدر احنيازا 
م خيطبون على البديهة فيبلغون مـن اخلطابـة مـدى  ومعهم الُفْرس ليس إال، مع تفوق العرب 

الستعداد  املسبق؟ فهـل مـن يقـول هـذا ىف العـرب ميكـن أن يـدور ىف ذهنـه أن ال يبلغه غريهم 
م ويسخر من تقاليدهم وإمساكهم العصا عند اخلطابة؟   يقلل من شأ

خـذ اجلــاحظ ىف احلــديث عمــن كــانوا يــستعملون العــصا، فيــذكر ســليمان النــىب عليــه  مث 
 عـصا موسـى وِعــِصّى الـسالم واسـتعماله للعـصا ىف مقاماتـه وصـلواته وأدعيتـه ومواعظـه، ويـذكر

امهــا عــن األكــل  ــتالء هللا آلدم وحــواء متمــثال ىف شــجرة  ســحرة فرعــون، ويــذكر كيــف كــان اب
منها، والِعِصّى إمنا تتخذ من الشجر، وكيف كانت بيعة الرضوان حتت شـجرة، كمـا ذكـر سـدرة 
 املنتهــى ىف الــسماء، والــسدرة شــجرة مــن الــشجر، وأورد أيــضا عــددا مــن العبــارات والقــصص

لعصا مما يـدل علـى مكانـة العـصا وخطرهـا ىف احليـاة مث يعـرج علـى قـصة امـرأة . اهلامة املتعلقة 
وابنهـا والبيـت الــشعرى الـذى قالتــه ثنـاء علـى هــذا االبـن ومــا رزقهـا هللا بـه مــن أوسـع األبــواب 

، مث شــرع يعــدد أوجــه املنــافع الــىت تؤديهــا العــصا "تفــاريق العــصا"بــسببه والــذى ينتهــى بكلمــة 
ايــة الكــالم فــإذا كانــت العــصا صــحيحًة ففيهــا مــن املنــافع : "بعــدما تــصري تفــاريق، ليقــول ىف 

غار مـــا ال ُحيـــصيه أحـــد، وإن فـُّرِقـــت ففيهـــا مثـــُل الـــذ ذكـــر ى الِكبـــار واملرافـــق األوســـاط والـــصِّ
" ُب ُأْخـَرىِفيَها َمآرِ  َوِىل : "قول موسى املرفق والّردِّ مبلَغ العصا، وىف شيٍء يبلُغ ىفى وأكثر، فأ

ذكـر ى فيهـا مأرُبـة أخـرى، واملـآرب كثـرية؟ فالـذ وىل: دليٌل على كثرة املرافـق فيهـا ألنـه مل يقـل
  ". تلك املآرب قبل هذا داخٌل ىف

: وبعد أن عدد اجلاحظ منافع العصا عاد يقول حمتجا على علو مكانتها وأمهية وظائفهـا
، ىف" َّ كـل وجـه   ذكُر العصا مـن أبـواب املنـافع واملرافـق، وىفكم فنٍّ َتصرَّف فيه   انظر، أبقاك ا

اخلطباء، مل ى وحنن لو ترْكنا االحتجاج ملخاِصر البلغاء، وِعصِ . َصّرفـَْته الشُّعراء وُضِرب به املثل
مجلــِة هــذا   مــن االحتجــاج ِجللَّــة املرَســلني، وكبــار النبيِّــني، ألّن الــشُّعوبّية قــد طعنــت ىفاجنــد بُــد 
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َزته، وعلى عصاه وِخمَْصَرته، وعلى عصا موسى ألّن موسـى  يِب النىباملذهب على قض ملسو هيلع هللا ىلص وَعنـَ
َّ فيها، وإالَم يكون َصيُّور أمرها ذها من قبل أن يَعلم ما عند ا أَال ترى أنَّه ملا . ملسو هيلع هللا ىلص قد كان اختَّ

َّ عـّز وجــل َ ُموسـى: "قـال ا َــا ى َعـَصاى ِهــ: "، قـال"ومـا تِْلـَك بَِيِمينــَك  َهــا َوَأُهـشُّ ِ أتـَوَكَّـأُ َعَليـْ
َ ُموَسـى: قـال: "، وبعد ذلك قال"ِفيَها مآِرُب ُأْخرى َوِىل ى َعَلى َغَنمِ  ى َفَأْلَقاهـا فـإَذا ِهـ. َأْلِقَهـا 

لتقريـب وِذكـرِ ى ، وَمن يستطيع أن يدَّع"َحيٌَّة َتسَعى  مـا اإلحاطَة مبا فيها من مآرِب موسى إالّْ 
َمقاماتــه  خطَــر علــى البــال؟ وقــد كانــت العــصا ال تُفــاِرق يــَد ســليماَن بــِن داود عليــه الــسالم ىف

َّ تسليط األَرَضة عليهـا، وسـليماُن ميّـٌت  موته وال ىف وصلواته، وال ىف م حياته، حىتَّ جعل ا َّ أ
ِت عنَد َمن كان ال يعلم أّن اجلنَّ مل تكن ت . علـم إالَّ مـا تعلـم اإلنـسوهو معتمٌد عليها، من اآل

ذلــك، واحتجــاَجهم لــه، لقــلَّ  أهــِل كــلِّ لغــٍة وِعَللهــم ىفى ولــو علــم القــوُم أخــالَق كــلِّ مّلــة، وز 
وال . جارحـة مـن غـري ُسـْقم وال نُقـصاٍن ىفى هذه الرُّهبان تتَّخذ الِعـص. َشْغُبهم، وَكَفْو َمُؤونتهم

إىل ى ، من غري أن يكون الدَّاعالَّة، ومن ُعّكاٍز ومن عصً بدَّ للجاثَليق من قناٍع ومن مِظلَّة وبـَْرطُ 
ــرً  ــتِّالوة يتخــذ . اِخللقــة  ىفا وال عجــزً اذلــك ِكبَـ ملوعظــِة أو القــراءِة أو ال ــل القيــام  ومــا زال املُِطي

ى نف التكهُّل والزَّماتة، وىف كَأنَّ ذلك زائٌد ىفى،  العصا عند طول القيام، ويتوّكُأ عليها عند املش
َُّ، أعظـم احلاجـٍة إىل أْن يكـوَن لكـلِّ جـنٍس مـنهم ِســيَما، . خف واخلِّفـةالـسُّ  لنّـاس، حفظـك ا و

ا   ". ولكلِّ صنف حليٌة وِمسٌَة يتعارفون 
فكيــف يقــال إن اجلــاحظ قــد أراد، علــى حنــو ملفــوف خبيــث، إىل ذم العــصا والــسخرية 

ــا علــى اخلطابــة هــا أداة يــستعينون  ــا مل تــصلح إال بعــد منهــا ومــن اختــاذ العــرب إ ، والقــول 
؟ هــذه طريقــة ىف القــراءة شــيطانية حتــرف الكلــم عــن مواضــعه  ا قطعــا وشــظا حتطمهــا وصــريور
تــا أن اجلــاحظ، الــذى كتــب هــذا الكــالم ليهــاجم  وتقلــب املعــىن فوقــا لتحــت، وتــزعم زيفــا و

ــأة  ــل مــن العــرب ومراف ــى مــا الــشعوبيني ويقــبح فكــرهم ومــوقفهم، إمنــا كتبــه للني الــشعوبيني عل
منـذ مـىت كـان اجلـاحظ يـتلجلج . يقولونه ىف حقهم، ولكن مبكر وخباثـة ال ىف صـراحة واسـتقامة

فيما يكتب؟ لقد كتب عن كل املذاهب واالجتاهات بل وعن كل النزوات والشهوات، ويكفى 
أنـه وضــع رســالة حتتــوى علــى منـاظرة بــني رجــل شــاذ يفــضل اللـواط وآخــر طبيعــى يفــضل مجــاع 

ساء، وسـاق علـى لـسان كـل منهمـا كـل مـا خيطـر ومـا ال خيطـر علـى البـال مـن ألفـاظ ومعـان الن
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فهــل مثــل هــذا الرجــل ميكــن أن خيبــث علــى النحــو الــذى . وأفكــار دون أى احتــشام أو مبــاالة
الغذامى؟ لقد نسى الدكتور أننـا نتحـدث عـن اجلـاحظ ال عـن الغـذامى، الـذى يلـف . يصوره د

واحلــق أنــه لــو قــدر للجــاحظ أن يقــوم مــن مرقــده .  نقــيض اجتاههــاويــدور ويعكــس األفكــار إىل
الغــذامى بـشأن موقفـه مـن الــشعوبيني والعـصا لوضـع فيـه وىف طريقتــه . ويطلـع علـى مـا يكتبـه د

الــسقيمة الــشاذة ىف االستــشهاد والتفــسري واســتخالص النتــائج رســالة جتعــل منــه عــربة وأمثولــة 
م النـاس هـذا إىل أن يـرث هللا األرض ومـن عليهــا، لألجيـال كلهـا وأضـحوكة ىف أفـواههم مـن يــو 

ا  كل حزين وحزينة مهومهما ويضحكان ملء رئتيهما وقلبيهمـا دون أن  وأداة للتسلية ينسى 
غــذامى، ســوى اجلــاحظ تفــرتى عليــه وتـَُقوِّلــه عكــس مــا قالــه؟ . أمل جتــد،  د. حيمــال للــدنيا مهــا

 عثمــان تتالعــب بكالمــه وتقلبــه علــى رأســه أضــاقت الــدنيا عليــك مبــا رحبــت، فلــم جتــد إال أ
وتظـن أنــه ميكنــك بعــد ذلــك أن متــشى بــني النـاس فخــورا تظــن أنــك ســوف ختــرق األرض وتبلــغ 

  اجلبال طوال؟ 
وبعد، فهـل حنـن ضـد النقـد الثقـاىف؟ لقـد قلـت قـبال ىف هـذا الكتـاب إنـه لـون مـن ألـوان 

ـا ىف الواقـع النقد االجتماعى، وإن كانت له مصطلحاته الطريفة الـىت مل ـا، إال أ  نكـن نـسمع 
وإذا كـان الغـذامى مـثال يـرى أن النقـد الثقـاىف ينبغـى أن حيـل حمـل النقـد األدىب . ال تعـىن الكثـري

ذا وال ميكن أن نقوله ألننا حبمد هللا مل نفقد عقولنا  ويزحيه من مكانه إىل األبد فنحن ال نقول 
ذلــك أن النقــد الثقــاىف ال . قــدها إن شــاء هللا تعــاىلوال حاســتنا العلميــة واألدبيــة بعــد، ولــن نف

يناقض النقد األدىب وال يدابره، بل ينضوى حتته كما ينضوى النقـد اللغـوى والبالغـى والنفـسى 
أى أن النقــد األدىب أوســع وأعــرض وأطــول . وهلــم جــرا... واالجتمــاعى واألســلوىب والبنيــوى

ملـضمون، إىل النقـد الثقـاىف هـو واحـ. وأكرب من النقد الثقاىف د مـن املنـاهج النقديـة الـىت تـُْعـَىن 
لشكل والنواحى  خذ على عاتقها العناية  جانب مناهج أخرى كاألسلوبية والبالغية والبنيوية 

فالنقـد األدىب يهــتم . والنقـد األدىب يـشمل هـذا كلــه وكـل مـا يـستجد مــن ألـوان النقـد. اجلماليـة
لتعمــق ىف معــاىن الــنص لــشكل واملــضمون معــا، والنقــد الثقــاىف  يقــوم، أو املفــروض أن يقــوم، 

حية الدين والعادات والتقاليد والقيم وما  األدىب حىت يصل إىل قراره من الناحية الثقافية، أى 
والنص األدىب ال ميكن أن يـُْفَهم، فـضال عـن أن يفهـم فهمـا صـحيحا، دون أن نعـرف . إىل هذا
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ــدور وأى موقــف هــو موقــف صــاحبه مــن ــدينعــالم ي . إخل...  احليــاة والــسياسة واالجتمــاع وال
والنقــد الثقــاىف يقــوم بتلــك الوظيفــة مــع املــنهج النفــسى واملــنهج األيــديولوجى واملــنهج اللغــوى 
واملنهج البالغى، وبذلك يستطيع القارئ تـذوق األدب واالسـتمتاع بـه إن كـان ممتعـا أو النفـور 

ــه إن كــان ركيكــا رديئــا ســخيفا لها حــر طاحنــة بــني النقــد األدىب والنقــد الغــذامى يــشع. د. من
الثقاىف متصورا أن بني النقدين نفارا وتعارضا، وال نفار وال تعارض بل احتـواء مـن جانـب النقـد 

  . األدىب للنقد الثقاىف، وانضواء من جانب النقد الثقاىف ىف كنف النقد األدىب
ــم ىف تعــاملهم مــع النــ. دويــتهم  صوص وتفــسريهم هلــا كــانوا الغــذامى نقــاد القــدماء 

وواضـح أنـه ال علـم . منضبطني متام االنضباط فلم يكونوا يقولون شيئا خمالفا ملا تقوله املؤسسة
لديـــه كـــاف بتفـــسريات املتـــصوفة لـــشطحات مـــشاخيهم ورفقـــاء طـــريقهم، إذ تـــرى اخلـــروج علـــى 

ــة  لــذات اإلهلي حللــول واالحتــاد  ــدة ىف كــالم بعــض مــشاهريهم والتــصايح  واضــحا خيــزق العقي
وكان ينبغى أن َيَسع . العني، مث ينربى بعض الثعالب فيزعم أن ضيق العبارة هى السبب ىف هذا

م مـن هللا سـبحانه  ـال، وقـر أولئك الشطاحني ما َوِسَع النىب عليه الـسالم وأصـحابه ىف هـذا ا
". لـشطحا"أشد وأقوى وأعمق، ومع هذا مل يصدر عن أى مـنهم مـا يـسمى ىف عـامل التـصوف بــ

يد خارجني على كـل أعـراف  ت القرآن ا ا كثري من الصوفية آ كما فاته الطريقة الىت يفسر 
وفاتـــه كـــذلك أن للـــشيعة . الـــشرح الـــصحيح ومنفلتـــني مـــن كـــل عقـــل ومنطـــق وأعـــراف لغويـــة

م خيرجون زوجـات . تفسريات للقرآن الكرمي ختالف متاما ما يقوله أهل السنة ومن ذلك مثال أ
قاصـريها فقـط علـى فاطمـة وزوجهـا وأوالدهـا، وممـزقني " أهـل البيـت"ل عليه السالم من الرسو 

ت سورة  الىت تنص نصا على أن أمهات املؤمنني هن مـن صـلب آل البيـت وأن " األحزاب"آ
هللا سبحانه يريد أن يذهب عنهن وعن أهل البيت كلهم الرجس ويطهرهم تطهريا، ومتجـاهلني 

رمحـُة هللا : "ختاطـب سـارة زوجـة اخلليـل عليـه الـسالم قائلـة بكـل وضـوح، الـىت "هـود"آية سورة 
ت ســـورة ". وبركاتُـــه علـــيكم أهـــَل البيـــتِ  " النـــور"ومنـــه أيـــضا قـــول بعـــضهم ىف حتـــد واضـــح آل

مـن ظلمـا وعـدوا  ت التاريخ املستقيمة إن اإلفـك إمنـا ارتكبتـه عائـشة واملنافقـات، إذ ا وروا
رفها وادََّعـــْنيَ أن إبـــراهيم الـــصغري لـــيس ولـــد النـــىب عليـــه الـــصالة الـــسيدة ماريـــة القبطيـــة ىف شـــ

والــسالم، مــوردين روايــة عجيبــة عــن إرســال النــىب ملسو هيلع هللا ىلص علــى بــن أىب طالــب وراء جــريج ليقتلــه، 
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مته ىف ماريـة رضـوان هللا عليهـا رد أن عائشة قد ا إىل آخـر ... هكذا بدون تثبت أو حتقيق، 
فهـل انـصاع هـؤالء املفـسرون الـشيعة لتفـسري املؤسـسة املزعومـة؟ احلـق لقـد كـان . القصة الغبية

ت الــىت وصــلتنا . الفــضاء واســعا يتــسع لكــل مــن يكتــب ويــتكلم تــشهد بــذلك الكتــب والــروا
  .حاملة اآلراء املختلفة بل املتناقضة ىف كثري من األحوال

ن التــأثري االجتمــاعى للن. دوينتقــل  كــت والنــصوص غــري املــشهورة الغــذامى إىل القــول 
ثري النصوص الـىت حتظـى برضـا  الىت يقول إن املؤسسة الثقافية القدمية قد أمهلتها إمهاال يفوق 

وقد حرصت ىف هذا الكتاب على إيراد عـدد كبـري جـدا مـن النـصوص الـىت . املؤسسة املزعومة
انوا حيرتفــون الغــذامى مــن نكــت ونــصوص لــشعراء وكتــاب غــري مــشهورين أو كــ. يــشري إليهــا د

إخل، وهــو مــا يــدل علــى أن مــا ... صــنعة متواضــعة أو كانــت النــصوص نفــسها عاريــة ومفحــشة
ا على العكس من  مل الكتب القدمية شيئا من هذا، بل إىن ألرى أ يدعيه غري صحيح، فلم 

الغـذامى حـني . وعلـى أيـة حـال فـإن د. ذلك قد أسرفت ىف االهتمام به وروايتـه لدرجـة التغثيـة
  . ول هذا ال يقوله من عنده بل يردد ما كتبه النقاد الثقافيون ىف الغرب جمرد ترديديق

وهو يدعو إىل تغيري املصطلحات القدمية إىل أخرى جديدة كى نـستطيع علـى حـد قولـه 
ثــري املؤســسة ك املــشهد. االنعتــاق مــن  ا إر . وهــى مــصطلحات فــضفاضة وخمتلفــة، ومــن شــأ

ومـع هـذا ...". لة واملرِسل واملرَسـل إليـه والـشفرة وأداة االتـصالالرسا"ومن هذه املصطلحات 
فتلــك املـــصطلحات مبـــا فيهـــا مـــن غرابـــة وتقليـــد للنقــاد الغـــربيني تفـــنت قطاعـــا كبـــريا مـــن شـــبان 

ومير علىَّ وأ أقرأ الرسائل اجلامعية أو أحباث الرتقية كالم كثري من هذا القبيل يردده . الباحثني
م إما . كوا أبعاده ىف كثري جدا من األحيانمستعملوه دون أن يدر  وحني أسأل أصحابه أفاجأ أ

تى بـه الوسـطاء . ال يعرفون جيدا ما يقولون أو ال يدركون أبعاده كما ينبغى إمنا هو التقليد ملا 
ــا علينــا كــى  بيــنهم وبــني النقــاد الغــربيني دون إعمــال للعقــل، تلــك اآللــة النقديــة الــىت أنعــم هللا 

ـ . ا الغـث مـن الـسمني، واجلـد مـن اهلـزل، والعلـم احلقيقـى مـن االسـتعراض املتـورم الفـارغنفرز 
حثا كان يعمل معى للحصول على درجة املاجستري ىف تـسعينات القـرن  وقد سألت ذات مرة 

: املاضى، وكان يـردد رواسـم التفـسري األسـطورى ومفاهيمـه ترديـدا أعمـى دون فهـم، فقلـت لـه
فيـــا تـــرى كيـــف كـــانوا . خطـــا فـــالن، إن العـــرب كـــانوا يقدســـون الناقـــةإنـــك تقـــول، جـــر علـــى 
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م أمــر  ا؟ هــل كــانوا يــصلون هلــا؟ هــل كــانوا يبتهلــون إليهــا إذا حــز ا؟ هــل كــانوا يعبــدو يقدســو
قاس؟ هل كانوا يلجأون إليها حني يضيع منهم شىىء فتساعدهم على معرفة مكانه أو سارقه؟ 

خر شىء ميكن أن  خيطر على البـال ىف هـذا الـسياق، أال وهـو أن العـرب كـانوا فإذا به جييبىن 
ا م كانوا يركبو    عليكم ماذا ميكن أن يقال ملثل هذا املعتوه؟ . يقدسون الناقة بدليل أ

" التـشظِّى"كما الحظت مثال ىف الرسائل واألحباث األخرية اإلسراف ىف استعمال كلمـة 
ــا يكتبــون هــذه الكلمــة هكــذا( ىف تــشظٍّ لدرجــة ختيــل لــك أن الــدنيا كلهــا تــشظٍّ  : وكلهــم تقريب

حـىت لقـد مسعـت أحـد الـساخرين يقـول لـشاب مـن ) بياء رغم تنكريها وعدم إضـافتها" َتَشظِّى"
 بىن، لقـد أصـبتىن : شبان الباحثني ألفاه يكرر هذه الكلمة ىف رسالته على حنو خانق ال يطاق

فوخى ال أظنىن سأبرأ منه أبد   بىن، إنكم ترددون مفـاهيم النقـد احلـداثى . اآلبدينبتشظٍّ ىف 
ة شــنيعة، ولــيس هلــا ىف احلداثــة  ومـا بعــد احلــداثى ومــصطلحاته ىف بـالد تعــاىن مــن التخلــف معـا

ـــري ـــل أو كث ـــة . قلي ــتكم، وأخطـــاؤكم النحوي ـــسق هـــذا وذاك؟ مث إنكـــم ال حتـــسنون لغـ فكيـــف يت
.  بدائيـة، ممـا يـدل علـى ضـحالتكم ىف العلـموالصرفية واملعجمية كثرية جدا، وكثـري منهـا أخطـاء

فكيف يتسق هذا وذاك؟ ودائما ما أمسع هذا الزميل وهو يردد العبارة التالية كلمـا قـرأ أو مسـع 
ــسنة الــشبان الفــارغني املتحمــسني ــردده أل ــة ت ــّسكوها : شــيئا مــن تلــك الرطانــة الغريب ــة، وَم َل َهبـْ

َلة   !طَبـْ
لـشعارات دون تـدقيقوإىل القارئ العزيز مثاال آخر علـى ال فقـد اطلعـت قبـل : تـصايح 

يــومني علــى حبــث وضــعته إحــدى الكاتبــات عــن املوســيقى ىف الــشعر النــسائى العــرىب املعاصــر، 
، وهو شعار صكه أحد الرجال ال إحدى النـساء، وتـتهم "نسق الفحل"فراحت تطنطن بشعار 

نه خينق النشاط النسائى على الدوام، وفـَرَ  ركى  ض على الشاعرة احلديثـة النظـام النظام البطر
لـــنظم علـــى الطريقـــة التفعيليـــة وكتابـــة  رت علـــى ذلـــك اإلكـــراه  العمـــودى فرضـــا، وأن املـــرأة 
قصيدة النثـر، وكـأن النـساء هـن الالتـى توصـلن إىل هـذين النظـامني املوسـيقيني ولـيس الرجـال، 

خـذ فضال عن جتاهلها أو جهلها أن الرجال هم الذين َدَعْوا إىل أن تت علم املـرأة مثـل الرجـل و
هـا هـو  ق وقاسـم أمـني واحلكومـات الرجاليـة، وأن أ نفـس الفرصـة، ومـنهم الطهطـاوى والـشد
الذى أنفق على تعليمها ووفر هلا كل ما حتتـاج إليـه ىف دراسـتها حـىت خترجـت مـن اجلامعـة علـى 
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تمـع وبـدال مـن أن تتحـدث عمـا جيـب مـن التعـاون بـني اجلنـسني راحـت متطـر . األقل ـام ا  
ركية والفحولية، أى أنـه جمتمـع ظـامل للمـرأة جمحـف حبقوقهـا،  لذكورية واألبوية والبطر وأنظمته 
فـساح الطريـق النتعـاش مواهـب النـساء قـد جـاء أوال  امات ىف غري حملها، فإن النـداء  وهى ا

لعربية تشارك الرجل مث إن املرأة ا. من جانب الرجال دون أى ضغط من اجلنس اللطيف الرقيق
ال : "ىف ميـدان الـشعر منـذ العـصر اجلـاهلى حـىت العـصر احلـديث، ومل يقمعهـا أحـد وال قـال هلـا

، وإن مل يكـن شـعرها قبـل عـصر هـذا بـنفس الغـزارة الـىت لـشعر الرجـل، "تقوىل شـعرا واخرسـى
بـداع ا. ولكن ذلك موضوع آخر ملـرأة أميـا بـل لقـد احتفـى الرجـال األقـدمون واحملـدثون مجيعـا 

احتفاء وأثنَـْوا عليها وأفردوا احلديث عنها وعن شعرها بكتب ودراسات خاصة حسبما نعرف، 
  . ومل حياولوا أن يطمسوا شيئا منه أو يتنقصوا من شأنه

وقد الحظت أن عبـارة الـسيدة تعـاىن مـن األخطـاء النحويـة واإلمالئيـة البدائيـة والركاكـة 
ف ىف فرض األفكار املسبقة على النصوص كى تتوافق مع والكالم اإلنشاىن الفضفاض والتعس

تمـــع جمتمـــع ذكـــورى ظـــامل ابـــن ســـتة وســـتني ومـــن أخطائهـــا النحويـــة . مـــا تريـــد إثباتـــه مـــن أن ا
ا مثال ترفع أحيا املفعول به وتنـصب خـرب  " كـان"وترفـع امسهـا، وترفـع خـرب " إن"والصرفية أ

مسعـــُت "و) املـــصدر" (نـــشوة"وهـــى تقـــصد ) صـــفة مـــشبهة" (نـــشوى: "واملـــضاف إليـــه، وتقـــول
عنـدما "و") اثنتـا عـشرة لقطـة"بتـذكري العـدد، والـصواب " (اثنا عشر لقطة"و" الكاتبتني يقوالن

صب أو جـازم" (ينتهوا نستـشّف مـن كـذا "و" معـىن"بـدل " َمْعنًـا"و) حبذف نون املضارع دون 
مــع الفعــل املتعــدى دون أى " إىل: "مــستعملة حــرف اجلــر" إىل أن األمــر خبــالف مــا يبــدو لنــا

م َكـــ... داع ها اهلجـــوم الكاســـح علـــى  فيهـــا صـــاحبتُ تْ رَ رَّ وكنـــا ننـــاقش رســـالة ماجـــستري منـــذ أ
ركيــة، فخطــر ىل أن أســأهلا خــالل املناقــشة ــة"هــل تعــرفني معــىن : البطر ركي ؟ فقالــت ىف "البطر

امجينهــا كــل هــذا  اهلجــوم الــضارى ىف رســال: فقلــت هلــا. ال: التــو : تك إذن؟ فقالــتفكيــف 
ــا، فهامجتهــا مــثلهم هــؤالء تالميــذ للغــذامى ىف . وجــدت مــن قــرأت هلــم ونقلــت عــنهم يهامجو

  .طريقة تفكريه العجيبة حىت لو مل يقرأوا له
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 نبذة عن املؤلف
 إبراهيم حممود عوض

 م١٩٤٨/ ١/ ٦ مصر ىف -  غربية - من مواليد قرية كتامة الغابة 

 م١٩٧٠خترج من آداب القاهرة عام 

  م١٩٨٢حصل على الدكتورية من جامعة أكسفورد عام 
  أستاذ النقد األدىب جبامعة عني مشس

  )ibrahim_awad9@yahoo.com: (الربيد الضوئى
 :املؤلفات

 معركة الشعر اجلاهلى بني الرافعى وطه حسني

  دراسة جديدة حلياته وشخصيته- املتنىب

  دراسة حتليلية- لغة املتنىب

زاء القـــرن ريـــخ اإلســـالم املتنـــىب  مـــرتجم عـــن الفرنـــسية مـــع تعليقـــات ( اإلمســـاعيلى ىف 
 )ودراسة

 املستشرقون والقرآن

ت الشيطانية؟ ماذا بعد إعالن سلمان رشدى توبته  دراسة فنية وموضوعية لآل

  منهج جديد- الرتمجة من  اإلجنليزية 

  قضا إنسانية وفنية- عنرتة بن شداد 

  النابغة اجلعدى وشعره
  املكتبة العربيةمن ذخائر

 )مرتجم عن اإلجنليزية مع تعليقات ودراسة(السجع ىف القرآن 

ئق مل تنشر من قبل - مجال الدين األفغاىن   )مرتجم عن الفرنسية( مراسالت وو

 فصول من النقد القصصى

  دراسة لغوية وأسلوبية مقارنة- سورة طه 

 )راسةمرتجم عن اإلجنليزية مع تعليقات ود(أصول الشعر العرىب 
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 دراسة نقديـة –افرتاءات الكاتبة البنجالديشية تسليمة نسرين على اإلسالم واملسلمني 
 "العار"لرواية 

  دراسة لشبهات املستشرقني واملبشرين حول الوحى احملمدى- مصدر القرآن 

ته حىت  م١٩٨٠نقد القصة ىف مصر من بدا

قدا ومفكرا إسالميا. د  دمحم حسني هيكل أديبا و

جرا - سالم ثورة اإل  )ترمجة وتفنيد( أستاذ جامعى يزعم أن دمحما مل يكن إال 

 "الرد على النصارى"مع اجلاحظ ىف رسالة 

   قراءة ىف فكره اإلسالمى–دمحم لطفى مجعة : كاتب من جيل العمالقة
 خطــاب مفتــوح إىل الــدكتور حممــود - إبطــال القنبلــة النوويــة امللقــاة علــى الــسرية النبويــة 

   الدفاع عن سرية ابن إسحاقعلى مراد ىف
   دراسة أسلوبية فنية مقارنة- سورة يوسف 
   دراسة أسلوبية فقهية مقارنة- سورة املائدة 

   دراسة حول الشعر العرىب ىف ضوء االجتاهات النقدية اجلديدة- املرا املشوِّهة 
   حياته وفنه- القصاص حممود طاهر الشني 

   حتليل وتذوق- ىف الشعر اجلاهلى 
   حتليل وتذوق- شعر اإلسالمى واألموى ىف ال

   حتليل وتذوق- ىف الشعر العباسى
   حتليل وتذوق- ىف الشعر العرىب احلديث 

  موقف القرآن الكرمي والكتاب املقدس من العلم
ا من القرآن الكرمي     دراسة حتليلية- سورة النورين الىت يزعم فريق من الشيعة أ

از ىف القرآن واألسس الفكر    ية الىت يستندون إليهامنكرو ا
ء سعوديون   أد

   دراسة فنية حتليلية- شعر عبد هللا الفيصل 
  دراسات ىف املسرح

  دراسات دينية مرتمجة عن اإلجنليزية



 

٣٠٠

  دمحم مندور بني أوهام االدعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة. د
طيل- دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية     أضاليل وأ

  شعراء عباسيون
   دراسات ىف مناهج التفسري ومذاهبه- من الطربى إىل سيد قطب 

   مقارنة أسلوبية- القرآن واحلديث 
  اليسار اإلسالمى وتطاوالته املفضوحة على هللا والرسول والصحابة

  دمحم لطفى مجعة وجيمس جويس
   قراءة نقدية- بني قيم اإلسالم وحرية اإلبداع " وليمة ألعشاب البحر"

ئمون- كى له لكن دمحما ال بوا     الرسول يهان ىف مصر وحنن 
  مناهج النقد العرىب احلديث
   الدعوة إىل العامية تطل برأسها من جديد- دفاع عن النحو والفصحى

  عصمة القرآن الكرمي وجهاالت املبشرين
   فضيحة العصر- الفرقان احلق 

  لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه
  التذوق األدىب

  "المية اخلليج "الروض البهيج ىف دراسة
  املهزلة األركونية ىف املسألة القرآنية

   فصول مرتمجة ومؤلفة- سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب 
مـــع ( عــرض وحتليــل ومناقــشة - للــدكتور خورشــيد أمحـــد فــارق “ ريــخ األدب العــرىب"

  )النص اإلجنليزى
   شخصية زكى مبارك من خالل أسلوبه- األسلوب هو الرجل

   لغة العربفنون األدب ىف
  )نصوص ودراسات(اإلسالم ىف مخس موسوعات إجنليزية 

   مباحث واجتهادات- ىف األدب املقارن 
  خمتارات إجنليزية استشراقية عن اإلسالم
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  )مرتجم عن الفرنسية(نظرة على فن الكتابة عند العرب ىف القرن الثالث اهلجرى 
  فصول ىف ثقافة العرب قبل اإلسالم

  )نصوص وردود(؟  ماذا يقولون عن اإلسالم٢٠٠١تمرب بعد احلادى عشر من سب
  دراسات ىف النثر العرىب احلديث

  )مع النص اإلجنليزى( قراءة نقدية - هلاملتون جب" مدخل إىل األدب العرىب"
   الضوابط واملناهج واالجتاهات- مسري التفسري 

  )يزىمع النص اإلجنل(عرض ومناقشة : لبيري كاكيا"  نظرة عامة- األدب العرىب "
   الشخصية والفن- بشار بن بـُْرد 

   نصوص من القرآن واحلديث وحملات من التاريخ- احلضارة اإلسالمية
  ىف التصوف واألدب الصوىف

ركــى للقــرآن - النــساء ىف اإلســالم  ــْسخ التفــسري البطر ــنص اإلجنليــزى مــع دراســة ( َن ال
  )موازية

تقريــر مؤســسة "ترمجــة (اتيجيات  الــشركاء واملــوارد واإلســرت - اإلسـالم الــدميقراطى املــدىن 
 )عن اإلجنليزية" م عن اإلسالم واملسلمني ىف أرجاء العامل٢٠٠٣راند األمريكية لعام 

مـــن سلـــسلة تقـــارير مؤســـسة رانـــد األمريكيـــة عـــن (صـــعود اإلســـالم الـــسياسى ىف تركيـــا 
  ) مرتجم عن اإلجنليزية- اإلسالم واملسلمني ىف العامل

مـــن سلـــسلة تقـــارير مؤســـسة رانـــد األمريكيـــة عـــن  (بنـــاء شـــبكات االعتـــدال اإلســـالمى
 ) مرتجم عن اإلجنليزية- اإلسالم واملسلمني ىف العامل

  حماضرات ىف األدب املقارن
  من قضا الدراسة األدبية املقارنة
ت مصرية مثرية للجدل   ست روا

  لفيليب حىت" ريخ العرب"هوامش على 
ت بعض العلمانيني- أفكار مارقة    العرب قراءة ىف كتا

  الرد على ضالالت زكر بطرس
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تـيس "ليوسـف القعيـد و" قـسمة الغرمـاء" مـع - موسم اهلجوم علـى اإلسـالم واملـسلمني 
  ليو" عزازيل ىف مكة

 الــــنص اإلجنليــــزى مــــع ســــت دراســــات عــــن النــــسوية - ألمينــــة ودود " القــــرآن واملــــرأة"
  اإلسالمية

   صوىف من زماننا- عبد احلليم حممود 
   إطاللة على عامله الفكرى-  ثروت عكاشة. د

  ثروت عكاشة بني العلم والفن
النــضال مــن أجــل : " قــراءة ىف كتابــه- التــداعيات والــدالالت : جيفــرى النــج. إســالم د

  "االستسالم
  دراسات ىف اللغة واألدب والدين

   عرض وتقومي- لروجر ألن "  مدخل إىل األدب العرىب"
  "ةاحلضارة العربي: "على هامش كتاب جوزيف هل

   نظرة مغايرة- ابن رشد 
اية العصر األموى   ريخ األدب العرىب من العصر اجلاهلى إىل 

  من ينابيع الثقافة اإلسالمية ىف العصرين اإلسالمى واألموى
هر" مقدمة ىف فقه اللغة العربية: "كتاب لويس عوض   حتت ا

   دراسة ىف األدب املقارن- " روبنسون كروسو"
   دراسة فنية نفسية اجتماعية أخالقية- نئ أبو نواس احلسن بن ها

ور " لو كان البحر مدادا"  - )حوار مـع الـشيخ أكـرم نـدوى(للصحفية األمريكية كارال 
  إبراهيم عوض. عرض وحتليل د

  اإلسالم والتنافس احلضارى
   العصر العباسى- ريخ األدب العرىب 

  مباحث ىف التشريع اإلسالمى
  دراستان ىف األدب املقارن

ت عربية –ت أخذت أكثر من حقها روا   )رؤية جديدة( مثاىن روا
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اية العامل"    عرض ومناقشة وتفنيد–لبول كازانوفا " دمحم و
   دراسة أسلوبية أدبية- سورة الرعد 

  )دفاعا عن الكتاب الكرمي(ىف حتليل النص القرآىن 
ت طه حسني     نصوص وحتليالت- من األدب املقارن ىف كتا

  )مع الشعراوى ىف تفسريه(واطر خواطر على اخل
تى القمر"ألمحد شوقى و" عذراء اهلند"مَع روايَىتْ    )نقد قصصى(للسعيد جنم " رمبا 

  " حماولة لفهم عصرى- القرآن : "جولة ىف كتاب مصطفى حممود
ت ابن حزم وابن رشد وابن مضاء حـول النحـو والنحـاة مـع حماولـة تيـسري  قراءة ىف كتا

  يةبعض املسائل النحو 
  القرآن ونظرية القراءة ىف نسختها العربية اإلسالمية

  )قراءة تكاملية( حلمى القاعود روائيا - ىف النقد التطبيقى
  )دراسة حتليلية تقييمية(للدكتور حسن حنفى " التفسري املوضوعى للقرآن الكرمي"مع 

ت نقاد القدماء  غذامىال.  مع دراسة عن نسق الفحل عند د،النقد الثقاىف ىف كتا
  مقتل ابن أىب احلقيق 

  مقتل كعب بن األشرف 
  مقتل األسود العنسى 

  عالوة على الدراسات املنشورة ىف املواقع املشباكية املختلفة
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  الفهرست
  ٥ هذه الفصول

 ٧األنساق الثقافية ىف نقد القدمي 

ميش ىف األدب العرىب ألى إبداع أو ألى مبدع   ٧٧ ال 
  ١٤٤ ىف مرآة النقد العرىب القدمياإلبداع النسوى 

  ١٩٩ عبد هللا الغذامى. نسق الفحل عند د
   ٢٩٨ نبذة عن املؤلف

  
 


