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افتتاحية العدد
العرب بني التجديد والتجويد
اﻟﻔﻬﺮسد� .أحمد بن حممد ال�ضبيب*
بقلم:

ﻌﺮب اﻟﻌﺮب
اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

ي�ص ��در هذا العدد وقد لب�س ��ت العرب ثو ًبا جديدً ا ون�ضت ثوبها القدمي ،الذي ا�ستمرت
ترتديه اثنتني وخم�س�ي�ن �س ��نة ،منذ �أ�صدرها من�ش� ��ؤها الرائد الع َّالمة حمد اجلا�سر رحمه
اﻟﻀﺒﻴﺐ ٧
أ.د .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺪد
ﻣﺤﻤﺪؤها وتَط َّلبه
نادى به ُقرا�
ذلك ا�س ��تجابة لنداء التطور والتحديث ،الذي طاملا
اهلل ،وهي تفعل
ﺟﻠﻴﻞإذن اهلل.
وازدهارها ب�
مما ينعك�س �
ﺷﻌﺮالع�صر
هذا
٩
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻄﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﺿﻲإيجا ًبا على ا�ستمرار املجلة د.
اﻟﺸﺮﻳﻒ

ﺑﻦ اهلل �
ا�شاء
�ستمتد �إن
تقت�ص ��ر على
�بة لن
املنا�س �
ﻣﻨﺰﻟﺔغري �أن
إلى امل�ضمون ٤٣
ﻋﻴﻨﻲ
إمنا ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ تغيري ال�شكل و� أ.
اﻟﻨﻘﺪ
ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
با�س ��تحداث بع�ض الأبواب و�إبراز بع�ض املو�ض ��وعات التي ين�شدها القراء واملثقفون يف هذا
٦٣
د .ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺠﻮﻫﺮي
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ِﺷﻌﺮ ﺻﺎﻋﺪ اﻟﺒﻐﺪادي
الع�صر.
اﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ  :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﻋﻨﻴﻦ أ .ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ

٧٩

ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮب  :اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ  :ﺻﺤﻴﻔﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ

١٢٣

وه ��ي مع ذل ��ك لن حتيد ع ��ن ِطريقه ��ا امل�س ��نون يف العناية بال�ت�راث العرب ��ي ً
تاريخا
اﻟﻤﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ١٠١
ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻨﻘﺪ )(٣
كلﻓﻲ
دراﺳﺔ
اﻟﻨﻘﺪي -:
م .ب
إﺑﺮاﻫﻴﻢملكنونات هذا
�امية ،ك�ش� � ًفا
العربية اد.لإ�س�ل
ﻧﻘﺪالثقافة
مناحي
وفك ًرا يف
وﺑﺤﺜﻪولغ ًة و�أد ًبا
وجغرافي ًة
لالنتماء �إلى
وتعزيزًا
مفكرينا ومبدعينا فيه منذ �أقدم
إ�سهامات
إبراً :زا ل
الرتاث ،و�
اﻟﻀﺒﻴﺐ ١١٣
ﻣﺤﻤﺪ
الع�صور،ﺑﻦ
أ.د .أﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺎﺳﺮ
ﺣﻤﺪ
اﻟﻌﺮب
أﻋﻼم
هذه الثقافة التي تنتظم �شعوب الوطن العربي والإ�سالمي على مدى �أكرث من 1400عام.

تفعل العرب ذلك يف زمن �ش ��حب فيه وجه العروبة وتناق�ص �أن�ص ��ارها ،وارتفعت فيه
اﻟﻌﺮبل�شعارات الإثنيات والطائفيات والتعدد اللغوي� ،أولئك الذين ١٢٥
إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ
الباطل،احلاملني
إﻫﺪاءاتأهل
�أ�صوات �
نظروا �إلى العروبة بو�ص ��فها عن�ص ��رية ال ثقافة ،وح�ص ��روها عر ًقا ال ف�ض ��ا ًء لغو ًيا وا�س� � ًعا
متنوعا ،تندرج حتته خمتل ��ف الأعراق والثقافات واللغ ��ات ،وتلك دعاوى خلقها
�احما ً
مت�س � ً
�أعداء هذه الأمة لتفريقها ،و�إذهاب ريحها.
والع ��رب ،جر ًي ��ا على عادتها منذ �أن �أُن�ش ��ئت ،تفت ��ح ذراعيها لكل مثق ��ف �أو باحث يف
ال�ت�راث العربي من داخ ��ل الوطن العربي �أو خارجه ال تفرق بني باحثيها و ُكتَّابها من �أي ملة

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﺮب
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�أو مذه ��ب �أو جن�س ��ية �أو مكان ،وتدعوهم جمي ًعا �إلى امل�ش ��اركة يف ن�ش ��ر بحوثهم و�أفكارهم
وحتقيقاتهم ،واحلديث عن موروث �أي بقعة من بقاع هذا الوطن العروبي الكبري ،يف املجال
الذي نذرت املجلة نف�سها للن�شر فيه.
ملتم�س�ي�ن م ��ن ُقرائنا الك ��رام ،وحملة الأقالم و�أ�ص ��حاب الر�أي� ،إمدادن ��ا ب�آرائهم
ومقرتحاته ��م يف كل م ��ا من �ش� ��أنه القيام بتحقيق ه ��ذه املجلة لأهدافها املن�ش ��ودة ،راجني
التوفيق للجميع.
*رئي�س التحرير.
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ِشعر الشريف البياضي
(468هـ1076/م)

حتقيق :د .جليل �إبراهيم العطية*
املقدمة
()1
تلألأ يف القرن اخلام�س الهجري ح�شد من ال�شعراء ،نذكر منهم على �سبيل التمثل:
 -1الباخرزي (اغتيل �سنة 467هـ)
 -2ابن ال�شبل ،حممد بن احل�سني (ت �سنة 473هـ)
 -3الغزي� ،إبراهيم بن عثمان (524-441هـ)
� -4أبو اجلوائز ،احل�سن بن علي (460هـ)
 -5العا�صمي ،عا�صم بن احل�سن (483هـ)
 -6ابن ناقيا ،عبداهلل بن حممد (485هـ)
 -7ابن �أبي ال�صقر ،حممد بن علي (498هـ)
وبني ه�ؤالء ملع :ال�شريف البيا�ضي** .
ومل يذكر الذين ترجموا له �س ��نة ميالده ،ومل جند يف املتبقي من �ش ��عره ما ميكن منه
حتديد ميالده ،لكن من املرجح �أنه ولد �أواخر القرن الرابع الهجري.
تويف ال�شريف البيا�ضي الذي ن�سب �إلى لب�س البيا�ض( )1يف ال�ساد�س ع�شر من �شهر ذي
القعدة من �سنة 468هـ ودفن يف مقربة باب �أبرز( )2ببغداد.
�أقدم من ترجم له الباخرزي يف «دميته» ال�ش ��هرية ،غري �أنها مقت�ض ��بة مل تزد على بيتيه يف
هجاء ال�شاعر �ص ّردُر .وامل�ؤكد �أنّ �صاحب «دمية الق�صر» مل يلتق به يف بغداد خالل زياراته لها.
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والغريب �أن يهمله معا�صره اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي (463-392هـ).
وترجم له ابن اجلوزي (ت 597هـ) [املنتظم  ]300/8وكذلك ابن النجار (ت 643هـ)
ولكن ترجمته مل ت�صل �إلينا ب�سبب فقدان اجلزء الذي احتجن الرتجمة ،غري �أن الدمياطي
(ت 749هـ) ع ّو�ض ذلك يف كتاب «امل�س ��تفاد من ذيل تاريخ بغداد» ،وا�شتملت الرتجمة على
ت�سعة �أبيات للبيا�ضي (فقط).
 ومن ح�س ��ن التوفيق �أن يتولى �س ��بط ابن اجلوزي (654هـ) تقدمي ترجمة نافعة �ضمتباقة من �شعره انفرد بطائفة منها [مر�آة الزمان .]314/19
 ومل ي� ��أت ابن الأثري (630هـ) بجديد ،و�أهمل ياق ��وت احلموي (626هـ) ترجمته ،وملي�أت الذهبي (748هـ) ب�شيء ،وكذلك ال�صفدي (764هـ).
 وت�س ��توقفنا الرتجمة الر�ص ��ينة التي �أحتفنا بها ابن خلكان (681هـ) والتي ع ّول عليهاال�س�َي رَ الالحقني ،بحيث ميكن اال�س ��تغناء عنه ��م .نورد �أدناه
معظ ��م امل�ؤرخني وكتّاب ِّ
املهم مما جاء يف «وفيات الأعيان» []197/5
[ال�ش ��ريف �أبو جعفر م�س ��عود بن عبدالعزيز بن املح�س ��ن بن احل�س ��ن بن عبدالرزاق،
البيا�ضي ،ال�شاعر امل�شهور.
هكذا وجدته بخط بع�ض احلفاظ املتقنني ،ور�أيت يف �أول ديوانه �أنه �أبو جعفر م�س ��عود
ابن املح�س ��ن بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبيد اهلل بن العبا�س بن حممد
ابن علي بن عبداهلل بن العبا�س بن عبداملطلب بن ها�شم ،القر�شي ،الها�شمي].
�أ�ض ��اف ابن خلكان :وهو من ال�ش ��عراء املجيدين يف املت�أخرين ،وديوان �شعره �صغري ،وهو يف
غاية الرقة ،ولي�س فيه من املدائح �إال الي�سري ،فمن �أح�سن �شعره ق�صيدته القافية (رقم .)34
 كان البيا�ض ��ي من �أهم �ش ��عراء القرن اخلام�س الهجري -كم ��ا قدمنا -لهذا تبارىعدد من كبار العلماء والرواة رواية �شعره ،نذكر منهم على �سبيل التمثل:
�أبو القا�سم بن ال�سمرقندي ،ويحيى بن �صاعد ويحيى بن علي التربيزي.
وعا�ص ��ر ال�ش ��اعر عدة خلف ��اء ،ذكر ابن ال ��كازروين (ت 697هـ) يف كتابه «خمت�ص ��ر
التاريخ � »209أنه كان �ش ��اعر القائم ب�أمر اهلل (ت467هـ) ،وكانت �ص�ل�اته ب�ش ��عراء ع�صره
ح�س ��نة ،لكن �ش ��ابها االنفعال �أحيا ًنا لأ�سباب جنهلها ،فال نعرف ملاذا تناول �ص ّردُر بالهجاء
على الرغم من �أنّ ديوان �ص� � ّردُر املوجود بني �أيدينا [�ص ]162-158ي�شتمل على ق�صيدتني
متاما كما ال نعرف �سبب هجائه (ابن ال�شبل).
يف مدح ومداعبة البيا�ضي؟ ً
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()2
كان بني اخللفاء والأمراء العبا�س ��يني ،الها�ش ��ميني عدة �ش ��عراء ،فلقد ذكر حممد بن
�إ�س ��حاق الندمي يف «فهر�س ��ته» �أ�س ��ماء هارون الر�ش ��يد وعلية بنت املهدي م ��ن بني من لهم
دواوين �ص ��غرية ،وميك ��ن �أن نذكر �إبراهيم بن املهدي ،والرا�ض ��ي ب ��اهلل ،وكان عبداهلل بن
املعتز �أ�شهرهم و�أكرثهم قدرة و�شاعرية.
وي�ض ��اف �إل ��ى ه�ؤالء وغريهم :ال�ش ��ريف البيا�ض ��ي الذي كان يتناول (خم�ص�ص ��اته)
من الديوان اخلا�ص ب�أفراد الأ�س ��رة العبا�س ��ية ،ويبدو �أنه كان بعيدً ا عن (�سلطة اخلالفة)
وامل�ؤكد �أنه �آثر ال�س�ل�امة والبعد عن �أهل احلل والربط من الأجانب والغرباء (مع ا�س ��تثناء
مدحه نظام امللك).
وكان �أن وج ��د نف�س ��ه من َّ
ح�ض ��ار جمال� ��س الأن�س والط ��رب التي كانت تق ��ام ببغداد،
و�سرعان ما ع�شق باغي -جارية الرماح ( -رقم  )23التي كانت �شاعرة ومغنية ،وتنقل بني
عدة جوار حتى وقع يف حب (بدور) ،ويبدو �أنه كان ح ًّبا عفي ًفا يذكرنا بالعذريني (:)36
قالوا ا�صطرب �أيها امل�ضني فقلت لهم
ال���������ص��ب�ر ال������ش�����ك حم�����م�����ود ع����واق����ب����ه

ك��ي��ف ا���ص��ط��ب��اري وق��ل��ب��ي خ��ائ��ف وج�� ُل
ل��ك��ن��ن��ي خ����ائ����ف �أن ي��ن��ق�����ض��ي الأج������� ُل

و�أكد ُبعده عن احلرام فقال (:)37
لك���ن م���ن غ� ّ���ض طر ًف���ا �أو ثن���ى ب�ص��� ًرا

الفار����س البط��� ُل
ع���ن احل���رام ف���ذاك
ُ

ونقل ابن اجلوزي قطعة نونية (رقم  )54قال �إنه البيا�ضي رثى فيها حبيبته ،وهو �آخر
ما قاله .وال نريد �إيراد مناذج من �شعره ،وهو �ضمن هذا املجموع.
بعد هذا ال ب�أ�س �أن ن�ش�ي�ر �إلى �أنّ يف ا�س ��مه ولقبه م�ش ��كالت ،فهو يرد حي ًنا :ال�ش ��ريف
البيا�ض ��ي �أو ابن البيا�ض ��ي �أو م�سعود البيا�ضي ،لهذا �آثرنا و�ض ��ع هذه الأ�سماء والألقاب يف
مقدمات ق�صائده ومقطوعاته ،للتوثيق.
�أخ�ي ً�را �أق ��دم هذا املجموع الذي �أخذ مني وقتًا لي�س بالقلي ��ل ،وهو جهد املقل� .آم ًال �أن
ي�أخذ مكانه يف مكتبة ال�شعر العربي.
خال�صا لوجهه الكرمي ،و�أن ينفع به.
واهلل �أ�س�أل �أن يجعل عملي هذا ً
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()1
قال[ :اخلفيف]
 -1ح��� ّب���ـ���ذا م�������س���ج���ـ���دًا ب���ب���ـ���اب ُم��ع��ـ��ـ�� ّل��ى
 -2ك�������ان ل����ل����در�����س وال���������ص��ل�اة حم��ل� ًّ
ا
���اظ
 -3ك����م ق��ت��ي��ـ��ـ��لٍ ف���ي���ه ب�����س��ه��ـ��م حل���ـ���ـ ٍ
 -4وت�����ران�����ـ�����ي �إذا دخ����ل����ـ����ـ����تُ �إل���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ه

�����س����خ����ن����ـ����تْ ف����ي����ه �أع������ي������ـ ُ
������ن ال�����ق�����ـ�����را ِء
ف�����ه�����و ال������ي������ـ������وم جم������م������ ُع الأه���������ـ���������وا ِء
� َ������ص������رع������ت������ه م��������ن م�����ق�����ل�����ة َح����������������ورا ِء
�أت�������خ ّ
�������ط�������ى م���������������ص�������ار َع ال������� ُّ������ش������ه������دا ِء

( )1مر�آة الزمان ل�سبط ابن اجلوزي .214/19

()2
قال ابن البيا�ضي [الكامل]
� -1أ�����ش����ك����ـ����و �إل������ي������ه رج�������ـ�������ا َء ر ّق�������ـ������� ِة ق���ل���ب���ه

َخ�������ف�������ق�������ان ق��������ل��������بٍ يف ي��������دي��������ه م��������ع�������� ّذ ُب

 -2ف����ي����ق����ول يل ك ُّ
��������ل ال������ق������ل������وبِ َخ�������واف ٌ
�������ق

]

[

( )2فلك املعاين البن الهبارية (خمطوط) ق.49
و�ضع النا�سخ مو�ضع عجز البيت عبارة :متامه معروف!

()3
وقال[ :الكامل]
أ����س ال��� ِو����ص���الِ ب�����ص��ابِ
 -1ي���ا م ً
���ازج���ا ك���� َ
� -2أ���ش��ك��و �إل��ي��ـ َ��ك و�أن����تَ تب�س ُم �ضاح ًكا

ا ف����ل���������س����تُ �إل�������ي َ
�������ك َق ُّ
مَ������ه���ل�� ً
����������ط ب���������ص����ابِ
خل���������ـ َّ
مَ����������ن ذا َت������غ������ـ������ ُّر ب���ب��ر ِق������ـ������ك ا ُ
����ل����ابِ

( )3الوايف بالوفيات .504/25
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()4
احلجاب[ :الكامل]
وقال يف ّ
 -1م��ا يل �أُ� َ���ص���دُّ ع��ن ال��و���ص��ولِ �إل��ي��ك��م
� -2أي�����ص�� ّدن��ـ��ـ��ي غ��ل��م��ان��ك��ـ��ـ��م وك���أن��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
 -3ك�ل�ا وال م���ا ك��ن��ـ��ت ق ّ
]
����ط [
 -4جل��ع��ل��ـ��تُ ب��اب��ك��ـ��م ال��ع��زي��ـ��ز حم�� ّل��ـ��ـ��ـ��ه

������ص����� َّد ال�����ع�����ـ�����د ّو و�أن�����ت�����ـ�����م �أح���ب���ـ���ـ���ـ���اب���ي
مم��������ن ي����وا�����ص����ل����ك����م رج�����������ا َء ث���������وابِ ؟
ّ
غ���ي���ر اخل�����������ض�����وع ب�������ذ ّل�������ة ال�������ط ّ
���ل���ابِ
ب����ال����ب����ع����د ع�����ن�����ه ،ك���������س����ائ����ر الأب������������واب

( )4الترب امل�سبوك (خمطوط) ق.140

()5
وقال يهجو �أبا علي ابن ال�شبل* وي�صفه بال َبخر [الب�سيط]
 -1يل �صاحب عند �ض ّري م�سر ٌع ٌ
عجل
وع���ن���د ن��ف��ع��ـ��ي ب���ط���ـ���ي ٌء ل��ي�����س ي��ن��ب��ع ُ��ث
وم�����ن �أح���ادي���ث���ـ���ه ُي�����س��ت��ن�����ش��ـ��ق ا َ
حل����ـ ُ
تنحــى ري��ـ��اح النجـو عا�صف ـ ــة
����دث
� -2إذا ّ
وال���ري���ق م��ن��ه َ���ص��دي�� ٌد وال���ف���م ا َ
 -3ل�سان ــه م ّي ــت ،والثغــر �أعظم ـ ــه،
جل�����د َُث
( )5عيون التواريخ (وفيات 468هـ).
* ابن ال�ش ��بل :حممد بن احل�س�ي�ن بن عبداهلل ،من �شعراء بغداد املجودين .كان ق ّي ًما ِّ
بال�شعر .تويف �سنة
473هـ.
املحم ��دون (ط .م ��راد) ( 2-4-375رق ��م  ،)255ال ��وايف بالوفيات ( 16-11/3رق ��م  ،)872فوات
الوفيات ( 344-340/3رقم .)444
 -3اجلدث -بالتحريك -القرب.

()6
وقال[ :الكامل]
ال�سفينة وال�� ّردى
 -1ولقد ذك��رت ِ��ك يف َّ
 -2واجل���� ُّو ي��ه��ط�� ُل ،وال���ري���ا ُح عَ��وا�ِ��ص ٌ��ف
 -3وع��ل��ى ال�����س��واح��ل ل�ل��أع���ادِي ع�سك ٌر
 -4وعَ��لَ��ت لأ���ص��ح��ـ��ابِ ال�سفينة � َ��ض ّ��ج�� ٌة
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م�����ت�����و َّق�����ـ����� ٌع ب����ت��ل�اط����ـ ِ����م الأم�����ـ�����ـ�����ـ�����وا ِج
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( )6ترتدد هذه القطعة يف كثري من الكتب الرتاثية وترتاوح ن�س ��بتها بني البيا�ضي وابن ر�شيق ،بينما �آثر
البع�ض تثبيتها بدون ن�س ��بة ،ويبدو يل �أن ن�س ��بتها �إلى ابن ر�ش ��يق تعود �إلى ال�صفدي الذي خ ّرج بها
يف �ش ��رحه لالمية العجم وعنه خمت�صره للدمريي  ،226وممن ن�سبها �إلى البيا�ضي ابن مع�صوم يف
رحلته  ،54وتزيني الأ�سواق  462وديوان ال�صبابة  ،263وهي بال عزو يف منازل الأحباب  ،113وينظر
ديوان ابن ر�شيق  49-48رقم .34

()7
قال ابن اجلوزي :وحدثني الأ�ستاذ �أبو القا�سم بن توبة قال:
كنت فيمن عاد (البيا�ض ��ي) يف مر�ضه ،ف�أخذت �أ�س� ��أله �أنا واجلماعة عن مر�ضه وابتدائه،
وما �أ�صله ،فقال[ :الطويل]
 -1متى �أن��ا بال�شكوى �إل��ى النا�س بائ ُح
مم��ـ��ا �أُجي ُبه ـ ــم
 -2وق��د �سئـ َم ال�� ُع��ـ��ـ��ـ�� ّوا ُد ّ
 -3فل ّما دن��ـ��ا منـي الطبيـب تطايــرتْ
�شخ�صـه ث�� ّم قــال يل:
 -4فباعـ َد ع ِّني
َ
 -5فقلتُ  :بعيـ ٌد م��ن َلهيبـي خم ـ ــودُه
 -6ومل �أ���ص��ـ�� َل ن��ي��ـ��را َن اجل��ـ��وى بجنايـة
 -7كما � ّأن ع��ـ��و َد الهنـدِ مل َي�ص َل ن��ـ��ا َره
� -8أل��ف��ـ��ت َّ
مم��ا ت��ط��ـ��ـ��او َل مك ُثــه
ال�ضنى ّ
 -9ول���� َّذ ���س��ه��ـ��ـ��ـ��ا ُد اللي ــل ع��ن��ـ��ـ��دي و�إ َّن��ـ��ـ��ه
علي الليـ ُل ح ّتى لقد بكتْ
 -10وط���ا َل َّ

ف��ق��د ط���ال ك��ت��م��اين ال��ه��وى وه���و الئ�� ُح
�إذا ���س���أل��ـ��ـ��وا ع��ـ��ـ��ن ع�� ّل��ت��ـ��ي� :أن���ـ���ا ���ص��ال�� ُح
�إل���ي���ـ���ـ���ه ب���أن��ف��ا���س��ـ��ـ��ي ����ش���ـ���ـ���را ٌر ل��واق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُح
ب��ج�����س��م��ـ َ��ك ن���ـ���ا ٌر ق���د ح��و ْت��ه��ـ��ا اجل��وا ِن��ـ��ـ�� ُح
�إذا ك�����ان ف���ـ���ي ق��ل��ب��ـ��ي ِزن����ـ����ـ����ا ٌد وق��ـ��ـ��ـ��ـ��ادح
���س��وى � ّأن م��ي��زاين م��ن ال�� َف�����ض��لِ راج��� ُح
����اب م��ن��ه ال���روائ��� ُح
ل�����ش��ي ٍء ���س��وى �أن ط َ
ف��ل��و ب����ان ع���ن ج�����س��م��ي ب��ك��ت��ه اجل��وان��ـ�� ُح
����اب ال���دم���ـ��� ُع يل وه���ـ���و َم���الِ��� ُح
لمَ���ـ��� ٌّر وط����ـ َ
على الفجر �أط��ي��ا ُر ال�����ص��ب��ا ِح ال�����ص��واد ُح

( )7من ��ازل الأحب ��اب  ،304-303النج ��وم الزواه ��ر  ،126عي ��ون التواريخ (وفيات 468ه� �ـ) ،و 9-8يف
ت�شنيف الدمع  ،140والق�صيدة واردة يف :الوا�ضح املبني .367
 -3النجوم :لوائح.
 -6النجوم :الهوى.
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()8
وقال يف مدح نظام امللك* ،وزير ملك �شاه ال�سلجوقي[ :الكامل]
�أو م�����ا ت����راه����ـ����ا �أع�����ظ����� ًم�����ا وج����ل����ـ����ودا
 -1رف���� ًق����ا ب���ه���ن ف���م���ا خ��ل��ق��ن ح��دي��ـ��دا
 -2ي��ف��ل�ين ن��ا���ص��ي��ة ال���ف���ـ�ل�ا مب��ن��ا���س��ـ ٍ��م
 -3ف����ك�����أن����ه����نّ ن���ث��رن د ًّرا ب��اخل��ط��ـ��ى
 -4ف��ط��روا على دي��ن ال��ه��وى ف�تراه�� ُم
 -5دع ذك َرهم ،فقتي ُل من َقت َل الهَوى
 -6وام������دح م���ن ال���دن���ي���ا ب���ه مم��دوح��ة
 -7ذاك اب���ن �إ���س��ح��اق العميد بف�ضله
درج��������ا ي����ـ ُّ
����زل ب��رق��ي��ه��ا
 -8وامل����رت����ق����ي ً
ُ -9ي��ع��ط��ي َ��ك م���ا ت��ق ُ��ف الأم������اين دو َن���ه
 -10ف��ي��ك��اد ي��ق��ط��ر م���ن �أ�����س���� ّر ِة وج��ه��ه
 -11م��ا ح��ام ق ُّ��ط على غ��دي�� ِر ن��وا ِل��ه
 -12ل��و ���ص��اف��ح احل��ج��ر الأ����ص���م بك ّفه
� -13أو ج���اور ال��ب��ل�� َد اجل��دي��ب و�أر���ض��ه

و������س�����ـ�����م ال������وج������ـ������ا ب�����دم�����ائ�����ه�����ـ�����ن ال����ب����ي����ـ����دا

ون����ظ����م����ن م����ن����ه ب���������س��ي�ره����نَّ ع����ق����ودا
ف����������و َق ال��������غ��������وارب ر َّك������� ًع�������ا و�����س����ج����ودا
مم���������ا ي���������ش���� ّي����ب ذك�������ـ�������ره امل�����ول�����ـ�����ـ�����ودا
ّ
م������ا دا َم ف���ي���ه���ـ���ا ظ���� ّل����ـ����ه مم����ـ����ـ����ـ����دودا
م�����ا َّ
رث م�����ن ُح����ل����ل ال����ث����ن����ا ِء ج���دي���دا
قِ���������د ُم امل�����ري�����غ �إل�������ى ال�����ع��ل��اء ����ص���ع���ودا
و ُي����������رى ب����ع��ي�ن اجل���������ود ذاك زه����ي����دا
م��������ا ُء احل�����ي�����اء �إذا �أف�������ا� َ�������ض اجل�������ودا
ظ����������ا ٍم ف����ع����ـ����اد محُ������ل������أً م���ط���ـ���ـ���ـ���ـ���رودا
����ج���� َر اجل����ل����م����ودا
ي���������و َم ال����ع����ط����ـ����اء ل����ف َّ
غ����ب���راء يف ال�������س���ن���ة اجل�����م�����اد جل���ي���دا

(� )8أخبار امللوك للأيوبي ( 175-174رقم  ،)225الأول يف معاهد التن�صي�ص .301/4
* نظام امللك احل�سني بن علي ،ولد �سنة 408هـ ،واغتيل يف العا�شر من رم�ضان 485هـ .ا�شتهر ب�إن�شاء عدة
مدار�س حملت ا�س ��مه بينها مدر�س ��ة يف بغداد .له كتاب �سيا�س ��ت نامه ،ترجمه �إلى العربية د .يو�س ��ف
بكار ،ترجمته يف :املنتظم  ،64/9وفيات الأعيان  ،128/2الوايف بالوفيات ( 127-123/12رقم .)103

()9
يوما هو و�أبو تراب ِهبة اهلل ابن ال�س ��ريجي* -وكان �ش ��اع ًرا-
واجتمع ال�ش ��ريف البيا�ض ��ي ً
فقال بدي ًها يخاطب ال�شريف:
و� َ���س���ه َ
ِ���رت ل��ي��لَ َ��ك �أم ج�� ُف��ون��ك ت���ر ُق���دُ؟
�������ب ب��������دور �أم ت���ت���ج��� ّل��� ُد
�أ� َ�������س�������لَ������� ْو َت ح َّ
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فقال ال�شريف بدي ًها[ :الكامل]
 -1ال ،ب��ل ه��� ُم �أل��ف��وا القطيع َة مِ ثلما

�أل�������ف�������وا ن�����زول�����ه����� ُم ب����ه����ا ف����ت����ب���� ّع����دوا

فقال �أبو تراب:

����ص��ب�ر وال�������ف�������ـ��������ؤا ُد م���ت��� َّي��� ٌم
ف��������������إال َم ت����� ُ

ول��ظ��ى ا���ش��ت��ي��اق��ك يف احل�����ش��ا ي��ت��و ّق��د!

فقال ال�شريف:
 -2م���ا دام يل َج����لَ���� ٌد ف��ل�����س��تُ ب���ج���از ٍع

�إ ْذ ك����ان ���ص�بري يف ال���ع���واق���ب ُي��ح��م�� ُد

فقال �أبو تراب:
�أح�����س��ن��تَ  ،ك��ت��م ُ
ٌ
�ستح�سن
��ان ال���ه���وى ُم

مم���ـ���ا َي��ج��م��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُد
ل���و ك����ان م��ـ��ـ��اء ال��ع��ي��ـ��ن ّ

فقال ال�شريف:
�أظ���ه���ـ���ـ���ـ ُ
���رت ل��ل��ج��ل�����س��ـ��ـ��ـ��اء �أنيّ �أرم���ـ���ـ��� ُد

� -3إن ك���ان جفني ف��ا���ض��ح��ي ب��دم��وعِ ��ه
فقال �أبو تراب:

ف���ي���ق���ـ���ال :لمِ َ �أن���ف���ا� ُ���س���ـ���ـ���ه ت��ت�����ص�� ّع��ـ��د؟

ف���ه���ب ال�����دم�����و ُع �إذا َج��������رتْ م�� ّوه��ت��ه��ا
فقال ال�شريف:
� -4أم�����ش��ي و�أُ����س���ـ���رع ك���ي ي��ظ�� ّن��وا �أ ّن���ه���ا

م�����ن ذل������ك امل�������ش���ي ال�������س���ري���ع َت����و ّل����د

فقال �أبو تراب:
ه���ـ���ـ���ذا ي��ج��ـ��ـ��ـ��و ُز وم��ث�� ُل��ـ��ـ��ـ��ه م�����س��ت��ع��م��ـ��ـ��ـ��ـ ٌ��ل

ل���ك���ـ���نَّ وج���� َه����ـ َ
����ك ب���امل���ح��� َّب���ـ��� ِة ي�����ش��ه��ـ�� ُد

فقال ال�شريف:
� -5إن ك��ان وج��هِ��ي ���ش��اه��دًا ب��ه�� ًوى فما

ُي��������درى �إل������ى َم������نْ ب���امل���ح��� َّب��� ِة �أق�������ص��� ُد

فقال �أبو تراب:
�أ َّن ال����ت����ي ُذك���������رت �إل����ي����ه����ا امل���ق�������ص��� ُد

��ا���س ال��ظ��ن��و َن و�أج��م��ع��ـ��وا
ق���د َّ
رج����م ال�� ّن��ـ ُ
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فقال ال�شريف:
 -6ل���و ُي��ج��م��ع��ون ك��م��ا زع���م���تَ مل���ا َر َووا

يل يف ����س���واه���ا م���ا ن��ظ��م��تُ و�أن�������ش���دُوا

فقال �أبو تراب:
ره��ـ��ـ��ا م��ت��ح��ق�� ًق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ق���د ك����ان ح�� ُّب��ـ��ـ��ك غ�ي َ

والأم���������� ُر ي����ح ُ
����دث وال�����ه�����وى ي���ت���ج��� ّد ُد

فقال ال�شريف:
 -7ح��� ّق���ق���تُ ح��� ِّب���ي غ��ي��ـ�� َره��ا وج��ع��ل�� ُت��ه��ـ��ا

����ي ج��� ِّي���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُد
م����ظ����ن����ون����ـ���� ًة ،ذا ك���� ُّل����ـ����ه ل����ـ َ

فقال �أبو تراب:
ل���و مل ت��ق��ل �أ ِل���ف���ـ���وا ال��ق��ط��ي��ع��ـ��ة ج���از �أن

ت��ن��ف��ـ��ي ب����ه ب�������د َر ال����ت���� ّم����ـ����ا ِم وجت ّ���ح���ـ��� ُد

فقال ال�شريف:
 -8م��ا ق��ل��تُ يل َج��ل�� ٌد نفيتُ ب��ه الهوى

����ي جت�� ّل��ـ��ـ��ـ��د
ع���� ِّن����ي ول����ك����ـ����نْ ق�����ل�����تُ  :ف����ـ ّ

فقال �أبو تراب:
ف����إل���ـ���ى م���ت���ى ه���ـ���ذا وط����ـ ُ
����رف رق��ي��ب��ه��ـ��ـ��ا

ُم����غ����� ٍ����ض وط�����ي ُ
�����ف خ���ي���ال���ه���ا م����ت���ر ِّد ُد

فقال ال�شريف:
� -9أن���ا دائ�� ًب��ا �أب��غ��ي ال��و���ص��ال ف����إن �أب���تْ

م����ن����ه ع���ل���ـ���ـ���ى ع����ادات����ه����ـ����ا ف�������س����أج���ه���ـ��� ُد

فقال �أبو تراب:
اخ���������ض���� ْع ّ
������ب ف���ل���ي�������س يف
وذل مل�����ن حت ُّ

��������ف ي���� ُ
ح���ك���م ال����ه����وى �أن ٌ
���ش���ال وي��ع��ق�� ُد

فقال ال�شريف:
 -10ذا ال ي���ك ُ
���ون م���ع احل��ب��ي��ب و�إنمّ�����ا

���ط م���ت���ح��� ِّي���ـ���ـ���لٍ ي��ت��ع�� َّم��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُد
م���ـ���ع ����س���اق���ـ���ـ ٍ

( )9بدائع البدائه � ،17-15أخبار امللوك ( 176-175الأول فقط).
* ه ��و هب ��ة اهلل بن علي بن �س ��عيد بن خلف ُّ
ال�ش ��ريحي �أبو تراب البزاز ،كان �أدي ًبا� ،ش ��اع ًرا ،تويف �س ��نة
493هـ :الوايف بالوفيات ( 300/27رقم .)247
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()10
وقال[ :املديد]
 -1ق������ل������تُ ل�����ل�����ع�����ـ�����اذل ملّ���������ا ج����اءن����ـ����ـ����ي
� -2أ ّي�������ه�������ا ال��������ع ُ
��������اذل يل يف زع���م���ه
 -3ف����ال����ـ����ذي �أن�����ـ�����تَ ل�����ه ُم ْ�����س�� َت��ق��ب��ـ��ـ��ـ ٌ��ح
 -4ف����������إذا ن����ح ُ
����ن ت�������ش���اك���ي���ن���ا ال����ه���� َوى
 -5ح����� ّب�����ذا ال����ل����ي���� ُل ال��������ذي �أ�����س����ه����ـ���� ُر ُه
 -6و َن�������ع������� ْم �أه ً
�����ل�����ا ب���������س����رب����ال ���ض��ن��ا
 -7وه����ن����ي���� ًئ����ـ����ـ����ا ل����ف����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ�����ؤادي �أ َّن����ـ����ـ����ه

م����ن ط����ري����قِ ال�����ع����� ْذلِ ُي����ب����دي وي��ع��ي�� ُد
���ص���ح���ا مل�����ن ل���ي�������س ُي����� ِري����� ُد
ال ُت����������� ِر ْد ن���� ً
م�����ا ع����ل����ى �إح���������س����ان����ه ع�����ن�����دي َم�����زي����� ُد
ف��ا���س��ت��م��ـ��ا ُع ال���� َع����ـ����ذلِ �����ش����ي ٌء ال ُي��فِ��ي��ـ�� ُد
يف ه������وى َم�������نْ ه����و ع����ن ل���ي���ل���ي َرق�������و ُد
َج�������س���ـ���دي ي���ب���ل���ى ب���ـ���ه وه����ـ����و ج��دي��ـ��ـ��ـ�� ُد
ن ال��� ُّن���ج���ـ���ل ���ش��ه��ي�� ُد
يف ج�����ه�����ا ِد الأع�����ي���� ِ

( )10مر�آة الزمان .315/19

()11
وقال م�سعود[ :الطويل]
 -1غ ٌ
�����زال ي��ك��ون ال��ف��ه�� ُد ط���ـ���و َع ميينه
 -2وم��ن �أع��ج��بِ الأ���ش��ي��اء �أن ب��ات �آم�� ًن��ا

ومل ن��� َر ظ��ب�� ًي��ا ق ُّ
���ط م�����س��ت��خ��د ًم��ا فهدا
م���ن ال���ث���ـ����أ ِر ف��ي��ن��ا وه����و ي��ق��ت��ل��ن��ـ��ا عَ��م��دا

( )11الأف�ضليات .85

()12
بنى �أبو �س ��عد امل�ستويف املل ّقب �شرق امللك* م�شهد �أبي َحنيفة (ببغداد) ،وعمل لقربه ملب ًنا،
وعق ��د القبة ،وعمل املدر�س ��ة ب�إزائه ،و�أنزلها الفقهاء ،ورتّب لهم مد ّر ً�س ��ا ،فدخل �أبو جعفر
ابن البيا�ضي �إلى الزيارة ،فقال ارجتا ًال[ :الطويل]
�-1أمل ت����ر �أن ال���ع���ل���م ك�����ان م�����ض�� ّي�� ًع��ا
-2ك����ذل����ك ك���ان���ت ه����ذه الأر� ُ��������ض م��ي��ت�� ًة
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( )12البيت ��ان ل ��ه يف :املنتظ ��م [ 245/8ح ��وادث 459ه� �ـ] ،زب ��دة الن�ص ��رة (�أخب ��ار الأم ��راء وامللوك
ال�سلجوقية) .144
وهما بال عزو يف :معجم ال�سفر (ط .بريوت) ( 93رقم  ،)262البداية والنهاية البن كثري .95/12
* تنظر ترجمة �أبي �سعد امل�ستويف يف زبدة التواريخ .144-143
املو�سد
 -1املنتظم :الدين ،مبدّداَّ ...
 -2املنتظم :ف�أن�ش�أها

()13
وقال[ :الب�سيط]
 -1عجبـت من ثغـره �أدنيـه من َن َف�سِ ي
 -2وري��ق��ـ��ه ك��ي��ـ��ف ال ي��ـ��روى ب��ـ��ه �أح ـ ـ ٌد
 -3وطرفه كيف ي�سري ال�سق َم منه �إلى
 -4وعقرب ال�صدغ منه كيف ما برحت

ف�ل�ا ي������ذوب ،وق����د ����ص���اغ���وه م���ن َب����� َر ِد
ي���ذوق���ه [وهو] م���ن ���ش��ه��د وم����ن َب����ر ِد
�أج�������س���ا ِدن���ا ،وه��ـ��و م��ن��ه ���س��امل ا َ
جل��� َ��س��ـ��ـ��دِ
ِ���ي ع���ل���ى ك��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��دِ ي
م���ك���ا َن���ه���ا ول���ه���ا � َ���س���ع ٌّ

( )13نزهة الأب�صار .330-329

()14
وقال[ :الوافر]
 -1ل���ق���د م����� ّد ال������ف ُ
ِ������راق �إل������ى ج��ف��وين
 -2ك������أ َّن ال���ع َ
��ش��رب م���ن دم���وعِ ���ي،
�ي�ن َت��� ُ

�أك َّ
����������ف ال�����دم�����ع ف���ا����س���ت���ل���ب���ت رق��������ادِي
َ
������ش������وك ال����ق����ت����ا ِد
ف���ت���ن���ب���ت �أر� ُ������ض������ه������ا �

( )14ت�شنيف ال�سمع .208
 -2القتاد� :شجر �صلب له �شوكة كالإبر.
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()15
وقال[ :الوافر]
� -1أق�����ـ�����ول ول���ل���دج���ـ���ى ع����م���� ٌر م���دي���ـ��� ٌد
 -2وق�������د �����ض���� ّل����ت ك�����واك�����ب�����ه ،ف���ظ��� ّل���ت
 -3ل���ع���ل ال���ل���ي��� َل م َ
�������ات ال�������ص���ب��� ُح ف��ي��ه

و�آخ������ـ������ـ������ره ي����ـ����ـ����ـ����ر ّد �إل������ـ������ى م���ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ِد
َح������ي������ارى م�����ا ل����ه����ا يف الأف����������ق ه�������ادِي
حل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دا ِد
�������س ا ِ
ف�����ـ��ل��ازم ب���ع���ـ���ده ُل���ب���ـ���ـ���ـ َ

( )15نهاية الأرب .137/1

()16
وقال[ :الوافر]
� -1إذا ه���� َّب����تْ ل��ـ��ـ��ه ن�����س��م��ـ��ـ ُ
��ات َو ْج���ـ���ـ���ـ���دٍ
� -2إذا غ���� َّن����ى ب���ـ���ه احل����ـ����ـ����ادي ِرك���ا ًب���ـ���ـ���ا
 -3وط����اب ال��� َّ��س�� ْي��ـ�� ُر وان��ق�����ض��تِ ال��ف��ي��ايف
�������ب ال��� ُق���ـ��� ْر َب م���ن � ُ���س��� ّك���انِ جن��ـ��ـ��دٍ
� -4أُحِ ُّ
���������ص يف م���و ّدت���ه���م ���ض��م�يري
 -5و�أُخ����ل ُ
 -6وق���د �أغ��ل��ق��تُ ب���اب ال�سمع ع��ن َم��نْ
� -7إذا رك��ب��ـ��ـ��ـ��وا م�ل�ا َم���ه���ـُ���ـ��� ُم ِل��ع��ذل��ـ��ـ��ي
 -8و َع����ـ����ـ���� َّز ع���ل���ـ َّ���ي �أن���ه���ـ���ـ��� ُم ���ص��دي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ٌ��ق
 -9ول����ك����نَّ ال���ه���ـ���ـ��� َوى ف���ـ���ـ��� َر ٌ����س ج��م��ـ��و ٌح

ي����ع����ي����ـ ُ
���������ش مل����� ِّره�����ـ�����ا م����ي����ـ����تَ ال����ب����ع����ـ����ا ِد
ت������ر ّن������ح������تِ ال����������غ����������وار ُِب وال��������ه��������وادِي
وع�������������ادت ب�����ع�����د ح�������������دْبٍ ك����ال���� ِّن����ج����ـ����ا ِد
و�إن ط����اب����ـ����وا ن���ف���ـ���و� ً���س���ا ب����ال���� ِب���� َع����ـ����ـ����ا ِد
و�إن مل ي�����ع�����رف�����وا ح َّ
��������ق ال�������ـ�������ـ������� ِودَا ِد
ي����ن����از ُل����ـ����ـ����ـ����ـ����ه ب����أل�������س���ن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ٍة حِ �����ـ�����ـ�����دا ِد
رك�������ب�������تُ ه�������������وايَ يف ذاك اجل������ه������ا ِد
�أالق������������ي م����ن����ه���� ُم م����ل����ق����ى الأع��������ـ��������ادِي
ي����ج����اذب����ن����ي ال����ع����ن����ان �إل��������ى ال ِّ
�����ط�����ـ����� َرا ِد

( )16مر�آة الزمان .314/19

()17
وقال م�سعود بن حم�سن[ :الوافر]
 -1م���ل���ي���ـ ٌ
���ك حت���ل���ـ���م الآم����ـ����ـ����ـ ُ
����ال ف��ي��م��ا
 -2وت��������زدح�������� ُم امل������ط������ام������ ُع يف ن������داه

ح��������واه م�����ن ال َّ
�����ط����� ِري�����فِ �أو ال����� ِّت��ل��ا ِد
لأ َّن ع���ل���ي���ـ���ـ���ه �أرزا َق ال���� ِع����ـ���� َب����ـ����ـ����ـ����ـ����ا ِد

( )17الأف�ضليات .84
 -1تلد :ما ولد من املال.
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()18
قال[ :الكامل]
ثوب َّ
ال�ض َنــى
 -1يا َمن َلب�سـتُ لهجـر ِه َ
بال�سهـ ـ ِر الطويـل ف�أُن�سيـتْ
 -2و�أن�سـتُ َّ
“يو�سف”باجلمال ُم ّ
ُ
قطع الأيـ
� -3إن كان

ح���ت���ـ���ى َخ���ف���ي���ـ���تُ ب���ـ���ه ع���ـ���ـ���ن ال����� ُع�����ـ����� ّوا ِد
�أج������ف ُ
������ان ع���ي���ن���ي ك���ي���ف ك������ان ُرق���������ادِي
ـ����ـ����دي ف�������أن������تَ م���ق ِّ
���ط���ـ���ـ��� ُع الأك���ـ���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ِد

( )18تاريخ ابن الوردي  ،526/1مر�آة الزمان .315-314/19
امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد  ،230املنتظم .301-300/8
نفائ� ��س الأعالق ق ،65عيون التواريخ (�ض ��من ترجمت ��ه وفيات 468هـ) ال ��وايف بالوفيات ،504/25
الكامل  ،102/10البداية والنهاية  ،114/12الك�شكول .321/2
 -1امل�ستفاد :بهجره.
 -2املنتظم :بال�سحر.

()19
وقال  -وكتبه على مروحة*[ -الكامل]
 -1وارح��م��ت��ا يل �إن َح���لَ��� ْل���تُ
مبجل�س
ٍ

�إن َّ
حل������ ُن������وا ف����ي����ه ي�����ك ُ
�����ون ك���������س����ادِي

( )19نتائج املذاكرة  ،52الأف�ضليات  ،259وفيات الأعيان .199/5
* قال ابن ال�صرييف :هذا من �أح�سن ما هُ جي به ِغنا ًء.

()20
وقال[ :الطويل]
 -1لئـن ك���ان ذاك ال����و ُّد ُك��ـ��ـ�� ّد َر ُ�شر ُب ــه
 -2ف�لا حت�سبــنَّ ال��ـ��و َّد ���ص��ار ُمه ـ َّو ًنــا
هلل �إين ذل��ـ��ك املخلـ�ص الـ ــذي
 -3ف����وا ِ
 -4و�أن َت�س َع رِجلِي نحو غريك عن ر�ضا
 -5و�إن ن��ظ��ـ��ـ��رتْ عينــي �إل��ي��ـ��ـ��ه ب��ل��ـ��ـ��ـ��ـ�� ّذ ٍة

فحا�شـى ل���ـ َ
���ذاك ال��ق��ل��ـ��ـ��بِ �أن يتكـ ـ ـ َّد َرا
وال �أ َّن م���ع َ
���روف ال���ه���وى ���ص��ار ُم��ن��ك�� َرا
ع��زي��ـ��ـ��ـ�� ٌز ع��ل��ـ��ـ��ى الأي���ـ���ـ���ـ���ام �أن ي��ت��غ�� َّي��ـ��ـ��ـ�� َرا
ف�ل�ا ب��ر َِح��ـ��ـ��تْ ط��ـ��ـ��و َل ال��زم��ـ��ـ��انِ ت��ع�� ُّث��ـ�� َرا
ف�لا �صافحـت �أج��ف��ان��ه��ـ��ا ل���ذة الكـ ـ َرى

( )20مر�آة الزمان .315/19
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()21
وقال[ :الب�سيط]
 -1ي��ا ل��ي��ل�� ًة ب���ات فيها ال��ب��د ُر ُمعتنقي
 -2ك�ل�ا ُم���ه ال�����دُّ ر ُي��غ��ن��ي ع���ن ك��واك��ب��ه��ا
 -3ف��ب��ي��ن��م��ا �أن������ا �أُرع��������ي يف حم��ا���س��ن��ه
 -4ومل ي��ك��ـ��ن ع��ي��ب��ه��ا �إ ّال ت��ق��ا���ص��ـ��ره��ا
 -5وددت ل����و �أن����ه����ا ط���ال���ت ع���ل ّ���ي ول���و

������وف وال َح��ـ��ذر
�إل�����ى ال�����ص��ب��اح ب�ل�ا خ ٍ
ووج���ه���ـ��� ُه عِ ���ـ���و� ٌ���ض ف��ي��ه��ا ع��ـ��ن ال�� َق��م��ـ��ـ�� ِر
���س��م��ع��ي وط������ر َيف �إذ �أُن�������ذرت ب��ال��� َّ��س��ح�� ِر
و�أيّ ع��ي��بٍ ل��ه��ـ��ا �أ���ش��ن��ى م���ن ال��قِ��� َ��ص��رِ؟
�أم���ددت���ه���ـ���ا ب�����س��ـ��واد ال��ق��ل��ـ��بِ وال��ب�����ص��ـ��ـ�� ِر

( )21وفيات الأعيان .199/5

()22
وقال[ :الكامل]
 -1الليــل م��ـ��ن � َ��س�� َه��ـ��ـ��ري عليك َنه ــا ُر
� -2أرع��ـ��ـ��ى جن��و ًم��ـ��ـ��ا م���ا ت��غ��ي��ـ ُ��ب ك���أمن��ـ��ـ��ا
 -3و�أل����ـ����وم ق��ل�� ًب��ـ��ـ��ا يف َه��ـ��ـ��ـ��وى َح�� َّذرت��ـ��ـ��ـ��ه
 -4قد كنتُ � ُ
أ�ضحك �إن ر�أيتُ َذوي الهوى
�����س دَمعــي للنوائــب جام ـ ٌد
 -5ب��الأم��ـ ِ
 -6ه��ل د� ُأب دم��ع��ي بعد ط��ـ��ول ُج��م��وده
 -7ق��ال��ـ��تَ :ج�� ْزع��ـ��تَ وق���د ر�أت��ن��ي باك ًيـا
ْ � -8إن ك��ان قلبي يف ال�شدائـد �صخـرة
 -9ولقـد ذكرتـكِ والطبي ُـب ُمعبـ ـِّ ٌـ�س
 -10و�أدي��ـ�� ُم َوجهـي ق��د ف��ـ��راه حديـ ــده
 -11ف�شغلتنـي ع�� ّم��ـ��ا َل��ق��ي��ـ��ـ��ـ��تُ و�إن ـ ـ ــه
 -12ه��ـ��ل �أن������تِ ذاك����ـ����ر ٌة مل���ا �أن�����ا ذاك��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌر
 -13وزم��ا ُن��ن��ا َح���ـ���د ٌَث و�أغ�����ص��ـ ُ
��ان املنـى
 -14والعي�ش َغ��ـ��� ٌّ��ض ،وال��رق��ي ُ��ب مغفـل
� -15أم �أن���تِ نا�سي ـ ٌة فتلـ َـك َ�سجيـ ـ ـ ـ ٌة
 -16مل يبـ َق مـن ذاك الزمـان وطي ِبـه
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َي�������������زدا ُد ُط����������و ًال وا ُ
جل�������ف�������ون قِ�������ص���ـ���ا ُر
�أف��ل�ا ُك����ه����ـ����ا وق���ف���ـ���ت ف���ل���ي���ـ�������س ُت���ـ���ـ���ـ���دا ُر
م���ن���ـ���ه ف����م����ا ُي���ن���ج���ي���ـ���ه م���ن���ـ���ه حِ ����ـ����ـ����ـ����ذا ُر
�����ب مل������ا َف����ع����ل����ت ب������ه الأق�������������دا ُر
ف�����اع�����ج ْ
وال�����ي�����ـ�����و َم عَ���ي���ن���ـ���ي ل���ل���ب���ك���ـ���ا ِء ُت���ع���ـ���ـ���ـ���ا ُر
�إ ّال ويف َك�����ب�����ـ�����دي ال����ق����ري����ح���� ِة ن����ـ����ا ُر
م������ا ك ُّ
������ب َدم������ ُع������ـ������ه َخ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ّوا ُر
��������ل � َ������ص ٍّ
����ج���� ُر الأن����ه����ـ����ـ����ا ُر
ف����م����ن احل����ج����ـ����ار ت����ف ّ
���������س ب������ه املِ���������س����ب����ا ُر
واجل�������������ر ُح ُم����ن����غ����م ٌ
����ي َي���������س����ـ����ا ُر
ومي����ي���� ُن����ـ����ه َح������ـ������ـ������ذ ًرا ع����ل����ـ����ـ َّ
َل���ت�������ض���ي ُ���ق ع����ن����ه ب���رح���ب���ه���ا الأق������ط������ا ُر
�أي������ـ������ام َي���ج���م��� ُع���ن���ـ���ي و�أن������������تِ جِ ���ـ���ـ���ـ���ـ���وا ُر
ُخ���������ض���� ُر امل��ل��ا ِب�����������س وق������ره������نَّ ثِ�����م�����ا ُر
وال������ع������اذل������و َن ع���ل���ى ال�����ه�����وى �أن���������ص����ا ُر
م���ن���ك���ـ���نَّ ق����د � َ����ش���� ِه����ـ����دتْ ب���ه���ا الأخ�����ب�����ا ُر
�إ ّال احل���ن���ي���ـ���ـ���ـ ُ���ن �إل���ي���ـ���ـ���كِ وال���ت���ذك���ـ���ـ���ا ُر

22

عِ �����ن�����دي وال م�����ا ك��������ا َن ف����ي����ه ُم���ع���ـ���ـ���ـ���ا ُر
ي���ب��� َق���ى ال����زم����ـ����ـ����ـ ُ
����ان ل���ـ���ه ك���م���ا َي���خ���ت���ا ُر
و�����ص����ف����تْ وق������د عَ���ل���ق���ت ب���ه���ا الأك����������دا ُر

 -17م��ا ك��ن��ـ��ـ��تُ �أع��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��م �أن��ـ��ـ��ـ��ه ُم�����س��ت��ـ��ـ��ود ٌع
 -18حتى انق�ضـى بنعيمه ،و َم ِن الـذي
 -19ول��رمب��ـ��ا عَ��ذب��ـ��تْ مي ــا ٌه �أملح ـ ــت

( )22ال ��وايف بالوفيات  ،506-504/25الأبيات  11-9يف متثال الأمثال للحيدري  ،360ديوان ال�ص ��بابة
 ،263خمت�صر �شرح المية العجم  ،263والأول والثاين التذكرة الفخرية .140
 -9امل�سبار :ما ي�سرب به اجلرح (�أي ملعرفة عمق اجلرح).

()23
ع�شق �أبو جعفر البيا�ضي باغي جارية الرماح ،وكانت �صانعة يف الغناء بالعود فكتب �إليها[ :الكامل]
 -1دا ٌر ب����رح����ب���� ِة ج�����ام����� ِع ال���ق�������ص���ـ��� ِر
���������ي ال���������ف����������ؤاد ب�����ه�����ا ع�������ن ال������ َّ�����ص�����د ِر
ع ّ
����������������اظ ب���ال���� ِّ���س���ـ���ح��� ِر
 -2حل����ظ����ت ب����ه����ا ع����ي����ن����اي ج�����اري����� ًة
م����ك����ح����ول���� َة الأحل ِ
قال :فكتبت يف ظهرها:
ط���ي���ـ���ب ال����غ����ن����ـ����اء وج�������ـ�������ودة ال���� ِّ���ش���ع���ـ���ر
ف���اج���ع���ل ر�����س����و َل����ك �إن �أردت و����ص���ال

ال ي�����وف�����ي�����ـ�����ان ب����ق����ي����م����ـ����ة اخل����ـ����ـ����ـ����در
ال�صفر(؟)***
ال�صِّ فر امل�ص ّفر �شي ًئا من ّ

( )23فلك املعاين (خمطوط) ق.48

()24
قال يف الإبل[ :جمزوء الكامل]
ُ -1ن ٌ
����������������وق ت��������راه��������ا ك����ال����� َّ����س����ف����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ
 -2ك������ت������ب ال��������وج��������ا ب����دم����ائ����ـ����ـ����ه����ـ����ـ����ـ����ا
 -3ال ت���������س����ت����ك����ي����ـ����ـ����ن م������ـ������ن ال����ل����غ����ـ����و
 -4وك������������ـ�������������أ ّن �أرج�������ل�������ه�������ـ ّ
�������ن ت���ط���ـ���ـ���ـ���ـ
 -5الح ال������ه������ج������ـ������ـ���ي��ر وج������وه������ه������م
 -6ي����ح����م����ل����ن م��������ن �أه�������������ل ال�����ه�����ـ�����وى

ـ������ـ������ن �إذا ر�أي������������������ت الآل ب����ح����ـ����ـ����را
يف مُ���������ه���������رق ال������� َب�������ي�������ـ�������ـ�������دا ِء �����س����ط����را
ب �إ ًذا ،وال َي��������ع��������رف��������ن زج����������را
ـ�����ـ�����ل�����ب ع�����ن�����ـ�����د �أي�������دي�������ه�������ـ َّ
�������ن وت�����ـ�����ـ�����را
ف����������أح���������ال م����ن����ه����ا ال�����ب�����ي�����������ض ����س���م���ـ���را
�������ش������ع������ ًث������ا ع������ل������ى الأك������������������������وار غ���ب��رى

( )24نهاية الأرب ( 117/10با�ستثناء اخلام�س وال�ساد�س) ،مثري العزم ال�ساكن  ،146/1مباهج ال ِفكر
( 334/3با�ستثناء ال�ساد�س).
 -2الوجا هو �أن ي�شتكي البعري باطن خ ّفه.
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()25
�أن�ش ��د ال�ش � َ
�ريف �أبو جعفر البيا�ض ��ي لنف�س ��ه يف �إن�س ��ان يل ّقب �أبوه بـ(�ص� � ّر بعر الكاتب)*:
[املتقارب]
���ا����س قِ����� ْد ًم�����ا �أب َ
����ح����ه � ُ�����ص����� َّر َب���� ْع����را
�������اك،
ف���������س���� َّم����وه م�����ن � ُ����ش ِّ
 -1ل���ئ���ن ن���ب��� َز ال���ن ُ
خِ �����ـ�����ـ��ل��ا ًف�����ا ل����ـ����ه و ُت���������س���� ِّم����ي����ـ����ـ����ه � ِ����ش����ع����را
 -2ف�����إن����ـ����ـ����ك ت����ن���� ُث����ـ����ـ���� ُر م������ا � َ���ص���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� َّره
( )25دمية الق�ص ��ر (العاين) ( 268رقم  ،)150املنتظم  ،281/8ذيل تاريخ بغداد  ،282/3ابن الأثري
 ،89-88/1البداية والنهاية  ،95/12ابن خلكان .368/3
* هو علي بن احل�سن بن عيل بن الف�ضل الكاتب (ت465هـ) املعروف بابن �ص ّر بعر .قال له نظام امللك:
�أنت ُ�ص� � ّردر ال ابن ُ�ص ّر بعر (املنتظم  ،)281-280/8قال ابن اجلوزي بعد �إيراد البيتني املتقدمني:
هذا ظلم فاح�ش ،ف�إنّ �شعره غاية يف احل�سن.
 -1ابن خلكان :لقب.
 -2ابن خلكان :عقو ًقا -ابن الأثري :تنظم.

()26
مما يتغ ّنى به[ :جمزوء الرمل]
وقال وهو ّ
�����ب �أ� ْ�����ش�����ـ�����وا
 -1ك����ي����ف ي����������ذوي عُ������ ْ�����ش ُ
� -2إن ي���� ُك����ـ����ن يف ال����ع���������ش����ـ����قِ ُح����ـ���� ٌّر
� -3أو ع����ل����ـ����ى ا ُ
حل���������س����ـ����ـ����ن َزك����ـ����ـ����ـ����ا ٌة

ٌ
��������������������رف َم�����ط�����ي�����ـ�����ـ����� ُر
ق����������ي ويل َط
ف���������أن��������ا ال�����ع�����ب�����ـ�����ـ����� ُد الأ�����س����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ُر
ف�������أن������ـ������ـ������ا ذاك ال���� َف����قِ����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ُر

( )26وفيات الأعيان  ،199-198/5تاريخ ابن الوردي � ،526/1سري �أعالم النبالء .410/18

()27
وقال[ :الب�سيط]
ْ -1
قل للذيـن جفوين �إ ْذ لهجـتُ بهـ ـ ُم
َر�ستْ
�ُ -2صدُّ وا و�أر���ض��وا محُ بي ُك ْم �إذا د َ
 -3م��ـ��ـ��ـ��اذا ي�����ض�� ّرك��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُم �أ ِّن��ـ��ـ��ي �أُحِ �� ُّب��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُم
ر ُح ّبكـ ـ ُم
� -4إن كنــتُ �أذك��ـ��ـ��ر �شي ًئا غ�ي َ

�����س
و����ص���ا َر ِذك���� ُره���� ُم ي��ج��ـ��ري م���ع ال�� َّن��ف ِ
��در���س
�����ري ج���دي���ـ���دٍ غ��ي��ـ�� ِر ُم��ن��ـ��ـ ِ
�آث����ـ����ا ُر ق ٍ
�������س
م���ع ال����ب���راء ِة م���ن ع��ي��ـ��ـ��بٍ وم����ن َد َن ِ
ي���ا ����-س���ادت���ي -ف���رم���اين ُ
اهلل ب��ا َ
خل�� َر ِ���س

( )27مر�آة الزمان .316/19
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()28
وكتب �إلى القائم ب�أمر اهلل* ،وكان قد ا�س ��تكتب �أهل الذ ّمة ،و�ض� � ّمن ابن ف�ض�ل�ان اليهودي
�ضياعه ،وفتك يف امل�سلمني [الكامل]
 -1يا َ
���ا����س
قري�ش والذي
ابن اخلالئفِ من
ٍ
ط����� ُه�����رتْ �أ����ص���و ُل���ه���م م����ن الأدن���ـ���ـ ِ
 -2ق�� َّل��ـ��ـ َ
��ا���س
��دت �أم��ـ��ر امل�سلميـ ــن ع��ـ��د َّوهُ ��م
م����ا ه���ك���ـ���ذا ف���ع���ل���ـ���تْ ب���ن���ـ���و ال��ع�� ّب��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
 -3ح��ا���ش��ـ��ـ َ
��ا���س
��اك م��ـ��ن ق��ـ��ول ال��رع��ي��ـ��ـ�� ِة �إ َّن��ـ��ـ��ه
���ا����س ل���ق���ـ���ـ���ا َء ا ِ
ن���ـ���ـ ٍ
هلل �أو ُم��ت��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
���ا����س
 -4ما العذ ُر �إن قالوا غـدًا هذا ال ــذي
و َّل�������ى ال���ي���ه���ـ���و َد ع���ل���ى رق��������ابِ ال���ن ِ
� -5أت��ق��ـ��ـ ُ
��ا���س
��ول ك��ان��ـ��ـ��وا و َّف���ـ���ـ��� ُروا �أموا َلن ـ ــا
ف��� ُب���ي���و ُت���ن���ـ���ا ق���ف���ـ���ـ���ـ��� ٌر ب���ـ���ـ�ل�ا �إي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
 -6ال ت��ذك ْ
���ا����س
��رن �إح�����ص��ا َءه��ـ��ـ��م م��ا و َّف ــروا
���ي الأن���ف ِ
ُظ���ل��� ًم���ا وت��ن�����س��ى محُ���� ِ���ص َ
ك�����س�� َب��تْ ي����ـ َ
��ا���س
 -7وخ���فِ اجل��ـ��زا َء غ���دًا �إذا ُو ِّف��ي��تَ م ــا
����داك ال���ي���ـ���و َم ب��ال��ق�����س��ط ِ
���را����س
ـ�ص
�أو ُم���ه���طِ ���ـ��� ٌع �أو م���ق���ن���ـ��� ٌع ب���ال���ـ���ـ���ـ���ـ ِ
 -8يف م��وق��ـ��ـ ٍ��ف م��ا فيــه �إ ّال �شاخِ ـ ٌ
��ا���س
� -9أع�ضا�ؤهم فيه ال�شهــو ُد و�سج ُنهـم
ن�����ـ�����ا ٌر وح���اك���م���ه���م ����ش���دي���ـ���د ال��ب��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
�لا���س
� -10إن مَتطلِ اليـو َم الدُّ يو َن مع الغنى
ف���غ���ـ���دًا ت���و ِّف���ي���ه���ـ���ا م���ـ���ع الإف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ
م��ت�����ص��رف��ي��ـ��ن ا ُ
���ا����س
 -11ال تعتذ ْر ع��ن �صرفه ْم بتع ّذر الـ ـ
حل����ـ����ـ����ـ���� ّذقِ الأك���ي���ـ���ـ ِ
�����ا������س
 -12ما كنتَ تفع ـ ُل بعدهم �إن �أهلك ــوا
ف���اف���ع ْ���ل وعُ������� َّد ال����ق����ـ����و َم يف الأرم ِ
( )28مر�آة الزمان  ،316/19تاريخ �إربل .140-139
* القائم ب�أمر اهلل� :أبو جعفر عبداهلل بن القادر ،ولد �سنة 391هـ وتولى اخلالفة عند موت �أبيه (422هـ)
وتويف 467هـ [تاريخ اخللفاء .]498-492
 -5يف تاريخ �إربل� :إن قلت.
 -8تاريخ �إربل :للرا�س.
 -10هذا البيت غري موجود يف تاريخ �إربل.

()29
وقال[ :الكامل]
� -1إن ك��ن��ـ��تُ ب��ع��دك��ـ�� ُم �أل���ف���ـ���تُ هجوعـا
�ي�ر ِذك��رك��ـ��ـ�� ُم فال
� -2أو ذق����تُ ح��ل��ـ�� ًوا غ َ
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هلل م���ا ���ص��ن��ـ��ـ��ع ال��ف��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
��راق ن��دام��ـ��ـ��ـ��ـ�� ًة
ِ -3
 -4لو قلتَ َ�س ْل �صارتْ جميع جوارحي

يف احل�����ـ�����الِ �أل�������س���ن��� ًة ت���ق���ـ ُ
���ول رج��وع��ـ��ـ��ا
م����ا ان���ف���ـ َّ
���ك � ِ���س��� ِّن���ـ���ي ب��ع��ده��ـ��ا م��ق��روع��ـ��ـ��ـ��ا

( )29مر�آة الزمان .316/19

()30
وقال[ :الكامل]
 -1ي��ب��ك��ـ��ي ف��راق��ك��ـ��ـ��ـ�� ُم َدم���ـ���ـً���ا وي��ج�� ُّل��ـ��ـ��ـ��ـ��ه
 -2م��ا �أن�����ض��ج��تْ ن���ا ُر ال��� َغ���را ِم َج��وان ً��ح��ا

ع����ن �أن جت������و َد ب����ه ال��� ُع���ي���ون ُدم���وع���ـ���ا
�إال و����ص���اع���ـ���ـ���دتِ ال����د ُم����ـ����ـ����ـ����و ُع جن��ي��ع��ا

( )30ت�شنيف ال�سمع يف ان�سكاب الدمع .121

()31
وقال[ :الرمل]
ّ � -1إن يف ط��������ريف دم�������و ًع�������ا َج���� ّم����ة
 -2ف�����ـ������إذا �أن���ف���ق���ت���ه���ـ���ـ���ا ف���ـ���ـ���ي ُف��رق��ـ��ـ��ـ��ـ��ة

ج�������ا َز يف اجل�������ود ب���ه���ا ح������ ّد ال����� َّ����س���� َر ْف
����وق ع��ل��ي��ه��ا ب���ا َ
���ج���ـ��� َل ال����� َّ����ش����ـ ُ
خل���لَ���ـ���ـ���ـ ْ���ف
ع ّ

( )31ت�شنيف ال�سمع .160

()32
وقال[ :الكامل]
لي�س ال�����ش��ري ُ��ف َم���نْ ال�����ش��راف ج���دودُه

�����س��ه � َ���ش��� ُر َف���تْ ف�����ذاك ���ش��ري ُ��ف
َم�����نْ َن�� ْف ُ

( )32فلك املعاين ق ،36مر�آة الزمان (ط مكة) .625

()33
وقال[ :الطويل]
 -1ت��وه��م �إن�����س��اين وق��د خ��ا� َ��ض �أدم��ع��ي
 -2ف��ل�� ّم��ا ر�أى م����ا َء ا َ
جل���م���الِ بخ ـ ـ ـ ِّد ِه

ال�سباح ِة ق��د ُح���ذِ ْق
�إل���ى َوج��هِ��ه � ْأن يف ِّ
و�أق����ب����ل ي��ب��غ��ي ال����ع����و َم يف ب���ح���ره َغ�����ر ِْق

( )33الوايف بالوفيات  ،504/25ت�شنيف ال�سمع  ،174عيون التواريخ (وفيات 468هـ).
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()34
وقال[ :الطويل]
���اب ُت��� ُ
��س��اق
� -1إن غ��ا� َ��ض دم�� ُع��ك وال���رك ُ
 -2ال تحَ ْ ��ب��ـِ��� َ��س��نْ م��ـ��ا َء اجل�� ُف��ـ��ـ��ونِ ف�إ ّن ـ ــه
 -3واح����ذ ْر م�صاحب َة ال�� َع��ـ��ـ�� ُذولِ ف�إ ّنـ ــه
 -4ل��و ح ّمــل ال�� ُع��ـ�� ّذ ُال �أع��ب��ـ��ـ��ا َء الهــوى
 -5لتي َّقنــوا � ّأن اجل��ب��ـ��ـ��ال ُمطيـقـ ـ ـ ـ ٌة
 -6ولقد زج ُ
ـرت الطيـ َر قبـل فرا ِقهــم
 -7ف��ذه��ل��ـ��تُ م��ـ��ن َف��ـ��ـ��ـ��رقٍ لعلمـي �أن��ـ��ـ��ـ��ه

م���ع م���ا ب��ق��ل��ب��ـ��ك ف��ه��ـ��و م��ن��ـ َ��ك ِن��ف��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
��اق
ل�����ك ي�����ا ل���دي���ـ���ـ��� َغ ه���ـ���واه���ـ���ـ���م دِري���ـ���ـ���ـ���ـ ُ
���اق
ُم����غ����ـ���� ٍر وظ����اه����ـ����ـ���� ُر عَ����ذ ِل����ـ����ه �إ����ش���ف���ـ���ـ���ـ���ـ ُ
���اق
���ص�������ص امل����ل���ا ِم وذاق�������وا
وجت������ ّرع������وا ُغ���� َ
وال�����ع ُ
�����ذل يف امل����ح����ب����وبِ ل��ي�����س ُي���ط ُ
���اق
ف�����ـ������إذا ل��ه��ـ��ـ��ـ��نَّ ب��ب��ي��ن��ه��ـ��ـ��م َت��ن��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
��اق
���ون ب���ع���د الإج����ت����م����ـ����ـ����ا ِع ِف����ـ����ـ ُ
����س���ي���ك ُ
����راق

منها:
 -8ال ي��ب��ع��ـ��ـ ْ
��دن َزي��ـ��ـ ٌ��ن م�����ض��ـ��تْ �أي��ا ُم��ـ��ـ��ـ��ه
نرج�سنــا ال��ع��ي��ـ ُ
��ون َو َوردن�����ا ال��ـ
� -9أي����ام
ُ
 -10ول��ن��ـ��ا ب����ـ����زورا ِء ال���ع���ـ���راقِ م��وا���س��ـ��ـ�� ٌم
 -11فلئن بكت عَيني د ًم���ا ���ش��و ًق��ا �إل��ى
 -12وع��ل��ى ُف���روع الأي���كِ ٌ
ورق ِ�صيغ يف
 -13م��ـ��ن بينهـن حمام ـ ٌة مفجوع ـ ـ ٌة
 -14ن��اح��تْ ف���أ���ض��ر َم يف ف�����ؤادي نوحها
 -15ال طرتِ �إذ ُل ِّبي �أطرتِ من ّ
ال�شجى
� -16أيــن الأغيلمــة الأول��ـ��ـ��ى ل��وال هـ ُم
 -17وك�أمنــا �أرماحهــم ب�أك ِّفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
��َ � -18ش�� ُّن��وا الإغ����ار َة يف ال�� ُق��ل��وبِ ب�أع ُي ٍـن
 -19وا�ستعذبـوا مـا َء ا ُ
جل ُفـونِ َف َع ّذ ُبــوا
 -20مُ
ُ
احلديث ب�أ ّنهم ن��ذروا دَمِ ــي
ونِ��ي
 -21ويقـ ُ
ـول قــو ٌم :لـو تبـدّل غريهــم
� -22أ ّن���ى ميي ـ ُل القل ُـب نحــو �سواه ــم
 -23بل كيف َتهوى الع ُ
ني نظر َة غريهم

وع����ل����ى ُم����� ُت�����ـ�����ونِ ُغ�������ص���ونِ���ه���ا � ُ
أوراق
ـ���غ���� ُّ���ض ا ُ
خل�����������دو ُد وخ����م���� ُرن����ا الأري ُ
����������اق
ك���ان���ـ���ـ���ت ت���ق���ـ���ـ���ا ُم ل��ط��ي��ب��ه��ـ��ـ��ا �أ�����س����ـ����ـ ُ
����واق
َ
ذاك ال����زم����ـ����ـ����انِ ف��م��ث��ل��ـ��ـ��ه ُي�������ش���ت���ـ���ـ���ـ ُ
���اق
�أع���ن���اقِ���ه���ـ���ـ���ا م���ـ���ن ذا ِت����ه����ـ����ـ����ا �أط����ـ����ـ����ـ ُ
����واق
ب����ه����دي����ل����ه����ـ����ـ����ـ����ـ����اَ ،ح������ ّن������ان������ـ������ة م����ق��ل�اق
ن����ـ����ـ����ا ًرا �أق����ـ����ـ ُّ
����ل ف���ع���الِ���ه���ـ���ـ���ـ���ا الإح������ـ ُ
������راق
ب����ل ال ا���س��ت��ق��ل ب���ح���م���لِ ����س���اقِ���ك � ُ
���س���اق
م�����ا ك������ان َط�����ع����� ُم هَ�������وى امل���ل���اح ُي ُ
�������ذاق
�أج�������س���ا ُم���ه���ـ���ـ���م و ُن�������ص���و ُل���ه���ـ���ـ���ا الأح ُ
��������داق
ال ي���رجت���ـ���ـ���ـ���ى لأ����س���ي���ـ���ـ���ـ���ره���ـ���ا �إط ُ
����ل���اق
الأُ������س�����ـ�����ـ�����را َء ح��� ّت���ـ���ى َد ّرت الآم����ـ����ـ����ـ ُ
����اق
�أ َو يل َد ٌم ب���ع���ـ���د ال���� ِف����ـ����ـ����راقِ ُي ُ
��������راق؟
ل�������س�ل�اه���ـ��� ُم ،م�����ا ����ض���اق���ـ���ـ���تِ الآف����ـ����ـ����ـ ُ
����اق
و�إل���ي���ه���ـ���ـ���ـ��� ُم ت���ق���ت���ـ���ـ���ـ���ـ���ادُه الأ����ش���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ُ
���واق
وه������� ُم لأح�����������داقِ الأن�����ـ�����ـ�����ا ِم حِ ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ُ
���داق
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يف ح���ل���ب���ة احل�������س���ن ال���ب���دي���ـ���ـ���ع � ِ���س���ب ُ
���اق

 -24ال�سابقــون الأ ّول��ـ��ـ��ـ��ون �إذا ج ـ ــرى

( )34ال ��وايف بالوفيات � ،503-502/25أورد ابن خلكان  12بي ًت ��ا منها ( ،)198/5و�أورد الكتبي  13بيتًا
منها يف املختار من رو�ض الأزهار (رقم  119برتقيمنا) وعيون التواريخ (وفيات 468هـ) ،و�ساق ابن
حمامة خم�س ��ة �أبيات منها يف :نفائ�س الأعالق ق ،138و�أورد العماد الأ�ص ��بهاين خم�س ��ة �أبيات منها
ون�س ��بها ملن�ص ��ور بن �صدقة الأ�س ��دي نق ًال عن ال�سمعاين :اخلريدة (الق�س ��م العراقي ،)176-1/4
ومن الق�صيدة  12بيتًا يف �شذرات الذهب  ،332/3ومنها �سبعة �أبيات يف �أخبار امللوك .174-173
( )24هذا البيت م�ضاف من (نفائ�س الأعالق).

()35
وقال[ :الطويل]
� -1أق��ـ��ول ل�صحبي ،وال��ن��ج��ـ��ـ��وم ك�أنهــا
ثوب هذا الليل ال يعرف ال ِبلى
� -2أرى َ

وق���د رك����دتْ يف ب��ح��ر حند�سها َغ��رق��ى
فهـل �أري��ـ��ن لل�صبـح ف��ـ��ي ذي��ل��ـ��ه فتقـا؟

( )35نهاية الأرب .137/1
 -1احلند�س :الليل ال�شديد الظلمة واجلمع احلناد�س ويف العامية العراقية:
الهِ ند�س ،بك�سر الهاء :من معجم العامية امل�ستمدة من الف�صيحة .32

()36
وقال ابن البيا�ضي[ :الب�سيط]
 -1قالوا ا�صطرب �أيها املُ�ضنى فقلتُ لهم
 -2ال�صب ـ ُر ال �ش َّـك حممــو ٌد عوا ِق ُبـ ـ ــه

كيف ا���ص��ط��ب��اري وقلبي خ��ائ ٌ��ف َوجِ ��� ُل
لكنني خ��ائ��ـ ٌ��ف �أن ينق�ضــي الأَ َج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُل

( )36الدر الفريد /2ق.217

()37
وقال[ :الب�سيط]
 -1ل��وال اخل���دو ُد ول��وال الأع ُ
�ي�ن ال ُّنج ُل
ّ � -2إن ال��ع��ي��و َن �إذا ا�ستمكنَّ م��ن رج��لٍ
 -3لي�س الهمـا ُم ال��ذي يحمي مط ّيتـ ِه
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تق ٌ
م����ا مَ َّ
�������س وال ع��م��ـ��ـ��ـ�� ُل
������ول لإب���ل���ي���ـ َ
ف��ع��ل َ��ن يف ال��ق��ل��بِ م���ا ال ي��ف��ع�� ُل الأ����س��� ُل
ي�����و َم ال�����ن�����زالِ  ،ون������ا ُر احل������ربِ ت�����ش��ت��عِ�� ُل

28

 -4لكنَّ َم��نْ َّ
غ�ض َطر ًفا �أو ثنى ب�ص ًرا

���ار����س ال��ب��ط�� ُل
ع���ن احل������را ِم ف�����ذاك ال���ف ُ

( )37مر�آة الزمان .316/19
 -2الأ�سل :نبات ذو �أغ�صان كثرية �شائكة الأطراف.

()38
وقال[ :الوافر]
����ف م������ا ُء ا ُ
 -1ب����وج���� ٍه � َ����ش َّ
����س����ن ف��ي��ه
حل����� ِ
 -2ي����ؤث���ـ���ر ف���ي���ه حل ُ
�����ظ ال���ع���ي���ـ ِ���ن ح��ت��ى

ف����ل����و ل���ث���م���ـ���تْ ���ص��ح��ي��ف��ت��ـ��ه ل�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��اال
ر�أي��������������تُ � َ�������س�������وا َده�������ا يف اخل���������� ِّد خ����اال

( )38ال ��وايف بالوفي ��ات � ،259/25أعي ��ان الع�ص ��ر  ،446/4ك�ش ��ف احلال ( 278رقم � ،)267ص ��حائف
احل�سنات (خمطوطة باري�س) ق.59

()39
وقال ال�شريف البيا�ضي يف عبد الواحد بن التميمي*[ :ال�سريع]
ك�����ن�����تُ ل������ه ِن������ َ
 -1ل��و ج����ا َد م��ن �أه����وى بن�صف ا���س��مِ ��ه
�����ص�����ف ا�����س����م����ه الأ ّولِ
( )39نتائج املذاكرة .52
رجح الأ�ستاذ �إبراهيم �صالح �أنه عبد الواحد بن رزق اهلل بن عبد الوهاب ،التميمي احلنبلي ،الفقيه،
* ّ
تويف �سنة 493هـ ،ينظر يف :الوايف بالوفيات .256/19

()40
وكتب �إلى القائم ب�أمر اهلل[ :الوافر]
� -1أم����ي����ـ����ر امل����ؤم���ن���ي���ـ���ن ن�����ـ�����دا ُء ع��ب��ـ��دٍ
 -2ف���ل���ي يف الأر� ِ���������ض ُم��� َّت�������س��� ٌع وق���ـ���و ٌم
 -3ول�������س���ـ���ـ���تُ ب�������ض���ـ���ار ٍع �إ ّال �إل���ي���ك���ـ���ـ��� ْم
 -4وه�������ذا �����ش����ـ����ر ُح ح������ايل ف��ا���س��م��ع��ن��ـ��ه

��رف � َ
�����ص َ
ي َ
��ص��رف ال���ده��� ِر �أه�لا
����راك ال ِّ
�أالق�����ـ�����ي ع���ن���ده���ـ���ـ��� ْم �أه���ـ���ـ�ل�ا و���س��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�لا
ف�����أ ّم����ـ����ا غ��ي��ـ�� ُرك��ـ��ـ��ـ��ـ��م ح��ا���ش��ـ��ـ��ـ��ا وك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�ل ّ
ا
ف��ق��ـ��ـ��د �أن��ه��ي��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه والأم����ـ����ـ����ـ���� ُر �أع��ل��ـ��ـ��ـ��ى

( )40مر�آة الزمان .318/19
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()41
وقال[ :الب�سيط]
 -1ي��ا
ليلتي ب��ـ��ذاك ال�شي ِـح وال���َّ��ض��ـ��الِ
ّ
 -2وي��ـ��ا م��رات��ـ��ع �أت���ـ���راب���ي ب��ـ��ذي � َ��س��لَ��ـ ٍ��م
 -3وي����ا م���ـ���ر�آب ن��ف�����س��ـ��ي وال���ذي���ـ���ن ه��ـ�� ُم
 -4قد كان قلبي بكم م�أوى ال�سرو ِر فم ْذ
 -5ف��ل��و ���ش��ري��تُ ب��ع��م��ر ���س��اع��ـ�� ًة �سلفتْ
ـوف على
 -6م��ا يل �أُع��ل��ل نف�سي بالوق ِ
�سن
 -7ق��د ُب�� ِّدل��تْ �صام ًتا م��ن ن��اط��قٍ َل ٍ
� -8أُم���ي���تُ م��ن ح��ـ�� ِّر �أن��ف��ا���س��ي خمائلَها
 -9و�أب��ت��غ��ي م��ن ر���س��و ٍم ق��د َد َر� ْ���س َ���ن بها
� -10أ�أرجت�����ي ال��ُب�ررُ َء منها وه���ي بالية
مل
َ -11م��نْ يل بكتمان م��ا �أل��ق��اه م��ن �أ ٍ
��ا���س م��ن�� ّف��ـ��رة
 -12ج�����س��ـ�� ٌم ن��ح��ي��ـ ٌ��ل و�أن��ف��ـ ٌ
 -13قالوا ت�شاغ َل ع ّنا وا�صطفى بد ًال
 -14وك��ي َ��ف �أُ���ش��غ�� ُل قلبي ع��ن حم ّبتكم
 -15ل��ي��ه َ��ن ق����و ٌم �أط���اع���وا يف ع��واذل��ه��م

وم��ن��ب��تِ ال��ب��ـ��انِ م��ـ��ن ُن��ع��م��ـ��ان ُع��ـ��ودا يل
لهفي على ما م�ضى من عَ�صرِك اخلايل
بالهجـر وال��و���ص��ـ��لِ �إع�لال��ـ��ي و�إب�ل�ايل
ن���أي��ت��ـ��ـ�� ُم ���ص��ـ��ـ��ا َر م����ـ�����أوى ك��ـ��ـ�� ِّل ب��ل��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ايل
م��ن عي�شتـي م��ع��ك��ـ�� ْم م��ا ك���ان بالغــايل
م���ن���ـ���ـ���ازلٍ �أق���ف���ـ���ـ���رتْ م��ن��ك��ـ��ـ�� ْم و�أط��ـ��ـ��ـ��ـ�لال
ون��اف��ـ��ـ�� ًرا ع��اط��ـ�ل ً
ا م��ـ��ن �أُن�����س��ك��ـ�� ْم حالــي
ط���ـ���ـ���و ًرا و�أب���ك���ـ���ي ف���أُح��ي��ي��ه��ـ��ـ��ا بتهمالــي
رج���� َع ال��ك��ـ��ـ��ـ�لا ِم وم����ا ي��ب��ه��م��ـ��ـ َ��ن ت�����س���آل��ـ��ي
��ات ك���ي َ
ه��ي��ه��ـ��ـ َ
���ف ي����ـ����داوي ب��ال�� ًي��ـ��ـ��ا ب��ال��ـ��ي
���رب ع���ن ب���اط ِ���ن احل����الِ
وظ����اه����ري م���ع ٌ
ع����واذل����ـ����ي ودم����ـ����ـ����و ٌع غ��ي��ـ��ر �أو���ش��ـ��ـ��ال��ـ��ي
م�� ّن��ـ��ا وذل����ك فِ��ع��ـ�� ُل اخل��ا ِئ��ـ��ـ ِ��ن ال��� َّ��س��ـ��ـ��ال��ـ��ي
وغ���ي���ـ���ر ذك���رك���ـ���ـ���م ي����ا ك���ـ���ـ��� َّل �أ���ش��غ��ـ��ال��ـ��ي
�إنيِّ ع��ل��ى ال��ع��ه��د يف ع�����ص��ي��انِ عُ����� ّذال

( )41م ��ر�آة الزمان  ،317-316/19عيون التواريخ (وفي ��ات  6 ،5 ،4 ،2 ،1-)468يف الدر الفريد /5ق
 ،470وال�ساد�س والتا�سع يف املنازل والديار.
 -1ال�شيح :طعمه م ّر وهو مرعى للخيل وال�ضال ال�سدر.
 -3م�ضاف من عيون التواريخ.
 -12م�ضاف من عيون التواريخ.
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()42
وقال[ :الب�سيط]
 -1قد كنت �أرغب خل َق اهلل يف ُخدع الـدّنيا م و�أط�����م�����ح�����ه�����ـ�����م ع�����ي����� ًن�����ا �إل�����������ى امل������ـ������الِ
ُ
عِ ���ن���دي ال��ق��ن��اع��ة وا���س��ت��ع��ذب��ت �إق��ل�ايل
 -2فمذ
خ�برت بني ه��ذا ال��زم��ان َحلَتْ
���ط ،ع��� ّل���ق���ـ���تُ ب�����اهلل �آم��ـ��ال��ـ��ـ��ي
 -3ف��ل��و رن��ـ��ت �أع��ي��ـ��ـ��ن الآم��ـ��ـ��الِ نحوهـم
م���ـ���ن ق���ا ِن���ـ���ـ ٍ
( )42الدر الفريد .310/4

()43
وقال[ :الوافر]
 -1لأي����ـ����ـ����ـ����ة عِ ���� ّل����ـ����ـ����ة ،ولأيّ ح���ـ���ـ���ـ���ـ���الٍ
 -2وب���دل���ـ���ت ال���ب���ع���ـ���ـ���اد م���ـ���ن ال����ت����داين
 -3ف������إن ت��ك��ن ال���و����ش���اة َ���س��ع��ـ��وا ب�����ش��ـ��يء
 -4و�إن �أك ق���د ج��ن��ي��تُ ع��ل��ي��ـ��ك ذن�� ًب��ـ��ا
 -5ف���ع���اق���ب���ن���ـ���ي ع��ل��ي��ـ��ـ��ه ب�����ـ������أيّ ���ش��ـ��يء
 -6و�إن ت���ـ���ك م��ث��ل��م��ـ��ا زع���م���ـ���وا م���ل���و ًال
���َ � -7ص ُ
�ب�رت ع��ل��ى م�ل�ا ِل���ك يل برغمي
 -8وزاد ال���������ش����ـ ُ
����وق ح���ت���ى ل�����و ر�آن����ـ����ي
 -9وق���ف���تُ �إل���ي���ك �أذك������ ُر ب��ع��� َ��ض م���ا بي
 -10ومل �أن�����ش��دك ح�ين �صرمت حبلي
 -11ف����إن ترجـع �إل���ى احل�سنـى ف�أهـ ً
ال

� َ���ص���رم���تِ ح���ب���ال و���ص��ل��ك م���ن ح��ب��ايل
وم����ـ���� ّر ال���ه���ج���ـ���ر م���ـ���ن ح��ل��ـ��و ال���و����ص���ـ���ال
����ي ف����ـ����ـَ����ـ����ـ���� ُر َّب وا� ٍ����������ش ب��امل��ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال
ع����ل����ـ ّ
ول����ـ����م �أ����ش���ع���ـ���ر ب���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ول �أو ف��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال
� َ
أردت ����س���ـ���وى ال���������ص����دود ف��ل�ا �أب������ايل
مل����ـ����ن ت���ه���ـ���ـ���ـ���وى ����س���ري���ـ���ـ���ع االن����ت����ق����ـ����ال
وق����ل����ـ����ت ع���������س����ى مت�����ـ����� ّل م����ـ����ن امل���ل��ال
ب������ه �أع�������ـ�������دى ع������ـ������د ٍّو ل����ـ����ي ر َث������ـ������ى ل��ـ��ي
ِل���ت���ع���ل��� َم ب���ع���د هَ����ج����ـ����رِك ك���ي���ف ح��ال��ـ��ـ��ـ��ي
ب���ـ���ـ���دا يل ف���ـ���ي حم��ب��ت��ك��ـ��ـ��م ب����ـ����دا ل��ـ��ـ��ـ��ي
ب����ـ����ذاك و�إن �أب���ي���ـ���ت ف���م���ـ���ا اح��ت��ي��ـ��ال��ـ��ي

( )43امل ��رج الن�ض ��ر للأ�س ��يوطي (خمط ��وط) ق ،38املنتظم فيه �س ��بعة �أبيات من القطعة ،وال�س ��اد�س
وال�سابع يف بديع �أ�سامة .131
 -3املنتظم� :ساع.
 -5املنتظم :فما.
 -10املنتظم :من حمبتكم.
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()44
وقال[ :الرمل]
� -1أن������������ا يف ال������دن������ي������ا ب�������ه م����ل����ت����ز ٌم

���ر����ش ات���ك���ايل
وع���ل���ي���ه ب���ع���د ذي ال��� َع���ـ���ـ ِ

( )44الدر الفريد /2ق.285

()45
وقال[ :الطويل]
� -1أب���� ُّث����هُ����م وج������دي وه����ـ���� ْم ب����ي �أع���ل���ـ��� ُم
��ي��ر م����ر ٍة
 -2وك�����م ع����ذل����وين ف���ي���ه��� ُم غ َ
 -3وج�������د ْ
مت ول���ك���ن���ي وج ُ
�������دت ع��ل��ي��ك�� ُم
� -4إذا ك���ان ق��ل��ب��ي م��وث�� ًق��ا يف حبالكم
 -5ف������ ْإن ���ش��ئ��ت��م �أن ت��ع��ذ ُل��وا ف�تر ّف��ق��وا

و�أرج�����ـ�����و ����ش���ف���ائ���ي م���ن���ه��� ُم وه������� ُم هُ ���� ُم
ف���ق���ل���تُ ل���ه���م ُ
واهلل ب���ال�������ص���دقِ �أع����ل���� ُم
لأ ّن����ك����ـ����ـ���� ُم م����ا ُج����د ُت����ـ���� ُم �إذ وج���دت���ـ���ـُ���ـ���ـ��� ُم
وج�����س��م��ي ل���دي���ك��� ْم ك��ي��ف �أف����ه���� ُم ع��ن��ك�� ُم
���ب ث����� ّم ت��ك�� َّل�� ُم��ـ��وا
�إل������ى � ْأن ي����ع����و َد ال���ق���ل ُ

( )45مر�آة الزمان .318-317/19

()46
وقال[ :الكامل]
َ -1ح������ورا ُء ت��ق��ت��ل َم����نْ رم��ت��ه بطرفِها
 -2و ُت���ِ��ص��ي ُ��ب �أ�سهمها ول��ي�����س ُي���رى د ٌم
 -3وت���ك���ـ���ا ُد ت�����س��ك��ـ�� ُر ب���احل���دي���ـ���ثِ لأ َّن��ـ��ـ��ه

ف������ك�������أ َّن �����س����ه���� َم حل����اظِ ����ه����ا َم�������س���م���و ُم
ف����ال����ق����ت����ـ����ل م����ن����ه����ا ظ������اه������ ٌر م���ك���ت���ـ���و ُم
عُ���������ص����ـ����رتْ ب���ح���ي���ث مي������ ّر ف���ي���ه ك������رو ُم

( )46الأف�ضليات .86

()47
وقال[ :الكامل]
 -1ق��د ح��ان م��ن �سف ِر ال���ُّ��ص��دو ِد ق��دو ُم
 -2مل ي��ب��ـ�� َق م�� ِّن��ي م��ـ��ا ي��ب��ي��ـ ُ��ن لناظِ ـ ــرٍ
 -3ل���و �أن���ه���ا ظ���ه���رت لأق�����ص��ـ��ر ع��اذل��ـ��ي
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ف�����إل����ى م���ت���ى ه������ذا ال������ ُّ�����ص�����دو ُد ي������دو ُم
����اب حت���ت���ه���ـ���ـ���ـ���نَّ ر� ُ����س����ـ����ـ����ـ����و ُم
�إ ّال ث����ي����ـ����ـ ٌ
�����ب امل������ع������دو ُم
ول�������ق�������ا َل ك����ي����ف ُي�����خ�����اط ُ
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ع���ن���ه���ـ���ـ���ا ب����ع����ـ����ـ����ـ����ذلٍ �إ َّن����ـ����ـ����ـ����ه ل���ظ��� ُل���ـ���ـ���ـ���و ُم
ع����م����ـ����دًا ف�����أب���������ص����ـ����ره����ا ي����ك����ـ����ا ُد ي���ل���ـ���و ُم

� -4إ َّن ال���ـ���ذي َي��ه��ـ��وى ظ��ل��ـ��وم وينتهـي
 -5م���ا الم ف��ي��ه��ـ��ـ��ا ع��ـ��ـ��ـ ٌ
��اذل ف��ب��ـ��دتْ ل��ـ��ـ�� ُه
( )47مر�آة الزمان .317/19

()48
ق ��ال ابن البيا�ض ��ي ملا كاتب ابن جهري* ملك الق�س ��طنطينية ،ور�أى ر�س ��وله خلو بغداد من
الع�ساكر[ :الكامل]
لمِ ُ���� َق���� ِّل����ـ����دٍ ف���ـ���ي الأم����ـ����ـ����ر غ���ي���ـ��� ِر ع��ل��ي��ـ��ـ��ـ ِ��م
��ص��ح
� -1أب���ل���غ هُ ���دي���ـ���تَ ر���س��ال��ـ�� ًة م���ن ن��ا� ٍ
م��ن��ع��ت ج���ف���ون ال��� َع���ي���ـ ِ���ن م����ن َت���ه��� ِوي���ـ ِ���م
 -2ك���م َح��ط��ـ��ة ل���ك م���ن وزي������رٍ �صعبة
ُ
الرتك نح َوك َجحف ً
م�����ن �أي��������ن ت����ع����رف ر�أي����������ه يف ال���������ش����و ِم
ال
 -3بالأمـ�س قاد
ت�������س���ري �إل����ي����ـ َ
����ك مجُ����ـ����ـ����دّة ب���ال���ـ���ـ���ـ���رو ِم
 -4والآن ق����د َد ّب����ـ����ت عَ���ق���ـ���ارب �آخ��ـ��ـ��ـ��رٍ
ف�ل��أن���ـ���ت م����ا ا����س���ت���ب���دل���ـ���ت غ��ي�ر م���ل���و ِم
 -5فاطلب لنف�سِ َـك ثال ًثـا تنجو بهــا
( )48فلك املعاين (خمطوط) ق.105
* ابن َجهري هو فخر الدولة �أبو ن�ص ��ر حممد بن حممد بن جهري وزير القائم ب�أمر اهلل واملقتدي و�ص ��ف
برجاحة العقل ،تويف �سنة 483هـ [الفخري .]295-292

()49
وقال[ :جمزوء الكامل]
 -1ي������ا م���ل���ب���� ً���س���ا م����ن����ي ا ُ
جل���� ُف����ـ����ـ����و َن
��������ن يف ي����دي����ـ����ـ َ
������ب ره��������ـ ٌ
����ك
 -2ال������ق������ل ُ
َ -3ح������������� ّرم ع�����ل�����ى عَ�����ي�����ن�����ي ال�������رق�������ا َد
 -4ل�������و مل ت�����ك�����ن ن������ظ������رت �إل����ي����ـ����ك
����������ث ا َ
 -5ال خ�����ي�����ـ����� َر يف ب ِّ
حل�������دي�������ثِ
� -6إنيِّ ع�������ش���ق���ت���ـ���ك ي����ـ����ا “بــدور”
ُ -7م������ ِّن������ي َ -ف�������� َد ْي�������� ُت��������كِ  -وارح�����م�����ي
 -8ال ت�����������س�����م�����ع�����نَّ ع������ل������ى َه�����ـ�����ـ�����وى
ّ � -9إن ال����و�����ش����ـ����ـ����ـ����ـ����ا َة �إذا ر�أوك
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و�������س������ال������ ًب������ـ������ا م������ن������ي ال����� َو������س�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����نْ
ف������م������ا ُت�������ري�������ـ������� ُد م������ـ������ن ال������� َب�������ـ�������ـ�������د َْن؟
ف������إن�����ه�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ا ر�أ��������������������س ال�����فِ�����ت�����ـ�����ـ�����ـ�����نْ
������س�����ل�����م�����ت م����������ن ُن������������������� َوب ال��������زم��������نْ
�إذا وف���������ي���������ـ���������ت ب���������ـ���������ه ف�����ظ�����ـ�����ـ�����ـ�����ن
�������ج�������نْ
و������������ص�����������ار ح����������� ُّب�����������كِ يل � َ�������ش َ
� َ�������ص������� ًّب�������ـ�������ا ب�������ح������� ِّب�������ـ�������كِ ُم�����ف����� َت�����ت�����ـ�����ـ�����نْ
ق������������������و َل ال���������������� َع����������������ذولِ ف������ت������ن������دم������نْ
َت��������ن��������� َّ��������ص��������ح��������وا ون��������������ه��������������وكِ ع��������نْ
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خ��������ف��������ق��������ـ��������ا َن ن�������ف�������ـ�������� ٍ�������س مم�����ت�����ح�����نْ

 -10ي��������ا م��������ن ت�����ع����� ّي�����ـ����� ُر ب����ال����ه����ـ����وى

( )49عيون الأخبار للأن�صاري (خمطوط) ج ،7منها �أربعة �أبيات يف (املرج الن�ضر .)20

()50
وقال وقد �سئل عن هذا الوزن[ :ال�سريع]
 -1ج�����ادك ي���ا دار اخل���زام���ى وال���ب ْ
���ان،
َ -2ت�����ش��ه��ـ�� ُد ب���الأم���ـ���واه ف��ي��ـ��ه ال��ن��ي��ـ ْ
��ران،
ْ
العط�شان،
 -3ت�سقى [ ] �إل��ي��ه ���ش��راك
 -4م���ط���ار ًف���ـ���ا خم��ت��ل��ف��ـ��ات الأل���ـ���ـ���ـ ْ
���وان،
 -5فت�سكن احل���وت م��ك��ان ال��� ِّ��س��رح ْ
��ان،
 -6م��ل��م��ل��ـ�� ٌم م���ـ���ن ب���ق���ـ���لٍ وح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ْ
��وذان،
] ك���ف���ـ ْ
���ان،
� -7إذا [
 -8ع��م��ي��ـ��رة ال��ع��ب��ـ��د ب��ح��ـ��ـ��ر ال ْ
أردان،
� -9أ���ض��ل��ل��تُ ق��ل��ب��ي ف��ي��ك م��ن��ذ �أزم���ـ���ان،
 -10ق����ال :ع����دّو يف ال���ُّ��ض��ل��و ِع يل ك ْ
���ان،
 -11ف�ل�ا دن����ت يل م���ن م��ه��ا وج��ن��ت��ان،
 -12وك����� ّر ع���ن َق�����ص��دِ � َ��س��ب��ي��ل��ي عَ���ن���ان،
� -13إذ م����ا ب���ق���ي ّيف خ���ي���ال ج��ث��م��ان،
� -14إن ك���ان م��ا ذق���ت ال����ردى ف��م�ل�آن،
 -15فل�ستُ �أب��غ��ي��ه ف���أه��وى ال��وج��دان،
 -16وك ُّ
��ص��ن ب��ال��ن�����س��ي��م َن���� ْ���ش ْ
���وان،
����ل ُغ��� ٍ
 -17ج����ري ح���م���ام���اتٍ ب��غ�ير ور� ْ
����ش����ان،

م��ب��ت�����س��ـ��م ب���اك���ي ال�������ش���ـ���ـ����ؤون م���رن���ـ ْ
���ان
ذو هُ ������ـ������دبٍ  ،و�إن ل���ـ���ه ����ش���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ْ
���روان
ر ًي��������ا وي���ك�������س���ـ���ـ���و م����ن����ه ك������� ّل عَ���ط���� ْ
���ش���ان
ح����ت����ى ت����ق����ـ���� ّر ب�����ال�����وه�����ـ�����ا ِد ال����غ����ـ����ـ ْ
����دران
وي����ع����ت����دي ه�������ام ال�����وه�����ـ�����اد ال����غ����رث ْ
����ان
��ب��ن ب����ال����ن����ور وه����ـ����ـ����نّ � ُ���ش��� ّب���ـ���ـ ْ
ق�����د � ِ�����ش َ
���ان
َخ����ل����تْ ب���ه���ات���ي���ك ال������ ُّر َب������ى وال��ك��ث��ب��ـ��ـ��ان
�أو زي����ن����ب ال�����رك�����ب م�������ش���ت ب��ن��ع��م��ـ��ـ��ان
ط������و ًع������ا ،ف����م����ا �أ�����س����ع����ى ل�����ه ب���ن�������ش���دان
مل ي��غ��ت��م�����ض وه�����و م���ع���ي [ ] ع��ي��ن ْ
��ان
�����ي الأح������ـ������ـ ْ
������زان
ه������و ال����������ذي د َّل ع�����ل ّ
ومل ي�����ـ�����ـ�����دع م����� ِّن�����ـ�����ي �إ ّال ع����ن����ـ����ـ ْ
����وان
وق�����������ال وال������وج������ـ������د ع����ل����ي����ه ق�������ـ ْ
�������دران
ت�����رك�����ت�����ه وم����������ا ا�����ش����ت����ه����ـ����ى مل��������ا ك ْ
��������ان
���ر����س ب���الأغ�������ص���ان (؟)
ول��ل�����ص��ب��ا ي���ح ُ
وق������د ح����ك����تْ خ����ي���� ُل ال�������ص���ب���ا ب���امل���ي���دان
�������اب وال ل�����ه�����ا ث�����ـ ْ
�����ان
م�������ا م����ع����ه����ـ����ا ن�������ـ ٌ

( )50عيون التواريخ البن �ش ��اكر الكتبي ،خمطوطة غري مرقمة (حوادث 468هـ) ،واملخطوطة �س ��قيمة،
�شملها الطم�س وال�سواد.
وال�سرحان الأ�سد بلغة هُ ذيل [الدمريي  ]522/2والغرثان :اجلائع.
ال�سرحان :الذئب ِّ
ِّ -5
 -6احلوذان :نبات يعرف بعدة �أ�سماء ،ينظر :عمدة الطبيب .335 ،247
-17الور�شان :طري هو ذكر القماري وبع�ضهم ي�س ِّميه الور�شني (الدمريي).
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()51
وقال[ :املديد]
 -1ج��������اء وف��������� ُد ال������ري������ح ف���اع���ت���ن���ق���ت
 -2ك�����ـ�����ـ����� ّل ف�����ـ�����ـ�����ـ�����ر ٍع م������ـ������ال ج����ان���� ُب����ـ����ه
 -3وك���������������� ّأن ال������ـ������ـ������رو� َ������ض م���ك���ت�������س��� ًي���ا
 -4ك���� َّل����م����ـ����ا ق���� َّب���� ْل����ـ����ـ����تُ زه���ـ���ـ���ر َت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه

ف������ي������ـ������ه � ٌ
أوراق و�أغ���������������ص�������ـ�������ـ ُ
�������ان
ف������������ك�������������أ َّن الأ����������ص���������ـ���������ـ��������� َل ��������س�������ك ُ
�������ران
ب���������س����ق����ي����ـ����ط ال�������ط�������ـ������� ِّل عُ������ري������ـ������ـ ُ
������ان
خِ ��������� ْل���������تُ �أ َّن ال�������� َق ْ
��������ط�������� َر غ�������رث ُ
�������ان

( )51التذكرة الفخرية .248-247
 -4غرثان :جائع.

()52
�أن�شد �أبو جعفر بن البيا�ضي ببغداد[ :الطويل]
و�إخ�������وا َن � ِ���ص���دقِ ال���� ِّ���ص���دْقِ ي��رت��ق��ب��ون
 -1وف���ارق���تُ �أح��ب��اب��ي و�أه��ل��ي وج�يرت��ي
دم�������و ُع ُدم������وعِ ������ي ،ال ُدم��������و ُع ُج���� ُف����ون
�ْين حتى ك�أ ّنها
 -2وف��ا���ض��تْ دم���و ُع ال�� َع نْ ِ
( )52معجم ال�سفر ( 155رقم .)481

()53
وقال �أبو جعفر م�سعود بن احل�سن العبا�سي[ :الطويل]
ب��ق��ل��ب��ـ��ي ،و� ْإن ل���ـ���م ُي�����دْرك�����ا ب��ع��ي��ـ��ا ِن��ـ��ي
� -1أال ي���ا َخ��ل��ي��ل��ـ َّ��ي ال��� ّل���ذي���ـ���ن �أراه���م���ـ���ا
���َ � -2ض���م���ن���تُ ع���ل َّ���ي امل َ
وع����ن����دي � َ���س���ق���ـ���ا ٌم ك����اف����ـ ٌ����ل ِب�������ض���م���ـ���ان
��������وت مل����ا ن���أي��ت��م��ا
 -3ف��ل��وال ُم��� ًن���ى �-أخ���ل���و ب��ه��ا ف ُتعِينني
ع��ل��ى حِ ��ف ِ��ظ َن�� ْف�����سِ ��يُ -م���تُّ م��ن��ذ َزم���انِ
ع��ل��ى ا َ
 -4وع���ن���ديَ � ٌ
��ش��وق ل��و َق�����س��م��تُ َي�����س�يره
خل���ل���قِ مل َي�� ْن��ه�����ض ب���ه ال�� َّث��ق�لانِ
ف���ل���وال � ُ���ض���ل���وعِ ���ـ���ي َه����ـ���� َّم ب���ال َّ
َ -5و َوج���� ٌد ي��زي�� ُل ال��ق��ل َ��ب َع���نْ م�ستق ِّره
���ط��� َي���ـ���ـ���رانِ
هلل ه ْ
مب���ث���ـ���لِ ال������ذي ب����ي �أ ّي�����ه�����ا ال����� َّرج��ل��انِ ؟
َ���ل ���ش��اه��دتمُ��ا �أو �سمعتما
 -6ف��ب��ا ِ
ف���ه���ل مِ ���ث���لَ���ـ���ه �أو ب��ع��� َ��ض��ـ��ه تجَ ِ ����ـ����ـ����دان؟
 -7ف���ه���ذا ه����� ًوى ل���والك���م���ا م���ا وج��دت��ه
َزم����������اين َك�����ف�����اين ط����������ار َق ا َ
 -8م��ن��ح��ت��ك��م��ـ��ا ودًّا ل���و ا ِّن���ـ���ي َم��ن��ح�� ُت��ـ��ه
حل������� َدث�������انِ
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� -9أال َن ال��هَ�� َوى َ�صعبي وذ َّل���ل جانبي

و�أل����ق����ـ����ى �إل�����ـ�����ى �أي���دي��� ُك���م���ـ���ا ب��ع��ن��ـ��ـ��ـ��ان

( )53احلما�س ��ة ال�ش ��جرية ( 665-644رقم  .)559البيت الثالث يف الدر الفريد  ،227/4وفلك املعاين
ق.110

()54
وقال ال�شريف م�سعود البيا�ضي يرثي َحبيبته -وهو �آخر ما قاله ،فيما ذكره ابن اجلوزي يف
كتابه «املفتاح»*[ :الب�سيط]
َ
ف��ل��ي�����س ي��ن��ف�� ُع َم�����س��ك��ـ ٌ
��ون ب�ل�ا � َ��س�� َك��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��ن
الوقوف على الأط�لال وال ِّد َم ِن
 -1دع
ب���ع���د ال���� ِف����ـ����راقِ وال �آوي �إل������ى وط���ـ ِ���ن
� -2أم���ا ت��ران��ـ��ي ال �أَ ْل���ـِ���وي علـى َطلَـ ــلٍ
��ص��اب فيها ال���� َّردَى م��ن ك��ان ي�ؤن�سني
 -3وكيـف ي�أن ُـ�س قلبي ب��ال��دي��ـ��ا ِر وقــد
�أ� َ
�أف���ن���ي���تُ ب���ع���دَهُ ���م َدم����عِ����ي م���ن ا َ
� -4إ َّن ال��ذي��ـ��ـ��ن �أذاق��ـ��ون��ـ��ـ��ـ��ي فِـرا َقه ـ ـ ـ ُم
حل�����زنِ
���ض�� ًّن��ا مب��ا ف��ي��ه �أن َي��ب��ق��ى ع��ل��ى ال��� َّز َم ِ���ن
 -5هلل م��ـ��ن لعبـت �أي��ـ��ـ��دي املَ�� ُن��ـ��ـ��ـ��ونِ به
 -6جعلتُ روحِ ���ي ل��ه م��ن روح��ه عِ ً
ُم���ق���ي���م���ـ��� ًة م��ع��ـ��ـ��ه يف ذل���ـ���ـ���ك ال�� َك�� َف��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��ن
و�ضا
و� ُ
����ص����رت ك���املَ��� ْي���تِ �إذ ال روح يف ب���دن
 -7ف�����ص��ـ��ار ك��احل ِّ��ي �إذ روح��ـ��ي حت ُّ���ل به
�����اب ت����أب���ى �أن ت�����ص��اح��ب��ن��ي
ت�صحب روحي بعدَه ج�سدي؟
 -8وكيف
وك�����ان �إن غ َ
ُ
( )54منازل الأحباب  ،303النجوم الزاهرة ( 125رقم  ،)123الوا�ضح املبني .366
* املفتاح :ال ِذكر لهذا الكتاب يف (م�ؤلفات ابن اجلوزي) لعبد احلميد العلوجي.
 -5النجوم الزواهر :الظنون (حتريف).

()55
وقال[ :الطويل]
� -1أل��ف��تُ َّ
ال�ض َنى م��ن بعدِ كم فلو ا َّن��ه
 -2و���ص��ار ال��ب��ك��ا يل م���ؤن��� ً��س��ـ��ا ف��ل��و ا َّن��ـ��ه

ي�����ـ ُ
�����زول �إذا عُ����دت����ـ����م َح����� َن����� ْن�����تُ �إل���ي���ـ���ه
ت�����غ����� ّي�����ب ع�������ن ع����ي����ن����ي ب�����ك�����ي�����تُ ع���ل���ي���ه

( )55امل�س ��تفاد  ،393عيون التواريخ (وفيات 468هـ) ،الوايف بالوفيات  ،503/25ت�ش ��نيف ال�س ��مع ،87
مر�آة الزمان .318/19
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()56
وقال م�سعود[ :الطويل]
 -1و�إ ّن�������ا �إذا الأروا ُح َذاب�������تْ مخَ���اف��� ًة
 -2م��ت��ى م��ا �أردن�����ا � ْأن ي����ذا َق َح��دِ ي�� ُدن��ا

م��ت��ح��ن��ا ب����أ����ش���ط���ان ال����رم����اح رك���اي���اه���ا
َخ���لَ���ق���ن���ـ���ا ب���ح���ـ��� ِّد امل�����ش��رف��ي��ـ��ة �أف���ـ���واه���ـ���ـ���ا

( )56الأف�ضليات  ،85ثمرات الأوراق .402
 -1الثمرات :فتحنا ،واملتح :االنتزاع.
 -2امل�شرفية تن�سب �إلى �سيوف �شهرية يف بالد ال�شام.

وقال يف جاري ٍة �أَ َح َّبها[ :الطويل]
 -1خ��ل��ي��ل َّ��ي م����ـ���� َّرا ب���ال���ع���ـ���راق َف��ن��ادي��ـ��ا
 -2ف������إن �أن���ت���م���ا �أع��ي��ي��ت��م��ا يف اب��ت��غ��ائ��ه

()57
�أال َم��ن ر�أى َقل ًبا مِ ��ن ال�� َو ْج��دِ خاليا؟
ومل جت���ـ���ـ���داه َف��اب��غ��ي��ـ��ـ��ا ل���ـ���ي ن��اع��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا

( )57منازل الأحباب  ،302الوا�ضح املبني  ،366تزيني الأ�سواق .242
 -2التزيني :فابعث �إ ّ
يل.

()58
وقال[ :الطويل]
 -1يقولون يل �إن ك��ان �سم ُع َك عا�ش ًقا
 -2فقلتُ لهم :قد ملتُ طريف ،فقال يل

ف��م��ا ب ُ
���ال دم��� ِع ال�� َع�ين يف ا َ
خل���� ِّد ج��اري��ا
�أمت���ن���ع���ن���ي مِ ������نْ � ْأن �أُ�����س����اعِ ���� َد ج��ا ِري��ـ��ـ��ـ��ا

( )58معجم ال�س ��فر ( 448رقم  ،)1533امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد  ،230الوايف بالوفيات ،503/25
تاريخ الإ�سالم للذهبي .270/10

()59
قال[ :اخلفيف]
�����س يل � َ���ص���اح ٌ���ب م���ع ٌ
�ي�ن ���س��ـ��ـ��وى
 -1ل��ي َ
� -2أن������ا �أ����ش���ك���و ُب����ع���� َد احل���ب���ي���ب �إل��ي��ـ��ه

ال���ل���ي���ل �إذا ط�������ا َل ب����ال���������ص����دو ِد ع��ل�� ّي��ا
وه������و ي�����ش��ك��ـ��و ُب�����ع����� َد ال����� َّ����ص����ب����ا ِح �إل��� ّي���ـ���ا

( )59املنتظ ��م  ،300/8امل�س ��تفاد م ��ن ذيل تاريخ بغ ��داد  ،230عيون التواريخ (خمط ��وط غري مرقم)،
(وفيات 468هـ) ،البداية والنهاية  ،114/12مر�آة الزمان .318/19
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الهوامش:
* جليل �إبراهيم العطية  -باري�س
** م�صادر ومراجع ترجمة ال�شريف البيا�ضي:
دمي ��ة الق�ص ��ر لأب ��ي احل�س ��ن الباخ ��رزي  ،268/1املنتظم الب ��ن اجل ��وزي  ،300/8اللباب (اخت�ص ��ار
ال�س ��يوطي)  ،39الكامل البن الأثري  ،88/10امل�ستفاد من تاريخ بغداد البن الدمياطي  ،230-229تاريخ
�إرب ��ل  ،139/1وفيات الأعيان ( 197/5رقم � ،)719س�ي�ر النبالء للذهب ��ي  ،409/18تاريخ ابن الوردي
 ،478/1خمت�ص ��ر التاري ��خ البن الكازروين  ،209مر�آة اجلنان ل�س ��بط بن اجل ��وزي ج 3وج ،)19البداية
والنهاي ��ة  ،113/12النج ��وم الزاه ��رة  ،103/5النجوم الزواهــــ ��ر يف معرفـــــ ��ة الأواخــــر البن اللبودي
� ،126-125ش ��ذرات الذهب  ،331/3الأعالم للزركلي  ،218/7ال�ش ��عر العربي يف العراق وبالد العجم
لعلي جواد الطاهر .255
( )1قيل له البيا�ض ��ي لأن �أحد �أجداده كان يف جمل�س �أحد اخللفاء مع جماعة من العبا�س ��يني ،وكانوا قد
لب�سوا �سوادًا ما عداه ،ف�إنه لب�س ً
بيا�ضا فقال له اخلليفة :من ذلك البيا�ضي؟ فثبت ذلك اال�سم عليه
وا�شتهر [الأن�ساب  -البيا�ضي].
( )2باب �أبرز ب�شرقي بغداد وهي حمالت الف�ضل واحلمام املالح والبارودية اليوم.
*** العرب :البيت خمتل.
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املصادر واملراجع:
� -1أخبار امللوك ونزهة املالك واململوك يف طبقات ال�ش ��عراء للملك املن�ص ��ور حممد بن عمر الأيوبي حت:
د .ناظم ر�شيد ،دائرة ال�ش�ؤون الثقافية ،وزارة الثقافة ،بغداد2001 ،م.
 -2الأعالم خلري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،بريوت1979 ،م.
� -3أعي ��ان الع�ص ��ر و�أعوان الن�ص ��ر ل�ص�ل�اح الدين ال�ص ��فدي ،حت :د .علي �أبو زيد ورفاق ��ه ،دار الفكر،
مطبوعات مركز جمعة املاجد (دبي) ،دم�شق 1418هـ1008 /م.
 -4الأف�ض ��ليات البن ال�صرييف ،حت :د .وليد ق�ص ��اب وعبدالعزيز املانع ،مطبوعات جممع اللغة العربية،
دم�شق1403 ،هـ1982/م.
 -5الأن�س ��اب لل�سمعاين ،باعتناء عبداهلل عمر البارودي ،م�ؤ�س�س ��ة الكتب الثقافية ،دار اجلنان ،بريوت،
1408هـ1988/م.
 -6البداية والنهاية البن كثري ،مكتبة املعارف ،بريوت1408 ،هـ1988/م.
 -7البديع يف البديع لأ�سامة بن منقذ باعتناء عبد مهنا ،بريوت1987 ،م.
 -8تاريخ �إربل البن امل�ستويف ،حت� :سامي خما�س ال�صقار ،وزارة الثقافة ،بغداد1980 ،م.
 -9تاريخ الإ�س�ل�ام ووفيات امل�ش ��اهري والأعالم للذهبي ،حتّ :
ب�ش ��ار عواد ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت،
2002م.
 -10تاريخ اخللفاء لل�سيوطي ،حت� :إبراهيم �صالح ،دار �صادر ،بريوت1997 ،م.
 -11تاريخ �أبي الفداء (املخت�صر يف �أخبار الب�شر) ،ط .بريوت.
 -12تاريخ ابن الوردي ،من�شورات املطبعة احليدرية ،النجف1389 ،هـ1969/م.
 -13الترب امل�س ��بوك خلزانة �س� � ّيد املل ��وك لعمر بن علي العلوي ،خمطوطة �ش�س�ت�ر بت ��ي (�إيرلندة) رقم
.3735
 -14التذكرة احلمدونية البن حمدون ،حت� :إح�سان عبا�س وبكر عبا�س ،دار �صادر ،بريوت1996 ،م.
 -15تزيني الأ�سواق يف �أخبار الع�شاق لداود الأنطاكي ،ط .بريوت.
 -16ت�ش ��نيف ال�سمع يف ان�س ��كاب الدمع ل�صالح الدين ال�صفدي ،حت :حممد عاي�ش ،دار الأوائل ،دم�شق،
1425هـ2004/م.
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 -17متثال الأمثال للعبدري ال�شيبي ،حت :د� .أ�سعد ذبيان ،دار امل�سرية ،بريوت1402 ،هـ1982/م.
 -18ثمرات الأوراق البن حجة احلموي ،حت :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة1971 ،م.
 -19احلما�س ��ة ال�ش ��جرية البن ال�ش ��جري ،حت :عبداملعني امللوحي و�أ�س ��ماء احلم�ص ��ي ،من�شورات وزارة
الثقافة ،دم�شق1970،م.
 -20حياة احليوان الكربى للدمريي ،حت� :إبراهيم ح�سني �صالح ،دار الب�شائر ،دم�شق1426 ،هـ2005/م.
 -21خريدة الق�ص ��ر وجريدة الع�ص ��ر للعماد الأ�ص ��بهاين ،حت :حممد بهجة الأثري( ،الق�سم العراقي)
من�شورات املجمع العلمي العراقي ووزارة الثقافة ،بغداد.
 -22الدر الفريد وبيت الق�صيد البن �أدمير ،م�صورة معهد فرانكفورت.
 -23دمية الق�صر وع�صرة �أهل الع�صر لأبي احل�سن الباخرزي ،حت :د� .سامي مكي العاين ،دار العروبة،
الكويت ،ط1405 ،2هـ1985/م.
 -24ديوان ابن ر�شيق ،حت :عبدالرحمن ياغي ،دار الثقافة ،بريوت.
 -25ديوان ال�صبابة البن �أبي حجلة ،حت :حممد زغلول �سالم ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية1987 ،م.
 -26ذي ��ل تاري ��خ بغداد الب ��ن النجار ،حت :قي�ص ��ر فرح ،دائ ��رة املع ��ارف العثمانية ،حيدر �آب ��اد الدكن،
1404هـ1986/م.
 -27رحلة ابن مع�ص ��وم املدين ،حت� :ش ��اكر هادي �ش ��كر ،عامل الكتب ومكتبة النه�ض ��ة العربية ،بريوت-
بغداد1408 ،هـ1988/م.
 -28زبدة التواريخ (�أخبار الأمراء ال�س ��لجوقية) ل�ص ��در الدين علي بن نا�صر احل�سيني ،حت :حممد نور
الدين ،دار اقر�أ ،بريوت1406 ،هـ1986/م.
� -29سيا�س ��ة نامة �أو �س�ي�ر امللوك لنظام امللك الطو�س ��ي ،ترجمة د .يو�س ��ف ح�س�ي�ن بكار ،دار الثقافة،
الدوحة ،ط1987 ،2م.
� -30سري �أعالم النبالء للذهبي ،حت� :شعيب الأرنا�ؤط وحممد نعيم العرق�سو�سي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،3
1406هـ1986/م ،بريوت.
� -31شذرات الذهب البن العماد ،دار ابن كثري ،دم�شق1410 ،هـ1989/م.
ِّ -32
ال�ش ��عر العرب ��ي يف الع ��راق وب�ل�اد العج ��م ،د .عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر ،دار الرائد العرب ��ي ،بريوت،
1985م1405/هـ.
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� -33صحائف احل�سنات للنواجي (خمطوطة باري�س ( )3401عربيات).
 -34عم ��دة الطبي ��ب يف معرف ��ة النبات لأبي اخلري الإ�ش ��بيلي ،حت :حممد العرب ��ي اخلطابي ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت1995 ،م.
 -35عيون الأخبار وغرر احلكايات والأ�ش ��عار ملحمد بن علي الأن�صاري (خمطوطة م�صورة عن توبنجن
الأملانية).
 -36عيون التواريخ ملحمد بن �شاكر الكتبي (�أجزاء متفرقة منه).
 -37الفخري يف الآداب ال�سلطانية البن الطقطقي ،ط .دار �صادر ،بريوت.
 -38فلك املعاين البن الهبارية (خمطوطة م�صورة).
 -39الكامل البن الأثري ،ط .دار �صادر ،بريوت.
 -40الك�شكول للبهاء العاملي باعتناء الطاهر الزاوي ،ط .م�صر.
 -41مباهج الفكر ومناهج العرب للوطواط (خمطوطة بغداد رقم .)1250
 -42حما�ضرات الأدباء للراغب الأ�صبهاين ،حت :د .ريا�ض مراد ،دار �صادر ،بريوت2004 ،م.
 -43املحمدون من ال�شعراء للقفطي ،حت :ريا�ض مراد ،مطبوعات جممع اللغة العربية ،دم�شق.
 -44املخت ��ار م ��ن رو�ض الأزهار وحديقة الأ�ش ��عار ملحمد بن �ش ��اكر الكتبي ،حت :جلي ��ل العطية ،بريوت،
2015م.
 -45خمت�صر �شرح المية العجم للدمريي ،حت :حممد �شادي عرب�ش ،دار املنهاج ،جدة1428 ،هـ2008/م.
 -46مر�آة الزمان ل�سبط ابن اجلوزي:
 -1حت :م�سفر بن �سامل الغامدي ،مطبوعات جامعة �أ ّم القرى ،مكة املكرمة1987 ،م.
 -2ج ،19حت :حمم ��د �أن� ��س اخل ��ن وكام ��ل حمم ��د اخل ��راط ،من�ش ��ورات الر�س ��الة العاملية ،دم�ش ��ق،
2013م1434/هـ.
 -47املرج الن�ضر ل�صالح الدين الأ�سيوطي ،خمطوطة باري�س  3385عربيات.
 -48امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن النجار ،حت :قي�صر �أبو فرح ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �آباد
الدكن1399 ،هـ1979/م.
 -49امل�ستطرف للأب�شيهي ،حت� :إبراهيم ح�سني �صالح ،دار �صادر ،بريوت1999 ،م.
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 -50معاهد التن�صي�ص للعبا�سي ،حت :حممد حمي الدين عبداحلميد ،عامل الكتب ،بريوت.
 -51معجم الأدباء لياقوت احلموي ،حت :د� .إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت1993 ،م.
 -52معجم البلدان لياقوت احلموي ،دار �صادر ،بريوت.
 -53معجم ال�سفر للحافظ ال�سلفي باعتناء عبداهلل البارودي ،دار الفكر ،بريوت1993 ،م1414/هـ.
 -54من معجم العامية امل�ستمدة من الف�صحى لنبيل �إبراهيم العطية ،املو�سوعة الثقافية ،دائرة ال�ش�ؤون
الثقافية العامة ،بغداد2005 ،م.
 -55منازل الأحباب ومنازه الألباب ملحمود احللبي ،حت :د .حممد الديباجي ،دار �صادر ،بريوت2000 ،م.
 -56املنازل والديار لأ�سامة بن منقذ ،حت :م�صطفى حجازي ،القاهرة1992 ،م.
 -57املنتظم البن اجلوزي ،ط .دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �آباد الدكن (الهند) 1358هـ.
 -58م�ؤلفات ابن اجلوزي لعبداحلميد العلوجي ،من�شورات مركز املخطوطات والرتاث والوثائق ،الكويت،
1312هـ1992/م.
 -59النبات لأبي حنيفة الدينوري ،حت :حممد حميد اهلل ،املعهد العلمي الفرن�سي ،القاهرة1973 ،م.
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ِّ
املتلقي
منزلة
يف النقد العربي القدمي
*

بقلم� :أ .عبداهلل بن عيني

اهتماما كب�ي ً�را ،و�أواله عناية كربى ارتكزت عليها
اهت ��م النقد العربي القدمي باملتل ِّقي
ً
الدرا�س ��ات النقدية القدمية على اختالف مرجعياتها ،وك�أنّ الإبداع ما كان ليكون لوال هذا
ملزما برعاية �إبداعه و�صيانته ب�شكل ير�ضي الذي من
املتلقي ،ف�أ�ص ��بح املبدع -لأجل هذاً -
�أجله كان هذا الإبداع ،ومن َثم ميكن القول �إنّ هذا املتلقي كان حا�ض ًرا «با�ستمرار داخل كل
كتابة �إبداعية وال ميكن �إطال ًقا طرده خارج �أ�س ��وارها �ش ��ئنا �أم �أبينا ،هذا املنظور جزء من
م�صري الن�ص الإبداعي»(.)1
ولع ��ل ه ��ذا ما دف ��ع ن ّقادنا القدامى �إلى ر�ص ��د املالم ��ح التي يجب توافره ��ا يف متلقي
الن� ��ص ،وحتديد ال�ص ��فات التي يكون عليها ،والتي من �ش� ��أنها �أن ت�ؤهل ��ه لفهم الإبداع على
واهتماما
حقيقت ��ه ،و»يالحظ قارئ تراثن ��ا النقدي والبالغي موق ًفا وا�ض � ً�حا من الق ��ارئ،
ً
ب ��دوره� ،إذ ميكننا الزعم بوج ��ود عالقة ما بني املبدع واملتلقي ،بد�أت مالحمها يف الت�ش ��كل
منذ القدمي ،فاملبدع ينظم ق�صائده لهذا املتل ِّقي ،ومن الطبيعي �أن يهتم بر�أيه فيها ،وي�سعى
�إل ��ى �أن تكون على ال�ص ��ورة التي يرت�ض ��يها .ونتيج ��ة لهذه املكانة التي �أواله ��ا املبدع ملتل ِّقيه
اهت ��م به النقاد والبالغيون � ً
أي�ض ��ا ،من مثل :ابن طباطبا وعب ��د القاهر اجلرجاين وحازم
القرطاجني� ،إذ تن ّبهوا �إلى �أهمية املتلقي يف العملية الإبداعية باعتباره من �أهم عنا�صرها،
لذلك جندهم يولونه عناية بالغة و�صلت به �إلى درجة جعله املعيار الذي ي�صدرون �أحكامهم
بالرجوع �إليه»(.)2
واملتعارف عليه �أنّ ِّ
ال�شعر كان ر�سالة رفعت قدر ال�شاعر منذ اجلاهلية ،وجعلته ي�صدر
يف �أ�ش ��عاره عن طبع م�س ��تقيم ،بل هناك من �أ�ش ��ار �إلى �أنّ العرب جعلت ال�ش ��اعر يف مقام
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«(النبي) ،فيعتقد قوله ،وي�ص ��دق حكمه ،وي�ؤمن بكهانته»( ،)3غري �أنّ هذا ِّ
ال�ش ��عر حت ّول �إلى
ال�شعر والنقد ،ف�أ�صبح ِّ
حرفة و�ص ��ناعة يف ع�صور ازدهار ِّ
ال�شعر يف�سر «تف�س ًريا �آل ًّيا ال نقول
من قبل لغويني �أو رواة ولكن من ِقبل الن ّقاد �أنف�س ��هم ،هذا التف�س�ي�ر الآيل ي�ض ��ع املتل ِّقي يف
ال�ش ��عري ،وال يكاد ينظر �إلى ال�شاعر ،وك�أنّ ِّ
ب�ؤرة العمل ِّ
ال�شعر قد �صدر عن غري �إن�سان»(.)4
�أي �أنّ ه ��ذا (النبي) قد خبا وهيجه ،وبالتايل «غاب املتل ِّقي الذي يقف مبهو ًرا �أمام �ش ��اعر
يتل ّقى الإلهام من قوى غيبية ،وح ّل حمله املتلقي الذي يحا�س ��ب ال�ش ��اعر �إن �أخط�أ ويثيبه �إن
�أ�صاب»(.)5
�إنّ ِّ
ال�ش ��عر �ص ��ناعة ،وهذه ال�ص ��ناعة تقوم على معيار يحدد قيمتها وم ��دى جودتها �أو
رداءته ��ا ،وه ��ذا املعيار ميثله املتل ِّقي ،له ��ذا جند اجلاحظ ينبه املبدع املبتدئ �إلى �ض ��رورة
االلتف ��ات �إل ��ى هذا املتلقي ،حني قال�« :إن �أردت �أن تتكلف هذه ال�ص ��ناعة وتن�س ��ب �إلى هذا
الأدب ،فقر�ضت ق�صيدة� ،أو حبرّ ت خطبة� ،أو �أ ّلفت ر�سالة ،ف�إياك �أن تدعوك ثقتك بنف�سك،
�أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك �إلى �أن تنتحله وتدعيه ،ولكن اعر�ضه على العلماء يف عر�ض
ر�س ��ائل �أو �أ�ش ��عار �أو خطب ،ف�إن ر�أيت الأ�سماع ت�ص ��غي له ،والعيون حتدج عليه ،ور�أيت من
يطلب ��ه وي�ستح�س ��نه ،فانتحله ،ف�إذا كان ذل ��ك يف ابتداء �أم ��رك ،ويف �أول تكلفك ،فلم تر له
طال ًبا وال م�ستح�س� � ًنا ،فلعله ما دام �أن يكون ً
ري�ض ��ا ق�ض ��ي ًبا� ،أن يحل عندهم حمل املرتوك،
ف� ��إذا عاودت �أمثال ذلك مرا ًرا ،فوجدت الأ�س ��ماع عنه من�ص ��رفة ،والقلوب الهية ،فخذ يف
غري هذه ال�صناعة ،واجعل رائدك الذي ال يكذبك حر�صهم عليه� ،أو زهدهم فيه»(.)6
�إنّ اجلاحظ يجعل املتل ِّقي مدي ًرا ملدر�س ��ة ال�ش ��عر ،فهو امل�ؤهل الوحيد الذي ب�إمكانه �أن
يوقع �ش ��هادة التخرج يف هذه املدر�سة ،بحيث يتمكن احلا�صل عليها من مزاولة حرفته دون
اعرتا� ��ض ،فاخلطوات الأولى يف غمار العملية الإبداعية تكون -دون �ش ��ك -ناق�ص ��ة ،وغري
مكتملة ،ولكن رغم هذا ال نعدم �أن جند يف ثناياها �ش ��اع ًرا� ،أي �أنها معيار يقدر من خالله
املبدع ،ف�إن كانت فيها �إجادة كان بالإمكان املوا�ص ��لة يف طريق الإبداع� ،س ��ع ًيا �إلى الكمال،
وتخلي�ص الإبداع من كل نقي�صة� ،أ ّما �إن كان هناك �إخفاق رغم املعاودة فهذا دعوة للتوقف
والبحث عن حرفة �أخرى.
واملتلق ��ي ال ��ذي يتكل ��م عنه اجلاحظ ه ��و ذاك املتلقي ال ��ذي له علم ودراي ��ة بالإبداع،
وميتل ��ك القدرة الفائقة على متييز ج ّيد ال ��كالم من رديئه ،فهذا النوع من املتلقني �إن حكم
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باجل ��ودة على �إبداع ما ،فحت ًما �س ��يلقى الذيوع والإقبال ،ول ��ن تعرت�ض عليه طبقات املتلقني
التي دونه يف الدراية والعلم� ،أ ّما �إن كان حكمه على املبدع ب�أنه �أ�ساء فهذا فيه �إ�شارة مطلقة
�إلى �أنّ �إبداعه لن يلقى قبو ًال يف رحاب التلقي ،وبالتايل فهو ملزم بالبحث عن �صناعة �أخرى
تتما�شى وقدراته.
وهذه الدعوة التي تب ّناها اجلاحظ جند لها �ص ��دى فيما وقع لل�ش ��اعر ن�ص ��يب( ،)7وهو
يخطو �أولى خطواته يف العملية الإبداعية �إذ «قال :قلت ال�ش ��عر و�أنا �ش ��اب ،ف�أعجبني قويل،
ثم اتهمت ر�أيي ونف�س ��ي ،فجعلت �آتي �أ�ش � ً
�ياخا من خزاعة ،و�أن�شدهم الق�صيدة من �شعري،
ثم �أن�سبها �إلى بع�ض �شعرائهم املا�ضني ،فيقولون� :أح�سن واهلل ،هذا الكالم ،وهكذا ِّ
ال�شعر!
فل ّما �سمعت ذلك منهم علمت �أين حم�سن ،ف�أزمعت اخلروج �إلى عبد العزيز بن مروان ،وهو
يومئذ مب�صر ،فقلت لأختي �أمامة -وكانت عاقلة� :-أي �أخت� ،إين قلت �شع ًرا ،و�أنا �أريد عبد
العزيز بن مروان ،ف�أرجو �أن يعتقك اهلل به ،وكل من ُر ّق من قرابتي .قالت� :إ ّنا هلل و�إنا �إليه
راجعون! يا ابن �أ ّم� ،أجتمع عليك اخل�ص ��لتني :ال�سواد ،و�أن تكون ُ�ض ْحكة للنا�س؟ قال :قلت:
فا�س ��معي ،ف�أن�ش ��دتها ،فقالت :ب�أبي �أنت! �أح�س ��نت واهلل! يف هذا واهلل رجاء عظيم ،فاخرج
على بركة اهلل .فخرجت على قعود يل ف�أتيت املدينة ،فوجدت بها الفرزدق يف م�سجد النبي
 ،فهويت �إليه ،وقلت� :أن�شده وا�ستن�شده ،و�أعر�ض عليه �شعري ،ف�أن�شدته ،فقال يل :ويلك!
هذا ِ�ش ��عرك الذي تطلب به امللوك؟ قلت :نعم ،قال :ل�س ��ت يف �ش ��يء� ،إن ا�س ��تطعت �أن تكتم
هذا على نف�س ��ك فافعل .قال :فانف�ض ��خت عر ًقا ،وح�ص ��بني رجل من قري�ش كان قري ًبا من
الفرزدق �س ��مع �إن�شادي ،و�س ��مع ما قاله الفرزدق ،ف�أوم�أ �إ ّ
يل ،فقمت �إليه فقال :ويحك! هذا
ِ�ش ��عرك الذي �أن�ش ��دته الفرزدق؟ قلت :نعم ،قال :فقد �أح�سنت واهلل ،واهلل �إن كان الفرزدق
ل�ش ��اع ًرا� ،إنك لتعرف حما�س ��ن ِّ
ال�شعر ،وقد واهلل ح�س ��دك ،فام�ض لوجهك ،وال يك�سرك ما
قال .ف�سرين قوله ،وعلمت �أنه قد �صدقني”(.)8
�إنّ هذا �إنْ ّ
دل على �ش ��يء ،ف�إمنا يدل على املنزلة التي احتلها املتلقي يف دنيا ال�ش ��عر،
ف�إذا كان اجلاحظ حر�ص على �أن يعر�ض ال�ش ��عر من قبل املبتدئ على الب�ص ��راء به للحكم
بال�ش ��اعرية �أو عدمه ��ا ،ف�إنّ ق�ص ��ة ن�ص ��يب وه ��و يف بداياته ت�ش�ي�ر �إل ��ى �أنّ املتل ِّقي ال يجب
بال�ض ��رورة �أن يكون من العلماء ِّ
بال�ش ��عر� ،إذ نالحظ �أنّ املتل ِّقني الذين عر�ض عليهم ن�صيب
ِ�ش ��عره تتفاوت منازلهم ،ف�أخته و�أ�شياخ خزاعة والرجل القر�شي يف املدينة ميكن ت�صنيفهم
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مع العامة ال مع اخلا�ص ��ة العارفني بال�ش ��عر ،وهذا ال يعني �أنهم ال ي�ستطيعون متييز ِّ
ال�شعر،
ب ��ل على العك�س فالذوق العرب ��ي قدميا كان ميكنه احلكم على الأ�ش ��عار باجلودة والرداءة،
غري �أنّ حكم �أهل الدراية ِّ
بال�ش ��عر يكون �أ�ص ��وب ،من هذا ميكن القول �إنّ ال�شاعر لن ي�صبح
�شاع ًرا ما مل مي ّر مبثل هذا االمتحان ،وما مل يخ�ضع لفح�ص من قبل خبري� ،أو من قبل من
له ذوق مي ّكنه من احلكم على ال�شعر باجلودة �أو الرداءة.
واملتلقي يف املدونة النقدية القدمية لي�س «جمرد مو�ض ��وع ي�سعى املبدع �إلى الت�أثري فيه
فيت�أثر ،بل هو م�ساهم بق�سط غري ي�سري يف �صياغة الأ�سئلة اجلمالية والقيمية التي �سيجيب
عليها حتى لك�أنه ال�سائل واملجيب يف �آن ،وهو �أمر م�ؤثر وال ريب يف حتديد ما ُد ّبر للقول من
غايات وما ُ�س ّطر له من وظائف ،والأدعى �إلى االهتمام هو �أثر وظيفة املتقبل هذه يف كيفيات
القول و�سماته الفنية»(.)9
�إنّ املتلقي بهذا الطرح �أ�ص ��بح �س ��لطا ًنا يف عر�ش الأدب« ،فال�شاعر يطلب ر�ضاه يف كل
احلاالت...والناق ��د كذلك يحر�ص على ذلك وير�س ��م الطريق»( ،)10له ��ذا ذهب النقاد �إلى
حتديد �أهم �صفات املتلقي التي ي�أخذها املبدع بعني االعتبار وهو يف غمار العملية الإبداعية،
و«املت�أمل يف هذا االعتناء الكبري باملتلقي يف �سائر �أحوال تلقيه ،يلم�س �إميان العرب بالتلقي
مذه ًبا ومنط ًقا لتقوميهم الن�صو�ص وت�صنيفها من حيث اجلودة وحيازة ال�سبق»(.)11
ع� � ّرف الكث�ي�رون قد ًميا البي ��ان ،ويف تعريفهم جند  -مبا ال يقبل ال�ش ��ك -التفاتة �إلى
هذا املتل ِّقي ،ومن ه�ؤالء اجلاحظ الذي قال يف البيان« :البيان ا�س ��م جامع لكل �ش ��يء ك�شف
لك قناع املعنى ،وهتك احلجاب دون ال�ضمري حتى يف�ضي ال�سامع �إلى حقيقته ،ويهجم على
ً
مرتبطا باملتلقي
حم�ص ��وله كائ ًنا م ��ا كان ذلك البي ��ان»(� ،)12إنّ اجلاحظ يجعل من البي ��ان
ً
ارتباط ��ا وثي ًقا ،فما ي�س� � ّمى منه بيا ًن ��ا هو ما �أ ّدى املعنى �إلى املتلق ��ي بحيث يدرك املراد من
الق ��ول� ،أ ّم ��ا الكالم الذي مل يجن منه املتل ِّقي حم�ص ��و ًال فهو -دون �ش ��ك -بعيد عن البيان،
بعي ��د عن الفنية ،وك�أين باجلاحظ يقول �إنّ القول ي�س ��اق �إلى متل ��ق ليفهمه ال ليتعبه ،ويغلق
�أمامه �أبواب املعنى املراد من دون �إ�ش ��ارة �أو تلميح ،و�إن مل ي�س ��تفد هذا املتلقي مما قيل فال
حاجة للقول.
ويع ّرف �أبو هالل الع�س ��كري البالغة قائ ًال« :البالغة كل ما تبلغ به املعنى قلب ال�س ��امع،
فتم ّكنه يف نف�سه كتم ّكنه يف نف�سك ،مع �صورة مقبولة ومعر�ض ح�سن»(� ،)13أال ي�شري هذا القول
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�إل ��ى اهتم ��ام باملتلقي ،بل فيه �إ�ش ��ارة �إلى تقارب املكانة بني املتلقي واملبدع� ،إنّ الع�س ��كري من
يوجه دعوة �صريحة �إلى �ضرورة العناية بهذا املتلقي وو�ضعه يف احل�سبان
خالل تعريفه للبالغة ّ
حت ��ى لك�أنه املبدع يف ت�ص ��ور املعنى ،فاملبدع ليك ��ون بلي ًغا ،وي�ؤدي دوره يف التوا�ص ��ل على �أكمل
وجه يجب عليه �أن ي�س ��عى بكل الط ��رق املمكنة جلعل متلقي الإبداع ي ��درك املعنى مثلما �أدركه
وت�صوره ،و�إن مل يفعل فهو -حت ًما� -أهمل املتلقي ،وال عالقة له بالبالغة وفنون التوا�صل.
وه ��ذا الإهمال يف احلقيقة هو �إهم ��ال لذاتهٌّ ،
وحط من قدره� ،إذ جعل كالمه على هذا
النح ��و من ��ه و�إلي ��ه ال �أقل وال �أكرث ،وبالت ��ايل فال جدوى من القول ،لأنّ املعني به مل ي�س ��تفد
�ش ��يئا ،وهذا يقود �إلى القول ب�أنّ االهتمام باملتل ِّقي هو حافز ،يدفع الإبداع � ً
أ�شواطا ،ويرتقي
به درجات ،ويو�ص ��ل املبدع املو�ص ��ل الذي �أراد ،فاملتل ِّقي بهذا الطرح قد �أُ�ش ��رك يف الإبداع
أ�سا�سا فيه وال ميكن اال�ستغناء عنه.
بحيث �أ�صبح � ً
وجند يف النقد العربي القدمي دعوات عديدة و�صريحة �إلى �ضرورة مراعاة املتل ِّقي يف
الإبداع ،لأنه الأ�س ��ا�س فيه� ،إذ لواله ملا كان هذا الإبداع �أ�ص�ل ً�ا ،ومن هذه الدعوات ما نادى
ب ��ه عبد القاهر اجلرجاين حني قال« :فل�س ��ت متلك � ًإذا من �أم ��رك حتى تظفر مبن له طب ٌع
�إذا قدحت ��ه وري ،وقل � ٌ�ب �إذا �أريته �أري ،ف�أ ّما و�ص ��احبك من ال يرى ما تريه ،وال يهتدي للذي
عن نف�سك يف غري جدوى .وكما ال تقيم ال�شعر يف من
تهديه ،ف�أنت رام معه يف غري مرمىُ ،م ٍ
ال ذوق له ،كذلك ال تفهم هذا ال�ش�أن من مل ي�ؤت الآلة التي بها يفهم �إال �أنه �إمنا يكون البالء
�إذا ظن العادم لها �أنه �أوتيها ،و�أنه يك ُم ُل للحكم ،وي�ص ��ح منه الق�ضاء ،فجعل يقول القول لو
علم غ ّيه ال�ستحيا منه»(.)14
انظ ��ر �إلى عب ��د القاهر كيف يجع ��ل املتل ِّقي على نوع�ي�ن ،نوع ال يعي الق ��ول ،وال ميلك
م�ؤهالت وا�س ��تعدادات مت ّكنه من التل ِّقي ال�صحيح الكامل ،وهو مهمل يف العملية الإبداعية،
ون ��وع يعي القول ،ويفهم دقائق املعنى ،وي�س�ب�ر �أغوار الكلم ،لأنه �أوت ��ي قل ًبا وطب ًعا ،وله فكر
ومعرفة ودربة ،بحيث �أ�صبح م�ؤه ًال للتلقي ،وي�صل ب�سهولة �إلى ما يريده املبدع ،وهذا النوع
هو الذي يكون خري حافز ،وي�س ��هم يف الإبداع ،وهو املق�ص ��ود يف عملية التل ِّقي ،فالقول كان
من �أجله ،وهو بدوره مل يكن ناك ًرا للجميل ،بل تل َّقى القول ب�أح�سن ما يكون عليه التل ِّقي.
كم ��ا �أنّ بع�ض «املعاين كاجلوهر يف ال�ص ��دف ال يربز لك �إال �أن ت�ش ��قه عنه ،وكالعزيز
املحتجب ال يريك وجهه حتى ت�ست�أذن عليه .ثم ما كل فكر يهتدي �إلى وجه الك�شف عما ا�شتمل
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عليه ،وال كل خاطر ي�ؤذن له يف الو�ص ��ول �إليه ،فما كل �أحد يفلح يف �ش ��ق ال�صدفة ،ويكون يف
ذل ��ك من �أه ��ل املعرفة ،كما لي�س كل من دن ��ا من �أبواب امللوك فتحت ل ��ه»( ،)15فاملعاين � ًإذا
توجه �إلى من يفهمها ويعيها ،غري �أنّ بع�ض ��ها فيه �ش ��يء من الغمو�ض ،وم�سحة من التعقيد،
فهي حمتاجة �إلى واع خبري ،يحتل الدرجة العليا يف الفهم ،وفيه القدرة على التلقي ،وميلك
فك ًرا ثاق ًبا �أرقى من جميع املتلقني امل�ؤهلني للتلقي� ،إذ هناك -ح�س ��ب اجلرجاين -من ي�شق
ال�صدفة ،ومع ذلك فهو لي�س خب ًريا.
واملرزوقي بدوره يتعر�ض �إلى �ص ��فات املتلقي عند �ش ��رحه لديوان احلما�سة ،وير�سم له
�ص ��ورة تقوم على النفاذ بالب�ص�ي�رة �إلى فن القول ،ولعلها ال�ص ��ورة التي يرجوها املبدع من
متلقي �إبداعه� ،ص ��ورة تتجلى يف كل «من عرف م�س ��تور املعنى ومك�ش ��وفه ،ومرفو�ض اللفظ
وم�ألوفه ،وميز البديع الذي مل تقت�س ��مه املعار�ض ،ومل تعت�سفه اخلواطر ،ونظر وتبحر ،ودار
يف �أ�ساليب الأدب فتخري ،وطالت جماذبته يف التذاكر واالبتحاث ،والتداول واالبتعاث ،وبان
له القليل النائب عن الكثري ،واللحظ الدال على ال�ض ��مري ،ودرى تراتيب الكالم و�أ�سرارها،
كم ��ا درى تعالي ��ق املعاين و�أ�س ��بابها� ،إلى غري ذلك مما يكمل الآلة ،وي�ش ��حذ القريحة ،تراه
املعدلة ،فحكمه
الن�ص ��فة ،وال ينتقد �إال بيد ِ
ال ينظر �إال بعني الب�ص�ي�رة ،وال ي�س ��مع �إال ب�أذن َ
احلكم الذي ال يبدل ،ونقده النقد الذي ال يغري»(.)16
�إنّ املتل ِّقي على هذا النحو هو عامل بفنون القول ،يعرف ج ّيده من رديئه ،ويدرك �س ��بل
�إي ��راده ،وميلك دربة متكنه من �أ�س ��راره .و�إذا كان اجلرجاين نظر نظرة عامة �إلى املتلقي،
ف�إن املرزوقي ف�ص ��ل بع�ض ال�ش ��يء يف ميزاته ،فجعله ب�ص�ي ً�را عار ًفا بالإبداع وخباياه ،وهو
دون �ش ��ك -يق�صد املتلقني النقاد الذين لهم الدور الأكرب يف متحي�ص ال�شعر مبو�ضوعية،فتنك�ش ��ف لهم حما�سنه ،وت�ستنبط �أفها ُمهم م�س ��اوئه ،فتت�ضح ال�صورة �أمام من هم دونهم
يف الق ��درة على التلقي ،في�ص ��ححون ما فاتهم يف عملية تلقيهم ،ويكت�ش ��فون ما عجزوا عن
فهمه� ،أ ّما �إن كان املتلقون مل ير�صدوا � َّأي قول ،ف�إنّ تل ِّقي الب�صري العارف �سينري لهم -دون
�شك -الطريق وي�سهل عليهم عملية التل ِّقي.
وي�س�ي�ر على نهج اجلرجاين واملرزوقي ال�س ��كاكي ،م�ؤكدً ا على �أنّ القول ال�ص ��ادر عن
مبدع بليغ متمكن عارف بفنون القول والبالغة ،ال يوجهه �إال �إلى من �ش ��ابهه يف عل ّو املكانة
الأدبي ��ة ،والق ��درة على اال�س ��تيعاب والفه ��م للمعاين والرتكيب وال�س ��حر الق ��و ّ
يل ،فالكالم
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ح�س ��به -ال يكون �إال من «بليغ عامل بجهات البالغة ،ب�صري مبقت�ضيات الأحوال� ،ساحر يفاقت�ض ��اب الكالم ،ماهر يف �أفانني ال�س ��حر� ،إلى بليغ مثله ،مطلع م ��ن كل تركيب على خايف
معناه وف�صو�ص م�ستتبعاته ،ف�إنّ جوهر الكالم م َث ُله َم َث ُل الدرة الثمينة :ال ُترى درجتها تعلو،
وال قيمتها تغلو ،وال ُت�شرتى بثمنها ،وال يجرى يف م�ساومتها على �سننها ،ما مل يكن امل�ستخرج
لها ب�ص ًريا ب�ش�أنها»(.)17
ي�ش�ي�ر الق ��ول �إل ��ى �أنه ال ميك ��ن �أن يفهم عل ��ى املبدع ،وي ��درك مدى ت�ص ��وره للمعنى،
وي�س ��تخرج الدفائن من الكالم �إال من كان على �ش ��اكلته يف البالغة والدربة واالطالع ،وله
ب�ص�ي�رة تريه �ش�أن املعنى وقدره ،فالذي كان حظه من هذا �ضئيال هو -دون �شك -جمحف
بعملية التلقي و�ض ��وابطها التي جتعل منها مكتملة ،وينق�ص م ��ن قيمة الن�ص ،وما �أريد به،
فاملعن ��ى حتى و�إن كان راق ًيا وفريدً ا من نوع ��ه ،وك�أنه درة فريدة ،فهو لن يعرف قيمته ،لأنه
ال ميلك الآلة التي بها تقدر قيمة القول ،وهذا يقود �إلى القول ب�أنّ الكالم البليغ ال يفهمه �إال
البليغ «والوح�ش ��ي من الكالم يفهمه الوح�شي من النا�س ،كما يفهم ال�سوقي رطانة ال�سوقي،
وكالم النا�س يف طبقات كما �أنّ النا�س �أنف�سهم يف طبقات»(.)18
وي�ض ��يف �ص ��احب «املثل ال�س ��ائر» دع ًما لفكرة ال�س ��كاكي� ،إذ اعت�ب�ر «�أنّ فهم العامة
�رطا معت ًربا يف اختيار الكالم ،لأنه لو كان �ش � ً
لي�س �ش � ً
�رطا لوجب على قيا�سه �أن ي�ستعمل يف
ال ��كالم الألفاظ العامية املبتذل ��ة عندهم ليكون ذلك �أقرب �إلى فهمه ��م� ...أ ّما الذي يجب
توخيه واعتماده فهو �أن ي�سلك املذهب القومي يف تركيب الألفاظ على املعاين ،...ولي�س على
م�ستعمل ذلك �أن يفهم العامة»(.)19
�إنّ القول ي�شري �إ�شارة �صريحة �إلى �أنّ القول ما �أبدع �إال للخا�صة التي تعيه وتفهمه على
حقيقته ح�سب ر�أي ابن الأثري ،واخلا�صة هنا لي�س من ُعرفوا بالتفوق والتفرد يف الفهم ،بل
املق�ص ��ود بهم �أولئك الذين ميلكون ثقافة ودربة ،ولهم ق ��درة على التعامل مع القول الأدبي
مهم ��ا كان التف ��اوت فيم ��ا بينهم ،وقول ال�س ��كاكي كما هو ظاهر ي�س ��تثني طبق ��ة مع ّينة من
املتل ِّق�ي�ن ،وهي تلك الطبقة الب�س ��يطة املحدودة الثقافة ،والتي ال تع ��ي الكالم يف الكثري من
الأحيان �إال �إذا هبط م�ستواه و ُمزج باملبتذل والعامي.
وجن ��د ابن طباطبا العلوي �ش ��ديد احلر�ص على هذا املتلق ��ي يف مواطن عدة من عيار
ال�ش ��عر ،وهو يوجه �ص ��انع ِّ
ال�شعر �إلى منهجية �ص ��حيحة مكتملة يف العملية الإبداعية ،منبها
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�إي ��اه �إلى �أنه ملزم ب�أن «ي�ص ��نعه �ص ��نعة لطيفة مقبولة ،ح�س ��نة ،جمتلبة ملحبة ال�س ��امع له،
والناظر بعقله �إليه ،م�س ��تدعية لع�ش ��ق املت�أمل يف حما�س ��نه ،املتفر�س يف بدائعه ،فيح�س ��نه
روحا� ،أي يتقنه ً
لفظا ،ويبدعه مع ًنى ،ويتجنب �إخراجه على هذه ال�ص ��فة،
ج�س� � ًما ،ويحققه ً
قبحا ،ويربزه ً
م�سخا»(.)20
فيك�سوه ً
�إنّ �أق ��وال النقاد ال�س ��ابقة جعلت الإب ��داع للمتلقي الواعي اخلب�ي�ر القادر الذي ميلك
�آلة تل ِّقي ِّ
ال�ش ��عر مهما كانت قيمتها ،غ�ي�ر �أنّ هذا الطرح من ابن طباطبا العلوي فيه بع�ض
االخت�ل�اف� ،إذ جن ��ده ين ّب ��ه املبدع �إلى مراعاة املتلقي كيفما كان� ،س ��ام ًعا عاد ًّي ��ا � ،أو ناقدً ا
ب�ص�ي ً�را� ،أو متذو ًقا ِّ
لل�ش ��عر يدرك حما�سنه ،وهذه املراعاة تتج�س ��د يف الواقع ال�شعري عند
االهتمام باللفظ واملعنى م ًعا.
واحلث على االعتناء باملتل ِّقي مل ي�أت ب�ش ��كل عا ّم ،بل ُف�ص ��ل فيه ،وو�ض ��عت ال�ض ��وابط
امل�ش�ت�ركة بني النقاد ،فتناولوا �أول ما يتلقاه هذا املتلق ��ي ،ف�إن كان جيدا �أقبل على الإبداع،
�أ ّما �إن كان ردي ًئا فحت ًما �س ��يكون النفور ،ومن ه�ؤالء جند ابن قتيبة يف ال�ش ��عر وال�شعراء� ،إذ
�أعلى من قيمة املتلقي ودوره يف العملية الإبداعية ،م�ؤكدً ا على �أنّ ال�ش ��اعر ي�س ��عى لإر�ض ��ائه
وجلب انتباهه لأنه من ُي�س ��اق �إليه القول ،م�ش�ًيإرً ا �إلى �أنّ الن�س ��يب يف مقدمة الق�ص ��يدة ما
�أُبدع �إال لي�ستميل ال�شاعر «نحوه القلوب وي�صرف �إليه الوجوه ،وي�ستدعي به �إ�صغاء الأ�سماع
�إليه ،لأنّ الن�س ��يب قريب من النفو�س»( ،)21كما اعترب ابن قتيبة �أنّ ال�ش ��اعر املجيد هو من
نظم يف الن�س ��يب باعتدال يف �أجزائه ،و»مل يطل وميل ال�س ��امعني ،ومل يقطع وبالنفو�س ظم�أ
املزي ��د»( ،)22فالإطال ��ة تبعث عل ��ى النفور حتى و�إن كان ��ت البداية ج ّي ��دة ،وبالتايل فاملتل ِّقي
تذهب �شهيته ولن يقبل على املزيد.
وجند ابن طباطبا كذلك يحر�ص على العناية ببدء الق�صيدة ،وينبه املبدع �إلى �ضرورة
�أخذ املتل ِّقي بعني االعتبار ،فهو -ح�س ��به -ملزم ب�أن «يحرتز يف �أ�ش ��عاره ومفتتح �أقواله مما
يتطري به� ،أو ي�س ��تجفى من الكالم واملخاطبات ،كذكر البكاء ،وو�صف �إقفار الديار ،وت�شتت
الأالف ،ونعي ال�ش ��باب ،وذم الزمان ،ال�س ��يما يف الق�صائد التي تت�ض ��من املدائح والتهاين،
ؤ�س�سا على
وت�ستعمل هذه املعاين يف املراثي ،وو�صف اخلطوب احلادثة ،ف�إنّ الكالم �إذا كان م� ً
هذا املثال تطيرّ منه �سامعه ،و�إن كان يعلم �أنّ ال�شاعر �إمنا يخاطب نف�سه دون املمدوح»(.)23
�إنّ العل ��وي يخال ��ف الن ّقاد من �أمثال ابن قتيبة يف املطلع واال�س ��تهالل الالزم� ،إذ ح ّثوا
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عل ��ى البدء بالغزل اجلاهلي معتربين �أنّ النفو�س منذ اجلاهلية متيل �إلى هذا النوع ،فتقبل
عل ��ى الق�ص ��يد ،يف حني ر�أى اب ��ن طباطبا العلوي ر�أ ًي ��ا خمتل ًفا ،فالطلل يغل ��ب عليه احلزن
التفجع� ،إذ فيه تلميح �إلى �أن �س� � ّنة اهلل يف الأ�شياء
والبكاء ،وبالتايل فهو �أن�س ��ب للتمهيد �إلى ّ
الزوال ،ومن َثم فاملوت حق ،وبهذا يكون الراثي قد ه ّي�أ النفو�س للتفجع والبكاء على الأح ّبة
قبل �أن يخو�ض يف الرثاء� ،أ ّما املديح ففيه �س ��رور وابتهاج عك�س ما يورد الطلل ،ومن َثم فهو
مدع ��اة للتط�ي�ر والنفور� ،إذ هناك تناق�ض ح�س ��ب اب ��ن طباطبا العلوي ب�ي�ن الغم والبهجة،
رغم �أنّ املتل ِّقي يعرف �أنّ الن�س ��يب متع ّلق بال�ش ��اعر ال غري ،وهو يق ّلد ويتّبع �س� � ّنة القدماء يف
اال�ستهالل� ،إال �أنّ هذين االعتبارين ال �ش�أن للمتل ِّقي بهما.
ومل يغفل النقد العربي القدمي هذا املتل ِّقي يف كافة جوانب الق�ص ��يدة� ،إذ مل يقف عند
حدود اال�س ��تهالل ،فالتمهيد املالئم احل�س ��ن ال يكف ��ي وحده لإثارة هذا املتل ِّقي وا�س ��تمالته
نحو القول ،بل ال بد للمبدع من �أن يجدد ن�ش ��اط املتل ِّقي يف �إقباله على الق�ص ��يدة ،ويبث فيه
احلما�س لطلب املزيد ،وهذا يكون بالتنويع يف الأغرا�ض ،وذلك ب�أن «يخرجه من �ش ��يء �إلى
�شيء ،ومن باب �إلى باب ،بعد �أن ال يخرجه من ذلك الفن ،ومن جمهور ذلك العلم»( ،)24يف
تنا�س ��ب دون �إكثار ،وهذا ما دفع القرطاجني �إلى القول ب�أنّ العرب «وجدوا النفو�س ت�س� ��أم
التمادي على حال واحدة ،وت�ؤْثر االنتقال من حال �إلى حال ،ووجدوها ت�سرتيح �إلى ا�ستئناف
الأمر بعد الأمر ،وا�س ��تجداد ال�ش ��يء بعد ال�ش ��يء ،ووجدوها تنفر من ال�شيء الذي مل يتناه
يف الك�ث�رة� ،إذا �أخذ م� ً
�اذجا ،ومل يتحيل فيما ي�س ��تجد ن�ش ��اط النف�س لقبوله
أخذا واحدً ا �س � ً
واالفتنان يف �أنحاء االعتماد به ،وت�سكن �إلى ال�شيء و�إن كان متناه ًيا يف الكرثة �إذا �أُخذ من
�شتى م�آخذه التي من �ش�أنها �أن يخرج الكالم بها يف معاري�ض خمتلفة ،واحتيل فيما ي�ستجد
ن�شاط النف�س لقبوله وتنويعه واالفتتان يف �أنحاء االعتماد به»(.)25
والقا�ضي اجلرجاين بدوره يدعو ال�شعراء �إلى العناية باملتلقي ،وينبه �إلى �ضرورة اال�ستهالل
اجل ّي ��د ،وال يقف عنده ،بل يتعداه �إلى �أمور مكملة لهذا اال�س ��تهالل ،وباعثة بدورها على الإقبال
على الق�ص ��يدة ،معت ًربا �أنّ «ال�ش ��اعر احلاذق يجتهد يف حت�سني اال�س ��تهالل والتخل�ص وبعدهما
اخلامتة ،ف�إنها املواقف التي ت�ستعطف �أ�سماع احل�ضور ،وت�ستميلهم �إلى الإ�صغاء»(.)26
ي�ش�ي�ر ه ��ذا القول �إل ��ى �أنّ الإبداع يجب �أن يك ��ون متكام ًال من البداي ��ة حتى النهاية،
فاال�س ��تهالل املنا�س ��ب ،والتنوي ��ع يف الأغرا�ض ال يكفيان ،ما مل يدعمهما ال�ش ��اعر بح�س ��ن
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التخل�ص ،واالنتقال اجليد امل�ؤن�س من غر�ض �إلى غر�ض� ،إذ ال�ش ��اعر «يحتاج �إلى �أن ي�ص ��ل
كالم ��ه على ت�ص ��رفه يف فنونه �ص ��لة لطيفة ،فيتخل�ص م ��ن الغزل �إلى املدي ��ح ،ومن املديح
�إلى ال�ش ��كوى ،ومن ال�شكوى �إلى اال�س ��تماحة...ب�ألطف تخل�ص و�أح�سن حكاية ،بال انف�صال
وممتزجا معه»( .)27وهذا كله ال يكفي بل يجب
للمعنى الثاين عما قبله ،بل يكون مت�ص�ل ً�ا به
ً
�أن تكون اخلامتة ج ّيدة ،لتكون الق�صيدة متجان�سة يف احل�سن وك�أنها قطعة واحدة.
والنق ��اد القدام ��ى يرون �أنّ القول ي�س ��اق لغاية تهذيبية �إ�ص�ل�احيةُ ،تق� � ّوم من خاللها
النفو�س« ،حيث يق�ص ��د ب�سطها نحو �شيء �أو قب�ضها عنه»(� ،)28أي �إنّ غاية القول «�أن ينه�ض
ال�س ��امع نحو فعل ال�ش ��يء الذي ُخي ��ل له فيه �أمر ما من طلب له �أو ه ��رب منه»( ،)29وبالتايل
فالعرب مل ت�أت بالقول ملجرد القول ،بل �إنّ الإبداع مل «ين�ش� ��أ من فراغ ،وال ينت�ش ��ر يف فراغ،
تكري�سا ملا هو قائم� ،أو ً
رف�ضا له
وال يخرج يف تعبريه عن �أطر املجتمع بوجه ،فهو �إ ّما �أن يكون
ً
مزجا للذاتي الفردي باملو�ضوعي العام� ،أو م�صو ًرا لإح�سا�س خا�ص
ودعوة لبديل ممكن� ،أو ً
ج ��دً ا عاناه املب ��دع يف منظومته االجتماعي ��ة»( ،)30وهذا يعني �أنّ الإبداع م ��ا كان ليكون لوال
وجود هذا املتلقي الذي يراد �إر�ش ��اده �إلى الأمور التي تهمه يف احلياة ،ولها ارتباط ب�أعرافه
وتقالي ��ده ،وحتى و�إن تناول املبدع �ش ��ي ًئا متعل ًقا بذاته ،فهو حت ًما يت�ص ��ل ولو بجانب بالأطر
االجتماعية.
ويق ��ول حازم القرطاجني يف هذا الباب« :واتخذوا ال ��كالم املحكم نظ ًما ون ًرثا للوعظ
واحل�ض على امل�ص ��الح»( ،)31فالقول الأدبي � ًإذا ما قيل �إال ليعمل به ،ولوال هذا ما كان ليكون
ه ��ذا الإقبال على تدار�س ��ه ،و�إ ّال فم ��ا جدواه ،وما الفائدة من بذل اجله ��د والوقت واملال يف
�س�ب�ر �أغواره ،مما ال �ش ��ك فيه هو �أنّ الأقوال بلغت هذه القيمة لأنها يف الغالب ُتعنى مبت ّلق
ق�صد «ا�ستجالب املنافع وا�ستدفاع امل�ضار ،بب�سطها النفو�س �إلى ما يراد من ذلك ،وقب�ضها
ع ّما يراد ،مبا يخ ّيل لها فيه من خري �أو �شر»(.)32
وقريب من هذا الر�أي ما قاله ابن طباطبا العلوي ع ّما يجب �أن تت�ض ��منه الأ�ش ��عار من
«�أ�ش ��ياء توجبها �أح ��وال الزمان على اختالفه ،وحوادثه على ت�ص ��رفها ،فيكون فيها غرائب
م�ستح�س ��نة ،وعجائب بديعة م�ستطرفة ،من �ص ��فات وحكايات وخماطبات يف كل فن توجبه
احلال التي ين�ش�أ قول ال�شعر من �أجلها ،فتدفع به العظائم ،وت�سل ال�سخائم ،وتخلب العقول،
وت�سحر به الألباب ،ملا ي�شتمل عليه من دقيق اللفظ ولطيف املعنى»(.)33
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�إنّ القول ي�ش�ي�ر �إلى �ضرورة االهتمام بالقول وت�ضمينه الأمور التي من �ش�أنها �أن تر ِّبي
املتل ِّق ��ي ،وله ��ا ارتباط مبجتمعه ،وبالتايل فال�ش ��عر م ��ا ينظم �إال من �أجل ��ه ،بحيث يبث فيه
احل�س ب�ض ��رروة نبذ الأحقاد ،وقد قال الر�س ��ول
الق ��درة عل ��ى جت ّنب ال�ش ��دائد ،وين ّمي فيه ّ
ِّ :
«ال�ش���عر كالم م���ن كالم الع���رب ج���زل ،تتكل���م به يف بواديها ،وت�س���ل به ال�ض���غائن من
بينها»( ،)34ولي�س هذا فح�س ��ب ،بل يجب �أن ي�ؤدي ِّ
ال�ش ��عر هذه الوظيفة بطريقة متتع املتل ِّقي
طوعا �إلى ما دعي �إليه.
وجتلبه ً
وه ��ذا التهذيب يج ��ب �أن يكون منطلق ��ه من احلقائ ��ق الواقعية الت ��ي تتقبلها الفطرة
الب�ش ��رية ،ويقتن ��ع به ��ا العقل ،ال م ��ن التزييف والكذب وال ��زالت ،وذل ��ك لأنّ «الفهم ي�أن�س
من الكالم بالعدل ال�ص ��واب احلق ،واجلائز املعروف امل�ألوف  ،ويت�ش ��وف �إليه ،ويتجلى له،
وي�س ��توح�ش من الكالم اجلائر واخلط�أ والباطل واملحال واملجهول املنكر وينفر منه وي�ص ��د�أ
له»(.)35
�إنّ املبدع من منظور النقاد القدامى يجب �أن يكون �صاد ًقا حتى يكون الت�أثري يف املتل ِّقي
في�صل �إلى االقتناع ،ويتحقق اجلانب النفعي يف القول ،وتكتمل الناحية الرتبوية التي يرمي
املب ��دع �إليها ،وه ��ذا كله ينطلق من قول الر�س ��ول �« :إمنا ال�ش���عر كالم م�ؤل���ف فما وافق
احلق منه فهو ح�سن ،وما مل يوافق احلق منه فال خري فيه» (ِّ ،)36
فال�شعر احل�سن املع ّول
عليه ،هو ذاك ِّ
ال�شعر الذي كان فيه احلق وال�صدق بحيث يتل ّقاه املتلقي ب�صدر رحب ،فيكون
النفع املراد� ،أ ّما �إن جانب احلقائق ومال �إلى التزييف والكذب فهو دون �شك ِ�شعر ممجوج،
واملتلقي �سيكون منه ناف ًرا،و بالتايل ال يتحقق النفع والتهذيب.
�يحا لهذه الق�ض ��ية �إذ يقول« :و�إمنا �س ��اغ يف ال�شعر وقوع الكذب
وجند عند حازم تو�ض � ً
يف املمكنات ،ومل ي�س ��غ يف امل�س ��تحيالت ،لأنّ الأمر �إذا كان ممك ًنا �س ��كنت �إليه النف�س وجاز
ً
مناق�ض ��ا لغر�ض ال�ش ��عر� ،إذ
متويهه عليها ،واملحال تنفر عنه النف�س وال تقبله البتة ،فكان
املق�ص ��ود بال�شعر االحتيال يف حتريك النف�س ملقت�ض ��ى الكالم ،ب�إيقاعه منها مبحل القبول
مبا فيه من ح�س ��ن املحاكاة والهيئة ،بل ومن ال�ص ��دق وال�ش ��هرة يف كثري من املوا�ض ��ع»(.)37
فالكذب �إذا تع ّلق باملعنى مبالغة ،وكان يف �ش ��يء معقول مقبول فهو جائز بالقدر الذي يكون
به التمويه ،و�إثارة النفو�س� ،أ ّما �إن خالف هذا فهو غري مقبول ،والأح�س ��ن �أن يكون ال�ص ��دق
يف املعاين املطروقة.
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�إنّ الكالم ال�ص ��ادق يقع من النف�س موق ًعا ح�س� � ًنا ،فيكون النفع� ،أ ّما الكذب فلن ي�صل
النف� ��س مطل ًقا ،وهو �أ�ص�ل ً�ا ال نفع فيه ،وقد �ص ��دق ر�س ��ول اهلل حني قال« :م���ا خرج من
القلب وقع يف القلب ،وما خرج من الل�سان مل يتع ّد الآذان»(� .)38إنّ احلديث يق�صد الكالم
ب�ص ��فة عامة ،ف�إن كان فيه ال�صدق ُيورد بثقة في�صل قلوب املتل ِّقني بالثقة نف�سها ،فما بالك
�إذا كان هذا الكالم يف قالب �شعري ،فدون �شك �سيكون كما قال الر�سول ّ �« :إن من البيان
ل�سح ًرا ،و� ّإن من ِّ
ال�شعر حلك ًما»( ،)39ويتحقق الق�صد املرج ّو من النظم.
كما �أنّ ال�ش ��عر لي�س �ش ��ك ًال فقطَ ،
فاجلمال وحده ال يكفي لأنه عار�ض ،بل ال بد من �أن
يق ّدم املبدع ملتل ِّقيه فائدة وجوه ًرا ًّ
مو�ش ��ى ب�أح�س ��ن احللل كي « تكون اال�ستفادة من قوله يف
و�ض ��عه الكالم موا�ض ��عه �أكرث من اال�س ��تفادة من قوله يف حت�سني ن�س ��جه و�إبداع نظمه»(،)40
فمتع ��ة املتل ِّقي متعتان ،متعة تتحقق بالن�س ��ق اجلميل وهي غري كافية ،ومتعة تكون بالفائدة
الت ��ي يجنيها املتل ِّق ��ي من القول ،وميكن القول �إنّ هناك تكام ًال ب�ي�ن املتعتني ف�إذا جيء بكل
متعة لوحدها ملا نفع ذلك املتل ِّقي يف �شيء ،كما �أنّ يدً ا واحدة ال ت�ص ّفق.
�إنّ التكام ��ل بني املتعتني هو الذي يج�س ��د الإثارة املنتظرة م ��ن القول ،والتي «مبوجبها
يك ��ون اخلطاب عامل ا�س ��تفزاز يحرك يف املتقب ��ل نوازع وردود فعل ،ما كان لها �أن ت�س ��تفز
مبجرد م�ضمون الر�سالة الداللية ،ولوال ا�صطباغ اخلطاب ب�ألوان ري�شة الأ�سلوب»(.)41
وتطل علينا من النقد القدمي ق�ضية مراعاة الكالم ملقت�ضى احلال ،وهي ق�ضية ظهرت
�إلى الوجود مع تبا�ش�ي�ر النقد امل�ؤ�س ���س منذ ب�ش ��ر بن املعتمر حني �ألزم املتكلم ب�أن «يعرف
�أقدار املعاين  ،ويوازن بينها وبني �أقدار امل�س ��تمعني وب�ي�ن �أقدار احلاالت ،فيجعل لكل طبقة
مقاما ،حتى يق�س ��م �أق ��دار الكالم على �أقدار املعاين،
كالما ،ولكل حالة من ذلك ً
م ��ن ذلك ً
ويق�سم �أقدار املعاين على �أقدار املقامات ،و�أقدار امل�ستمعني على �أقدار تلك احلاالت»(.)42
�إنّ القول فيه تنبيه من ب�ش ��ر بن املعتمر �إلى �ض ��رورة مراعاة املتل ِّق ��ي عند الإبداع ،وهذا
التنبه يدل قط ًعا على العناية املبكرة للنقاد باملتلقي باعتباره مف ّعل القول ،كما �أنّ ج ّل الإبداعات
كانت من �أجله ،فاملعاين تختل ��ف وتتفاوت ،واحلاالت واملواقف تتباين ،واملتلقون طبقات ،ومن
َث ّم فاملبدع ملزم ب�أن يع ّد املعنى املنا�س ��ب للموقف املنا�س ��ب ،بح�س ��ب ما تتطلبه طبقة املتلقني
التي يروم �إي�ص ��ال القول �إليها ،وبح�س ��ب ما ترغب فيه النف�س املتلقية مما من �ش�أنه �أن يحدث
فيه ��ا ه ��زة وحبو ًرا و�إقبا ًال على القول ،لأنّ «النف�س ت�س ��كن �إلى كل م ��ا وافق هواها ،وتقلق مما
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يخالف ��ه ،ولها �أحوال تت�ص ��رف بها ،ف� ��إذا ورد عليها يف حالة من حاالتها م ��ا يوافقها اهتزت،
وحدثت لها �أريحية وطرب ،ف�إذا ورد عليها ما يخالفها قلقت وا�ستوح�شت»(.)43
وهذه املراعاة كانت غاية ال�ش ��عراء �أنف�س ��هم ،ولي�س النقاد فقط ،وخري مثال على هذا
ما �س ��اقه �ص ��احب املو�شح من �أمر ّ
ب�شار بن ُبرد ،حني �س ��ئل عن التفاوت يف ِ�شعره فتارة فيه
القوة وح�س ��ن ال�س ��بك ،بحيث ي�س ��حر الألباب ،ويحتل �أعلى املراتب ،و�أخرى ي�أتي ملفو ًفا يف
اللني ،وك�أنه �ص ��در عن �إن�س ��ان من العامة� ،إذ ال وجود فيه للقوة واحل�س ��ن وال�سحر والرقي،
فكان �أن �أجاب ب�أنه يرجع �إلى كونه ي�ضع املعنى موا�ضعه ،وبح�سب ما تقت�ضيه الأحوال ،فهو
ال يغف ��ل املتلق ��ي والطبقة التي ينتمي �إليها ،بحيث يخاطب كل �إن�س ��ان مب ��ا يفهمه ،فجاريته
ربابة ترى البيتني اللذين نظمهما فيها ّ
ب�ش ��ار بخ�ص ��و�ص دجاجاتها وبي�ضها وديكها �أح�سن
من مع ّلقة امرئ القي�س ،و�إن �شئنا قلنا تراها �أح�سن من ال�شعر كله( ،)44لأنها وافقت هواها،
و�ش ��اكلت حالتها ،و�أحدثت فيها هزّة و�أريحية وطر ًبا ،غري �أنّ املتعارف عليه منذ القدمي هو
�أنّ ِّ
ال�شعر بهذا ال�شكل قليل ،ف�أغلب ما قالته العرب راق قوي ،وفيه اجلودة ،وموجه للخا�صة
التي تعي القول ولها دراية وعلم.
وجند �ش ��بي ًها له ��ذا املوقف ولكن ب�ص ��ورة عك�س ��ية� ،إذ خوطب املتل ِّق ��ي -وهو هنا من
اخلا�ص ��ة -مب ��ا ال يليق به ف�أبى ذلك ،ورده على املب ��دع ،وهذا ما كان من �أمر جرير مع عمر
بن عبد العزيز حني قال فيه:
لو �شئت �ساقكم �إ ّ
يل قطين ــا

«هذا ابن عمي يف دم�شق خليفة
فقيل له :يا �أبا حزرة مل ت�ص ��نع �ش ��ي ًئا� ،أعجزت �أن تفخر بقومك حتى تع ّديت �إلى ذكر
اخللفاء؟ وقال له عمر بن عبد العزيز :جعلتني �شرط ًّيا لكَ � ،أما لو قلت :لو �شاء �ساقكم �إ ّ
يل
قطي ًنا ،ل�سقتهم �إليك عن �آخرهم»(.)45
لق ��د �أوخ ��ذ جرير يف هذه املوقعة على �أمرين ،الأول �أنّ مقت�ض ��ى ال ��كالم يفر�ض عليه
�أن يفخ ��ر بقومه لأنه ن�س ��به الذي يعود �إليه ،وق ّوة الفخر تتج ّلى عند اتباع ال�س� � ّنة فيه� ،إذ ال
يجب على ال�ش ��اعر �أن يطلب الن�س ��ب واملجد يف غري قومه� ،أ ّما الأمر الثاين فيتم ّثل يف عدم
مراعاته ملكانة اخلليفة ،فكالمه ي�شري �إلى �أنه يخاطب واحدً ا من العا ّمة �أق ّل منه مرتبة� ،أو
ك�أنه فع ًال يخاطب واحدً ا من بني عمه ،فجعل لهذا م�ش ��يئة اخلليفة خا�ض ��عة مل�شيئته ،فكان
�أن �أخط�أ وحلقه الذم.
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حري�ص ��ا عندما يتع ّلق ِّ
ال�ش ��عر بغريه ال
كم ��ا طال ��ب نقادنا القدام ��ى املبدع ب�أن يك ��ون
ً
بنف�س ��ه ،فيه ّذبه بح�س ��ب الطبقة التي ي�س ��اق �إليها القول ،وهذا دفع ابن ر�ش ��يق �إلى �إ�ضافة
فكرة مك ّملة ملا �س ��بق معت ًربا �أنّ «�ش ��عر ال�ش ��اعر لنف�س ��ه ويف مراده و�أم ��ور ذاته -من مزح،
وغزل ،ومكاتبة ،وجمون ،وخمرية ،وما �أ�شبه ذلك -غري �شعره يف ق�صائد احلفل التي يقوم
به ��ا بني ال�س ��ماطني :يقبل منه يف تلك الطرائق عف ُو كالمه ،وم ��ا مل يتكلف له باال ،وال �ألقى
به ،وال يقبل منه يف هذه �إال ما كان حمك ًكا ،معاودًا فيه النظر ،ج ّيدً ا ال غثّ فيه ،وال �ساقط
وال قلق ،و�ش ��عره للأمري والقائد غري �ش ��عره للوزير والكاتب ،وخماطبته للق�ض ��اة والفقهاء
بخالف ما تق ّدم من هذه الأنواع»(.)46
�إنّ ال�ش ��اعر من منظور ابن ر�ش ��يق ينظم ِّ
ال�ش ��عر على �ضربني� ،ض ��رب متع ّلق بالأمور
ال�شخ�ص ��ية املتعلقة بال�شاعر نف�سه ،وهو يف هذا ال�ضرب ميلك احلرية يف التعبري والإبداع،
ومتل ّقيه غري حمدد ،ولكنّ هذا ال ُي�س ّوغ له اخلروج عن العرف ال�شعري ،وك�أنه ال يحا�سب من
متاما� ،سيحا�سب وينقد  ،وما م ّر بنا من
قبل املتلقني على الإجادة والإ�ساءة ،بل على العك�س ً
�أمر ّ
ب�شار حني نظم ال�شعر يف ربابة جاريته خري دليل على ذلك.
و�ض ��رب منظوم يف �أنا�س معينني ومن اخلا�ص ��ة� ،أو منظوم يف �شيء متعلق بهم ،فهذا
ال�ض ��رب هو �ش ��عر بالطي ،وال�شاعر ال حرية له فيه مثل ال�ض ��رب الأول بل هو مقيد بح�سب
ف�شعر ال�شاعر
املتل ِّقي الذي يكون فيه القول ،على �أنّ هذا ال�ض ��رب بدوره يختلف فيه املتلقي ِ
للأمري �أو احلاكم �أو اخلليفة ،ال ي�شبه مطل ًقا ِ�شعره يف وزير �أو عامل �أو فقيه حتى ال تت�ساوى
املقامات والأقدار.
وميكن القول �إنّ ال�ض ��رب الأول تكون فيه املحا�س ��بة ي�سرية والتقييد قليل ،لأنّ ال�شاعر
ال يرجو �إال �إظهار اجلانب الذاتي� ،أ ّما ال�ض ��رب الثاين فاملتلقي ي�ض� � ّيق اخلناق عليه بح�سب
مرتبته يف البالط ،وال�ش ��اعر لن ينجح يف االختبار �إال �إذا راعى القدر واملقام ،لأنه ي�ص ��بو
�إلى العطاء واال�س ��تجداء ،وبقدر الإ�صابة يكون اجلزاء ،لهذا حر�ص ابن ر�شيق على التنبيه
�إل ��ى الكيفي ��ة التي تكون عليها الأ�ش ��عار يف �أمثال ه�ؤالء من اخلا�ص ��ة ،فاملب ��دع يف مثل هذه
املواقف ال ُيقبل منه �إال الكالم العفوي اجل ّيد الذي طاله التهذيب.
�إنّ وزن ق�ضية مقت�ضى احلال يف النقد العربي القدمي ،وقيام العملية الإبداعية عليها،
هي التي جعلت الن ّقاد يلحون على �ضرورة التنبه �إلى طبقة املتلقني باعتبارها معيا ًرا ت�ضبط
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م ��ن خالله جوانب القول في�ؤدي املعنى املراد فـ»ال يكلم �س� � ّيد الأ ّم ��ة بكالم الأ ّمة ،وال امللوك
ب ��كالم ال�س ��وقة»( )47لأنّ «ذل ��ك جهل باملقامات .وما ي�ص ��لح يف كل واح ��د منها من الكالم،
و�أح�سنَ الذي قال -لكل مقام مقال.)48(»-
�إنّ َمن علت مرتبته -دون �ش ��ك -يخاطب مبا يليق من جليل املخاطبات ،و ُيراعى قدره
واختالفه التام عن العامة ،فال ينزّل �إلى مقامها ،وال ترفع �إلى قدره ،ولي�س هذا فح�سب ،بل
�إنّ عايل املرتبة يف القدمي كان عايل الثقافة ،ويعرف ج ّيد ِّ
ال�شعر من رديئه كما هو معروف،
�أ�ض ��ف �إلى هذا �أنّ �أ�صحاب املقام العايل �أحاطوا �أنف�س ��هم بال�شعراء والكتّاب والعلماء ،وال
�أح ��د ينك ��ر �أنّ َمن كان على هذا ال�ش ��كل �س ��يمتلك -ال حمالة -قدرة عل ��ى التمييز لي�س يف
ال�شعر فقط ،بل يف الكثري من الأمور الأخرى .لهذا فال�شاعر جمرب على �أن «يح�ضر ل ّبه عند
كل خماطبة وو�ص ��ف ،فيخاطب امللوك مبا ي�س ��تح ّقون من جلي ��ل املخاطبات ،ويتو ّقى حطها
عن مراتبها� ،أو �أن يخلطها بالعامة ،كما يتوقى �أن يرفع العامة �إلى درجات امللوك ويعد لكل
معنى ما يليق به ولكل طبقة ما ي�شاكلها»(.)49
وقال اجلاحظ«:ومدار الأمر على �إفهام كل قوم مبقدار طاقتهم ،واحلمل عليهم على �أقدار
تق�سم
منازلهم»( ،)50وهذا يقود �إلى القول �إنه «�إذا كان مو�ضوع الكالم هو الإفهام .فالواجب �أن ّ
ال�س ��وقة ،والبدوي بكالم البدو،
طبق ��ات الكالم على طبقات النا�س ،فيخاطب ال�س ��وقي بكالم ّ
()51
وال يتجاوز به ع ّما يعرفه �إلى ما ال يعرفه ،فتذهب فائدة الكالم ،وتعدم منفعة اخلطاب» .
وي�ضيف �أبو هالل الع�سكري فكرة هامة �إلى ما �سبق حيث �ألزم املبدع ب�أن «يتكلم بفاخر
ال ��كالم ،ون ��ادره ور�ص ��ينه وحمكمه عند من يفهم ��ه عنه ،ويقبله منه ،مم ��ن عرف املعاين
والألفاظ عل ًما �شاف ًيا ،لنظره يف اللغة والإعراب على جهة ال�صناعة ،ال كمن ا�ستطرف �شي ًئا
منه ��ا ،فنظر فيه نظ� � ًرا غري كامل� ،أو �أخذ من �أطرافه وتناول من �أطراره ،فتح ّلى با�س ��مه،
وخال من و�سمه .ف�إذا �سمع مل يفقه ،و�إذا �سئل مل ينقه .و�إذا تك ّلم عند من هذه �صفته ذهبت
فائدة كالمه ،و�ضاعت منفعة منطقه؛ لأنّ العا ّمي �إذا ك ّلمته بكالم ال ِع ْلية �سخر منك ،وزرى
علي ��ك»( ،)52فال ��كالم الراقي الذي فا� ��ض جودة وقوة ال بد من �أن يك ��ون ل ّلذي نال ًّ
حظا من
الدربة واالطالع وله قدرة على الفهم واال�س ��تيعاب ،وال يكون �أبدً ا للعامي الذي هو دونه يف
الفهم واالطالع؛ لأنّ املنفعة املرجوة من اخلطاب لن تتحقق �أبدً ا ،بل �إنّ العا ّمي �إذا خاطبته
بخطاب اخلا�صة �سي�سخر منك.
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وي ��رى ابن ر�ش ��يق �أنّ مراعاة املقام ،ومعرفة �أحوال املخاط ��ب ،وطريقة خماطبته من
الأمور التي تدل على �إحكام ال�ص ��ناعة ال�ش ��عرية وبقدر هذه املعرفة يكون الإحكام ،وبقدر
ه ��ذا الإحكام يك ��ون التفاوت والتفا�ض ��ل ،ويف هذا يقول عن ال�ش ��اعر« :ولكن غايته معرفة
�أغرا� ��ض املخاط ��ب كائ ًنا من كان ،ليدخل �إلي ��ه من بابه ،ويداخله يف ثيابه ،فذلك هو �س ��ر
�صناعة ال�شعر ومغزاه الذي به تفاوت النا�س وبه تفا�ضلوا»(.)53
لفظا ومعنى ،يف وق ��ت ال يكون فيه مهي�أً
ن�ص ��ا بدي ًعا جمي ًال م�ؤل ًف ��ا ً
واملتل ِّق ��ي قد يتلقى ًّ
ل ��ه وله ��ذا �ألزم النقاد املبدع ب�ض ��رورة مراعاة ظ ��روف متلقيه ،بحيث «يخت ��ار للأوقات ما
ي�ش ��اكلها ،وينظر يف �أحوال املخاطبني ،فيق�ص ��د محَ َ ا َّب ُه ْم ،ومييل �إلى �شهواتهم و�إن خالفت
�ش ��هوته ،ويتفقد ما يكرهون �س ��ماعه فيتجنب ِذكره»( ،)54فاملبدع ح�سب ابن ر�شيق يجب �أن
يتحينّ الوقت املنا�س ��ب للتوا�ص ��ل مع متل ِّقيه ،مراع ًيا حالته ،ن ��از ًال عند رغبته فيما يجب �أن
يكون عليه القول ،متجن ًبا كل ما من �ش� ��أنه �أن ينغ�ص �ص ��فاءه والتفاتته ،وال ي�ض ��ع ل�ش ��هواته
ورغبات ��ه ح�س ��ا ًبا .فمن �أراد لإبداع احلظ ��وة املثلى فما عليه �إال �أن يجعل �ش ��هوة املتل ِّقي هي
�شهوته.
بقي �أن نقول ب�أنّ املتل ِّقي الذي راعاه النقد القدمي لي�س ذاك املتلقي الذي من العامة ،بل
ذاك الذي نال ًّ
حظا من العلم والثقافة بحيث يتمكن من فهم الق�صيد ولو بدرجات متفاوتة،
�أي يزيد الفهم بزيادة الثقافة ،يقول ابن الأثري« :واملذهب عندي يف ذلك ما �أذكره ،وهو �أنّ
�شرطا معت ًربا يف الكالم ،لأنه لو كان ً
فهم العامة لي�س ً
�شرطا لوجب على قيا�سه �أن ي�ستعمل
يف ال ��كالم الألف ��اظ العامية املبتذلة عندهم ،ليك ��ون ذلك �أقرب �إلى فهمه ��م؛ لأنّ العلة يف
اختي ��ار تطويل الكالم �إذا كانت ،فهم العامة �إياه ،فكذلك جتعل تلك الع ّلة بعينها يف اختيار
املبت ��ذل م ��ن الكالم ،ف�إنه ال خالف يف �أنّ العامة �إلى فهم ��ه �أقرب من فهم ما يق ّل ابتذالهم
�إي ��اه ،وهذا �ش ��يء مدفوع ،و�أ ّما الذي يج ��ب توخيه واعتماده فهو �أن ي�س ��لك املبد�أ القومي يف
تركيب الألفاظ على املعاين ،بحيث ال تزيد هذه على هذه ،مع الإي�ضاح والإبانة ،ولي�س على
م�ستعمل ذلك �أن يفهم العامة كالمه»(.)55
يب�س ��ط
�إنّ العام ��ة �إذ ًا لي�س ��ت معني ��ة بالكالم الأدبي ،ول ��و كان الأمر كذلك لوجب �أن ّ
الكالم �إلى درجة ا�س ��تعمال العا ّمي املبتذل� ،إنّ الإبداع يكون ل ّلذين يق ّدرون م�ش ��اكلة اللفظ
للمعنى ،ال ل ّلذين ال يفهمون �إال باللفظ املخ ّل به ،على �أنّ هذا الإبداع فيه غمو�ض ي�س ��تدعي
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الفهم ،غري �أنه لي�س الغمو�ض الذي ي�صعب على غري العامة فهمه ،بل هو غمو�ض فيه �إبانة
و�إي�ضاح بالقدر الذي تتج�سد به عملية التل ِّقي.
وخ�ي�ر ما نختم به ه ��و قول ابن طباطبا العلوي« :يجب �أن تكون الق�ص ��يدة كلها ككلمة
ن�سجا وح�س ًنا وف�صاحة وجزالة �ألفاظ ،ود ّقة معان و�صواب
واحدة يف ا�شتباه �أولها ب�آخرهاً ،
خروجا لطي ًفا...
ت�أليف ،ويكون خروج ال�ش ��اعر من كل معنى ي�ص ��نعه �إلى غريه من املعاين ً
حت ��ى تخ ��رج الق�ص ��يدة ك�أنها مفرغ ��ة � ً
إفراغا ،كالأ�ش ��عار التي ا�ست�ش ��هدنا به ��ا يف اجلودة
وه َي يف مبانيها ،وال تك ّلف يف ن�سجها،
واحل�س ��ن وا�س ��تواء النظم ،ال تناق�ض يف معانيها ،وال ْ
تقت�ض ��ي كل كلمة ما بعدها ،ويكون ما بعدها متعل ًقا بها مفتق ًرا �إليها ،ف�إذا كان ِّ
ال�ش ��عر على
هذا املثال �سبق ال�سامع �إلى قوافيه قبل �أن ينتهي �إليها راويه ،ورمبا �سبق �إلى �إمتام م�صراع
إمتاما يوجبه ت�أ�سي�س ِّ
ال�شعر»(.)56
منه � ً
�إنّ قول ابن طباطبا العلوي ينبه املبدع �إلى �ضرورة احلر�ص ال�شديد يف بناء الق�صيدة،
فهو ملزم ب�أن ي�ض ��في عليها التجان�س يف جميع جوانبه ��ا حتى لك�أنها قطعه واحدة ،يكتنفها
االن�س ��جام ،وتل ّفه ��ا اجل ��ودة ،وهذا كله م ��ن �أجل املتل ِّقي ال ��ذي ينظم القول ل ��ه ،ولي�س هذا
فح�س ��ب بل �إنّ هذا املتلقي �سيكون متجاو ًبا مع املبدع جتاو ًبا منقطع النظري� ،إذا كان ِّ
ال�شعر
على ما �أراد له ابن طباطبا العلوي ،بحيث ي�صبح م�شار ًكا فيه بتوقع القوايف ورمبا امل�صراع،
وم ��ن ه ��ذا ميكن القول �إنّ النقد العربي القدمي ما �أولى العناية الكربى للمتلقي �إال لوزنه يف
الإبداع ،فكل خطوة يخطوها املبدع هي من �أجله ،واجتماع اخلطوات ي�ش� � ّكل ن�س ًقا متج�سدً ا
يف �إبداع متكامل.
الهوامش:
* تلم�سان ،اجلزائر.
( )1املتل ِّق���ي ل���دى ح���ازم القرطاجن���ي م���ن خ�ل�ال منه���اج البلغاء و�س���راج الأدباء ،حممد بنلح�س ��ن بن
التيجاين ،ع ّمان ،الأردن ،ط� ،2011 ،1ص.375
( )2ق�ض���ية التل ِّقي يف النقد الأدبي العربي القدمي ،فاطمة عبد الرحمن الربيكي ،ر�س ��الة ماج�س ��تري،
اجلامعة الأردنية� ،2001 ،ص.43
( )3منهاج الأدباء و�سراج البلغاء� ،أبي احل�سن حازم القرطاجني ،ت :حممد احلبيب ابن اخلوجة ،دار
الغرب الإ�سالمي ،بريوت/لبنان� ،ص ،124وينظر :امل�صدر نف�سه� ،ص.122
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( )4تراثن���ا النق���دي درا�س���ة يف كتاب الو�س���اطة للقا�ض ��ي اجلرجاين ،ال�س ��يد ف�ض ��ل ،من�ش� ��أة املعارف،
الإ�سكندرية� ،ص.79
( )5ا�س���تقبال الن�ص عند العرب ،حممد املبارك ،امل�ؤ�س�س ��ة العربية للدرا�س ��ات والن�شر ،بريوت/لبنان،
ط1999 ،1م�� � ،ص .134هذا احلكم من حممد املبارك لي�س حك ًما مطل ًقا ،لأنّ حما�س ��بة ال�ش ��اعر
وجدت منذ اجلاهلية ،ولوالها ملا تطور ِّ
ال�ش ��عر ،والأمثلة عن ذلك كثرية ومعروفة منها ما وقع بني
ح�س ��ان والنابغة حينما قلل جفانه و�س ��يوفه وفخر مبن ولد ومل يفخر مبن ولده (ينظر امل�ص ��ون يف
الأدب� ،أبو �أحمد احل�س ��ن الع�سكري ،ت عبد ال�س�ل�ام حممد هارون ،مطبعة حكومة الكويت ،ط،2
�� � ،1984ص .)4-3وم ��ا وقع للنابغة نف�س ��ه عندما كان يقوي ،فحو�س ��ب بطريقة غري مبا�ش ��رة من
ط ��رف جارية رتلت �أ�ش ��عاره منبهة �إياه �إلى الإقواء(ينظر ّ
املو�ش ��ح :املرزباين ،جمعية ن�ش ��ر الكتب
العربية املطبعة ال�س ��لفية ،القاهرة1343 ،هـ� ،ص )38ولعل املبارك يق�ص ��د هنا املحا�س ��بة القائمة
على النقد امل�ؤ�س�س الذي مل يعد يغفل �شاردة وال واردة �إال ن ّبه �إليها.
( )6البي���ان والتبي�ي�ن ،اجلاح ��ظ ،ت :عبد ال�س�ل�ام هارون ،مطبع ��ة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�ش ��ر،
القاهرة ،ط ،1960 ،2ج� ،1ص203؛ وينظر كتاب ال�صناعتني ،للع�سكري ،ت :علي حممد البجاوي،
وحممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار �إحياء الكتب العربية ،ط� ،1952 ،1ص.135
( )7ن�ص ��يب �ش ��اعر �أموي (108هـ)« :هو ن�ص ��يب بن رب ��اح� ،أبو حمجن ،مولى عب ��د العزيز بن مروان:
�شاعر فحل ،مقدم يف الن�سيب واملدائح،كان عبدً ا �أ�سود لرا�شد بن عبد العزى من كنانة ،من �سكان
البادية ،و�أن�ش ��د �أبياتًا بني يدي عبد العزيز بن مروان ،فا�ش�ت�راه و�أعتقه...له �شهرة ذائعة ،و�أخبار
م ��ع عبد العزيز بن مروان و�س ��ليمان بن عبد امللك والفرزدق وغريه ��م ،وكان يعد مع جرير وكثري
عزة ،و�س ��ئل عنه جرير فقال� :أ�ش ��عر �أهل جلدته ،وتن�س ��ك يف �أواخر عمره» ،الأعالم للزركلي ،دار
العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط ،2002 ،15ج� ،8ص.32 ،31
( )8الأمايل :ابن دريد ،ت :ال�س ��يد م�صطفى ال�سنو�سي ،املجل�س الأعلى للثقافة والفنون ،الكويت ،ط،1
� ،1984ص.90-88
( )9جمالي���ة الألف���ة (الن�ص ومتقبله يف الرتاث النقدي)� :ش ��كري املبخوت ،بيت احلكمة ،تون�س ،ط،1
� ،1993ص.13
( )10تراثنا النقدي درا�سة يف كتاب الو�ساطة للقا�ضي اجلرجاين� ،ص.81
( )11املتل ِّقي لدى حازم القرطاجني� ،ص.375
( )12البيان والتبيني ،ج� ،1ص.76
( )13ال�صناعتني� ،ص.19
( )14دالئ���ل الإعج���از ،عب ��د القاهر اجلرجاين ،ت:حممود حممد �ش ��اكر ،مكتب ��ة اخلاجني ،القاهرة،
�ص.501
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(� )15أ�سرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين ،ت :حممود حممد �شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة� ،ص.141
(� )16شرح ديوان احلما�سة ،للمرزوقي ،ت� :أحمد �أمني ،وعبد ال�سالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط،1
� ،1991ص.15 ،14
( )17مفتاح العلوم ،لل�سكاكي ،ت :نعيم زرور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1983 ،ط� ،1ص.226
( )18البيان والتبيني ،ج� ،1ص.144
( )19املثل ال�س���ائر� ،ض ��ياء الدين بن الأثري ،ت� :أحمد احلويف ،وبدوي طبانة ،دار نه�ض ��ة م�ص ��ر للطبع
والن�شر ،القاهرة ،ج� ،2ص.306 ،305
( )20عيار ِّ
ال�ش���عر ،ابن طباطبا العلوي ،ت :حممد زغلول �س�ل�ام ،من�ش� ��أة املعارف ،الإ�س ��كندرية ،ط،3
�ص.161
(ِّ )21
ال�ش���عر وال�ش���عراء ،ابن قتيبة الدينوري ،ت :م�ص ��طفى �أفندي ال�س ��قا ،مطبعة املعاهد ،القاهرة،
حمي الدين عبد احلميد ،دار اجليل،
ط1932 ،2م� ،ص .14وينظر :العمدة ،ابن ر�شيق ،ت :حممد ّ
بريوت ،ط1981 ،5م ،ج� ،1ص.225
(ِّ )22
ال�شعر وال�شعراء� ،ص.15
( )23عيار ِّ
ال�شعر� ،ص.162
( )24البيان والتبيني ،ج� ،3ص.366
( )25املنهاج� ،ص.296
( )26الو�س���اطة ،للقا�ض ��ي اجلرج ��اين ،ت :حممد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،وعلي حمم ��د البجاوي،املكتبة
الع�صرية�،صيدا بريوت ،ط� ،1،2006ص.52
( )27عيار ِّ
ال�شعر� ،ص.44
( )28املنهاج� ،ص ،30وينظر امل�صدر نف�سه� :ص.20
( )29امل�صدر نف�سه� ،ص.86
( )30نظري���ة التل ِّق���ي عن���د العرب (درا�س ��ة يف الرتاث النقدي والبالغي) ،خال ��د عبد الر�ؤوف اجلرب،
�أطروحة دكتوراه،اجلامعة الأردنية� ،2002 ،ص.190
( )31املنهاج� ،ص.122
( )32امل�صدر نف�سه� ،ص.337
( )33عيار ِّ
ال�شعر� ،ص.160
( )34العمدة ،ج� ،1ص.28
( )35عيار ِّ
ال�شعر� ،ص.52
( )36العمدة ،ج� ،1ص.27
( )37املنهاج� ،ص.294
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( )38عيار ِّ
ال�شعر� ،ص .54 ،53واجلاحظ يروي القول لعامر بن عبد قي�س مع اختالف طفيف يف املنت،
ينظر البيان والتبيني ،ج� ،1ص.84 ،83
( )39العمدة ،ج� ،1ص .27وينظر :عيار ِّ
ال�شعر.54 ،53 ،
( )40عيار ِّ
ال�شعر� ،ص.44
( )41الأ�سلوب والأ�سلوبية ،عبد ال�سالم امل�سدِّ ي ،الدار العربية للكتاب ،ط� ،3ص.82
( )42البيان والتبيني ،ج� ،1ص.139
( )43عيار ِّ
ال�شعر� ،ص.53
( )44ينظر املو�شح� ،ص.249
( )45عي���ار ِّ
ال�ش���عر�� � ،ص ،129وينظر املو�ش���ح �ص ،126 ،120يروي املرزباين الق�ص ��ة عل ��ى ثالثة �أوجه
والرواي ��ات الث�ل�اث فيها بع�ض االخت�ل�اف عن ابن طباطبا رغم �أنه ي�ش�ي�ر يف واحدة منها �إلى �أنه
نقل عنه.
( )46العمدة ،ج� ،1ص.199
( )47البيان والتبيني ،ج� ،1ص92
( )48ال�صناعتني� ،ص.27
( )49عيار ِّ
ال�شعر� ،ص.44
( )50البيان والتبيني ،ج� -1ص93
( )51ال�صناعتني� ،ص.29
( )52ال�صناعتني� ،ص.32
( )53العمدة ،ج� ،1ص.199
( )54امل�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.223
( )55املثل ال�سائر ،ج� ،2ص.306 ،305
( )56عيار ِّ
ال�شعر� ،ص.168 ،167
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ِّ
املتبقي من ِشعر صاعد البغدادي
جمع وتوثيق ودرا�سة
*

بقلم :د .حممد رم�ضان �أحمد اجلوهري
مقدمة

�إنّ تتبع نتاج �أديب بغية ك�شف ما غام من جنبات حياته ،وا�ستحقب من ق�سمات ع�صره،
عم ��ل مث�ي�ر و�ش ��اق يف �آن ،ووجه �إثارت ��ه جمع ما تناثر م ��ن �إبداعه يف بطون �أمه ��ات الآثار،
وم�ص ��ادر الرتاث ،وما ي�ساوق ذلك من �إح�سا�س راع�ش حني ت�صفح املظان ،ي�سلم �إلى ن�شوة
عند الظفر بن�ص ي�سد مع �سابقيه ثلمة يف بناء تكتمل مالحمه حتى ي�صبح ماث ًال ،ال تتلبده
غيوم� ،أو تكتنفه �ض ��بابية بعد �أن عا�ش زمنا حبي�س �أوراق ،ال يك�شف منفردًا عن ظاهرة� ،أو
يبني وحده عن غاية ،فق�صاراه -واحلالة تلك -تقف عند حدود متعة تبقى �آثارها يف النف�س
�أو تزول� ،إال �أنها يف احلالتني تظل مفتقرة �إلى �صورة كلية ي�أخذ بع�ضها بحجز بع�ض؛ و�صو ًال
�إلى حكم متكامل ،ي�صيب به �صاحبه �شاكلة احلق ،ومقطع ال�صواب.
�أما م�شقته فمردها �إلى التنقيب بت�ؤدة يف م�صادر الرتاث على تنوع �شكولها مما تناول
الأديب والع�صر� ،أو عنَّ لأيهما ق�صدً ا �أو ً
عر�ضا ،ويف ذلك من اجلهد ما يعلم كنهه من �سرب
الغور ،وبذل العمر ،جام ًعا �ش ��تات ما تناثر من نتاج رجل ا�س ��تفرغ طاقته فيه ،ووقف حياته
عليه ،م�أخوذة نف�سه بروعة الفن ،وعقله بلوثة الإبداع.
ومن هذا الباب جمع �أ�شعار الأقدمني ممن مل يدون �شعرهم فبددته يد الزمن ،ف�ضاع
يف مطاوي تيه �س ��نوات ،و�ص ��ار رغم ما له من قيمة جمرد ا�سم ي�شار �إليه يف معر�ض ترجمة
ل�ص ��احبه� ،أو احلديث عما يت�ص ��ل �إليه ب�س ��بب� ،أو ميم �ص ��وبه بغر�ض ,وقد بذل �أ�س ��اتذتنا
الإجالء جهدً ا حممودًا ي�شكرون عليه ،فما �أ�ضافوه �إلى تراثنا ،وجمعوه من �إبداعات �أدبائنا،
�سيظل مثار �إعجاب و�إكبار وفخر.
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وح�س ��بي �أين �أنخ ��ت راحلت ��ي ببابهم ،فحاول ��ت -متعل ًما -اقتفاء �س ��ننهم ،واجتهدت
مقتاتًا على موائدهم� -س ��لك دروب ع ّبدوها باذلني يف �س ��بيل ذلك من اجلهد ما يح�س ��بلهم ويح�سدون عليه.
و�صاعد من �أولئك النفر الذين تناثر �شعرهم يف ثنايا الكتب ،وتفرق يف بطون امل�صادر،
فلم يجمع متفرقه� ،أو يلم �ش ��تاته يف حياته �أو بعد موته ،ف�ض ��اع جله ومل يدون ،رغم املنزلة
الت ��ي تبو�أه ��ا يف امل�ش ��رق واملغرب ،واملكانة العلمي ��ة التي كانت مثار مدح وق ��دح ،ونقد ورد،
وقد ا�س ��تخرت اهلل تعالى يف درا�سة ِ�شعره بعد جمعه وتوثيقه من مظانه املعتمدة ،وم�صادره
املتفرقة ،راج ًيا �أن �أ�ض ��يف بهذا اجلهد املتوا�ض ��ع -الذي مل �أدخر فيه و�س ًعا� -إلى تراث �أمتي
ما ينفع ويفيد.
واهلل وحده من وراء الق�صد وهو يهدي ال�سبيل.
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توطئة
()1
�صاعد البغدادي

 �أ�صله ون�سبه:رغم �أنّ امل�ص ��ادر التي ترجمت ل�صاعد مل تكن �سمحة �إ ّال بال ّنزر الي�سري من املعلومات
التي تك�شف النقاب عن �أ�صله ون�سبه وطفولته� ،إ ّال �أنّ املتتبع لها ،اجلامع للمتناثر من �أخباره
فيها ال�سيما تلك التي ترجمت له ترجمة مق�صودة لذاتها ،ميكن �أن يقف على بع�ض ما خفي
من �ش�أن الرجل يف �أوليات حياته ،و�إن كانت هذه املعلومات ال ت�شبع نه ًما ،ف�إنها ت�سد رم ًقا.
فهو �أبو العالء �ص ��اعد بن احل�سن بن عي�سى البغدادي تربة ،والطربي �أ�ص ًال ،والربعي
ن�س� � ًبا ،وق ��د �أجمعت كل امل�ص ��ادر التي عنيت بالرتجم ��ة له على كنيته “ ب�أب ��ي العالء” �أما
ن�س ��بته �إلى بغداد فقد ا�ش ��تهر بها؛ للمكانة التي تبو�أها فيها قبل رحيله عنها ،ولداللتها على
الدور الذي لعبه يف �أو�ساطها العلمية ،ومنتدياتها الأدبية قبل مغادرته لها.
وقد انفرد ابن ب�سام يف ذخريته بو�صفه بالطربي �أ�ص ًال ( ،)2يف حني �سكتت كل امل�صادر
الأخرى عن ذكر هذا الأ�ص ��ل ،مما ي�ض ��عف هذه الن�سبة ،يف حني ن�سبه �آخرون �إلى املو�صل،
و�أول عبارة ت�ضمنت الإ�شارة �إلى هذا الأ�صل وردت عند احلميدي مقيدة بفعل الظن «و�أظن
�أ�صله من ديار املو�صل ( »)3وتبعه يف ذلك ال�ضبي يف بغيته (- )4كعادته -ورغم �أن هذه الن�سبة
لي�س ��ت قطعية الداللة على هذا الأ�ص ��ل ،فقد مالت بع�ض امل�صادر التي عمدت �إلى الرتجمة
ل�ص ��اعد �إلى جعل هذا اخل�ب�ر قطعي ًا ،فالقفطي مث ًال يقول عند ترجمته :من بالد املو�ص ��ل
( ،)5ويقرر ياقوت يف معجمه ب�أنه مو�صلي الأ�صل ( ،)6ونف�س اجلزم ب�أ�صله املو�صلي يرد عند
ابن خلكان ( ،)7وال�س ��يوطي ( ،)8واملقري ( ،)9وقد انفرد ابن ب�سام كذلك بالن�ص على �أنه من
ربيعة الفر�س ( )10دون غريها من الربائع.

 املولد والن�ش�أة:�إن حتديد �س ��نة بعينها لتكون ميالدًا ل�ص ��اعد ال يعدو كونه �ضر ًبا من التخمني؛ وذلك
لأن جمي ��ع امل�ص ��ادر التي عنيت بالرتجمة له غ�ض ��ت الطرف متام ًا عن احلديث عن �س ��نة
والدته ،ومن ثم فال يعود ال�ض ��ارب بع�ص ��ا الت�س ��يار بني �آفاق تلك امل�صادر و�أطيافها -بح ًثا
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عن ملحة دالة تفيد يف حتديد �سنة مولده -ب�أكرث من خفي حنني.
ومن يت�ص ��فح �أ�ش ��عاره املتناثرة يف مظانها ال يظفر �إ ّال ب�إ�شارة واحدة وردت عر�ضا يف
ثنايا �ش ��عره ،قد تفيد يف حتديد �س ��نة تقريبية لوالدته ،وقد انفرد ابن ب�س ��ام بتلك الإ�شارة
عند ترجمته لأبي حف�ص بن برد الأكرب� ،إذ ذكر �أبياتًا ل�صاعد �أجاب بها �صديقه ابن برد،
جاء فيها قوله (:)11
�����س َو َ���س�� ْب��عِ�ي َ
ن ا ْل�� َت َ��ح�� ْف��تُ ِب�� َه��ا
�أَ َب��� ْع��� َد َخ�� ْم ٍ

َح�� َّت��ى َق��� َر ْع���تُ لِ���هَ��� َذا ال���دَّهْ ��� ِر ُظ�� ْن�� ُب��و ِب��ي

فالبيت ي�ش�ي�ر �إلى �أن �ص ��اعد ًا بلغ اخلام�س ��ة وال�س ��بعني م ��ن عمره وق ��ت كتابته لهذه
الق�ص ��يدة ،و�إن كان �ص ��احب الذخ�ي�رة مل يذك ��ر الزمان �أو امل ��كان الذي كتب فيه �ص ��اعد
ق�صيدته� ،إال �أنه ميكن ا�ستنتاج �أمرين من هذه الإ�شارة :الأول� :أن �صاعد ًا كان من املع ّمرين،
و�أنه مات عن �سن عالية.
الث ��اين� :أنه عن ��د الربط بني هذه الإ�ش ��ارة وبني تاريخ وفاة �ص ��اعد �س ��نة 410هـ (،)12
وبافرتا� ��ض �أن ��ه نظمه ��ا يف �أخري ��ات حياته ،يك ��ون مولده يف حدود �س ��نة 335ه� �ـ� ،أ ّما عند
االعتداد ب�أنّ وفاة �ص ��اعد كانت يف �س ��نة 417هـ ( )13على ما ورد يف بع�ض امل�صادر ،و�أن وفاة
ابن برد كانت يف 418هـ ( ،)14يكون مولد �صاعد يف حدود 342هـ� ،أو قبلها بقليل.
�أما عند اال�س ��تئنا�س مبا �أورده ابن ب�سام من �أن �صاعدً ا غادر قرطبة املرة الأولى �سنه
403هـ �أيام خالفة ه�ش ��ام امل�ؤيد ،ثم عاد �إليها عندما تولى �سليمان امل�ستعني اخلالفة للمرة
يائ�س ��ا من كرمه متعجال ( ،)15و�سليمان كانت
الثانية طم ًعا يف كرمه ،و�أنه غادرها بعد ذلك ً
م ��دة واليته من �س ��نة 407-403هـ ،يكون خروج �ص ��اعد من قرطبة يف حدود �س ��نة 404هـ،
�أو بعده ��ا بقليل حني فقد الأمل يف نوال اخلليفة ،ولو �أن هذه الق�ص ��يدة قيلت البن برد قبل
خروج �ص ��اعد من قرطبة يف حدود �س ��نة 403هـ �أو 404هـ على �أق�ص ��ى تقدير ،يكون مولده
يف حدود �س ��نة 328هـ �أو 329ه� �ـ ،والأقرب للقبول من خالل هذه االفرتا�ض ��ات هو الأخري،
والأولى منه القول ب�أنه ولد يف نهاية العقد الثالث� ،أو بدايات العقد الرابع الهجري.
و�إن كانت امل�صادر قد �ضنت بتحديد �سنة ولو تقريبية ملولده ،ف�إنها تابعت النهج نف�سه
يف احلديث عن ن�ش� ��أته ،فلم متدنا مبا ميكن �أن مياط به اللثام عن بداياته ،وكل ما ورد يف
هذا ال�ش� ��أن هو �أنه قر�أ يف املو�صل على م�شايخها ،وما ذلك �إال اعتماد ًا على ما ورد يف بع�ض
امل�صادر من �أنه من ديار املو�صل ظ ًّنا �أو قط ًعا.
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وقد �س ��مع �ص ��اعد يف تلك املرحلة ال�سنية املبكرة من احل�س ��ن بن عبد اهلل ال�سريايف،
و�أبي علي الفار�سي ،و�أبي �سليمان اخلطابي ،و�أبي بكر بن جعفر القطيعي ،وروى عنهم (.)16
و�س ��واء �أكانت الديار التي ق�ض ��ى فيها �ص ��اعد طفولته دي ��ار املو�ص ��ل� ،أو قري ًبا منها،
ف� ��إن ال ��ذي يهمنا يف ه ��ذا املقام هو الإ�ش ��ارة �إلى املكان ��ة التي نالها يف بغ ��داد ،ومن خالل
الأخب ��ار القليل ��ة التي �أملحت �إليها بع�ض امل�ص ��ادر ،يت�ض ��ح �أنه نال مكانة يف بغداد يف �س ��ن
مبك ��رة من حيات ��ه ،و�آية ذلك م ��ا �أورده التوحيدي من �أن �ص ��اعدً ا كان واح ��دً ا من النبهاء
الذين قربهم الوزير املهلبي ،وقدمهم ،ونبه على ف�ض ��لهم ،يقول�«:سمعت ابن �سورين يقول:
�آخر من �ش ��اهدنا ممن عرف اال�صطناع ،وا�س ��تحلى ال�صنائع ،وارتاح للذكر الطيب ،واهتز
قوما ،ونوه بهم ،ونبه على ف�ضلهم ،و�أحوج الناظرين
للمديح�...أبو حممد املهلبي ،ف�إنه قدم ً
يف �أمر امللك �إليهم ،و�إلى كفايتهم ،منهم �أبو الف�ضل العبا�س بن احل�سني،ومنهم بن معروف
القا�ضي،و�أبو �إ�سحاق ال�صابي ...و�أبو العالء �صاعد البغدادي» (.)17
وقد �ص ��رح �صاعد �أن ا�ستظهاره كتب اللغة �أزلفه �إلى امللوك والوزراء يف امل�شرق ،يقول
يف ف�صو�ص ��ه « ولزمت �أبا �سعيد ال�س�ي�رايف يف حداثتي حتى ا�ستظهرت كتب اللغة ،ف�أزلفني
ذلك �إلى امللوك ،حتى والين عبد العزيز بن يو�سف خزانة كتبه ،ف�أ�صبت فيها خطوط العلماء
و�أ�ص ��ولهم التي ا�ست�أثروا بها لأنف�س ��هم� ،إذ البد لكل عامل من �أثرية جمموعة خلا�صته ،غري
ما يدعيها للطلبة عنها» (.)18
ورغ ��م ه ��ذه املكانة التي نالها �ص ��اعد يف بغداد وما حولها� ،إال �أن ��ه مل تطب له الإقامة
فيها؛ لأن امل�ش ��رق حينئذ كانت تتنازعه �س ��هام الفرقة والت�ش ��تت والفنت؛ لالنق�سامات التي
حدثت يف الدولة العبا�س ��ية ،ورمب ��ا �أن كرثة العلماء الأثبات ،والأدباء املتمكنني ،وال�ش ��عراء
املوهوبني الذين كانت تعج بهم �ساحات العوا�صم املختلفة و�أنديتها ،مل يتح ل�صاعد �أن ينال
املكانة التي يعتقد �أنه ي�ستحقها ،ولي�س ثمة تناق�ض مع ما �سبق الإ�شارة �إليه من املكانة التي
نالها يف بغداد ،فاملدقق يف �شخ�ص ��ية الرجل ،يقف على �أنه ال يقنع مبا ي�ص ��ل �إليه� ،إذ يرى
نف�سه فوق ذلك.
وال تروي امل�ص ��ادر غلة يف الوقوف على ال�س ��بب احلقيقي وراء خروج �صاعد من بغداد
�إلى الأندل�س ،وهل كان فرار ًا وخوف ًا �أم بح ًثا عن املال وال�ش ��هرة؟ ،والإ�شارات التي وردت يف
ذلك تدور يف فلك ما �ص ��رح به القفطي من �أن �ص ��اعدً ا خرج من بغداد �إلى الأندل�س ملا بلغه
�أن اللغة بها مطلوبة (.)19
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متاما عن حتديد �س ��نة خروجه من بغداد ،مما يجعل حتديد
وكذلك غ�ض ��ت الطرف ً
ال�س ��نة �ض ��ر ًبا من التخمني يفتقر �إلى اليقني ،يف حني �ص ��رحت �أن �ص ��اعدً ا دخل الأندل�س
يف حدود �س ��نة 380هـ ( )20قا�ص ��دً ا املن�ص ��ور بن �أبي عامر ،كما �أو�ض ��حت بع�ض امل�صادر �أن
�ص ��اعد ًا ع ��رج يف طريقه �إلى الأندل�س على م�ص ��ر ،وجل�س بها م ��دة ،فقد �أورد ابن خري يف
فهر�س ��ته �أن �ص ��اعدً ا كان يجال�س الوزير ابن حنزابة ،وكان ابن حنزابة ال يفارق �ص ��اعدً ا،
وي�سامره (.)21
وقد تابعت امل�ص ��ادر على تنوعها النهج التعتيمي نف�س ��ه يف حتديد �س ��نة وفود �ص ��اعد
عل ��ى م�ص ��ر ،وخروجه منه ��ا ،وكذا �س ��بب مفارقته لها بع ��د �أن حتقق له جمال�س ��ة الوزراء
وم�سامرتهم.

 �صاعد يف بالط املن�صور العامري:مل يكن دخول �صاعد �إلى الأندل�س ،ووفوده على املن�صور بالأمر الهني ،فما كان العلماء
وال�ش ��عراء والأدباء لي�س ��محوا للوافد اجلديد �أن يزاحمهم مكانتهم� ،أو يقا�سمهم �صالتهم،
وم ��ن ثم كانت املواجهة �س ��اخنة بني الرجل ومناف�س ��يه الذين �أعمل ��وا حيلهم يف النيل منه،
و�إ�س ��قاطه يف عني قا�ص ��ده«،فاجتمع له �أعيان الأوان كالزبيدي ،والعا�صمي ،وابن العريف،
ومن �س ��واهم ،وما زالوا به حتى دفعوه باجلملة عن العلم باللغة ،و�أبعدوه عن الثقة يف علمه
وعقله ودينه ،ولذلك ما ر�ض ��يه �أحد من �أهلها �أيام دخوله �إليها ،وال ر�أوه �أه ًال للأخذ عنه،
واالقتداء به (.» )22
وق ��د متكن �ص ��اعد �أن يجاب ��ه ه�ؤالء الذي ��ن دفعوه باجلملة ع ��ن العلم واللغ ��ة ،ف�أثبت
قدما فيهماَّ ،
فبذ مناظره ابن العريف ،وظهر عليه ،ف�أ�س� � َّرها ابن العريف
للمن�ص ��ور �أن ّ له ً
يف نف�س ��ه حتى واتته فر�صة ظنها �سانحة للق�صا�ص من �صاعد ،فقد روي �أن املن�صور �أدخل
عليه يوما وردة يف غري �أيامها مل ت�ستتم فتح كمامها ،فقال فيها �صاعد على االرجتال (:)23
ُي����������� َذ ِّك����������� ُر َك المْ ِ�������� ْ�������س ُ
� -1أ َت��������� ْت َ
�������ك �أ ْن����� َف�����ا� َ�����س�����هَ�����ا
���������ك �أَ َب��������������ا عَ��������امِ �������� ٍر َور َد ٌة
َف������ َغ َّ
َ -2ك��������� َع��������� ْذ َرا َء �أ ْب������ َ�����ص����� َرهَ�����ا ُم��� ْب���� ِ���ص��� ٌر
������ط������تْ ِب��������أَ ْك������� َم�������امِ �������هَ�������ا َرا� َ�����س�����ه�����ا
ف�س ��ر بذلك املن�ص ��ور بن �أبي عامر ،وكان ابن العريف حا�ض ��ر ًا ،فح�س ��ده ،وجرى �إلى
مناق�ض ��ته ،وقال البن �أبي عامر� :إن هذين البيتني لغريه،وقد �أن�ش ��دنيهما بع�ض البغداديني
مب�ص ��ر لنف�س ��ه ،وهما عندي على ظهر كتاب بخط ��ه .فقال له املن�ص ��ور� :أرنيه،فخرج ابن
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العريف،ورك ��ب وجع ��ل يحث دابته حتى �أتى جمل�س ابن بدر ،وكان �أح�س ��ن �أهل وقته بديهة،
فو�صف ما جرى له ،فقال هذه الأبيات ،ود�س فيها بيتي �صاعد( :متقارب)
َوق������������ ْد َج������������� َّد َل ال�������� َّن��������و ُم ُح����� َّرا� َ�����س�����هَ�����ا
 -1عَ������ َ�����ش����� ْو ُت �إل�������ى َق����� ْ����ص���� ِر عَ��� َّب���ا� َ���س��� ٍة
َو َق������������ ْد � َ������ص������ َرع ال������ ُّ�����س����� ْك����� ُر �أُ َّن�����ا� َ�����س�����هَ�����ا
��������ي يف خِ ������ ْد ِرهَ������ا
َ -2ف�����أَ ْل���� َف���� ْي���� ُت����هَ����ا َوه َ
َف������ ُق������ ْل������تُ َ :ب������لَ������ىَ ،ف�������� َرمَ��������تْ َك����ا� َ����س����هَ����ا
َ���ج��� َع���ةٍ؟
َ -3ف����� َق�����ا َل�����تْ � :أَ� َ������س������ا ٍر ع���ل���ى ه ْ
�������ك ا ْل ِّ
����ح����اكِ����ي َل َ
����ب �أَ ْن���� َف����ا� َ����س����هَ����ا
َ -4و َم�������������� َّدتْ َي������ َد ْي������هَ������ا �إِ َل�����������ى َو ْر َد ٍة
ُي َ
����ط����ي ُ
َف������ َغ َّ
َ -5ك��������� َع��������� ْذ َرا َء َ�أ ْب������ َ�����ص����� َرهَ�����ا ُم��� ْب���� ِ���ص��� ٌر
������ط������تْ ِب��������أَ ْك������� َم�������امِ �������هَ�������ا َرا� َ������س������هَ������ا
ف�أعد املن�ص ��و ُر ل�ص ��اعد اختبا ًرا -يف حادثة طويلة -جنح فيه �صاعد يف اقتدار ي�شهد
برباعته يف الو�ص ��ف ،ور�س ��وخ قدمه يف البديهة واالرجتال ،فقربه املن�ص ��ور ونادمه ،وجعله
من خا�ص ��ته وجل�س ��ائه ،وزادت مكانة �ص ��اعد حني �ألف ل�سيده كتاب «الف�ص ��و�ص» يف اللغة
والأ�شعار ،وكتاب «اجلوا�س بن قعطل املذحجي مع ابنة عمه عفراء» وهو كتاب لطيف انخرم
يف الف�ت�ن التي كان ��ت بالأندل�س ،وكتاب »الهجفجف بن غيدقان ب ��ن يرثبي مع اخلنوت بنت
خمرمة بن �أنيف».
وي�س ��تخل�ص من ذلك �أن �ص ��اعدً ا كان ي�صنف كت ًبا يف �أخبار الع�ش ��اق ،وي�سمي �أ�سماء
منظوما ومنثو ًرا ير�صعها من
كالما
ً
غريبة ال �أ�ص ��ل لها ،و�أكد القفطي �أنه كان ين�س ��ب �إليها ً
قوله ،وقول غريه.

 وفاته:ظ ��ل �ص ��اعد يتقلب يف النعم ��ة� ،آم ًنا ت�ص ��اريف الدهر ،وغري الأيام ،حتى مات �س ��يده
املن�صور ،وع�صفت الفتنة بالأندل�س ،فتغرب �صاعد يف البالد ،و�أغرم ما ًال كث ًريا ،فا�ست�شفع
ب ��ذوي املكانة �آنذاك ،فلم يرق له �أحد ،وع ��اد �إلى الأندل�س يف �أخريات حياته ،وتعر�ض ملدح
اخلليف ��ة �س ��ليمان ،فما جنح معه وال �أفل ��ح ،فعجل بالرحيل �إلى �ص ��قلية ،ومات بها -رحمه
اهلل� -سنة ع�شر و�أربع مئة عن �سن عالية ( ،)24وذكر �صاحب البغية �أن وفاة �صاعد كانت يف
�سنة �سبع ع�شرة و�أربع مئة ( ،)25ووافقه على ذلك ابن خلكان ( ،)26وابن العماد (.)27
يف حني انفرد ابن حجر بتحديد �سنة وفاته يف �سبع و�أربعمائة ،زاع ًما �أن ذلك الت�أريخ
قال به احلميدي يف اجلذوة ،ولي�س الأمر كذلك.
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والأقرب لل�ص ��واب ما ذك ��ره احلميدي يف اجلذوة ،وابن ب�س ��ام يف الذخرية ،من �أن وفاته
كانت �سنة ع�شر و�أربعمائة؛ لقربهم الزمني من تلك الفرتة ،وحتريهم الدقة ما و�سعهم ذلك.
ومل ت�شر امل�صادر على تنوعها �إلى جمع �شعر �صاعد يف حياته� ،أو بعد وفاته ،ومل يذكر
هو يف كتابه الف�ص ��و�ص �أنه جمع �ش ��عره يف ديوان ،ولو كان لنقل من ��ه ،و�أخذ عنه يف م�ؤلفه،
وال�ص ��حيح �أن �ش ��عره مل يدون ،ف�ضاع جله مع ما �ضاع من �شعر نظرائه يف الدولة العامرية،
ولوال البقية املتناثرة يف بطون كتب الـت�أريخ والأدب والرتاجم ،ل�ض ��اع كل ِ�ش ��عره ،و�أ�صبح يف
مطاوي الن�سيان هو و�صاحبه.

 بع�ض الآراء يف الرجل و�أدبه:ثم ��ة رواي ��ات متع ��ددة ينبغي الإمل ��اح �إليها -لتكتم ��ل مالمح �شخ�ص ��ية الرجل -تتهمه
ق�ص�ص ��ا تثبت رغبة �صاعد اجلاحمة يف �إثبات تفوقه على نظرائه،
بالكذب ،وتورد يف ذلك
ً
ن�أتن� ��س منها مبا �أوردته بع�ض ��ها من �أن املن�ص ��ور �أراه م ��رة كتاب النوادر لأب ��ي علي ،فقال
�ص ��اعد� :إذا �أراد املن�ص ��ور �أمليت عل ��ى مقيدي خدمته ،وكتاب دولته كتا ًب ��ا �أرفع منه قد ًرا،
و�أج ��ل خط� � ًرا ،ال �أدخل فيه خ�ب ً�را مما �أدخله �أبو عل ��ي ،ف�أذن له املن�ص ��ور يف ذلك ،وجل�س
بجامع مدينة الزاهرة ،ميلي كتابه املرتجم بالف�ص ��و�ص ،فلم ��ا �أكمله ،وتتبعه �أدباء الوقت،
رب ثبت لديهم ،فقالوا للمن�صور :رج ٌل مقتدر
مل متر فيه كلم ٌة زعموا �صحتها عندهم ،وال خ ٌ
�شيوخ مل يرهم ،وال �أخذ عنهم ،حتى �إنهم
على ت�أليف الكذب من عيون الأدب ،ي�سندها �إلى ٍ
كاغد �أبي�ض ،وتغيري بهجته؛ ليدل على القدم ،ففعل ،وترجم
كلفوا املن�صور �أن ي�أمر بت�سفري ٍ
على ظهر ذلك ال�س ��فر بكتاب النكت ت�أليف �أبي الغوث ال�صنعاين ،فرتامى �إليه �صاع ٌد حني
ر�آه ،وجعل يقلبه ،وقال� :إين واهلل قر�أته بالبلد الفالين ،على ال�ش ��يخ �أبي فالن ،وهذا خطه،
ف�أخ ��ذه املن�ص ��ور م ��ن يده خو ًفا م ��ن �أن يفتحه ،وقال ل ��ه �إن كنت ر�أيته كم ��ا تزعم ،فعالم
يحتوي؟ قال :ور�أ�سك لقد بعد عهدي به ،وال �أن�ص منه �شي ًئا ،ولكنه يحتوي على لغ ٍة منثور ٍة
ال ي�شوبها �شع ٌر وال خرب ،فقال له املن�صور� :أبعد اهلل مثلك ،فما ر�أيت الذي هو �أكذب منك،
و�أمر ب�إخراجه ،و�أن يقذف بكتاب الف�صو�ص يف النهر ،ويف ذلك يقول بع�ض �شعراء الع�صر:
َوهَ����������� َك����������� َذا ُك ُّ
�����و������ص
و�ص
��ا���ص فيِ ال�� َب ْ��ح�� ِر كِ�� َت ُ
َق�� ْد َغ َ
�����������ل َث������قِ������ي������لٍ َي����� ُغ ْ
��اب ال ُف ُ�ص ْ
فلما �سمع �صاعد هذا البيت �أن�شد:
عَ����������������ا َد �إل�������������ى عُ�������� ْن��������� ُ��������ص�������� ِر ِه �إِ مَّ َ
ن����������������ا
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قال ابن ب�سام ،وما �أح�سب �أن �أحدً ا يجرتئ على �إخراج ت�صنيف ،و�إبداء ت�أليف ،ي�ضيق
عنه التعديل ،ويدفع يف �ص ��دره النقد والتح�ص ��يل ،ال �سيما و�ص ��اع ٌد علم �أنّ قرطبة -ح�سب
ما ذكرنا -ميدان جياد ،وبلد جدال وجالد ،ولكنه ا�ش�ت�رط غري امل�ش ��هور ،فلم يظفروا منه
بكث�ي�ر ،و�أعانه ��م هو على نف�س ��ه مبا كان ينفق به م ��ن تنحله وكذبه ،ومل يك ��ن عند ابن �أبي
عامر حترير وال ب�ص� � ٌر بالنقد م�ش ��هور ،و �إال فلي�س يخلو كتاب الف�صو�ص املذكور من غريب ٍة
م�سموعة ،وال من فائد ٍة رائق ٍة بديعة (.)29
ورغ ��م ما اتهم به �ص ��اعد ،ف�إن م ��ن عنوا بالرتجمة له ،واحلديث عن ��ه� ،أثنوا على قوة
ذكائه ،وجودة قريحته ،و�س ��رعة جوابه  ،فقد ذكر احلميدي يف جذوته �أنه كان عاملا باللغة
والآداب والأ�ش ��عار� ،س ��ريع اجلواب ،ح�س ��ن ال�شعر ،طيب املعا�ش ��رة ،فكه املجال�سة ،ممت ًعا،
وكان مع ذلك كله حم�س� � ًنا لل�س� ��ؤال ،حاذ ًقا يف ا�س ��تخراج الأموال ،ط ًبا بلطائف ال�شكر (،)30
ونقل عنه ذلك الثناء ال�ضبي يف بغيته (.)31
ون�س ��به ابن ب�سام �أحيا ًنا �إلى الكذب ،لكنه مل ي�ستطع �أن مينعه حقه من الو�صف ،فدار
يف فلك احلميدي ،فقرر يف معر�ض حديثه� ،أن �ص ��اعدً ا كان بديع اجلواب حا�ض ��ره ،ط ِّيب
املعا�ش ��رة ،فكه املجال�سة ،ممت ًعا ،حم�س� � ًنا لل�س�ؤال ( ،)32ودار يف فلكهم ونقل عنهم ياقوت يف
معجم �أدبائه (.)33
و�س ��اق �ص ��احب النفح ق�ص ��ة اختباره يف جمل�س املن�ص ��ور ،ون ��وه بقوة بديهت ��ه قائ ًال:
وا�ستغربت له يومئذ تلك البديهة يف مثل ذلك املو�ضع ...و�أمر له املن�صور ب�ألف دينار ،ومئة
ثوب ،ورتب له كل �شهر ثالثني دينا ًرا ،و�أحلقه بالندماء (.)34
وقد ن�ص من ترجموا له على مقدرته يف الت�أليف ،ذاكرين كتابه الف�ص ��و�ص يف الآداب
والأ�ش ��عار ،ومكاف� ��أة املن�ص ��ور له بخم�س ��ة �آالف دينار يف دفع ��ة ،و�أمره ب�أن ي�س ��معه النا�س
بامل�س ��جد اجلامع بالزهراء ( ،)35ولوال الكذب الذي كان يخالط حديثه �أحيا ًنا لكان له �ش� ��أن
فوق �ش�أنه.
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القسم األول
ِشعر صـاعد البغــدادي
دراسة موضوعية فنية
املبحث األول
ِشعر صاعد البغدادي :دراسة موضوعية

�أو ًال -املدح:
كان �صاعد واحدً ا من املتك�سبني مبدائحهم ،املعتفني ب�شعرهم ،ق�صد �أ�صحاب النفوذ؛
وح�ص ��ل ما ارجتاه ،فعا�ش زمن ًا يف بحبوحة من العي�ش �أيام تويل
طل ًبا للمال ،فنال ما �أ َّملهَّ ،
املن�صور بن �أبي عامر زمام الأمر يف الأندل�س ،فقد قربه املن�صور من جمل�سه ،و�صحبه معه
يف غزواته ،و�أ�س ��بغ علي ��ه ،فخ�ص مديحه به ،و�أخل�ص له حتى بع ��د وفاته ،فتذكر الروايات
�أن ��ه مل يدخل على �أحد من بعده متعل ًال بوجع حلق �س ��اقه ف�أقعده ،وك�أن الو�ش ��يجة الرابطة
بينه وبني املن�ص ��ور منعته الوقوف على باب غريه ،فلي�س ثمة ك�ص ��احبه رباطة ج�أ�ش ،وقوة
�سيا�سة ،وعطاء يد.
واملدائح املتبقية من �ش ��عر �ص ��اعد تنم عن مقدرة متوا�ضعة ،وت�ش ��ي بنظم بارد ال �أثر
فيه لألق فن �أو وثبة خيال ،ف�س ��بكه منطي مالك ،ومعانيه �سهلة امل�أخذ ،قريبة الغور ال تعدو
يف ج ّلها -عن �أن تكون تكرا ًرا لل�س ��ابقني ،واحتذا ًء للمتقدمني ،فلي�س له فيها كثري ح�س ��ن�إ ّال ا�س ��تقامة الوزن ،واطراد القافية ،وتلك ميزات �-إن كانت -فال يعتد بها� ،أو يع ّول عليها،
فهي من ثوابت الفن وركائزه «فلي�س كل من عقد وز ًنا بقافية فقد قال �شع ًرا ،ال�شعر �أبعد من
مادحا املن�صور وقد �أعطاه:
مراما ،و�أعز
ً
ذلك ً
انتظاما ( » )36ا�سمعه يقول ً
عَ���� َق����ـ����ائِ���� َل (َ )37ي���� ْع���� َي����ا ِب��� َه���ـ���ا ا ُ
�����ب امل���� ْ���س���ـ��� َت���ق ُِّ���ل
���ب
َف����� َق�����ا ُل�����وا َم������ن ال�����وَاهِ �����ـ ُ
حل���� َّ���س ُ
()38
����ج����ا ِر
َي������������������ ُرو ُع ب��������� ِه المْ َ���������� ْ���������ش��������� ِر َق امل�������� ْغ��������ر ُِب
ف��ق��ل��تُ َف���ت ً���ى �أَ� ْ�����ص����� َف�����رِيُّ ال���� ّن َ
�����ح����� ِّك ُ
ك��� َم���ا َح َّ
�����ك (�َ )39أ� ْ������س������ َي������ا َف������ ُه ب������ال������ َّردَى
������ك ِب����ا ْل����هَ����ا ِن����ئِ ( )40الأَ ْج���������� َر ُب
ُي َ
وذلك نظم �س ��ائل �شاكر وقف به �ش ��عره عند حدود التقرير العقلي ،واجلواب النمطي
ل�س ��ائل ع ��ن واهبه الدرر النفي�س ��ة ،والعقائل الكرمية ،وهل يف و�ص ��فه ممدوح ��ه بـ «فتى -
و�أ�ص ��فري النجار» ما يح�س ��ب له ،ويحمد به؟ وهل يف تقريره ب�إخافته امل�ش ��رق ،وا�صطكاك
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�س ��يفه بامل ��وت ،وب�ص ��ره بالأم ��ور ،وتقلبه يف وج ��وه احليل زي ��ادة مزية على مع ��اين العامة
وتعابريهم يف �أحاديثهم اليومية عن �صاحب نوال� ،أو باذل عطاء؟.
�إنّ خمايل الأندل�س مل ترف ب�أطيافها على خميلة ال�ش ��اعر الوادعة ،ومل تنفذ بظاللها
�إلى مكامن الإبداع يف �أعماقه ،فظل م�ش ��دود الأوا�صر �إلى القدمي املرت�سخ يف نف�سه ،ينطلق
منه مكر ًرا ومقلدً ا ،و�أمامه نوافذ القول مفتحة كواتها على معارج مل ي�ش� ��أ �أن يرقها ،را�ض ًيا
ال�س�ي�ر يف املعبد من امل�س ��الك ،واملع ّد من الطرق ،حتى يف ت�ش ��بيهه ،ف�صورته بدوية �ضاربة
جذورها يف �أعماق ال�ص ��حراء ،بعيدة عن واقعه املعي�ش يف بالد غناء ،وطبيعة بكر،فجاءت
فاترة يف املدح ال طرافة فيها وال ابتكار.
مادحا املن�صور كذلك (:)41
ويقول يف �أخرى ً
َي���ا حِ ����� ْر َز (ُ )42ك���� ِّل مخُ َ ������ َّو ٍف َ َو�أ َم��������ا َن ُك��� ِّل
ُم��������� َ��������ش�������� َّر ٍد َو ُم����������عِ���������� َّز ُك������������ ِّل ُم�������� َذ َّل��������لِ
���ك ُك����� ِّل َف����ِ���ض���ي���لَ��� ٍة ِون َ
َي����ا � ِ���س��� ْل َ
ِ�����ظ�����ا َم ُك��� ِّل
َج������� ِزي�������لَ������� ٍة َو َث��������������������� َرا َء ُك����������� ِّل ُم����� َع����� َّي�����لِ
َج���� ْد َو َ
�َلهَهْ �� ُل�� ُه
اك (� )43إِ ْن َت ْخ ُ�ص ْ�ص ِب�� ِه َف َ أ
�������م ِب������الإِ ْح������� َ������س������انِ ُك�������� َّل ُم�������ؤَمِّ������لِ
َو َت������� ُع ُّ
فال�شاعر يع ّدد ف�ضائل ممدوحه ،ويوايل ذكرها يف تقا�سيم معجبة ،لوال ح�شده العديد
من املعاين الباردة التي ال تفكه ،واخلالل املكرورة التي ال تطرب؛ لتعود الأذن �س ��ماعها يف
بابها ،ف�ص ��احبه ملج�أ اخلائفني ،و�أمان امل�ش ��ردين ،ومعز الأذالء امل�ست�ض ��عفني ،وهو �سلك
الف�ضائل ،ونظام العقائل ،وغناء املحتاجني ،ي�شمل ب�إح�سانه م�ؤملي العطاء ،وراغبي النوال.
وتلك ف�ضائل تروق العربي ،وخالل تطربه ،ميمها املبدعون الأوائل ،ف�أ�صابوا بها املحز
بعد �أن خلعوا عليها من مواهبهم ما ا�س ��تحق الإ�ش ��ادة والإعجاب ،فهم مل�س ��وها بع�ص ��اهم
ال�س ��حرية ،ف�أحالوا ب�س ��اطتها عم ًقا ،وقربها بعدً ا ،و�ساذجتها جال ًال ،وكان على �صاعد وقد
وقف على ذلك ،ووعته ذاكرته �أن يرمي عن قو�س ��هم ،وي�س ��لك دربهم ،ال �أن يح�ش ��د املعاين
في�صوغها �سرد ناظم ،وي�سوقها جمع حاطب ،همه يف ذلك التعداد ال الفن ،وعدته الر�صف
ال الإبداع.
وقد �أثنى امل�ؤرخون والأدباء على تلك الق�صيدة ،وجعلوها من العجائب الغريبة االتفاق
التي ال يكاد يتفق مثلها ،وال يتبادر �إلى الذهن �أن مرد ذلك �إلى دقة الو�صف ،وقوة ال�سبك،
وبراعة امل�سلك ،واملقدرة املكينة ،فالأمر على خالف ذلك الظن ،فالغريبة التي قد ال تتكرر
والعجيبة املده�شة ما �صاحب الق�صيدة من توافق مع الواقع ،وات�ساق مع احلادث ،ف�صاعد

73

رﺟـــــــﺐ وﺷﻌﺒﺎن  1438ﻫـ
أﺑﺮﻳﻞ-ﻣﺎﻳﻮ/ﻧﻴﺴﺎن-أ ﻳﺎر2017م

ج 1و2

ﻣﺞ 53

�أتى ب�أيل «وهو الثور الأهلي ال�ض ��خم» فق ّيده ،و�س� � ّماه غر�س ��ية ،و�أهداه �إلى املن�صور متفائ ًال
ب�أ�س ��ره ،فحدث �أن �أ�سر غر�س ��ية بن �شاجنة ،وهو من �أ�ش ��د �أعداء املن�صور ،وكان �أمنع من
النجم يف ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه �صاعد بالأيل مق ّيدً ا وقد �س ّماه غر�سية ،وقد حكي
�أن املن�صور قال ب�سبب هذه الق�ضية� :إنه مل يتفق ل�صاعد هذا الف�أل الغريب �إال حل�سن نيته
و�سريرته ،و�صفاء باطنه ،فرفع قدره من ذلك اليوم فوق ما كان ،ورجحه على �أعدائه (.)44
ويف تلك املدحة يقول �ص ��اعد متفائ ًال ب�أ�سر غر�سية بن �شاجنة� ،سائ ًرا يف نهجه املعدِّ د
املق�سمة (:)45
للخالل املن َّغمة والنعوت َّ
مِ ������نْ ُظ���� ْف���� ِر َ�أ َّي������امِ ������ي ممُ َ ����� ِّن����� َع َم��� ْع���قِ��� ِل���ي
�������س ُغ��� ْر َب��� ِت���ي ُم�� َت َ��خ ِّ��ط��فِ��ي
َم������ ْواليَ ُم����ؤْ ِن َ
فيِ ِن����� ْع����� َم����� ٍة �أَهْ �������������دَى �إِ َل������� ْي َ
عَ��� ْب��� ٌد َن َ�����ش�� ْل��تَ ِب��� َ��ض�� ْب��عِ�� ِه (َ )46و َغ��� َر� ْ���س��� َت��� ُه
�������ك ِب�������أَ ِّي������لِ
فيِ َح����� ْب����� ِل����� ِه لِ����� ُي����� َت�����ا َح فِ�����ي����� ِه َت������� َف�������ا�ؤُل
� َ�����س����� َّم����� ْي����� ُت����� ُه َغ������ ْر� ِ������س������ َّي������ ًة َو َب������ َع������ ْث������ ُت������ ُه
حتى يف ختامه -مع ما للختام من �أهمية -فلم يعنِّ نف�سه باجلديد املبتكر الذي يبقى
�أثره يف النف�س ،ووقعه يف الأذن ،فانتهج �سبيلاً �سلكه الأوائل -على عادته -فاكتفى بالدعاء
ل�ص ��احبه بال�س ��قيا والنماء يف �أر�ض متل�ؤها الأنهار ،وال تنق�ص ��ها الن�ضرة والنماء ،وك�أن ما
علق بذهنه من طيوف املا�ض ��ي مي�س ��ك بتالبيب ��ه ،فينطلق منه ابتداء ،وي� ��ؤوب �إليه انتهاء؛
مريحا عقله من كد الفكر ،ونف�سه من جهد اخلاطر ،يقول خا ًمتا مدحته:
ً
����ح���� ٍة َو َت َ
َف���لَ���ئِ���نْ َق��� ِب��� ْل���تَ َف��ت��ل��ك َ�أ� ْ����س���� َن����ى ِن��� ْع��� َم��� ٍة
������ط������ ُّولِ
�أَ� ْ������س������دَى ِب����هَ����ا ُذو مِ ���� ْن َ
�أَ ْرج��������ا ُء َر ْب����ع َ
ِ����ك ِب���ال���� َّ���س َ���ح���ابِ المْ ُ ْ��خ���ِ��ض��لِ
َ���ص��ب َ��ح�� ْت َ��ك َغ����ا ِد َي���� ُة ال���� ُّ���س��� ُرو ِر َو ُج��� ِّل���لَ���تْ
وقد حاول �ص ��اعد كمعا�ص ��ريه �أن ميدح املن�صور ب�أ�س ��ماء بناته ،وقد �سماهن ب�أ�سماء
الزه ��ور «بنف�س ��ج وبهار ونرج�س» ،وقد ُع ��رف حبه لهن ،وتفا�ؤله بهن ،فعزف �ش ��عرا�ؤه على
تلك القيثارة �أنغاما �ش ��جية ،و�أحلا ًنا مطربة ،متخذين من تلك الزهور ً
منفذا يت�س ��للون منه
�إلى حيث �أرادوا من �إ�ش ��ادة ومدح ،فلم يكن الو�ص ��ف -واحلالة تلك -مق�صودًا لذاته ،و�إمنا
موظف ��ا لغاي ��ة حمجوجة ،وهدف م ��راد ،ومن املعا�ص ��رين املجيدين يف ذل ��ك املكرثين منه
بني يدي املن�ص ��ور «عبد امللك اجلزيري ( ،»)47وقد تابعه �ص ��اعد يف ذلك� ،أو ارت�ضيا النهج،
ف�سلكه كالهما كلما واتته الفر�صة لذلك ،يقول �صاعد وا�ص ًفا البن�سفج (:)48
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� ُ����س���� ْق����ي����اً لأ َّي��������������ا ِم ال����ب���� َن���� ْف����� َ����س ِ����ج �إ َّن�����هَ�����ا
َط������ا َل������تْ ِوال َي�������� ُت�������� ُه َ
����������اب َن���� ِ���س���ي��� ُم��� ُه
وط َ
�إِنيِّ لأ� ْ������ش������ ُك������ ُر � َ��������ص����ْب��هرْ َ ُه َو َو َف����������������ا َء ُه

َل������و �أُ ْن������ ِ�����ص����� َف�����تْ لمَ ْ ُت������� ْق رََ
ر
���َت���ر ْن ِب���� َن����ظِ ��ي� ِ
َو َز َك����������������ا ع����ل����ى امل������ ْع������� ُ������س������و ِر وامل����� ْي������ ُ�����س�����و ِر
� ُ����ش���� ْك����رِي ِل����� َ����س���� ْي����فِ ال������� َّد ْو َل������� ِة امل��� ْن���� ُ���ص���و ِر

ويقول يف اخلريي وهو املنثور (:)49
َم�����ا عَ��� ِل��� ْم��� َن���ا ال���� َي����ا ُق َ
����وت ِل���ل���� َّ���ش��� ِّم َح��� َّت���ى
������ك ال عَ�����������د َ
�ي�ر
������ب المْ ُ������ ْل ِ
َح������اجِ َ
َاك َب���� ِ���ش ٌ

������ح������ ْت������ َن������ا َر َوائِ������������������������ ُح المْ َ�������� ْن�������� ُث��������و ِر
َن������ َف َ
بِ�������ف������� ُت�������و ٍح �أ ْو َق�������������������ا ِد ٍم بِ�������� ُ�������س������� ُرو ِر

خال�صا �إلى املدح:
ويقول مفا�ض ًال بني البهار والرنج�س (ً )50
َو َل َ
�����ط�����المَ َ�����ا َخ����لَ َ
����ف ال���� ُب����هَ����ا َر ال رَّ ْ
���������س
ِ�����س�� ْب��قِ�� ِه
ُج���� َم���� ُل ال��� َف����ِ���ض���ي���لَ��� ِة لِ��� ْل��� ُب���هَ���ا ِر ب َ
��َّن�جِ ُ
���������س
�أَ ْر َب��������������ى عَ�����لَ����� ْي����� ِه طِ �����ي����� ُب����� ُه َو َن����� ِ����س����ي���� ُم���� ُه
َل������كِ������ َّن������ ُه َع����������نْ َن�������� ْ�������ش������� ِر ِه َي���� َت���� َن���� َّف ُ
َك����ا َ
�����������س
حل����اجِ ����بِ امل��� ْي��� ُم���ونِ � ُ���ش��� ِّب��� َه يف ال�� ُع�لا
ِب������أَبِ�����ي����� ِه َل�����كِ�����نْ فِ����� ْع����� َل هَ��������� َذا �أَ ْن����� َف ُ
واخت�ل�اط املديح بالو�ص ��ف� ،أو بالأدق توظيف الو�ص ��ف يف كثري م ��ن الأحيان من �أجل
املديح� ،س�ن�ن راق �ص ��اعد فيممه كلما وجد منافذ القول م�شرعة ،و�ض ��روبه ذا �سعة ،وذلك
ديدن �شاعر البالط ،وندمي ال�سلطان ،ال ينفك يطريه كلما عنت له �سانحة� ،أو واتته فر�صة،
ومن ذلك و�صفه ملدينة الزاهرة التي بناها املن�صور وانتقل �إليها (:)51
َزهْ ��� ًوا َف�� ُت ْ��ج��رِي عَ��لَ��ى َ�أ ْح�� َف��افِ�� َه��ا َّ
الط َر َبا
�أَ َم���ا َت�� َرى ال�� َع�ْي�نْ َ تجَ ْ ���رِي َف��� ْو َق َمر َم ِرهَا
َك�� َم��ا َط��� َم��� ْو َت َف��� ُ��س َ
��دت ال�� ُع ْ��ج�� َم وال�� َع�� َر َب��ا
�أَ ْج�� َر ْي�� َت�� َه��ـ��ا َف َ��ط�� َم��ا ال�� َّزاهِ ��ـ��ـ��ي بِجِ ْر َي ِت َه ـ ــا
فالو�صف مل يكن مراد ال�شاعر ومق�صده ،فغايته املديح ،فالذي يهم لي�س املو�صوف يف
ذاته ،و�إمنا النفوذ منه �إلى ما يطرب من �إ�شادة ومدح ،و�إال فكثري من املو�صوفات ال ت�ستدعي
ِّ
الذكر ()52؛ لوال رغبة مكينة تدفع �إلى تلوين املديح ،وفتح جماالت للقول تعني وت�سعف.
ومل ير �ص ��اعد يف �أحد بعد املن�ص ��ور ما كان يراه يف �ص ��احبه من �صفات حمببة ،فلزم
داره ،ف�أر�س ��ل �إليه املظفر بن املن�ص ��ور ،فاعتذر �إليه �صاعد بوجع حلق �ساقه� ،إال �أنه ق�صده
ومدحه بقوله (:)53
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�إل����ي َ
����ك َح�������� َد ْو ُت َن���اجِ ��� َي��� َة ( )54ال���� ِّر َك����ابِ
و ِب����� ْع�����تُ ُم����� ُل َ
�����وك َ�أهْ ���������لِ ال����� َّ����ش���� ْرقِ ُط����� ًرا

محُ َ ������� َّم�������لَ������� ًة �أَ َم�������������������انيِ َ ك�����ا ْل�����هِ������ َ�����ض�����ابِ
ِب��������وَاحِ ��������دِ هَ��������ا و� َ������س������ ِّي������دِ هَ������ا ا ُّل�����ل����� َب�����ابِ

وقد فر�ضت احلياة على ال�شيخ الهرم يف �أخريات حياته بعد �أن �أغرم وافتقر �أن ميدح
�أ�صحاب اجلاه؛ �أمال يف عطاء ي�سد عوزه ،فمدح علي بن وداعة ،وا�ست�شفع به،فقال (:)55
ُت���� َ���ص���دُّ الخْ َ ����� ْي����� ُل ِب���ا� ْ���س���مِ َ
َ���������ن المْ َ�������������ا ِء ال������� َق������� َرا ِح
���ك فيِ َغ����دِ ي����رٍ
عَ�����لَ�����ى َظ������� َم��������إٍ ع ِ
َت ُ
������ظ������ ُّن َ
عَ����لَ���� ْي����هَ����ا عِ ����� ْن����� َد ُم��� ْف��� َت���� َ���ض ِ���ح ال���� َّ���ص��� َب���ا ِح
������ك َط������الِ������ ًع������ا ِب����� َب����� ِن�����ي � ُ����س����لَ���� ْي ٍ����م
()56
َج��� َع��� ْل���تَ َل����� ُه ِذ َراع َ
�إِ َذا � َ����������س����������ا َو ْر َت َق�������� ْر َن َ
َ����������ك َك����ال���� ِو� َ����ش����ا ِح
��������ك فيِ َم����� َك����� ٍّر
فلم ينتفع بعلي بن وداعة وال كانت له فيه �شفاعة.
(للبحث �صلة)
الهوامش:
* كلية اللغة العربية ب�إيتاي البارود -جامعة الأزهر -ق�سم الأدب العربي والنقد.
( )1انظر يف ترجمته جذوة املقتب�س للحميدي  -الدار امل�ص ��رية للرتجمة والن�ش ��ر 1966م ،ترجمة رقم
(� ،)509ص ،240الذخرية يف حما�س ��ن �أهل اجلزيرة البن ب�سام ،حت� :إح�سان عبا�س ،دار الثقافة،
ب�ي�روت1997 ،م ،ق4مج ،8/1بغية امللتم�س لل�ض ��بي ،حت� :إبراهيم الإبي ��اري ،دار الكتاب اللبناين،
ط1989 /1م ،ترجمة رقم ( ،)854جـ ،413 /2ال�ص ��لة البن ب�ش ��كوال ،حت� :إبراهيم الإبياري ،دار
الكتاب امل�صري ط1989/1م ،ترجمة رقم(  ،)546جـ ،371/1معجم الأدباء لياقوت احلموي ،حت
�:إح�س ��ان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت1993 ،م ،ترجمة رقم ( ،)594جـ،1439/4املعجب
يف تلخي�ص �أخبار املغرب للمراك�شي حت :حممد زينهم �إبراهيم ،دار الفرجاين ،القاهرة1994 ،م،
�ص ، 38ل�س ��ان امليزان البن حجر ،من�ش ��ورات الأعلمي للمطبوعات ،ب�ي�روت1971 ،م ،جـ،160/ 3
وفي ��ات الأعيان الب ��ن خلكان ،حت� :إح�س ��ان عبا�س ،دار الثقاف ��ة ،بريوت ،ج� �ـ ،488 /2بغية الوعاة
لل�س ��يوطي ،حت :حممد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،املكتبة الع�ص ��رية بريوت ،جـ ،7/2وموا�ض ��ع متفرقة
يف نف ��ح الطي ��ب من غ�ص ��ن الأندل�س الرطي ��ب للمق ��ري ،حت �إح�س ��ان عبا�س ،دار �ص ��ادر ،بريوت
1408ه� �ـ1988/م � ،إنب ��اه الرواة على �أنباء النح ��اة للقفطي ،حت :حممد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،دار
الفكر العربي ،القاهرة ،ط1406 ،1هـ1986/م ،جـ ،85/2و�ص ��اعد البغدادي حياته و�آثاره د :عبد
الوهاب التازي ،وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ،املغرب1413 ،هـ1993 /م ،وغريها.
( )2الذخرية ق 4مج.8 /1
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( )3جذوة املقتب�س .240
( )4بغية امللتم�س .413/2
(� )5إنباه الرواة .85/2
( )6معجم الأدباء .1439/4
( )7وفيات الأعيان .281/2
( )8بغية الوعاة .7/2
( )9نفح الطيب .76/3
( )10الذخرية ق4مج.8/1
( )11ال�سابق ق1مج.13/1
( )12انظر اجلذوة  ،244الذخرية ق4مج� ،55/1إنباه الرواة .98/2
( )13انظر بغية امللتم�س  ،417/2الوفيات  ،489/2بغية الوعاة  ،7/2النفح .98/3
( )14انظر بغية امللتم�س  ،417/2الوفيات  ،489/2بغية الوعاة  ،7/2النفح .98/3
( )15ال�سابق ق4مج ،55/1وانظر �صاعد البغدادي حياته و�آثاره .106-104
( )16النفح . 98 ،97/3
( )17الإمتاع وامل�ؤان�س ��ة لأبي حيان التوحيدي� -ص ��ححه �أحمد �أمني  -املكتبة الع�صرية  -بريوت -جـ/3
.113 ،112
( )18انظ ��ر كتاب الف�ص ��و�ص ل�ص ��اعد البغ ��دادي ،حت :عبدالوهاب الت ��ازي ،وزارة الأوق ��اف املغربية،
1993م ،حـ.32/1
(� )19إنباه الرواة . 85/2
( )20اجلذوة  ،240بغية امللتم�س  ،413/2وفيات الأعيان � ،488/2إنباه الرواة  ،85/2النفح .98/3
( )21فهر�سة ابن خري ،حت :فرن�شكه قداره وخليان طرغون ،املكتب التجاري ،بريوت 1963م� ،ص. 359 ،358
( )22الذخرية ق4مج ،9/1وفيات الأعيان .489/2
( )23انظ ��ر يف الق�ص ��ة بتمامه ��ا :الذخرية ق 4م ��ج ،19-17/1معجم الأدب ��اء  ،1167-1165/3النفح
.79/3
( )24اجلذوة  ،244الذخرية ق 4مج� ، 55/1إنباه الرواة.89/2 ،
( )25بغية امللتم�س .417/2
( )26وفيات الأعيان .488/2
(� )27شذارت الذهب البن العماد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،مج ،2جـ.206 ،3
( )28انظر :الذخرية ،ق 4مج ،16 ،15/1وفيات الأعيان  ،489/2النفح .78 / 3
( )29الذخرية ق 4مج .16/1
( )30اجلذوة .240
( )31بغية امللتم�س .413/2
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( )32الذخرية ق 4مج.26/1
( )33معجم الأدباء .1439/4
( )34النفح .81/ 3
( )35انظر �إنباه الرواة .89/ 2
( )36املو�شح يف م�آخذ العلماء على ال�شعراء للمرزباين . 443
وي�س ُت ْعمِ ل يف الكرمي من كل �شيء.
(َ )37ع ِقيلة ُك ِّل �شيء �أ ْف�ض ُله و�أَ ْك َر ُمه  ،والعقائل الدرر النفي�سةْ ،
واحل�سب .
أ�صل والأَ ُروم ِة
( )38يري ُد كر َمي ال ِ
َ
َ
(َ )39
احل ُّك �إِ ْمرار ِج ْرم على جرم َ�ص� � ّك ًا به،ويقال حَ َ
ت َّ
ا�ص َط َّك جرماهما َف َح َّك �أحدهما
اك ال�ش ��ي َئان �إذا ْ
الآخر .
( )40هَ َن� ��أْتُ البع�ي َ�ر بالفتح �أَ ْه َن� ��ؤُه ِ�إذا َط َل ْيتَه بالهِ نا ِء وه ��و ال َق ِطرانُ  ،وهذا الطالء يك ��ونُ للجمال التي
� َأ�صابها َ
اجل َر ُب .
( )41جذوة املقتب�س  ،244 ،243الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق4مج ،35/1نفح الطيب . 82،83/3
احل ْر ُز :ا َمل َكانُ امل ِني ُع ُي ْل َج�أُ �إ َل ْيه.
(ِ )42
(َ )43
اجل ْد َوى :ا ْل َع ِط َّي ُة.
( )44نفح الطيب . 82،83/3
( )45جذوة املقتب�س  ،244 ،243الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج  ،35/1نفح الطيب .83 ،82/3
( )46ال�ضبع :الع�ضد ،وقيل هي :ما بني الإبط �إلى ن�صف ال َع ُ�ضد من �أعالها.
( )47انظر مدح اجلزيري للمن�صور على �أل�سنة كرائمه يف الذخرية ق4مج.49 ،48 ، 47 /1
( )48البي ��ان املغ ��رب يف �أخب ��ار الأندل�س واملغ ��رب البن عذاري املراك�ش ��ي ،حت :ج� .س .ك ��والن�ِ ،إ .ليفي
بروفن�سال ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان ط1983 /3م ،جـ. 20 ،19/3
( )49ال�سابق . 20/3
( )50ال�سابق . 19/3
( )51نفح الطيب 581، 580 / 1
( )52ومن ذلك و�ص ��ف �ص ��اعد لرتجنان عبث به املن�صور يوما ثم رماه انظر :الذخرية يف حما�سن �أهل
اجلزيرة ق 4مج ،21/1البيان املغرب  ،19/3نفح الطيب  ،95/3وكذلك و�صفه للآ�س انظر البيان
املغرب يف �أخبار الأندل�س .19 ،18/3
( )53جذوة املقتب�س  ،241وبغية امللتم�س  ،320واملعجب يف تلخي�ص �أخبار املغرب .33
ناج َي ٌة�َ :س ِر ْيع ٌة.
( )54نا َق ٌة ِ
( )55الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ,54/1احللة ال�سرياء .283/1
ال�س ْي ُف.
( )56ال ِو َ�ش ُاحَّ :

ج 1و2

ﻣﺞ 53

رﺟـــــــﺐ وﺷﻌﺒﺎن  1438ﻫـ
أﺑﺮﻳﻞ-ﻣﺎﻳﻮ/ﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر 2017م

78

احلنني إىل دمشق
قراءة يف ِشعر ابن عنني
*

بقلم� :أ .ح�سن �شهاب الدين

�إذا كان ��ت اخل�صو�ص ��ية الزمنية لع�ص ��ر ما واملكانية ملو�ض ��ع بعينه لهم ��ا دور يف جالء
عبقرية ِ�ش ��عرية ف�إنّ هذه العبقرية ا�س ��مها ابن عنني ،فقد �س ��طعت يف الع�صر الأيوبي عدة
كواكب �ش ��عرية مل ي�س ��تطع الزم ��ن �أن يغمرها يف ظالم الن�س ��يان كان �ش ��اعرنا من �أكرثها
توهجا ،كما �أنّ املدينة التي ين�س ��ب �إليها ،وهي دم�ش ��ق ،ك ّونت عام ًال حا�س ًما يف بناء �صرحه
ً
ال�ش ��عري الكبري ،فقد كانت ظروف الع�ص ��ر الأيوبي ال�سيا�س ��ية واالجتماعية خا�ص ��ة تتخذ
ِ
�ش ��كلها النهائي يف مدينت�ي�ن كبريتني �إحداهما القاهرة والأخرى دم�ش ��ق ،ف�إذا ما �أ�ض ��فنا
الظروف احلياتية التي �ص ��بغت م�س�ي�رة �شاعرنا والتي �س ��وف نتعر�ض لها بالت�أكيد و�أهمها
نفي ال�ش ��اعر ع ��ن مدينته فقد اكتم ��ل مثلث الإبداع الذي منح �ش ��عرنا العرب ��ي �أحد �أعذب
و�أ�صفى و�أ�شجى �أ�صواته على الإطالق.

من هـو؟
هو ابن دم�ش ��ق املن�سوب �إليها كما ين�س ��ب �إلى �أجداده الأن�صار فيقال يف ن�سبته �شرف
الدين �أبو املحا�س ��ن حممد بن ن�ص ��ر بن احل�س�ي�ن بن حممد بن غالب املعروف بابن عنني
الأن�ص ��اري الدم�شقي ،ويتحد جذر ابن عنني بدم�شق بعد �أن هاجر �آبا�ؤه الأولون من املدينة
املنورة �إلى الكوفة ثم �إلى ال�ش ��ام حتى ا�س ��تقر بع�ض �أهله يف دم�ش ��ق يف زمن ال ي�س ��ع امل�ؤرخ
حتديده لت�ش ��هد مولد ابنها البار ول�س ��انها ال�ش ��اعر يوم االثنني تا�سع �شعبان �سنة 549هـ يف
من ��زل قبلي اجلام ��ع الأموي حيث يجتم ��ع له منذ طفولته تراث ح�ض ��اري �أ�ص ��يل يتم ّثل يف
عبقرية املكان وبيئة علمية �ساطعة ت�ستند �إلى جدر هذا اجلامع العريق(.)1
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يف طريق العلم:
�س ��لك �شاعرنا طريق العلم بداية يف تلك اجلامعة ال�شاخمة التي ولد بجوارها ،و�أعني
بها اجلامع الأموي حيث تتلمذ ل�ش ��يوخ �أج ّالء ،منهم �أبو الثناء حممود بن نعمة بن �أر�س�ل�ان
ال�ش ��يزري� ،إذ قر�أ عليه الأدب وبرع يف النحو ،ومنهم � ً
أي�ض ��ا احلافظ ابن ع�س ��اكر� ،صاحب
ال�س ��فر اخلالد «تاريخ دم�شق» ،وكان يد ّر�س باملق�ص ��ورة الغربية من اجلامع� ،سمع منه ابن
عنني ،كما �أ ّمل بالفقه على يد رئي�س ال�شافعية قطب الدين الني�سابوري بالزاوية الغربية من
اجلامع ،ودر�س � ً
أي�ضا على كمال الدين ال�شهرزوري ،قا�ضي ق�ضاء دم�شق ،وقام بالرحلة �إلى
بغداد ،ف�سمع من منوجهر بن تركان ،راوي مقامات احلريري.
ون�س ��تطيع القول �إنّ �ش ��اعرنا قد �أ ّمل مبعارف ع�صره ،و�أخذ من كل علم بطرف بالقدر
ال ��ذي �أتاحت ��ه له بيئته يف دم�ش ��ق ،وهو لي�س بالقلي ��ل ،كما �أنّ هذا القدر قد �أن�ض ��ج موهبته
جناحا كان ينق�صها لينطلق بعد ذلك �شاعرنا مغردًا يف حدائق ِّ
ال�شعر وهو ابن �ست
ووهبها ً
()2
ع�شرة �سنة .

ال�شاعر املختلف:
�ش ��هد تفتح موهبة �ش ��اعرنا مل ًكا ال ي�شبه امللوك ،هو ال�ش ��هيد نور الدين زنكي ،املت�ش ّبه
باخلليف ��ة الزاهد عمر بن عبدالعزيز  ،الذي �س ��ارت ب�أخبار عدل ��ه وتقواه الأيام ،فكان
هذا امللك مييل �إلى العلماء على ح�س ��اب ال�ش ��عراء حتى قيل فيه ،والبيتان لل�ش ��اعر الفار�س
�أ�سامة بن منقذ:
ل����ه ف���ك���ل ع���ل���ى ال����ط����اع����اتِ ُم��� ْن��� َك���مِ ُ
���ا����س َق����� ْد َزهِ ������دُوا
�������ش
�أَمِ ُ
��ي��ر َن�����ا َزاهِ ������� ٌد وال��� َّن ُ
()3
ا�صي وفيها اجل��و ُع والعط�ش
�أي�����ا ُم����� ُه م���ث��� َل ���ش��ه��ر ال����� َّ����ص���� ْو ِم ط���اه���ر ٌة
من امل َع ِ
وقال يف زمنه ابن الدهان:
�أَ�أَ ْم������ َد ُح ال��ُّت�ْررُّ ْ َك �أَ ْب��غِ��ي ال َف�ض َل عندهُ ُم

ِّ
وال�ش ْع ُر م��ازا َل عند ال�ُّت�رُّ ْ كِ َم�ْت�رْ وك��ا

()4

و�إذا كان ال بد لل�ش ��عراء من �أمري يق�ص ��دونه بب�ض ��اعة مزجاة من ِّ
ال�ش ِعر ميدحونه بها
ويتك�سبون منها معا�شهم فلنا �أن ندرك واقع ال�شعراء يف هذا الع�صر خا�صة و�أنّ النا�س على
َّ
دين ملوكهم ،ولكن ابن عنني كان خمتل ًفا ،فقد ّ
اختط �شاعرنا لنف�سه در ًبا غري ما �ألف ال�شعراء
يف ذلك الع�صر  -والنا�شئون منهم خا�صة -فبد ًال من �أن يجوب البالد باح ًثا عن �أمري ُيهديه
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مدائح ��ه وي�س ��تظل بجناحه من ريب ده ��ره نراه يتجه �إلى معني �آخر من ��ه هو معني الهجاء،
وقد بالغ يف ذلك وا�ش ��تهر به حتى روي عنه هجاء يف �أبيه ونف�س ��ه ون�س ��معه ينقد هذا ويغمز
ذلك من �أرباب الدولة وكبار رجاالتها ،ونخطئ �إن ح�س ��بنا �أنّ ابن عنني ينظر �إلى جمتمعه
نظرة ت�ش ��ا�ؤمية �س ��وداء ،بل هو �ساخر عابث ي�ستطيع �أن يعيد ت�ش ��كيل واقع �شخ�صياته ،و�أن
ير�س ��م لهم لوحات عبقرية �ساخرة اله ًيا مب�صائرهم كج ّدية اخلالدين دعبل وابن الرومي
حيث �أتاح التطور احل�ضاري لل�شاعر ذي اال�ستعداد الغريزي لذلك �أن يتل ّم�س مكمن التندر
وال�سخرية يف مهج ّوه،وحتى بعد �أن ينتقل امللك العادل نور الدين �إلى جوار ربه الكرمي وتوليِّ
ال�س ��لطان العظيم �ص�ل�اح الدي ��ن الأيوبي مقالي ��د الأمور بعد فرتة ق�ص�ي�رة من حكم امللك
ال�ص ��الح اب ��ن نور الدين وابن عنني يومئذ يف ريعان ال�ش ��باب .وكان حر ًّي ��ا �أن يغيرّ طريقته
التي ا�س ��تهل بها حياته يف ِّ
ال�شعر خا�صة و�أنّ �ص�ل�اح الدين -و�إن كان يف العدل واال�ستقامة
واحلزم مبا هو معروف -كان محُ ًّبا للأدب ،متذ ِّو ًقا ِّ
لل�ش ��عر ،راو ًيا له ،متم ِّث ًال به ،وقد طاف
به العديد من �أرباب القوايف يجزل لهم العطاء وينق�ش ��ون ا�س ��مه يف �صحائف اخللود� ،إال �إنّ
ابن عنني مل َي ُر ْق له وهو ي�شهد قيام الدولة ال�صالحية �أن يرتك مقعد الناقد العابث.

املنفي:
ُّ
ظ ��ل ابن عنني على م�س ��افة من �أرباب الدولة ال يتقرب �إل ��ى كبري وال يقف على عتبات
م�س ال�سلطان ذاته ب�شواظ قوافيه فقال فيه
�أمري ،وقد بلغ حدًّا بعيدً ا يف النقد الالذع ،حتى َّ
الأبيات امل�شهورة:
�����ا������س �إ ّال ال����� ِب�����غ�����ا ُء وال������ َك������ذِ ُب
���ب
يف ال����� َّن ِ
ق�����د �أ�����ص����ب���� َح ال������������� ِّر ْز ُق م�����ا َل������� ُه � َ���س��� َب ٌ
()5
� ُ�����س�����ل�����ط�����ان�����ن�����ا �أع���������������������� َر ٌج وك��������اتِ�������� ُب�������� ُه
�����ح�����دِ ُب
ذو عَ���� َم ٍ
���������ش وال�������� َو ِزي�������� ُر ُم�����ن َ
ومن يت�ص ��فح ديوان �ش ��اعرنا يج ��د �أنه مل يرتك جل ��د �أحد من كبار رج ��ال الدولة �إال
وق ��د ترك فيه و�س ��م هجائه الالذع مل ًكا كان �أو �أم�ي ً�را ،ومن هم دون ذلك ،وباب الهجاء يف
ديوانه مقرا�ض الأعرا�ض ح ًّقا ،كما �س� � َّمى �إحدى ق�ص ��ائده التي تن ��اول فيها عددًا من كبار
رجال دم�شق ،كل ذلك دفع بال�سلطان �أن ي�ؤمر به فينفى عن �أحب البقاع �إليه دم�شق ويذهب
�إل ��ى حيث �ش ��اء من البالد بعد �أن �ض ��جر منه النا�س وظل املو ّفق ب ��ن املطران �أحد املقربني
من ال�س ��لطان و�أحد الذين �أحرقهم ابن عنني ب�ص ��واعق هجائه يح ّر�ض ال�سلطان على نفيه
فيخرج وهو �صارخ ملتاع:
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َف��������� َع����ل����ا َم �أَ ْب��������������� َع���������������د مُ ْ
ْت �أخ�����������ا ثِ������ َق������ ٍة
ان�������ف�������وا املُ�������������������������ؤَ ِّذ َن مِ ���������ن ِب َ
����ل����ا ِد ُك���������م

����������ج�����َت����رَ ِ ْم َذ ْن�������� ًب��������ا وال � َ����س���� َرق����ا
مل َي ْ
َ ()6
� ْإن َك�������ا َن ُي��� ْن��� َف���ى ُك ُّ
������ل َم������نْ � َ����ص���� َدق����ا

عاما مت�ض ��غه الغربة بني
حيث �س ��يدور يف تيه ال نهاية له ي�س ��تمر فيه ما يقرب من ع�ش ��رين ً
�أرج ��اء امل�ش ��رق .وعلينا �أن نالحظ �أنّ �ش ��اعرنا مل ين�س �س ��خريته هذه املرة � ً
أي�ض ��ا ،ولكنها
�سخرية مريرة �سوداء� ،أيكون ذنب ال�شاعر ال�صادق جزاء املذنبني وال�سارقني؟ فالأَولى �إذن
�أن ينفى امل�ؤذن ،لأنه �أ�صدق النا�س ،ولكن هل ي�شعر ابن عنني �أنّ ِل�شعره قد�سية ما كقد�سية
الأذان؟ لن ��دع هذه الأ�س ��ئلة جان ًبا لنتّبع ال�ش ��اعر يف مدار التِّيه حيث يجوب ال�ش ��رق ،ناز ًفا
�أنغام غربته ،ذاه ًال عن تلك الأقنعة التي ترتاءى فيه الدنيا لعينيه ،تار ًكا حلنينه �إلى دم�شق
�أن ينه�ش روحه ،وخلطاه �أن ت�ضيع به كما �شاءت يف جماهل الأر�ض.

دائرة التيه:

����ح���� َّت����ا َم ال �أن���� َف ُّ
����ك يف َظ���ه��� ِر َ���س�� ْب َ�����س��بٍ
َف َ
����ب ال���� َّ���ش��� ْرقِ َح��� َّت���ى َك َ����أ َّن��� ِن���ي
�أُ� َ����ش���� ِّق ُ����ق َق���� ْل َ

َ�������ج������� ُر �أو يف َب ْ
�����ن َد ِو ّي������������� ٍة َق���ف��� ِر
�����ط ِ
�أُه ِّ
()7
�أُ َف�� ِّت ُ
�����ش يف َ���س��ودَائِ�� ِه عَ��ن � َ��س�� َن��ا ال�� َف ْ��ج�� ِر

عاما �أو تزيد جند �شاعرنا
يف فلك التِّيه الذي دار فيه ابن عنني ما يقرب من ع�شرين ً
ال يطمئ ��ن به بلد وال يليق جلنبه مهاد فيداوي ج ��راح الغربة بجراح جديدة يف �أر�ض غريبة
عنه من بغداد حتى الهند ك�أنه الذنب ال يجد من يغفره ،وال تنفك ال�شكوى من هذه الدائرة
املفرغة متلأ ِ�ش ��عره مت�س ��ائ ًال عن جدوى هذا الرحيل من ظهر �سب�س ��ب �إلى بطن دوية قفر
ك�أنه ي�ش ��قق قلب هذا امل�ش ��رق ،باح ًثا عن �ضوء فجر ،و� ّأي فجر يريد ال�شاعر �إال فجر العودة
ملدينته احلبيبة؟ ويكفينا �أن نالحظ اختيار ال�شاعر للفظة «�سودائه» لنعلم � ّأي ظالل �سوداء
ر�سمتها الغربة على طريق ابن عنني ،وكان ِّ
ال�شعر رفيق �صاحبه يف هذه الرحلة ال�سوداء فلم
ينفك ي�س ��كبه �أحلا ًنا قامتة ،معل ًنا ثورة هجاء يف كل مكان ح َّل به ،حيث تتحول الأحياء �إلى
م�سوخ والأماكن �إلى �صحارى ي�أ�س ،ففي بغداد ن�سمعه يئنُّ :
()8
ج���م���ي���ل وال م�����ن ي����رجت����ى جل���م���ي���ل
َو َق�����ا ُل�����وا َغ������� َدتْ ب���غ���داد خ���ل��� ًوا وم����ا بها
ويهجو مدينة بخارى قائ ًال:
�آل�������ي�������تُ ال �آتِ������������ي ُب�������خ�������ارى َب���� َع����ده����ا
ف��ل��ق��د َح����لَ���� ْل����تُ ب���ه���ا َح���ن���ي��� ًف���ا ُم���� ْ���س��� ِل��� ًم���ا
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َو َل��������و �أ ّن�����ه�����ا يف الأر� ِ�����������ض دا ُر ُخ���� ُل����و ِد
()9
���اع��� ِت���ق���ا ِد َي�����هُ�����ودِي
َو َر َح����� ْل�����تُ عَ��� ْن���ه���ا ِب ْ
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نف�س ��ر ذلك بكراهيته ال�شديدة
وال ندري مل نبز بخارى بهذا االتهام القا�س ��ي� ،إال �أننا ّ
ل ّأي مكان ين�أى به عن دم�شق.
ويف م�صر وقد وردها من اليمن قال يهجو �صاحبها امللك العجوز:
�أه ٌ
�������ل وال ُك ُّ
م����ا ُك ُّ
���ح��� ُب��� ُه َغ����دِ َق����ه
�������ل َم�����ن ي��ت�����س�� َّم��ى ب���ال���ع���زي���ز ل��ه��ا
������ل َب�������رقٍ � ُ���س ُ
َ ()10
ه َ
ال�ص َدقه
ب��ي�ن ال����ع����زي���� َزي ِ����ن َب�������� ْو ٌن يف فِ��� َع���ا ِل���هِ���م���ا
��ذاك ُي ْعطِ ي وه��ذا ي��� ُأخ�� ُذ َّ
وي�صب ال�صواعق على بلد الهنود:
ويف الهند ير�سل التحية لأ�صدقائه
ّ
ي������ا �أَهْ ���������������� َل ودي ب�����ال������ َّ�����ش�����ا ِم تحَ ِ������ َّي������ ًة
مِ �����ن ن��������ا ِز ٍح مل َي���� ْب���� َق ف���ي��� ِه � ِ����س���� َوى َذم����ا
()11
و�إذا � َ���س��� َق���ى ُ
ال�صوَاعِ قِ َوال�� ِّد َم��ا
اهلل ال����� ِب��ل��ا َد ف��ل�ا َ���س�� َق��ى
َبلَ َد ال ُه ُنو ِد �سِ َوى َّ
نادما ،وقد طال به الغياب ،ونال ��ت الغربة من روحه ،وك�أنه قد عزم على
وهن ��اك نراه ً
ا�سرت�ض ��اء من �أهانهم وال ي�ستطيع �أن يكتم حنينه لبلده وال ينجح يف �شفاء �أ�شواقه بالأماين
فيقول:
ُت��������������دَا ِوي دا َء � َ�����ش����� ْوق َ
َف������ ُي������ ْد ِر ُك������ ُه مِ َ
����ا�����س
ِ�����ك ب�������ا َلأ َم�������ان
�������ن ال����� َي������أْ ِ
������س ا ْن���� ِت���� َك ُ
َح������ ِن���ي�� َ
ا������س
�أَحِ ������������نُّ َومِ ���������ن َو َرا ِء ال����� َّن�����هْ����� ِر دَارِي
ن ال������ َع������و ِد �أو َث�������� َق�������� ُه ال�����عِ����� َر ُ
����ا�����س
َف������� َب�������ا َن�������تْ عَ������� ْن������� ُه � ِ�������ش������� َّر ُت������� ُه َو َال َن�������������تْ
عَ������ ِري������ َك������ ُت������ ُه َو َك����������������ا َن ِب���������� ِه � ِ����ش���� َم ُ
�إذن فقد النت عريكة ابن عنني ور�ضخت نف�سه بعد �شما�س ثم يهجو الهند و�أعاجمها:
ِ���ل���ا ُب ِب�����هَ�����ا كِ����ل��� َ
ِب����������أَ ْر� ٍ���������ض ال ال�������ك َ
����ا�����س ال������ َّ�����س����� َرا ُة هُ ����� َن َ
���ا����س
ا ٌب
�����اك َن ُ
َو َال ال���� َّن ُ
�إال �إنّ هذه الغربة القا�سية قد �أبانت عن معدن نف�سه الأ�صيل وعروبته ال�ساطعة فيقول:
����ف َت��� ِب���ي���تُ َت ْ
َف���� َك���� ْي َ
���ا����س
����ط���� َم���� ُع فيِ مَ���دِ ي���حِ ���ي
َر َج����������ا َء َن����� َوالِ�����هَ�����ا ال���� َع َ
����ج���� ُم اخلِ���� َ���س ُ
�����ا������س
������ْي�����رِي ثِ���� َي����ا ًب����ا
ي�����������ذِ ُّل ِب������هَ������ا َك������� َ������س������انيِ ال������ع������ َّز َي ُ
�إِ َذا َط������ َم������ ٌع َك����� َ����س����ا َغ رْ
وما �أجمل ثياب العزة تلك.
َو َل��������� ْو �أَنيِّ َم������د َْح������تُ ُم����� ُل َ
�����وك َق���� ْومِ ����ي
�����ا������س يف ُط����������� ُرقِ المْ َ������� َع�������ال
َف��������������إِ َّن ال����� َّن َ
ُم������� ُل ٌ
�������وك َد ْ�أ ُب����������هُ���������� ْم � َ�������ش������� َر ٌف وَمجَ ْ ���������� ٌد
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����ا�����س
َت������ َرا َغ������تْ َح���������� ْوليِ َ ال���� َّن���� َع���� ُم ال����د َِّخ ُ
����ا�����س را� ُ�������س
َل������هُ������ ْم َت������ َب������ ٌع َوهُ ������������ ْم لِ����ل���� َّن ِ
������ا�������س
َو َد�أْ ُب � ِ������س������وَاهُ ������ ْم َط������������ َر ٌب َو َك ُ
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ون�سمعه ميتدح بني �أيوب الذين مل ي�سلموا من هجائه ولكن ملديحه نربة �صدق حتى ولو
كانت نف�سه حت ّدثه قائلة :الآن وقد ع�صيت قبل.
َل������� َك�������ا َن لمِ َ������ ْع������هَ������دِ ا ُ
جل�����������و ِد ا ْن��������دِ َرا� ُ��������س
��������ن � َ������ش������اذِي
ف���������لَ��������� َْو َال � ُآل �أَ ُّي
َ
�����������������وب ب ِ
ُي��������دَافِ�������� ُع عَ�������ن حِ ������ َم������اهُ ������ ْم ُك ُّ
����ا�����س
��������ل ِذم�������رٍ
َل�������� ُه فيِ َغ�������� ْم�������� َر ِة املَ������������� ْوتِ ا ْن���� َغ���� َم ُ
����ا�����س
���ب ال���� ُك���� ْف���� ِر �أَ ْر� ً�����ض�����ا
هُ ������ ْم َت����� َر ُك�����وا � َ���ص��� ِل���ي َ
ُي��������دَا� ُ��������س َو َك�������������ا َن َم������ ْع������ ُب������ودًا ُي���� َب ُ
تجَ َ ������ َّن������ َب������هَ������ا لِ������عِ������ َّزتِ������ه������ا ال����� ُع َ
َو�أَ ْر َغ��������������������� َم َب�������أْ� ُ������س������هُ������ ْم �آن َ
�����ا������س
������������اف َق��������� ْو ٍم
�����ط ُ
()12
ُ����������وت ال����� َّل����� ْي ُ
ُ
���ا����س
�����ث مِ ���� ْن���� ُه
�أُو ُل�����������و عَ����������دْلٍ يمَ
َط�����وىً َو ِب َ
����ج���� ْن����بِ َم�����������أْ َوا ُه ال���كِ��� َن ُ
�إال �أنّ ه ��ذا ال يعن ��ي �أنه قد عدم يف طريق غربته الطويل واح ��ات هدهدت �آالمه مثلما
لقي يف اليمن من ملكها �سيف الإ�سالم طغتكني� ،أخي �صالح الدين الأيوبي ،الذي احتفى به
و�أكرم وفادته ف�ألقى ع�صا النوى بعد �أن لقي يف �سفره ن�ص ًبا و� ّأي ن�صب ،و�أن�شد:
ِب��� َغ�ْي�رِْ َذ َرا ال���ب���ابِ ال��� َع��� ِزي���زِيِّ مِ ���ن َور ِد
َط����� ِري����� ُد َزمَ���������انٍ مل َي����جِ ���� ْد لِ���� ُ���ص��� ُروفِ��� ِه
َو�أَ ْل���� َق����تْ عَ��� َ��ص��اهَ��ا َب نْ َ
ِ����ي ال��� َّن��� َوى
��ْي�ن ُم��� ْزدَحِ ِ���م ال�� َوف��دِ
َف���لَ��� َّم���ا ا� ْ���س��� َت��� َق��� َّرتْ يف َذ َرا ُه ب َ
()13
و�صي َو َنامَتْ ُم ْقلَتِي َوعَ�ل َ
َتن�ص َل َده���رِي وا� رَ َ
ا َج��دِ ي
اح��تْ مِ َ��ن ال َو َجى
َق ُل ِ
��س�َتر َ
كذلك اتفق له يف مدينة الريِّ �أن لقي الفخر الرازي الذي عرف قدر �ش ��اعرنا و�أغدق
عليه الهبات ف�أناله ابن عنني من مدائحه الثناء اجلميل مثل قوله:
����ح���� ٌر َت����� َ����ص���� َّد َر ِل���� ْل���� ُع���� ُل����و ِم َو َم��������نْ َر َ�أى
������ح������ ًرا َت������ َ�����ص����� َّد َر َق����� ْب�����لَ����� ُه يف محَ ْ ����� َف�����لِ
َب ْ
َب ْ
���ب ِل���ل��� ُّت��� َق���ى
����اف املُ���� ْ���س��� َب���لِ
�����ن ����س���رب���ا َل ال���� َع���� َف ِ
َو ُم����� َ����ش���� َّم���� ٌر يف ا ِ
وال����� ِّدي ِ
هلل َي���� ْ���س َ
���ح ُ
دَهْ ���������� ًرا وك��������ا َن َظ��ل� َ
َم������ا َت������تْ ب������ ِه ِب���������� َد ٌع مَ َ
���ج��� ِل���ي
ت������������ادَى عُ����م���� ُرهَ����ا
ا ُم����هَ����ا ال َي��� ْن َ
َ ()14
ا بِ����� ِه الإِ� ْ������س���ل�� َ
َف���� َع��ل� َ
َو َر� َ��س��ا ���سِ �� َوا ُه يف ا َ
ا ُم �أَ ْر َف���������� َع هَ���ْ��ض�� َب�� ٍة
ي�ض الأَ� ْ��س��ف��لِ
حل ِ�ض ِ
وبعد خطوب يتن�س ��م ال�شاعر �أمل العودة حني يتملك امللك العادل �أبو بكر �سيف الدين
مادحا وم�س ��ت�أذ ًنا يف العودة �إلى مرتع �ش ��بابه
بن �أيوب دم�ش ��ق فري�س ��ل �إليه رائيته اخلالدة ً
و�صباه في�أذن له وهي الرائية التي مطلعها:
وع���ل���ي���هِ��� ُم ل����و � َ�����س�����امحَ ُ �����ونيِ ب���ال��� َك��� َرى
َم������ا َذا عَ���لَ���ى َط��� ْي���فِ الأَحِ ����� َّب����� ِة َل���� ْو َ���س�� َرى
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والتي يقول يف مفتتحها الغزيل وقد �ألقت نف�سه بظالل ندمه:
�إال لمَ َ���������ا رق�����������ش ا َ
حل������� ُ������س������و ُد َو َز َّو َرا
َي������ا ُم���� ْع���� ِر� ً����ض����ا عَ���� ِّن����ي ِب������ َغ���ْي��رْ ِ جِ ���� َن����ا َي���� ٍة
و�أَ َت�������� ْي��������تُ يف ح��� ِّب���ي���ك �أم���������� ًرا ُم���� ْن���� َك���� َرا
هَ��� ْب��� ِن���ي �أ������س������ ُأت ك��م��ا َت����� َق����� َّو َل َوا ْف����َت��َرَ َ ى
ي����ا هَ�����اجِ �����رِي َق������ ْد �آ َن ليِ � ْأن َت��� ْغ���ف��� َرا
م���ا َب���� ْع���� َد ُب���� ْع����دُك َوال����� ُّ����ص����دُو ُد عُ��� ُق���و َب���ة
()15
ال ْ
���ج��� َرا
�����ي ع���ت���ب���ك وال����� َّن����� َوى
����ب ع��ق��وب��ة �أن ُي���ه َ
ح�����س��ب املُ����حِ ِّ
جت���� َم���� َع����نَّ عَ�����لَ َّ
وهذه ال ِّرقة التي �أوحت ل�ش ��اعرنا تلك الأبيات الرائعة �أظنها قد �أوحت � ً
أي�ض ��ا ل�ش ��اعر
م�صري يف القرن الع�شرين من �أرق ال�شعراء �أن يقول:
ه��ب��ن��ي �أ�������س������� ُأت �أمل ي���ح���نْ �أن ت��غ��ف�� َرا
�أمل�����������ي حم�������ا ذن������ب������ي �إل�������ي�������ك وك������ َّف������را
�������س ليِ يف ظ���� ِّل ُح��� ِّب���ك َم��� ْو� ِ���ض��� ٌع
�����ص�� َرا
�أَ ْح����� ُب�����و �إِ َل����� ْي����� ِه َو�أَ ْر مَتِ������������ي ُم ْ�����س�� َت�� ْن ِ
�أَ َو َل��� ْي َ
()16
م���ا ك���ن���تُ �أَ� ْ�����ص��ِب�ُرِ ُ َع�����نْ لِ��� َق���ائِ���ك َ���س��اعَ�� ًة
ا�صطِ َبارِي َع��نْ ِل َقائِك َ�أ� ْ��ش�� ُه�� َرا
َك ْي َف ْ
والأبي ��ات ل�ش ��اعر الأطالل �إبراهيم ناجي و�أثر ابن عن�ي�ن ال يخفى فيها ولكن �إن كانت
املقدمة الغزلية قد �أظهرت ندم ابن عنني فالبد �أن يكون املديح قد �أو�ضح اعرتاف �شاعرنا
مبا يجده من �أمل الفراق ،وحق له �ساعتها �أن ين�شده:
َ
�أَ� ْ���ش��� ُك���و ِ �إ َل����� ْي َ
�����ك َن������ ًوى مَ َ
َح��� َّت���ى َح���� ِ���س��� ْب���تُ ال���� َي���� ْو َم مِ ��� ْن��� َه���ا �أ� ْ���ش���هُ��� َرا
ت�������ادَى عُ��م�� ُره��ا
ِ��ح�� ُه ال��� َك��� َرى
َال ع��ي��� َ��ش�� ِت��ي َت���ْ��ص�� ُف��و َو َال َر� ْ���س��� ُم ا ْل��� َه��� َوى
َي�� ْع�� ُف��و وال َج�� ْف��نِ��ي ُي َ
�����ص��اف ُ
�أُ����ض���حِ ���ي َع����نْ الأح������ َوى املَ���� ِري���� ِع محُ َ ��ل��أً
ر ُم��� َن��� َّف��� َرا
و�أَ ِب������ي������تُ َع������نْ ِو ْر ِد ال���� َّن����مِ ��ي� ِ
ُك ُّ
َومِ َ
�����ل ال������� َو َرى َو ُن����� ِب����� ْذ ُت َوح������دِ ي ِب���ال��� َع��� َرا
����ج����ائِ����بِ �أن َت���� َف���� َّي�����أَ ظِ ��� َّل��� ُك��� ْم
��������ن ال���� َع َ
قا�س ذلك العراء الذي نبذ به ال�شاعر وحيدًا ،وكم هي رائعة تلك الأبيات التي
وكم هو ٍ
ي�ستد ّر بها ابن عنني عطف هذا امللك العادل خا�صة بعد �أن يذكر �شي ًئا مما قا�ساه يف غربته
الطويلة:
��وا���ص�� ُل الإ ْرعَ��������ا ِد ُم�� ْن�� َف���ِ��ص�� ُم ال�� ُع�� َرى
َف���� َ���س��� َق���ى ِدم�������ش��� َق َو َوا ِد َي�����ي�����هَ�����ا واحل��م��ى
ُم�� َت ِ
َال َع������نْ قِ���� ًل����ى َو َر َح������ ْل������تُ ال ُم���� َت َ
����خ��ِّي�رِّ َ ا
َ���ج��� ْر ُت���ه���ا
َف���ا َر ْق��� ُت���هَ���ا َال َع�����نْ ِر� ً����ض����ى َوه َ
َومِ َ
���������ن ال���� َب���� ِل���� َّي���� ِة �أَ ْن َي������ ُك������و َن ُم����ق��َّت�رَّ َ ا
�أَ� ْ����س����ع����ى لِ������������ ِر ْزقٍ يف ال������ ِب���ل��ا ِد ُم����� َف����� َّرقٍ
نجَ ْ ���������������دًا و�آ ِو َن��������������������� ًة �أَج���������������دُّ ُم��������� َغ��������� َّو َرا
َو َل��� َق��� ْد َق َ��ط�� ْع��تُ الأر� َ������ض َط������ ْو ًرا � َ��س��ا ِل�� ًك��ا
������������ف َذ ْي�������� َل َم َ
َو�أَ� ُ������ص ُ
َو�أَ ُك ُّ
����ط����امِ ����عِ����ي ُم��� َت���� َ���س�ِّترِرِّ َ ا
������ون َو ْج������� َه َم����دَائِ����حِ ����ي ُم�� َت�� َق�� ِّن�� ًع��ا
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دموعا ال ترق�أ و�أمالها
و�سوف نتوقف طوي ًال �أمام ق�صائد ال�شاعر اخلالدة التي �سكبها ً
عليه حنينه الطاغي �إلى دم�شق.
ويه ّمن ��ا �أنّ املل ��ك العادل قد �س ��احمه عل ��ى ما م�ض ��ى و�أذن له يف العودة �إلى دم�ش ��قه
احلبيب ��ة ،وكان ��ت عودته كمنفاه �ص ��ارخة مد ّوي ��ة فرناه يدخ ��ل مدينته راف ًعا ر�أ�س ��ه مهددًا
اجلميع ،رفي ًعا كان �أم و�ضي ًعا ،ومعل ًنا �أنّ رجوعه لبلده الأحب كان على رغم �أنف اجلميع:
َ����ج���� ِو ال���� َّرفِ����ي���� ِع
َ�����������ج����������� ْو ُت الأَ َك��������������ابِ�������������� َر فيِ جِ ������ َّل������قٍ
ه َ
َو ُرع����������تُ ال���� َو� ِ����ض����ي���� َع ِب����ه ْ
()17
�����م �أَ ْن������فِ ا َ
جل���مِ ���ي��� ِع
َو�أُ ْخ���������������ر ِْج���������������تُ مِ ������ ْن������هَ������ا َو َل������كِ������ َّن������ ِن������ي
َر َج���� ْع����تُ عَ���لَ���ى َر ْغ ِ

مرايا الغياب:
و�أعن ��ي تل ��ك النفثات ال�ش ��اعرة التي �أمالها اغ�ت�راب ابن عنني الدم�ش ��قي عن وطنه
احلبيب والتي ارت ّدت وجوهً ا عديدة كانت ذات مالمح دم�شقية �صادقة احلزن كوجه احلنني
الذي توارت خلفه كثري من الأبيات حملت ا�شتياق ال�شاعر لدم�شق ووجه الذكريات ال�شج ّية
التي مل تنجح �سنوات املنفى �أن متحو خطوطها ،ووجه �آخر نتبينّ يف مالحمه الرائعة و�صف
دم�ش ��ق كما تراءت يف مر�آة ابن عنني ،وهذه الأوجه احلزينة ال�س ��اطعة يف مرايا الغياب هي
الق�صائد التي ّ
وطدت مكانة �شاعرنا يف الأدب العربي ك�أحد �أعذب الأ�صوات ال�شعرية بجوار
هجائياته التي قا�س ��مت ق�صائد احلنني ال�شهرة وطارت با�سم �شاعرنا يف �سماوات �إبداع ال
حدود لها.
احلنني �إلى دم�ش ��ق مر�آة دامعة ترتاءى فيها ذات ال�ش ��اعر يف منفاه ...خنجر ال ّ
ينفك
يوغ ��ل يف روحه ...لذا فهو �إح�س ��ا�س عميق متج ّذر يف روح ال�ش ��اعر ،حنني ال يزول كما عبرّ
عنه يف الميته اخلالدة ،وكث ًريا ما �سكب ابن عنني حنينه على �أوراق ق�صائده فكاد �أن يحرق
�أ�ضلعها لوال مدامعه .ن�سمعه ين�شد:
�������س َي ُ���ح ُ
�������س َي������ ُز ُ
َح���� ِن��ي� ٌ
���ول
ول
َو َق���� ْل ٌ
����ب ع ِ
َ�����ن الأَ� ْ������ش������ َواقِ َل��� ْي َ
ن �إل�����ى الأَ ْو َط������������انِ َل��� ْي َ
َف������ ِل������ َّل������ ِه � َ��������ص����ْب���ررْ ِي �إِ َّن���������������� ُه لجَ َ �����مِ �����ي����� ُل
ال�ص َبا والأَهْ ��� َل وال���دَّا َر َوا ْل�� َه�� َوى
َف�� َق��د ُْت ِّ
هلل َم�����ا َف����ا َر ْق���� ُت����هَ����ا َع������نْ َم َ
مي َي ُ���ح ُ
���ول
��ل��ا َل����� ٍة
َو َوا ِ
� ِ����س����وَايَ ع ِ
َ�����ن ال��� َع���هْ���دِ ال���� َق����دِ ِ
ُ ُ ()18
َو َل���كِ���نْ �أَ َب�����تْ � ْأن تحَ ْ ���مِ ��� َل ال���َّ��ض�� ْي�� َم هِ �� َّم�� ِت��ي
�����س َل��هَ��ا َف���� ْو َق ال��� ِّ��س�� َم��اكِ ُح���ل���ول
َو َن�� ْف ٌ
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خال�ص ��ا وحزي ًن ��ا .وال زال الزمن يحمل
فندرك �ص ��دق هذه الدموع املن�س ��كبة ِ�ش ��ع ًرا ً
�أ�صداء �صرخته احلارقة:
ً َ َ َ َّ َ ()19
َل����� ْو َك������ا َن َق��� ْل��� ِب���ي � َ���ص ْ
���خ��� َرة ل���ت���ف���ت���ت���ا
َك����� ْم �أَ ْح�����مِ ����� ُل ال���� َّ���ش��� ْو َق املُ���ب��رح َوالأَ� َ����س����ى
ويتمنى � -أق�صى ما يتمنى� -أن يلثم تراب دم�شق:
ُ ُ ()20
� َ���س����أَ ْل��� ُث��� ُم � ْإن َوا َف��� ْي��� ُت���هَ���ا َذل َ
���ات َح���ا َل���تْ دُو َن َذ َ
َوهَ��� ْي��� َه َ
اك ُح��������ؤول
ِ�������ك ال��َّث��َررَّ َ ى
ويكرر هذه الأمنية � ً
أي�ضا يف بائيته فيقول:
ر هِ ��� َ��ض��ا ُب�� ُه
�إِ َذا َج����� َب����� ُل ال������ َّر َّي������انِ َال َح���������تْ قِ���� َب����ا ُب���� ُه
لِ�� َع�� ْي�� ِن��ي َو َال َح�������تْ مِ ����نْ َ���س��نِ�ي ٍ
�����ح �أَ َت���� ْت���� َن����ا مِ َ
�����ن احلِ ��� َم���ى
تحَ َ ��������������د َُّث عَ����� َّم�����ا َح���� َّم����لَ���� ْت����هَ����ا قِ����� َب�����ا ُب����� ُه
َوهَ���� َّب����تْ َل��� َن���ا ِري ٌ
()21
َل��� َث��� ْم���تُ ال���َّث���رَّ َ ى ُم ْ�����س�� َت ْ�����ش��فِ�� ًي��ا ِب رُ َ
��ُت�را ِب���� ِه
َو َم���نْ ليِ ِب�����أَ ْن َي ْ�شفِي َغلِيلِي ُت��� َرا ُب��� ُه

مثريات احلنني
البــرق:
ومثريات احلنني لدى ابن عنني كثرية ،منها ر�ؤية الربق ،وهو مثل كثري من ال�شعراء يف
ذلك� ،إال �إنّ �شاعرنا اعتاد �أن ين�سب ال�شاعر الربق لأر�ضه فيقول:
َف��� َت ْ���خ���� َ���ض ُّ���ل �أَ ْث������ َب������ا ُج احلِ���� َم����ى َور َِح�����ا ُب����� ُه
ع ََ�سى ال��ب��ار ُِق ال��� َّ��ش��امِ ُّ��ي َي��هْ��مِ َ��ي َ�س َحا ُب ُه
()22
�����ص�� َب��ا فيِ َج���ا ِن��� َب��� ْي��� ِه عَ�� ِل��ي��لَ�� ًة
َك�� َم��ا ُف�� ِت�� َق��تْ مِ ���نْ َح���ْ��ض�� َرمِ ٍ��ي عِ ��� َي���ا ُب��� ُه
َو َت���� ْ���س���رِي ال َّ
وعادة ما يفتتح مطالعه بذكر الربق و�أثره يف �إذكاء �ش ��وقه كالق�صيدة ال�سابقة وكقوله
� ً
أي�ضا:
َ����اج َ
ُي����ِ���ض���ي ُء � َ���س��� َن���ا ُه َم���ا تجُ ِ �����نُّ مِ َ
����ن ال��� َو ْج���دِ
����ك � َ���ش��� ْو ٌق َ�أ ْم � َ��س�� َن��ا َب������ارِقٍ جن���دِ يٍّ
�أَه َ
�����ج�����و ُم َك�����أَ َّن����هَ����ا
َم���� َ���ص���ا ِب���ي��� ُح رُهْ ����� َب�����انٍ ُت���� َ���ش ُّ���ب ع��ل��ى ُب��� ْع���دِ
َت����� َع����� َّر� َ�����ض وَهْ ����� ًن�����ا وال����� ُّن ُ
ن ال��عِ��� َ��ش��ا ِر ا َ
َح��نِ�ي َ
حل���ا ِئ��� َم���اتِ �إل���ى ال���� َو ْر ِد
َح��� َن��� ْن���تُ �إِ َل����� ْي����� ِه َب��� ْع��� َدم���ا َن������ا َم � ُ��ص ْ��ح�� َب�� ِت��ي
()23
َ�������ن ال��� َع���لَ ِ���م ال���� َف����ر ِد
ُي��� َذ ِّك��� ُرنيِ عَ���ْ��ص�� ًرا َت�� َق���َّ��ض��ى ع��لَ��ى احلِ�� َم��ى
و�أَ َّي����ا َم���� َن����ا يف �أيمْ ِ
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وال�ش ��اعر يعرتف بحنينه الظامئ لأر�ضه ،وما تذكره لهذا الع�صر املنق�ضي �إال جت�سيد
للفقد الذي يحياه يف غربته.
وعادة ما يثري الربق لدى ال�شاعر الرغبة يف البكاء لتذ ّكره �أر�ضه احلبيبة:
�ي�ر َت����دَا َف���� َق����تْ
�إذا َال َح َب������� ْر ٌق مِ �����نْ � َ���س��� ِن ٍ
َف��� ِل��� َّل��� ِه �أ َّي�����امِ �����ي َو ُغ���� ُ
���ص���ن ال���� ِّ���ص��� َب���ا بِ��هَ��ا

ِ�����س��ح��بِ ُج���� ُف����ونيِ يف اخل������دو ِد ُ���س�� ُي ُ
��ول
ل ُ
ُ ()24
َو ِري ٌ
وج����� ُه ال���� َّزم����انِ � َ���ص���قِ���ي���ل
������ق َو�إذ َ

و�سنري جبل معروف.
ومرة �أخرى يذ ّكره الربق ال�شامي زمنه احلبيب:
ُي����� َذ ِّك����� ُرنيِ ال���َب���رَْ ُق ال���� َّ���ش���امِ ُّ���ي ِ�إ ْن َخ�� َف��ا

َز َم�����انيِ ِب�� ُك�� ْم ي��ا َح��� َّب��� َذا ذل���ك ال���زم���ن

()25

ولعل حنني ال�ش ��اعر اجلارف هو �س� � ّر �إبداع �أمثال هذا البيت و�س ��واه� ،إذ ين�سب الربق
لل�ش ��ام ،وي�ض ��يف الزمن لياء املتكلم وك�أنّ الزمن �ش ��يء كان ميلكه وهو بني �أهله ويف �أر�ضه
ويخت�ص به.
ويف البيتني التاليني نتل ّم�س قلق ال�ش ��اعر على موطنه ورجفة قلبه ك ّلما وافى من ال�شام
خمرب.
مِ َ
����ب َم���� َت����ى َال َح َب�������ار ٌِق
����ن ال���� َغ���� ْربِ َال َت��� ْن��� َف ُّ���ك عَ��� ْي��� ِن َ���ي َت����� ْذر ُِف
َن���� َع���� ْم ِ�إ َّن������ ِن������ي � َ����ص ٌّ
ُ ()26
ع َِ��ن ال�� َق�� ْو ِم �إ ّال �أَ ْق�� َب�� َل ال َق ْل ُب َي�� ْرج��ف
َو َم���ا قِ��ي�� َل َق��� ْد َوا َف����ى مِ َ���ن ال��� َّ��ش��ا ِم مخُ ْ �ِب�رِ ٌ

اللي ــل:
لي ��ل ال�ش ��اعر يف منفاه ك�أن ��ه الأبد ال ينق�ض ��ي وال تغور جنومه ،وهو من �أ�ش ��د مثريات
احلنني لدى �شاعرنا فن�سمعه ين�شد:
ُق������ ُف ٌ
������ول َت�������هَ�������ادَى �إِ ْث��������� َرهُ ���������نَّ ُق����� ُف ُ
����ج����و ِم َك�����أَ َّن����هَ����ا
�����ول
�أَ ِب������ي������تُ َو�أَ� ْ���������س��������� َر ُاب ال���� ُّن ُ
�أُ َراقِ���� ُب����هَ����ا فيِ ال��� َّل��� ْي���لِ مِ �����نْ ُك����� ِّل َم ْ��ط��لَ ٍ��ع
������ي ال������ َّ�����س�����ائِ����� َراتِ َك���فِ���ي��� ُل
َك������������أَنيِّ ِب������ َر ْع ِ
ُ ُ ()27
َف�� َي��ا َل َ
����ج���� ٌر �إِ َل������ ْي������ ِه َي�������������ؤول
����ك مِ ����نْ َل��� ْي���لٍ َن������أَى عَ��� ْن��� ُه �ُ��ص�� ْب ُ��ح�� ُه
�������س َل������ ُه َف ْ
َف���لَ��� ْي َ
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وابن عنني مو ّفق يف و�صف طول الليل ،بارع يف ت�شكيل �صورة هذا الأبد الأ�سود الذي ال
فجر له ي�ؤول �إليه ،وقد �أتى بالأفعال امل�ضارعة (�أبيت� /أراقب /تهادى) ليدل على بقاء تلك
اال�ستمرارية ،ا�ستمرارية الفعل �إلى ما ال نهاية ،كما �أنّ البيت الثاين حمل تركي ًبا رائ ًعا (من
كل مطل ��ع) ال يخف ��ى جماله على املتذوق ،وكذلك النداء (فيا لك) والتنكري (ليل� /ص ��بح/
فجر) يف البيت الثالث ،كلها دالئل عبقرية هذا ال�ش ��اعر يف �صياغة ِ�شعره وك�أنه يتهادى يف
�صنعته كهذه النجوم التي تتهادى بال نهاية.
وي�صف الليل ورحيله الذي ال يكاد ينتهي فيقول:
َف��� َك��� ْم َل�� ْي��لَ�� ٍة َق���� ْد ِب����تُّ ال ال��� َب��� ْد ُر ُم ْ�����ش��ر ٌِق
��ْي��ر هِ �� َّم�� ِت��ي
َ���ش�� َق��قْ��تُ د َُج����اهَ����ا َال �أَ َرى َغ رْ َ

ُي���� ِ���ض���ي ُء ِل���� َرا ِئ����ي���� ِه َو َال ال��� َّن ْ���ج��� ُم َغ������ار ُِب
()28
ِي�سا َو َال ليِ َغ�ْيُرْ ُ عَ�� ْزمِ ��ي � َ��ص��احِ ُ��ب
�أَن ً

ج�س ��د ظالم هذا الليل الذي ي�ش ّقه برحيله
ونالحظ توكيد ال�ش ��اعر على وحدته وكيف َّ
الدائب (�شققت دجاه).
وي�ؤكد هذا التالزم بني الرحيل والليل يف قوله � ً
أي�ضا:
�������س ا َلأ ْع�����ل���� َ
�����ص��لٍ
���ب
ا ِم ُم�� َّت ِ
َو َم����هْ���� َم���� ٍه َط���امِ ِ
������ي يف � ْأج������������� َوا ِز ِه ال��� ُّن ُ���ج ُ
َت����� َواهَ����� َق�����تْ ِب َ
()29
جِ ْلبَابِ َقامَتْ ِبهَا ال َت ْه َتدِ ي ُّ
يف َل�� ْي��لَ�� ٍة مِ �� ْث��لِ عَ�� ْر� ِ��ض ال�� َب ْ��ح�� ِر ح��ا ِل�� َك�� ِة الـ
ال�شه ُُب

الريح:
أي�ض ��ا من مثريات احلنني عند ابن عنني ،وهو � ً
الريح � ً
أي�ضا يتفق مع ال�شعراء يف ذلك،
�إال �أنه �س ��رعان ما ميتاز عنهم مبا مينحه لل�ص ��ورة التي اعتادها ال�ش ��عراء �ش ��ي ًئا من جدة
ابتداعا:
وطرافة ،وي�صقلها يف �أعماق وجدانه ب�إح�سا�س الفقد والوحدة فك�أنها ابتدعها
ً
�����ط
�أَ َال َي���ا َن��� ِ��س��ي�� َم ال��� ِّري ِ���ح مِ ����نْ َت���� ِّل َراهِ ٍ
����ح���� ُر دُو َن َ
��������ك َم��ع�� ِر���ض
َت ْ�����س��دي��ت��ن��ا وال���� َب ْ
َف���أَ ْ���ص�� َب�� َح طِ ��ي ُ��ب ال��هِ�� ْن��دِ َي ْ��خ�� َف��ى َم�� َك��ا ُن�� ُه
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حل َمى َك ْي َف اهْ َت َد ْيتَ �إلى ا ْلهِندِ
َو َر ْو ِ�ض ا ِ
َو ِب���ي��� ٌد تحَ َ ���ا َم���اهَ���ا َج������ َوازِي املَ���هَ���ا ال�� ُّرب�� ُد
()30
َح�� َي��ا ًء َو َال َي�� ْب��دُو � َ��ش�� َذا ال�� َع�� ْن�َب�رَ ِ ال���� َو ْر ُد
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الهديل:
لع ��ل كل حم ِّبي ِّ
ال�ش ��عر ومتذ ِّوقيه يتذكرون �أبا فرا�س احلمداين و�أبياته ال�ش ��هرية التي
يقول يف �أولها:
()31
�أَ ُق ُ
�أَ َي����ا َج���ا َر َت���ا ه ْ
����اح����تْ ِب��� ُق��� ْر ِب���ي َح��� َم���ا َم��� ٌة
���ح���اليِ ؟
��������ول َو َق������ ْد َن َ
َ���ل َت��� ْ��ش�� ُع�� ِري َ��ن ِب َ
وهو بالطبع لي�س �أول -و�إن كان �أعذب -من ناجى احلمائم فهو �أمر �ش ��ائع يف ِّ
ال�ش ��عر
العربي ،لذا فال عجب �أن يكون الهديل مث ًريا للحنني عند �شاعرنا املغرتب فيقول:
����َن���� فيِ ظِ ������� ِّل َري����������ا َن َك����ا ْل���� َي���� ِّم
َدعَ���تْ فيِ َ �أعَ����اليِ ال���ُّ��ص�� ْغ��دِ َي�� ْو ًم��ا َح�� َم��ا َم�� ٌة
عَ�����لَ�����ى َف ٍنَ
()32
َو�أَ ْب�� َك��تْ َغرِي ًبا َو ْا�س َت َخ َّفتْ �أَ َخ���ا ح��ل ِ��م
َ���اج���تْ َم ُ�����ش��و ًق��ا َوا� ْ���س��� َت��� َف���زَّتْ ُم�� َت�� َّي�� ًم��ا
َف���ه َ

مر�آة الرحيل:
عاما يج ��وب الأر�ض طريدً ا تلفظه البالد وال ترتفق به ال�ص ��حارى ،ويظل يف
ع�ش ��رون ً
ذلك التيه بال نهاية:
�أجِ ������������د َُك َم������ا َت����������� َز ُال ِب َ
�������ك ال������ َّر َواحِ ������ل
�إذا �أَ ْم������� َ������س������ ْي������تَ يف َب�������لَ�������دٍ َغ����� ِري����� ًب�����ا

َت����� َن����� َّق����� ُل فيِ ال������هَ������وَاجِ ������ ِر وال�����هَ�����وَاجِ �����ل
()33
���ح���تَ َراحِ �������ل
َت�������� ُرو ُم �إِ َق�����ا َم����� ًة �أَ� ْ���ص��� َب ْ

وبينما يلقي ال�سالم على �أهل مو�ضع ال يلبث �أن ي�صيخ لداعي الوداع.
�����س�� َف��ا ِر �أُ� َ���ض��� ِّي��� ُع ال��ـ��ـ
ف����إل���ى م��ت��ى �أن�����ا ب��ال ِّ
حِ ��� ْل َ
���ف ال���رح���ال��� ِة وال����دُّ َج����ى َف��� َر َواحِ ��� ِل���ي
َب���� ْي����ن����ا ُ�أ� َ������ص������ ِّب������ ُح ِب�����ال������ َّ�����س َ
��ل��ا ِم محَ َ ����� َّل����� ًة

ـ��������أ َّي�������ا َم َب نْ َ
�����ْي����ن ال����� َّ����ش����ـ����ـ���� ِّد والإِي������ َ�����ض�����ـ�����ا ِع
م�����ا ت������أ َت����� ِل�����ي ممَ ْ ������ع َ
������وط������ َة ا َلأ ْن������� َ������س������ا ِع
()34
َح����� َّت�����ى �أُ َم������ ِّ�����س�����ي �أهْ �����لَ�����هَ�����ا ِب����������������� َودَا ِع

وما �أق�سى هذا البيت:
����ب �إذا َم����ا َح����� َّل مِ ���� ْ���ص��� ًرا َ�أ َب������ى َل��� ُه
َغ���� ِري ٌ
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َو�شِ ُ
يك ال َّن َوى �إال ارتحِ َ ��ا ًال �إلى مِ ْ�صر

()35
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فتارة يرمي الليايل بعتابه القا�سي:
ف��ك��ي��ف اح���ت���ي���ايل ب��ال��ل��ي��ايل و���ص��ر ُف��ه��ا
�أُ َح������ا ِو ُل �أَ ْن َ�أ ْم��� ِ��ش��ي �إل���ى ال��� َغ��� ْربِ راجِ ً
�ل�ا

ِب����� ِ����ض���� ِّد ُم������������ َرادِي دَائِ������ ًم������ا َي���� َت����� َ����ص���� َّر ُف
ُ ()36
و�أَح��دا ُث��ه��ا بي يف َف ِ��م َّ
ال�ش ْرقِ َت�� ْق��ذِ ف

وتارة �أخرى يتهم الأيام التي ت�شحذ �شفارها يف مواجهته:
ف���م���ا زال������ت الأي����������ا ُم تمُ����هِ����ي � ِ���ش��� َف���ا َرهَ���ا
������اب ال����� ِب َ
��ل��ا َد َك�����أَ َّن���� ِن����ي
َف�����أَ ْق���� َب���� ْل����تُ �أَ ْج������ َت ُ
َف����لَ���� ْم َي���� ْب���� َق َح ٌ
������زن َم����ا َت���� َو َّق���� ْل����تُ َم��� ْت��� َن��� ُه
�أَكِ������دُّ َو ُي���� ْك����دِ ي ال����دَّهْ ���� ُر فيِ ُك���� ِّل َم ْ��ط��لَ��بٍ

و َت ْ�ش َح ُذ َح َّتى ْا�س َت ْ�أ َ�صلَت ُك�� َّل ما عندي
َق���� ًذى َح����ا َل دُو َن ال��� َّن��� ْو ِم يف �أَ ْع��ُي��نٍُ ُرم���دِ
َولمَ ْ َي�� ْب�� َق � َ��س��ه ٌْ��ل َم���ا َج������ َر ْر ُت ِب��� ِه ُب���� ْردِي
()37
َف َيا ُب�ؤْ َ�س َح ِّظي َك ْم �أَكِ��دُّ َو َك�� ْم ُي ْكدِ ي

وعادة ما يقرن ال�ش ��اعر الرحي ��ل الدائم بطلب الرزق وك�أنه ق ��د جمع �إلى فراق وطنه
احتياجا ماد ًّيا قا�س ًيا كقوله:
و�أح ّبته
ً
َك������ ْم �أَدُو ُر ال������ ِب���ل�� َ
ا َد � َ����ش���� ْر ًق����ا َو َغ����� ْر ًب�����ا

َو�أَ ُرو ُد الأَ ْر َزا َق َغ��������و ًرا َونجَ ْ ������������دَا

()38

وقوله والبيت الأخري من �أ�صدق ما قيل يف حب الوطن:
َغ���ْي���رْ َ �أَنيِّ �أَ ُط ُ
����������وف يف َط����لَ����بِ ال���ـ���ـ��� ِّر ْز
قِ َك������������أَنيِّ ُك���� ِّل���� ْف����تُ َم����� ْ����س���� َح ال�����َب�����ررَ َ ارِي
()39
ـ َيا مل��ا ْاخ��َت��رَْ ُت َغ�ْي�رْ َ َق�� ْومِ ��ي َودَارِي
َو َل���������و اَنيِّ ُخ������ِّي�����رِّ ْ ُت يف ه������ذه ال����دُّ ْن����ـ����ـ

مر�آة دم�شق:
ويكاد و�صف دم�شق يكون قا�س ًما م�شرت ًكا يف كل ق�صائد احلنني حيث ترتاءى دائ ًما يف
مر�آة غيابه وهو لي�س جمرد و�ص ��ف لظواهر الأ�ش ��ياء بل ذلك ال�شعور العميق بالفقد والذي
ين�ش� ��أ عنه مت ّثل املكان يف ذاته وال�ش ��عور بالغربة من الأحياء والوجود ،وهنا ت�ص ��بح الغربة
وح�ش ��ة وتنافر ،وكث ًريا ما ينتج عنها هجاء قا�س لهذا الوجود الذي يبعد عنه موطنه نتيجة
ل�ش ��عور عدم الر�ض ��ا؛ ولذا يكرث � ً
أي�ض ��ا من ذكر ا�س ��م دم�ش ��ق يف ِ�ش ��عره ومعاملها ،ريا�ضها،
متنزهاتها ،جبالها ،ثم ينطلق يف و�صف �شوقه �إليها يف ِ�ش ٍعر �أقل ما يو�صف به هو اخلالد.
َو�إِ ْن َل������� َّج َوا� ٍ����������ش �أَ ْو �أَ َل������������ َّح عَ��������� ُذ ُ
دم����� ُ
ول
����ش����ق ِ َّيف � َ������ش������ ْو ٌق ِ�إ َل����� ْي�����هَ�����ا ُم����َب��ّرَ َّ ٌح
�����ا������س ال���� َّ���ش��� َم���الِ � َ���ش��� ُم ُ
ِد َي���������ا ٌر ِب����هَ����ا ا َ
حل����� ْ����ص���� َب����ا ُء ُد ٌّر َو ُت����ر ُب����هَ����ا
���ول
عَ���� ِب��ي� ٌ
ر َو�أَ ْن����� َف ُ
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ونحن ننزّه �شاعرنا �أن ن�صفه هنا باملبالغة ،بل هكذا ترتاءى دم�شقه احلبيبة يف مرايا
ذاته ،ونكمل معه:
َت َ�����س�� ْل َ�����س�� َل فِ��ي��هَ��ا َم����ا ُ�ؤهَ����ا َوه����� َو ُم ْ��ط��ل ٌ��ق
َو� َ����ص���� َّح َن���� ِ���س���ي��� ُم ال����� َّرو� ِ�����ض َوه������ َو عَ�� ِل��ي�� ُل
��ْي��را �إذا هَ����� َّب�����تْ عَ����لَ���� ْي���� ِه َق���� ُب ُ
َف�� َي��ا َح��� َّب��� َذا ال��� َّرو� ُ���ض ال����ذِ ي دو َن عَ�� َّزت��ا
����ول
� ُ�����س َ
�����ح رْ ً
����ا�����س �إل������ي������ ِه َت���� ِ���س���ي��� ُل
وي����ا ح���� َّب���� َذا ال��������وادِي �إ َذا م���ا َت��� َد َّف��� َق���تْ
َج����������������دَا ِو ُل ب����ان����ي ٍ
�����������س َت��������� ُز ُ
َت������������ ُز ُ
ويف َك�����بِ�����دِ ي مِ �����ن ق���ا����س���ي���و َن َح���������� َزا َز ٌة
ول
ول َر َوا� ِ������س������ي������ ِه َو َل����� ْي َ
ُ ()40
هِ َ��ي ال َغ ُ
��ص��ف ال������ ِودَاد َخ�� ِل��ي��ل
أق�صى َو�إِ ْن مل ي ُكنْ ِبهَا
َ���ص��دِ ي ٌ��ق َومل ُي��� ِ
ر�ض ال َ
وما �أجمل هذه الأ�س ��ماء التي ترتدد يف ِ�ش ��عره (عزتا/بانيا�س/قا�سيون) وك�أنه يداوي
بذكرها جراح غربته الالهبة.
ويف املث ��ال التايل يخ�ص بالو�ص ��ف ريا�ض النريبني وقد ر�آها �أطفال نباتها تر�ض ��ع د ّر
ال�سحائب وا�ص ًفا ماءها وثمارها املتدلية متك ًئا على �صورة املتن ِّبي يف و�صف ثمار ِ�شعب بوان،
ثم ي�صف الطيور والغ�صون والن�سيم وك�أنه يبدع لوحة �أجاد ر�سم تفا�صيلها:
��ْي��ن �أَ ِري������ َ�����ض����� ًة
َر� َ���ض��� َع���تْ �أَ َف������ا ِوي������ َق ال���� َّ���س َ���ح���ا ِئ���بِ ُح�� َّف�لا
��ْي��ر َب نِْ
يف َر ْو� َ�������ض������� ٍة ب�����ال����� َّن رِْ
ُم������ َت������ ّد ِّف������ ًق������ا �أو َي������انِ������ ًع������ا ُم������ َت������هَ������دِّال
�أَ َّن��������ى اتجَّ َ ������ ْه������تَ َر�أَ ْي������������تَ َم�������ا ًء � َ���س���ا ِئ ً���ح���ا
َف������ َك�������أَ مَّ َ
ِ�������س تجُ ْ �� َت��لَ��ى
ن������ا �أَ ْط������� َي�������ا ُرهَ�������ا َو ُغ����� ُ����ص����و ُن����هَ����ا
َن��� َغ��� ُم ال���قِ��� َي���انِ عَ���لَ���ى عَ��� َرائ َ
ن��������ا ا َ
َو َك���������أَ مَّ َ
�������ج������� َّر ُة َج�������� ْد َوال
جل������������ ْو َزا ُء �أَ ْل������ َق������تْ ُزه���� َرهَ����ا
فِ���ي���هَ���ا َو�أَ ْر� َ�������س�������لَ�������تِ امل َ َ
()41
����ال ع َّ
����خ ُ
َف���� َت َ
�����ح����� ِّر ُق َم����� ْن�����دَال
وَيمَ ُ���������� ُّر ُم���� ْع���� َت ُّ����ل ال��� َّن���� ِ���س���ي ِ���م ِب���� َر ْو� ِ����ض����هَ����ا
َ�����ط�����ا ًرا ُي َ
وما �أجمل الربيع يف وادي دم�شق وقد تب ّدل هرم الزمان �إلى �شباب مقبل:
�أَ ْذك����رت����ن����ي وادي ِد َم����� ْ����ش���� َق َوظِ ����� َّل����� ُه ال��ـ��ـ
َو َو� َ���ص��� ْف���تَ ليِ َز َم َ
�����ن ال�� َّربِ��ي�� ِع َو َق����� ْد َب���دَا
َوتجَ َ ������������ا ُو َب الأَ ْط������ َي������ار ف���ي��� ِه َف���� ُم ْ
����ط����ر ٌِب
َ����ن ال���قِ��� َي���انِ غِ ��� َن���ا�ؤُهَ���ا
ُي��غ��ن��ي ال���� َّن����دِ َ
مي ع ِ
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� َّ���ض���افيِ عَ���لَ���ى � َ���ص���افيِ ال���َب��ُرَُ و ِد ال��� َّ��س�� ْل��� َ��س��لِ
ه������ر ُم ال������ َّزمَ������انِ �إ َل��������ى � َ����ش���� َب����ابٍ ُم���ق��� ِب���لِ
ُي�� ْل��هِ��ي ال��� َّ��ش��جِ َّ��ي َو َن���ائ ٌِ���ح ُي��� ْ��ش��جِ ��ي ا َ
خل�� ِل��ي
()42
َف��ال�� َع�� ْن�� َدلِ��ي ُ��ب ِب��� َه���ا َر� ِ���س���ي��� ُل ال��� ُب��� ْل��� ُب���لِ
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وال ين�س ��ى جب ��ال الثلج يف و�ص ��ف رائ ��ع ،وكذلك الغوطت�ي�ن ،وتلك الق�ص ��ور التي تبدو
كال�سفائن ،وقبة اجلامع الأموي التي ُتعرف بقبة الن�سر:
َب���قِ��� َّي��� ُة � َ���ش��� ْي���بٍ َق����� ْد َت َ
َو َق�����امَ�����تْ جِ ���� َب ُ
����ال ال��� َّث��� ْل ِ���ج ُزه������ ًرا َك����أَ َّن���هَ���ا
�ل�ا� َ���ش���ى خِ ���� َ���ض���ا ُب��� ُه
وال يجب �أن نغفل عن اختيار ال�شاعر لو�صف الثلج بال�شيب وقد �أبدع ال�شعراء يف و�صف
هذا الثلج ب�أو�ص ��اف عدة� ،إال �أنّ ال�ش ��اعر �أحب �أن يذ ّكرنا مبا تركه الدهر � ً
أي�ض ��ا على ر�أ�سه
من ثلوج امل�شيب ،و�سوف يكرر هذه ال�صورة يف موا�ضع �أخرى.
َو َال َح��������تْ ُق���� ُ���ص���و ُر ال��� ُغ َ
� َ�����س����� َف�����ائ ُ
�ْي�ن َك����أَ َّن���هَ���ا
������ب عُ���� َب����ا ُب���� ُه
���وط��� َت نِْ
������ح������ ٍر َي������ ُع ُّ
ِ�����ن يف َب ْ
()43
َو�أَ ْع������� َر� َ�������ض نِ���� ْ���س��� ٌر ِل��� ْل��� ُم���� َ���ص��� ِّل���ي َغ����دِ َّي����ة
��اب َعنْ َ�ض ْو ِء ال َّنهَا ِر َ�ض َبا ُب ُه
َك َما انجْ َ َ
�إنه ��ا منازل �أن�س ��ه ومراتع لهوه ومعامل ذكرياته التي تذبل غ�ص ��ون الليايل وهي تزداد
نو ًرا وبهجة:
بمِ َ���� ِّر ال���� َغ���� َوادِي وال���� َّ���س��� َوارِي � ُ��س ُ��ط��و ُرهَ��ا
���������س م���ا �أَمحَ َّ �������تْ َو َال امحَّ َ ����تْ
َم���� َن����از ُِل �أُ ْن ٍ
َك������������أَ َّن عَ����لَ���� ْي����هَ����ا عَ����� ْب����� َق�����رِيَّ َم َ
مِ َ���ن ال�� َو� ْ��ش ِ��ي ُي��� ْ��س��دِ ي�� َه��ا ا َ
رهَ��ا
������ط������ار ٍِف
حل�� َي��ا َو ُي�� ِن�ي ُ
()44
ْ����ج���� ًة
ريهَا
َت����� ِزي����� ُد عَ����لَ����ى ا َلأ َّي�����������ا ِم ُن��������و ًرا َو َب����ه َ
هي َغ ٌّ�ض َح ِب ُ
َو َت�� ْذ ِوي ال َّل َياليِ َو َ
عاما ق�ض ��اها يف غربة ال تنته ��ي �إذا الحت له معامل
و�إن ��ه ليغفر للدهر ذنب ع�ش ��رين ً
�أر�ض يحبها.
َل���� ِئ����نْ َ�أ� ْ�����ش����� َر َف�����تْ ِب����ي يف ال���� َّ���ش���ا ِم َث��� ِن��� َّي��� ٌة
ر َع�������نْ يمَ ِ����ي���� ِن����ي َك�������أَ َّن������ ُه
َو َال َح � َ����س���� ِن��ي� ٌ
َو َال َح��������تْ جِ ���� َب ُ
����ال ال��� َّث��� ْل ِ���ج ُزه������ ًرا َك����أَ َّن���هَ���ا
و�صي مِ ��ن حِ �� َم��ى ت��ل َراهِ ٍ���ط
َو� َ��ش��امَ��تْ َق ُل ِ
َو� َ���س��� َّر ْح��� ُت���هَ���ا فيِ ظِ ���� ِّل �أَ ْح������� َوى َت��� َد َّف��� َق���تْ
�إذا � َ����ض����ا َع َر َّي��������ا ُه �أَ َذاعَ����������تْ ُط����� ُي�����و ُر ُه ال��ـ��ـ
َغ��� َف��� ْر ُت لِ���دَهْ ���رِي َم���ا َج�� َن��ى مِ ���نْ ُذ ُن���و ِب��� ِه
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�أَ َرى َك�� ْو َك�� ًب��ا مِ ���نْ َف�� ْوقِ��هَ��ا مِ ��ث��ل َك��� ْو َك���بِ
�����ص�� َع��بِ
� َ���س��� َن���ا ٌم َزغِ ����ي ٌ
����ب َف������ ْو َق َغ�������ارِبِ ُم ْ
� ِ����ض���� َي����ا ُء � َ����ص���� َب����ا ٍح �أو َم������ َف������ار ُِق �أَ� ْ����ش���� َي����بِ
ِر َي��ا� ً��ض��ا َح�� َك��تْ َو ْ���ش َ��ي ال�� َي�� َم��انيِ امل ُ َع َّ�صبِ
ِب�����أَ ْر َج����ائِ���� ِه الأَ ْم��������� َوا ُه مِ ���ن ُك���� ِّل َم ْ�����ش�� َربِ
َح���دِ ي َ
���ث َف�� َت�� َغ�� َّن��ى عَ���ن قِ��� َي���انٍ َو َم��� ْ��ش َ��ح��بِ
ُ ِّ ْ ()45
َو�أَ ْ�ص َب ْحتُ َر ِ
ا�ضي ال َق ْلبِ َعنْ كل ُمذنِبِ
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مر�آة الذكريات:
هن ��ا ي�أوي ابن العن�ي�ن �إلى بيت الذكريات م�س ��ندً ا ظهره �إلى جدار �أيامه ال�س ��ابقة يف
دم�ش ��ق يتذكر �أحبا ًبا و�أ�ص ��دقاء ق�ض ��ى يف �ص ��حبتهم �أوقاتًا مل ت�ستطع �س ��نوات املنفى بكل
ق�سوتها �أن تن�سيه �إياها.
ويب ��دو ابن عن�ي�ن دائ ًما يف حدي ��ث الذكريات م�س ��و ًقا بحنني ج ��ارف؛ لأن يتذكر �أدق
الأح ��داث وتفا�ص ��يل الأماكن ،وال ين�س ��ى �أن ي�ؤكد على احلفاظ على عه ��ود الأحباب وعهود
دم�شق كقوله يف هذا البيت:
()46
َح��ف ِْ��ظ��تُ َل�� َه��ا ال�� َع��هْ�� َد ا َّل����ذِ ي َم��ا �أَ� َ��ض��اعَ�� ُه
� ُ���ص���دُو ٌد َو َال �أَ ْل�����وِي ِب��� ِه قِ���� َد ُم ال��� َع���هْ���دِ
وه ��و ال يبيع وطنه وال تغ ّره تلك الكلمات الت ��ي يتم ّثل بها الرجال عند مفارقة �أوطانهم
م�ضطرين:
َ��ب
َو َك���� ْم َق���ا ِئ���لٍ فيِ الأ ْر� ِ�����ض لِ�� ْل ُ��ح�� ِّر َم�� ْذه ٌ
ِ�����ح
َو َم���������ا َن�����افِ�����عِ�����ي �أَ َّن املِ������� َي�������ا َه � َ�����س����� َوائ ٌ

�����ح�����ا َل َم���� ُل ُ
����ول
�إذا َج��������ا َز دَهْ ��������� ٌر َوا� ْ�����س����� َت َ
ُ ()47
عِ �������� َذ ٌاب َولمَ ْ ُي��� ْن��� َق��� ْع ِب����هِ����نَّ َغ���� ِل����ي����ل

ويتذكر �أحبابه ورفقاءه يف دم�شق فيقول:
َرعَ�������ى ُ
اهلل َق����� ْو ًم�����ا فيِ ِد َم����� ْ����ش���� َق �أَعِ ��������� َّز ًة
�أَحِ ����� َّب����� َة َق��� ْل��� ِب���ي يف ال����دُّ ُن���� ِّو َوفيِ ال��� َّن��� َوى
�أُ َن����ا� ً����س����ا �أَع�������دُّ ال���� َغ����د َر مِ ��� ْن���هُ���م ِب���ذِ َّم��� ِت���ي
َو َك�� ْم َف�� َّو ُق��وا َن ْ��ح��وِي �سِ هَا ًما َعلَى ال َّن َوى
�����س عَ�� ْن��هُ��م ِب��� َ��س�� ْل�� َو ٍة
َو َق���� ْد َوعَ��� َد ْت��� ِن���ي ال�� َّن�� ْف ُ

عَ��لَ َّ��ي َو ِ�إ ْن لمَ ْ َي ْح َف ُظوا عَ��هْ�� َد َم��نْ َظ َعن
ال�س ِّر َوال َعلَ ِن
َو�أَ ْق َ�صى �أَ َم��انيِ ال َّن ْف ِ�س فيِ ِّ
َو َف������ا ًء َو�أَ ْل����� َق�����ى ُك���� َّل م���ا � َ����س����ا َءنيِ َح��� َ��س ِ��ن
�َنِنَ
َف���أَ���ص��م��ت ُف�������ؤَادِي َو ْاع���� َت���� َد ْد ُت ِب��هَ��ا مِ ِ
َو َل��كِ��ن �إذا م��ا ُق�� ْم��تُ يف ا َ
حل��� ْ��ش�� ِر بِال َك َف ِن

ما �أجمل حفاظه على عهود �أحبة القلب.
اح ِة الأر� ِ���ض َم ْذهِ ٌب
َو َك�� ْم قِي َل ليِ يف َ�س َ
َ���������ل َن����افِ����عِ����ي �أَ َّن ال������ ِب���ل�� َ
َوه ْ
��ي��ر ٌة
ا َد َك����� ِث َ
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�����س َم��� ْي ٌ���ل �إل����ى َو َط���ن
�����ن ل��ل�� َّن�� ْف ِ
َو َع�����نْ َو َط ٍ
َ ()48
�أَ ُط ُ
���وف ِبهَا َوال َق ْل ُب ب َّ
ِال�شا ِم ُم ْرتهِن
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ويا حلفاظه عهود ال�شام.
وه� ��ؤالء م ��ن كانت �أيامه موا�س ��م يف جوارهم وليالي ��ه كلها ليلة الق ��در حيث اجتمع له
ال�صبا وقرب الأحباب:
َرعَ������ى ُ
ال�ص َبا َيا َح َّب َذا َذ َ
اك مِ ��نْ ع َْ�ص ِر
اهلل �أَ َّي�����ا ًم�����ا َت��� َق���� َّ���ض���تْ ِب��� ُق��� ْر ِب��� ُك��� ْم
َوع َْ�ص َر ِّ
()49
َو ُك ُّ
����ل ال��ل��ي��ايل عِ �� ْن��د ُك��م ل��ي��لَ�� ُة ال��� َق��� ْد ِر
َف����� َ����س����ائِ���� ُر �أَ َّي������امِ ������ي َل���� َد ْي���� ُك����م َم���� َوا� ِ����س���� ٌم
ويق�ص عليهم �شي ًئا من �سرية البني والدمع فيقول:
َف����ه ْ
َخ��� ِل���ي���لَ َّ���ي �إِ َّن ال���� َب نْ َ
ِ�ي�رهَ���ا
��ْي�ن َ�أ ْف���� َن����ى َم���دَامِ ���عِ���ي
َ����ل َل��� ُك��� َم���ا مِ �����نْ َع����ْب���رْ َ ٍة �أَ� ْ���س��� َت���ع ُ
َف������إِ ْن عَ����ا َد ع��ي�� ُد ال�� َو ْ���ص��لِ عَ����ا َد ُ���س�� ُرو ُرهَ��ا
�����س�� َّراتِ َب�� ْع�� َد ُك��م
َل�� َق�� ْد �أُ ْن�����سِ �� َي��ت َن�� ْف�����سِ ��ي امل َ َ
()50
عَ����لَ����ى �أَ َّن ليِ تحَ ْ�������تَ ا َ
ِ������ح غِ ��� َّل��� ًة
ِ�ي�رهَ���ا
�إ َذا َج���ا َدهَ���ا د َْم����� ٌع َت��لَ َّ��ظ��ى � َ���س���ع ُ
جل������ َوان ِ
يق�صوا عليه �أحاديث دم�شق كيف هو تل راهط وما هي �أخبار امل�صلى
ويطلب منهم �أن ُّ
و�أهله؟ فيقول:
َي���لَ ُّ���ذ ِب���� ِه َ���س�� ْم��عِ��ي َو�إِ ْن َف���ا َت��� ِن���ي ال�� َّن َ��ظ��ر
�����ط
�أَ َال َخ����ِّب���رِّ ُ ونيِ َع�����نْ حِ ��� َم���ى َت����� ِّل َراهِ ٍ
عَ��لَ َّ��ي َف�� َم��ا ليِ يف ِ���س�� َوى َ
َو ُق����� َّ����ص����ا �أَ َح�������ا ِدي َ
�������ث املُ���� َ���ص��� َّل���ى َو�أَهْ ������ ِل������ ِه
ذاك مِ ��ن َو َط��ر
()51
َر�أَ ْي�����تُ املُ��� َ��ص�� َّل��ى �أَو � َ��س��مِ �� ْع��تُ َل��� ُه َخ��َب�
َل��� َق��� ْد َط����ا َل عَ���هْ���دِ ي ِب��املُ��� َ��ص�� َّل��ى َف��لَ�� ْي�� َت�� ِن��ي
�أ ّما �أجمل �أبيات الذكريات التي �ص� � ّرح فيها ال�شاعر بحنينه ولوعته وتذ ّكر فيها دم�شق
احلبيبة وزمان ال�س ��رور بال�ش ��باب والأح ّبة وامل�س� � ّرات الطوال العرا�ض ،فه ��ي هذه الأبيات
ال�ساحرة ال�شجية:
َم�����ا �أَ َج������ َّن������تْ �أَ� َ����ض����الِ����عِ����ي م����ن �أُ َوارِي
َك������� ْم �أُ َو ِّري عَ������ن َل����وعَ����تِ����ي َو�أُ َوارِي
ـ�����بِ ِز َن���������ا ٌد مِ �����ن َق���������ا ِد ِح ال����� َّ����ش���� ْوقِ َوارِي
َو�أُرِي � َ���ص���احِ ��� ِب���ي � َ����س���� ْل���� ًوا َوفيِ ال�� َق�� ْل��ـ��ـ
ـ���� َم���� ْر ُت ُح���� ْز ًن����ا َب���ْي��نْ َ ا َ
حل���� َ���ش���ا ُم����� َت����� َوارِي
َج�����لَ�����دًا �أُ ْظ������هِ������ ُر ال����� ُّ����س���� ُرو َر َو ِ�إ ْن �أَ� ْ���ض���ـ���ـ
َف������ َ�����س�����ق�����ى ُ
ِج ثِ����ق����ا ًال مِ َ
اهلل َب نْ َ
������ْي������ن �آ ِب�������������ل واملَ�������ـ������� ْر
������ن ال������ َغ������ َوادِي ال����� َّ����س���� َوارِي
ُك ُّ
َ�������������ن تجَ َ ����������������ا ُو َب الأَ ْط��������� َي���������ا ِر
���س���ب ال������ ََّر ْع������ َد ف��ي��ه��ا
َب������� ْع������� َد َوه ٍ
������ل َو ْط������ َف������ا َء حت���� ُ
ـ����� ُج َو َال َح������������تْ مِ �����ن � َ����س����ائِ���� ِر ا َلأ ْق َ
�������ط�������ا ِر
َو ُرب�����������ا عِ ������ َّزت������ا َو َق����������د ج�������ا َدهَ�������ا ال��� َّث��� ْل���ـ���ـ
فيِ َد ِب��������ي��������ق��������ي ُح����������� َّل����������� ٍة َو�إِ َزا ِر
و������س مِ �����ن �آلِ � َ����س����ا� َ����س����ا َن تجُ ْ ���لَ���ى
َك����� َع����� ْر ٍ
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َو َز َم��������ا ًن��������ا َم����� َ����ض����ى ع���ل���ى �آ ِب���������ل ال�����س��ـ��و
ٌ
���������������وال عِ �������� َرا� ٌ��������ض
َو َم�������� َ�������س������� َّرا ُت������� َن�������ا طِ

قِ َو َل�����ي����� ُل ال����� َّ����ش���� َب����ابِ َوح ٌ
�������ف ُخ��������دَارِي
()52
��ي��ر ُة الأَ ْع��������� َم���������ا ِر
َوال������ َّل������ َي������اليِ َق������ ِ�����ص َ

ت�سا�ؤالت العودة:
�أَ َال َل���� ْي����تَ � ِ���ش���ع���رِي ه���ل �أَ ِب�����ي نََّ
��َت�ّ َل��� ْي���لَ��� ًة
وه�����ل �أ َري�����ن�����ي ب���ع���دم���ا � َ���ش َ
���ط���تِ ال���� َّن���� َوى

َوظِ �������� ُّل َ
�����ي َظ���� ِل����ي���� ُل
��������ك ي�����ا َم�����ق�����رى عَ�����ل َّ
ُ ()53
َويل يف ُر َب�����ى َر ْو� ٍ������ض هُ���ن َ
���اك َم���قِ���ي���ل

عاما منف ًّيا يف دائرة �س�ؤال ال يجد �إجابة �شافية له :متى
هكذا عا�ش ابن عنني ع�شرين ً
العودة �إلى دم�شق؟ وهل يبيت ليلة �أخرى �آم ًنا مطمئ ًّنا يف رحابها.
وكم متنى �أن ي�ؤ ّم دم�شق خفيف الركب ثقيل الأماين فيفرح به �أحبابه و ُيك َبت حا�سدوه.
خِ ���� َف ٌ
����اف ثِ���� َق ٌ
����ال ِب������الأَ َم������انيِ ُظ���هُ���و ُرهَ���ا
َم��� َت���ى �أ َن������ا فيِ َر ْك������بٍ َي��������ؤُ ُّم ِب��� َن���ا احلِ ��� َم���ى
()54
َف����� َي����� ْف����� َر ُح محَ ْ ����������� ُز ٌ
ون و َي����ك����ب����تَ ح���ا� ِ���س��� ٌد
رهَ����ا
ِ��������ي � َ����س����عِ��ي� ُ
َو َت�����ْب�����رْ ُ ُد �أَ ْك������ َب������ا ٌد َذك ٌّ
ملتاعا مت�سائ ًال:
و�أحيا ًنا يكاد ُيجنُّ في�صرخ ً
�����ن احلِ��� َم���ى مِ ��� ِّن���ي � َ��س�� َق��ى ُ
حل����فِ����ي ُ
َر ًّي��������ا وك�������ان ل����ه ا َ
�أي َ
����ظ ال������ َّّراعِ ������ي
اهلل احلِ�� َم��ى
����������������ع َوبِ��������� َق���������ا ِع
��������������ط
وم��������ن��������ا ِز ًال ب���ي��ن ال������ ِب������ َق������ا ِع َو َراهِ ٍ
�أك��������������رم ب�����ه�����ا م�������ن �أرب ٍ
()55
ب�ي�ن ال��� َك��� ِث���ي���بِ ال���� َف����ر ِد والأَ ْج��������������� َرا ِع
َ����ج����تْ
ت���ل���ك امل�������ن�������از ُِل ال َم������� َن�������ا ِز َل �أن����ه َ
لتتم دائرة التِّيه التي دار فيها ابن عنني �س ��نوات منفاه حتى عاد
ونخت ��م مبا بد�أنا ب ��ه ّ
و�ض ّمته مدينته الغالية دم�شق اب ًنا عزيزً ا و�شاع ًرا خالدً ا:
َ�������ج������� ُر �أو يف َب ْ
���ح��� َّت���ا َم ال �أَ ْن�����ف ُّ
�����ن َد ِو َّي������������� ٍة َق���ف��� ِر
�����ك يف َظ����هْ���� ِر � َ��س��ب��� َ��س��بٍ
�����ط ِ
�أُه ِّ
َف َ
�أُ َف��� ِّت ُ
�أُ� َ����ش���� ِّق ُ
�������ش يف ����س���ودائِ��� ِه ع���ن ���س��ن��ا ال��ف��ج�� ِر
���ب ال����� َّ����ش���� ْرقِ َح���� َّت����ى ك���أن��ن��ي
����ق ق���ل َ
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حياته بعد العودة:
بعد �س ��نوات املنف ��ى الطويلة والتنقل يف البالد يعود �إلى دم�ش ��ق �ش ��اعرها وهو و�إن كان
مثق ًال ب�أحزان الغربة� ،إال �إنه قد ا�ستقبل حياته اجلديدة مق َّر ًبا من ملكها املعظم عي�سى ابن
امللك العادل ،الذي قام بتق�س ��يم البالد يف حياته بني �أوالده ،وكان امللك املعظم عاملًا فا�ض ًال،
بارعا يف الفقه والنح ��و ،مق ِّر ًبا للعلماء والأدباء ،يقرتح عليه ��م ت�أليف الكتب؛ لذا �أقبل
�أدي ًب ��ا ً
على ابن عنني وجعله من خوا�ص ��ه يجال�س ��ه وي�سمر معه وي�ص ��احبه يف ال�سفر ،و�صار ال�شاعر
املنفي ند ًميا و�س ��ف ًريا عن امللك �إلى املمالك ،بل تولى الوزارة يف دم�ش ��ق ف�ض ��بط الأمور َّ
وعف
عن الأموال وقد زهد يف الوزارة ،وا�س ��تقال امللك املعظم ،ولكن امللك الذي يدرك قيمة رجله
مل يقبل ا�س ��تقالته وا�س ��تبقاه يف الوزارة وظل حتى تويف امللك املعظم فرثاه �أ�شجى رثاء وتو ّلى
بعده ابنه امللك النا�ص ��ر داود فا�س ��تبقى ابن عنني يف الوزارة حتى �أخذ امللك ال�ش ��رف مو�سى
�س ��نة 626هـ ،لزم ابن عنني بيته وقد وهن العظم منه وبلغ من الكرب عت ًّيا .ورغم �أنّ �ش ��اعرنا
بعد عودته �إلى دم�ش ��ق قد عاود الرحيل �س ��ف ًريا للملك املعظم وم�صاح ًبا له يف �أ�سفاره� ،إال �إنه
ظل �إلى �آخر عمره ال ي�شعر باحلنني �إلى بلد مما زار �إ ّال �إلى �أر�ض النيل التي احتفى �شعرا�ؤها
به �أيمّ ا احتفاء وعرفوا قدره �شاع ًرا قدي ًرا ،بل ر�أ�س �شعراء ال�شام يف وقته وظل يهتف:
حت�����ي����� ُة م���������ش����ت����اقٍ َب������عِ������ي������دٍ َم���������������� َزا ُر ُه
�إذا َن����ف����ح���� ٌة َم������������ َّرتْ ِب��������� ِه ق������اهِ ������ ِر َّي������ ٌة
�أَحِ ���������نُّ �إل������ى مِ ���� ْ���ص��� َر و َي������ا ل���ي���تَ � ّأن ل
َف�������������آ ِوي �إِ َل����������ى ظِ ٍّ
��������ل َظ���� ِل����ي����لٍ َو َن������ائِ������لٍ

�أَ َب���������ى � َ����ش���� ْو ُق���� ُه �أَ ْن َي���� ْ���س��� َت���قِ��� َّر َق���������� َرا ُر ُه
�����ش��ا َب��ْي��نْ َ ا َ
َذ َك������تْ يف ا َ
حل َ
ِ����ح َن�����ا ُر ُه
جل����وان ِ
����اح����ا �أُعَ�����������ا ُر ُه
�إذا ُذكِ����������� َرتْ مِ ���� ْ���ص��� ٌر َج���� َن ً
()57
َج��� ِزي���لٍ و َم���ل ٍ���ك َح���ا َل َ
���ف ال���عِ��� َّز َج�������ا ُر ُه

مكانته ال�شعرية:
هو �ش ��اعر ال�ش ��ام يف وقته بال خالف ووارث عر�ض ِّ
ال�ش ��عر بعد ابن منري الطرابل�س ��ي
(ت548هـ) وابن القي�س ��راين (ت548هـ) ،وكان �إلى جانب موهبته الكبرية يف ِّ
ال�شعر �أدي ًبا
عاملًا ،راوية ِّ
لل�ش ��عر و�أخبار العرب ،ومل ًّما بالعديد من ثقافات ع�ص ��ره ،وله م�ؤلفات يف اللغة
والتاريخ ،وهو ابن بيئته وع�صره ،وكما قلنا يف املقدمة �إنّ لدم�شق ت�أث ًريا حا�س ًما على ِ�شعره،
فكما يقول حمقق ديوانهَ « :و َق َّل يف ال�ش ��عراء من تراءت على ِ�ش ��عره �ص ��ورة بيته وزمانه كما
تراءت على ِ�شعر ابن عنني ،ف�أكرث ق�صائده تنادي على نف�سها �أنّ قائلها �شاعر دم�شق عا�ش
يف الع�صر الأيوبي ،وكم من �شاعر مذكور ال تتبينّ يف ِ�شعره زمانه وال مكانه»( .)58وابن عنني
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هو الذي قال فيه ابن خلكان...« :خامتة ال�شعراء مل ي�أت بعد مثله وال كان يف �أواخر ع�صره
َمن يقا�س به»(.)59
تويف �شاعر ال�شام ع�شية نهار االثنني لع�شرين من �شهر ربيع الأول 630هـ ،وهو ابن �إحدى
وثمانني �س ��نة ،ودفن مب�سجده ،كما قال معا�ص ��ره ابن خلكان( ،)60لتطوى بذلك �صفحة نا�صعة
و�إن كانت دامعة و�ساخرة ،و�إن كانت حزينة من �صفحات ديوان ِّ
ال�شعر العربي اخلالد.

الهوامش:
* القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
( )1ديوان ابن عنني ،املقدمة� ،ص ،4حت :خليل مردم بك ،ط ،2الت ،دار �صادر ،بريوت.
( )2امل�صدر ال�سابق.
( )3دي ��وان �أ�س ��امة بن منق ��ذ� ،ص ،208حققه وقدّم ل ��ه د� .أحمد �أحمد بدوي وحام ��د عبداملجيد ،عامل
الكتب ،بريوت ،ط1403 ،2هـ1983/م.
( )4دي ��وان ابن الدهان� ،ص ،223حققه و�أع ّد تكملته عبداهلل اجلبوري ،ط1388 ،1هـ1986/م ،مطبعة
املعارف ،بغداد.
( )5ديوان ابن عنني ،م�صدر �سابق� ،ص.210
( )6امل�صدر ال�سابق� ،ص.94
( )7امل�صدر ال�سابق� ،ص.29
( )8امل�صدر ال�سابق� ،ص.107
( )9امل�صدر ال�سابق� ،ص.211
( )10امل�صدر ال�سابق� ،ص.223
( )11امل�صدر ال�سابق� ،ص.79
( )12امل�صدر ال�سابق� ،ص.32
( )13امل�صدر ال�سابق� ،ص.74
( )14امل�صدر ال�سابق� ،ص.53
( )15امل�صدر ال�سابق� ،ص.3
( )16ديوان �إبراهيم ناجي (الأعمال الكاملة) ،ق�ص ��يدة عذاب من ديوان ليايل القاهرة� ،ص ،160دار
العودة ،بريوت ،1986 ،الط.
( )17ديوان ابن عنني ،م�صدر �سابق� ،ص.94
( )18امل�صدر ال�سابق.68 ،
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( )19امل�صدر ال�سابق� ،ص.86
( )20امل�صدر ال�سابق� ،ص.71
( )21امل�صدر ال�سابق� ،ص.19
( )22امل�صدر ال�سابق.
( )23امل�صدر ال�سابق� ،ص.72
( )24امل�صدر ال�سابق� ،ص.70
( )25امل�صدر ال�سابق� ،ص.77
( )26امل�صدر ال�سابق� ،ص.83
( )27امل�صدر ال�سابق� ،ص.68
( )28امل�صدر ال�سابق� ،ص.35
( )29امل�صدر ال�سابق� ،ص.45
( )30امل�صدر ال�سابق� ،ص.73
( )31دي ��وان �أب ��ي فرا� ��س احلم ��داين ،رواية اب ��ن خالوي ��ه ،ج ،2الق�س ��م الثالث�� � ،ص ،325عني بجمعه
ون�ش ��ره والتعليق على حوا�شيه وو�ضع فهار�سه د� .س ��امي الدهان ،املعهد الفرن�سي بدم�شق ،بريوت،
1363هـ1944/م.
( )32ديوان ابن عنني ،م�صدر �سابق� ،ص.90
( )33امل�صدر ال�سابق� ،ص.117
( )34امل�صدر ال�سابق� ،ص.26
( )35امل�صدر ال�سابق� ،ص.29
( )36امل�صدر ال�سابق� ،ص.83
( )37امل�صدر ال�سابق� ،ص.73
( )38امل�صدر ال�سابق� ،ص.51
( )39امل�صدر ال�سابق� ،ص.76
( )40امل�صدر ال�سابق� ،ص.69
( )41امل�صدر ال�سابق� ،ص.10
( )42امل�صدر ال�سابق� ،ص.84
( )43امل�صدر ال�سابق� ،ص.19
( )44امل�صدر ال�سابق� ،ص.16
( )45امل�صدر ال�سابق� ،ص.88
( )46امل�صدر ال�سابق� ،ص.73
( )47امل�صدر ال�سابق� ،ص.70
( )48امل�صدر ال�سابق� ،ص.77
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( )49امل�صدر ال�سابق� ،ص.80
( )50امل�صدر ال�سابق� ،ص.16
( )51امل�صدر ال�سابق� ،ص.82
( )52امل�صدر ال�سابق� ،ص.74
( )53امل�صدر ال�سابق� ،ص.96
( )54امل�صدر ال�سابق� ،ص.17
( )55امل�صدر ال�سابق� ،ص.22
( )56امل�صدر ال�سابق� ،ص.29
( )57امل�صدر ال�سابق� ،ص.91
( )58امل�صدر ال�سابق� ،ص.24
( )59امل�صدر ال�سابق� ،ص.16
( )60امل�صدر ال�سابق� ،ص.33
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م .ب وبحثه النقدي
دراسة يف نقد النقد
()3
*

بقلم :د .حممد �إبراهيم امل�سلماين

[ ]4تطور النقد الفرنسي

يرى م .ب �أنّ من يدر�س النقد يف فرن�س ��ا ي�س ��تطيع �أن ي�ستغني عن درا�سته عند الأمم
الأخرى ل�س ��ببني�« :أحدهما �أنّ الفرن�سيني اهت ّموا به ،وجنحوا فيه �أكرث من �سواهم ،والآخر
�أنّ م ��ن اطل ��ع على النقد عندهم فقد عرفه � ً
خ�صو�ص ��ا يف �ص ��وره
أي�ض ��ا عند �س ��ائر الأمم،
ً
احلديثة لأحكام الروابط العلمية احلديثة يف العامل املتمدين»(.)1
كت ��ب م .ب خم� ��س مق ��االت حتمل عن ��وان «بحث يف النق ��د ـ النقد يف فرن�س ��ا» ،بد�أها
باملقالة الرابعة حتى الثامنة .كتب خاللها ت� ً
أريخا للنقد الأدبي يف فرن�سا من خالل ت�أريخه
للنقاد وجلهودهم النقدية .ولي�س م .ب ً
عار�ض ��ا لتاريخ النقد الفرن�س ��ي فح�س ��ب ،بل توقف
�أمام �آراء بع�ض النقاد واعرت�ض عليها ،وكانت له �شخ�صيته النقدية امل�ستقلة ،وقابل �أحيا ًنا
بني الأدب الفرن�س ��ي والأدب العربي .و�س� ��أحاول هنا �أن �أبينّ هذا الت�أريخ الذي ق ّدمه م .ب،
وهو يرى �أنّ النقد الأدبي يف فرن�سا م َّر بع�شرة �أطوار:
الطور األول :اإلصالح اللغوي وتكوين الروح الفرنسية

حت ّدث فيه عن تنقيح اللغة الفرن�سية وتهذيبها باال�ستغناء عن كثري من الألفاظ الدخيلة
والرتاكيب امل�ستهجنة ،التي ال تتفق وروح لغتهم ،و�أبدلوها بكلمات وتراكيب ترجع �إلى لغتهم
القدمية (الغال  ،)Le Gauloisكما ابتدعوا كلمات جديدة ا�ش ��ت ّقوها من اللغتني اليونانية
و�س� � َب ُب ذلك هو ت�س� � ّرب �ألفاظ وتعابري �إيطالية و�إ�س ��بانية �إلى اللغة الفرن�س ��ية،
والالتينيةَ .
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فتح ّول ��ت اللغة الفرن�س ��ية �إلى خليط �أزعج علم ��اء اللغة ،وقد ّمت تهذيب اللغة الفرن�س ��ية يف
عهد مالريب  Malherbeالذي كان ناقدً ا و�ش ��اع ًرا ،وهو الذي و�ضع قواعد للنظم و�أ�سلوبه
و�ألفاظه ،معتمدً ا على قواعد املنطق الذي يقبله العقل(.)2
وقد الحظ م .ب �أنّ الفرن�س ��يني يف هذا الطور ترجموا قد ًرا كب ًريا من العلوم اليونانية
والآداب الالتيني ��ة ،ونظ� � ًرا لعالقة اجل ��وار والدين بالرومانيني �أ�ص ��بح ميل الفرن�س ��ي �إلى
الآداب الالتينية �أ�شد منه �إلى الآداب اليونانية(.)3
الطور الثاين :بوالو  Boileauزعيم احملافظني

كان بوالو (1711-1636م) متع�ص� � ًبا للقدمي ،وو�ص ��فه م .ب ب�أنه ميثل علم النقد يف
ع�صر امللك لوي�س الرابع ع�شر � -أي يف القرن ال�سابع ع�شر -كما و�صفه ب�أنه ممن يف�ضلون
اللفظ على املعنى؛ لأنه ّ
يف�ضل ا�ستعمال العبارات الر�شيقة البليغة على املعنى ال�سامي .وقد
ال�ش ��عر( ،)4بينّ فيه قواعد �أ�س ��اليب ِّ
�أ ّلف بوالو كتا ًبا يف فن ِّ
ال�ش ��عر ،كما بينّ ال�ش ��روط التي
يجب توافرها فيمن اتخذ من الكتابة حرفة�« :أن تتوافر فيه �ش ��روط الكاتب احلقيقية ،و�أن
يكون حائزً ا جميع ال�ص ��فات التي ت�ؤهله للت�أليف ب�ش ��كل ير�ضي الق ّراء ،من عبقرية ع�صماء
وعقل مبتدع وذوق �س ��ليم و�ش ��عور رقيق ،وعلم ب�أ�صول اللغة وقواعدها ومعرفة تامة بالآداب
القدمية؛ لتكون لديه مبنزلة م�ص ��ادر يرجع �إليها ،و�أ�ص ��ول ين�سج على منوالها»( .)5ومبعنى
�آخر :يجب �أن يكون قد ُولد �ش ��اع ًرا ،و�أن ي�س� ��أل نف�س ��ه يف غري زهو �إن كان ُرزق فع ًال موهبة
ِّ
ال�ش ��عر ،ف�إنّ كانت قد �أتيحت له وجب عليه معرفة اللون الذي ينا�س ��ب ا�س ��تعداده الفطري،
ويجب �أن يكون ذا �إح�س ��ا�س �س ��ليم ،ويتجنب ال�صنعة والإفراط يف الو�صف ،وال بد �أن يتخري
�ألفاظه بدقة ،ويكون على علم ب�أوزان ِّ
ال�ش ��عر ،ويكون وا�ض � ً�حا يف �أف ��كاره ،دقي ًقا يف تعبريه،
�ص ��ائ ًبا يف �ص ��ياغته؛ لأنّ احرتام اللغة �أَولى الف�ض ��ائل التي يتحلى به ��ا الكاتب احلق ،و�إذا
وجد ال�ش ��اعر م�ش� � ّقة يف حتقيق ذلك فعليه بالأناة وال�ص�ب�ر واللجوء �إلى ناقد �صارم يلتم�س
عنده التوجيه( .)6وكانت قواعد و�ش ��روط بوال ��و قائمة على العقل؛ لأنه دعا �إلى حت ّكم العقل
واتباع املنطق يف الكتابة مع تقليد القدماء يف ا�س ��تعمال الألفاظ والتعابري( .)7ويرى الدكتور
�أحمد �ضيف �أنّ بوالو قد الحظ �أنّ «الإعجاب بالقدمي مل يكن لأنه قدمي بل لأنه �أدب طبيعي
حقيقي ،قريب من متثيل الطبيعة الإن�س ��انية واحلي ��اة املادية والعقلية» يف هذه الدعوى �أ َّدى
�إلى ظهور م�ؤلفات ديكارت وب�سكال يف ع�صر لوي�س الرابع ع�شر(.)8
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خمت�صا
و�أثار بوالو يف كتابه ال�سابق ق�ضية «اجلمال» ،وو�صفه ب�أنه ثابت ال يتغيرّ  ،ولي�س
ًّ
ب�أ ّمة من الأمم �أو زمان من الأزمنة .و�أ ّدى �إثارة هذه الق�ضية �إلى الت�سليم ب�أنّ الذوق ال�سليم
ال يتغيرّ بتغيرّ الأقاليم والع�صور ،في�صدر حكمني خمتلفني على �شيء واحد ،فما كان جمي ًال
م ��ن قبل هو جميل كذلك الي ��وم وغدً ا ،والدليل على ذلك الرواية التمثيلية «�أوديب امللك» ما
زالت جميلة ،وكذلك ِّ
ال�شعر اجلاهلي؛ لذلك �أو�صى بوالو بتقليد القدماء ،كما �أو�صى بالنقل
عن الطبيعة والرجوع �إليها يف كل وقت لتغذية املدارك؛ لأنّ كل �شيء فيها جميل(.)9
الطور الثالث :املنافسة بني القدمي واحلديث

ويف هذا الطور حتدّث م .ب عن �ش ��ارل بريولت  Charles Perraultالذي كان من خ�ص ��وم
بوالو ،والحظ �أنّ بريولت قد َّ
ف�ضل ُك ّتاب ع�صره على ال ُكتاب القدماء ،وروى عنه قوله�« :إنّ الطبيعة
مل تتغ�ي�ر من ��ذ عهد اليونان والرومان ،وكم ��ا �أنها منحت ه�ؤالء عق ًال رزي ًنا وذو ًقا �س ��لي ًما ،فهي ال
تبخ ��ل على رجال اليوم بتلك املزايا وال�ص ��فات ،وعل ��ى ذلك فالعبقرية موج ��ودة يف ُك ّتابنا مثلما
كان ��ت يف الأقدم�ي�ن ولكن بالنظر �إل ��ى �أنّ ال ُك ّتاب احلاليني جاءوا بعد الأقدم�ي�ن فهم �أعلم منهم
و�أدرى ب�ش�ؤون الفن والأدب»( .)10واعرت�ض م .ب على رواية بريولت ال�سابقة ،ويرى �أنه قد فاته �أنّ
الإن�س ��ان يختلف باختالف الأقاليم ،ويتك ّيف وف ًقا للتطور الدائم امل�س ��تمر ،و�أنه يتقدّم ويرقى �إذا
دامت جامعته ال�سيا�سية واملدنية ،ويهبط ويتقهقر �إذا تال�شت دولته وذهبت ح�ضارته(.)11
ويرى م .ب �أنّ مذهب بريولت قد �س ��قط يف الربع الأخري من القرن الثامن ع�ش ��ر ،بعد
وح َّل زم ًنا محَ َ َّل املذاهب القدمية؛ لأنه قام على �أ�س ���س ه�شة� ،سرعان ما حتطمت
�أن انت�ش ��ر َ
�أمام املذاهب القوية التي �سبقته()12؛ لأنه و�أن�صاره قد خرجوا على التقاليد القدمية مدعني
�أنّ هذا اخلروج ي�ؤ ّدي �إلى تقدم الآداب مما �أدخل الأدب يف مرحلة التقهقر(.)13
ويف ر�أي الدكت ��ور �أحم ��د �ض ��يف �أنّ هذا ال�ص ��راع بني القدمي واحلديث يف فرن�س ��ا قد
�أ ّدى �إلى ظهور �أ�صحاب املو�سوعات ( )Encyclopédistesالذين كانت فكرتهم الأ�سا�سية
هي التقدم واالرتقاء ،كما �أ ّدى هذا ال�ص ��راع � ً
أي�ض ��ا �إلى نقل «النقد �إلى البحث والتنقيب يف
الق ��دمي واحلدي ��ث ،وكاد يكون القرن الثامن ع�ش ��ر خال ًيا من �أثر وا�ض ��ح للنقد الأدبي؛ لأنّ
الأدب نف�سه كان يف ع�صر انتقال ،فلم يكن النقد قد مت ّكن بعد من بناء �أ�سا�س يرتكز عليه،
على �أنه قد ظهرت عدة كتب ومباحث لكثري من الن ّقاد والأدباء ،ولكنها مل ت�ؤ�س ���س مذه ًبا،
ومل تنب ر�أ ًيا متي ًنا ،بل كانت �أ�شبه ب�آراء فردية و�إر�شادات للأدباء والكتاب»(.)14
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الطور الرابع :النقد يف القرن الثامن عشر

ي ��رى م .ب �أنّ �آراء بريول ��ت  Perraultالق ��ت �إقبا ًال كب ًريا يف القرن الثامن ع�ش ��ر لدى
�صغار ال ُكتّاب� ،أ ّما ال ُكتّاب النوابغ فقد ماتوا بفعل الزمن ،وهبطت الآداب من بعدهم ،و�صار
ال ُكتّاب الباقون ال يفقهون الفن ال�ص ��حيح ،و�س ��ار كل منهم يف طريق ،وبد�أ ع�ص ��ر التقهقر
لزوال نفوذ الأقدمني ،وللبعد عن التقليد ،فماتت الروح الأدبية ،وهبط الفن(.)15
ويرى � ً
أي�ض ��ا �أنّ بريولت و�أعوانه قد �أعلوا من �ش� ��أن الفكر وو�ض ��عوه يف مرتبة �أعلى من
االهتمام بالألفاظ ،وخرجوا على التقاليد القدمية التي تقد�س القدمي رغبة منهم يف التقدم
واالبتداع ،و َي َّدعون �أنهم بذلك يقيمون �أد ًبا فرن�س� � ًّيا جديدً ا م�س ��تق ًّال عن الأدب القدمي .وال
ُيوافق م .ب على هذا االجتاه النقدي ،ويرى �أنّ �أن�ص ��اره قد �ض ��لوا الطريق لأنهم يتخ ّبطون
يف �س ��بل مظلمة ،ويكتبون بلغة ركيكة م�ش ��وهة �ضعيفة ،وافقها �ض ��عف يف الإبداع( .)16ورغم
اعرتا� ��ض الناق ��د م .ب على االجتاه النقدي ال�س ��ابق� ،إال �أنه يرى �أنّ ه ��ذا االجتاه �أ ّدى �إلى
وجود روح نقدية جديدة قائمة على الأفكار والآراء� ،أبعدته عن ال�ص ��يغة القدمية التي ق ّيده
بها الفيلولوجيون ،و�أخذ يتطور مع روح الع�صر �أ�سوة ب�سائر العلوم.
لقد نه�ض ��ت العل ��وم الطبيعية يف القرن الثامن ع�ش ��ر ،وان�ش ��غل العلماء بها ،ون�ش ��روا
مناهجها يف فرن�سا ويف �أوربا عامة ،وتركوا النظريات الفل�سفية ،واهتموا باجلوانب العلمية؛
لرغبته ��م يف التوفي ��ق بني العلم والعمل وبني العقل ومظاهر احلياة ،ومل جند يف هذا القرن
مفكرين فال�سفة كديكارت وب�سكال.
وواكب نه�ضة العلوم الطبيعية يف القرن الثامن ع�شر ٌ
هبوط يف م�ستوى الفنون والآداب؛
لأنّ �أدب ��اء هذا القرن �س ��اروا يف طريق بريول ��ت يف ُبعدهم عن مناه ��ج القدماء ,ويف تقليد
ُكتّاب القرن ال�سابع ع�شر ،فق ّلدوا التقليد ،وجاء تقليدهم �ضعي ًفا �أعمى(.)17
والح ��ظ م .ب ظه ��ور �أدباء م�ؤثري ��ن يف هذا القرن ،منه ��م الأديب الناق ��د فولتري
 )1778-1694( Voltaireال ��ذي انت�ش ��ل ِّ
ال�ش ��عر من الغرق ،وكانت ثقافته وا�س ��عة بف�ض ��ل
رحالت ��ه الكثرية �إلى البالد الأوربية ،وبف�ض ��ل معرفته لآداب �أخ ��رى منها الإجنليزية ،مما
م ّكنه من اطالع الفرن�س ��يني على هذه الآداب .و�أكد م .ب على �أنّ لفولتري كتا ًبا نقد ًّيا ا�سمه
«بح���ث يف ِّ
ال�ش���عر الغنائ���ي» ،ن�ش ��ره باللغة الإجنليزي ��ة يف لندن ،ودعا فيه �إل ��ى عدم تقليد
القدماء يف املوا�ضيع التي طرقوها ،و�أجاز تقليدهم يف �صناعة الكتابة وطريقة التعبري.

()18

ج 1و2

ﻣﺞ 53

رﺟـــــــﺐ وﺷﻌﺒﺎن  1438ﻫـ
أﺑﺮﻳﻞ-ﻣﺎﻳﻮ/ﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر 2017م

104

ويرى م .ب �أنّ فولتري مل يثبت على طريقة نقدية واحدة؛ لأنه كان يف �أول �أمره ي�سري مع
�أفكار ع�صره ال�شائعة� ،أي مع �آراء بريولت التي ثارت على تقليد القدماء ،ونادت باالبتداع،
ثم تراجع و�سار يف طريق بوالو ،ون�صح الأدباء بتقليد القدماء من �شعراء اليونان والرومان
كدانت ��ي يف �إيطالي ��ا وثرفانت� ��س يف �إ�س ��بانيا و�شك�س ��بري يف �إجنل�ت�را ،ثم �أق ّر فولت�ي�ر �أخ ًريا
ب�أف�ضلية ُكتّاب القرن ال�سابع ع�شر على كتّاب القرن الثامن ع�شر(.)19
ً
ملحوظ ��ا يف القرن الثامن
خال�ص ��ة الق ��ول -يف ر�أي م .ب� -أنّ النق ��د مل يتق ّدم تق ّد ًما
ع�ش ��ر ب�س ��بب ا�ض ��محالل الآداب ،ومع ذلك فقد جاء يف هذا القرن ُكتّاب ومفكرون ،د َّبروا
الثورة الفرن�س ��ية وبعثوا روح اال�ش�ت�راكية التي ع َّمت �أوربا يف ذلك احلني ،ومن �أهمهم بيري
بيل  )1706-1647( Pierre Bayleالذي كان �ص ��احب ف�ض ��ل يف تثقيف عقول ُكتّاب �أوربا
يف الن�صف الأول من القرن الثامن ع�شر �أمثال فولتري ورو�سو(.)20
الطور اخلامس :عود على بدء

مل ي� ��أت فولتري ب ��ر�أي جديد يف النقد ،ولكنه �س ��اعد يف احلفاظ علي ��ه وعدم اندثاره.
ويرى م .ب �أنّ الفرن�س ��يني نقلوا علم النقد عن الإيطاليني يف القرن ال�س ��اد�س ع�ش ��ر ،وكان
وتو�س ��عوا فيه ،و�أعطوه ثو ًبا جديدً ا يف القرن الثامن ع�ش ��ر ،ف�أ�صبح
ح�س ��نوه ّ
نقدً ا لغو ًّيا ،ثم ّ
تاريخ ًّي ��ا ،بع ��د �أن كان فيلولوج ًّي ��ا .جدي ��ر بالذك ��ر �أنّ م .ب مل يتك ّلم عن جان جاك رو�س ��و
1788-1712( Jean Jacques ROUSSEAUم) وه ��و م ��ن عظماء ك ّت ��اب القرن الثامن
ع�ش ��ر وفال�سفته ومن قادة الأفكار يف ع�صره؛ لأنّ رو�سو( )21مل ين�شغل بالنقد يف زمانه� ،أ ّما
�أفكاره الأدبية الكثرية فلم ت�ؤ ّثر �إال يف القرن التايل وهو القرن التا�سع ع�شر(.)22
الطور السادس :النقد يف أوائل القرن التاسع عشر

ظه ��ر الأدب الروائ ��ي يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر بف�ض ��ل م�ؤلف ��ات رو�س ��و ،مث ��ل كتاب
(االعرتاف���ات  -) Les confessionsال ��ذي �أده� ��ش النا� ��س و�أعجبه ��م لغرابت ��ه -وكتاب
الرتبية �أو �إميل ،وهلويز اجلديدة ،والعقد االجتماعي(.)23
وحت� � ّدث م .ب ع ��ن �ش ��اتوبريان 1848-1768( Chateaubriandم) ،وعن مدام دي
�س ��تايل 1817-1766( Madam de Staélم) وم ��ا لهما من �آراء خا�ص ��ة يف النقد؛ ب�س ��بب
درا�س ��تهما للآداب الأجنبية .ويرى �أنّ �أغرا�ض النقد قد تغيرّ ت على يد �ش ��اتوبريان ،الذي
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يرى �أنّ العقل وحده ال ينتج �أعما ًال عظيمة ،خمال ًفا ر�أي بوالو القائل ب�أنّ العقل دون العواطف،
فهو م�ص ��در كل �أثر ذي �ش� ��أن( .)24كما يرى م .ب � ً
أي�ضا �أنّ ملدام دي �ستايل الف�ضل يف احلثّ
على االطالع على �آداب الأمم الأخرى والإفادة منها «�إنّ الآداب تهرم مثل ال�شعوب ،فال بد
من بذور غريبة جديدة نغر�سها يف �أر�ضنا من حني �إلى حني»(.)25
ورغم �أنّ م .ب �أق َّر بف�ضل �أفكار �شاتوبريان ،الذي يعرف الآداب الإجنليزية والأمريكية،
فل ��م يقف عنده ��ا كث ًريا ،ولكن وق ��ف طوي ًال �أمام �أفكار مدام دي �س ��تايل وه ��ي على دراية
بالأدب الأملاين ،وامتدح �أفكارها ،وو�ص ��فها ب�أنها �ص ��احبة عقل رزي ��ن ،وذك َر لهذه الناقدة
الف�ض ��ل يف درا�س ��ة العالقة بني الدين وال�سيا�سة والو�سط ،وف�ض ��ل مقارنة الأدب الفرن�سي
بالآداب الأخرى.
وبعد �أن اعرتف م .ب بف�ضل وجهود كل من �شاتوبريان ومدام دي �ستايل يف النقد الأدبي،
وجه �إليهما �سهام نقده ،وو�صف �شاتوبريان ب�أنه مل يكن غزير الأفكار؛ لأنه م�ص ّور �أكرث مما هو
َّ
كاتب .وو�ص ��ف �أ�سلوب مدام دي �ستايل ب�أنه �ض ��عيف ،وو�صف ت�صويرها للأ�شياء ب�أنه �أ�ضعف؛
ب�سبب �ضعف خيالها -لأنه خيال مبتور الأجنحة -وق ّلة �شعورها مع �أنها امر�أة(.)26
الطور السابع :النقد يف النصف األول من القرن التاسع عشر

حت� � ّدث م .ب يف ه ��ذا الط ��ور عن ثالثة م ��ن ن ّق ��اد الأدب ،كان لهم دور وا�ض ��ح وهم:
كوزان  Cousinوجيزو  Guizotوفيلمان  ،Villemainوه�ؤالء الثالثة قد �س ��اروا يف طريق
العل ��م احلديث ،وقد ط ّبق كوزان وجيزو قواعد العلم احلديث على التاريخ ،وابتدعا التاريخ
الفل�س ��في يف فرن�سا ،و�سار على دربهما فيلمان يف ميدان الأدب .ومن �أقوال كوزان يف كتابه
«متهيد تاريخ الفل�سفة»�« :أعطني خريطة مملكة ،و�صف يل موقعها اجلغرايف ،وحالة ج ّوها
وتربته ��ا ومائها ،و�أخربين عن مواردها الطبيعية من جماد ونبات وحيوان؛ و�أنا �أخربك عن
الذين يقطنونها و�أحوالهم الأدبية والآراء ال�شائعة بينهم»(.)27
و�أ ّلف جيزو كتا ًبا عن (تاريخ التم ّدن يف فرن�س ��ا)َّ ،
و�ض ��ح فيه �أنّ من كتبوا يف املباحث
التاريخية والفل�س ��فية مل يبحثوا يف جميع اجلهات ،واقت�ص ��روا عل ��ى جهة واحدة .ولفيلمان
الف�ض ��ل يف وج ��ود رابطة وثيقة بني التاريخ وفل�س ��فته ،وبني العل ��وم والآداب ،وقد �أ ّلف كتا ًبا
عن (تاريخ الآداب الفرن�س ��ية يف القرن الثامن ع�ش ��ر) �أظهر فيه «ت�أثري الأفكار والكتب يف
حال ��ة الأ ّمة االجتماعية والأدبية يف زمن معينّ  ،ودر�س فيه � ً
أي�ض ��ا ت�أث�ي�ر الآداب الإجنليزية
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والأملانية يف الآداب الفرن�س ��ية ،مع �أنه مل يكن هناك �ص ��لة بينهما»( .)28وكتب فيه � ً
أي�ضا عن
�سري الأدباء ،ولكن لي�س ب�إجادة �سانت بيف الذي �أتى من بعده.
الطور الثامن :سانت بيف Sainte - Beuve

�أعطى م .ب ا�س ��م �س ��انت بي ��ف (1869-1804م) لهذا الطور من الأدب؛ لأنّ �س ��انت
بيف من ن ّقاد القرن التا�سع ع�شر ،ذلك القرن الذي نه�ضت فيه العلوم الطبيعية ،و�سيطرت
مناهجها وقوانينها على البحوث الفل�س ��فية والأدبية ،وكان �س ��انت بيف �أول من �سار يف هذا
االجتاه �إذ دعا يف كتابه «�أحاديث االثنني» و «�أحاديث االثنني اجلديدة» �إلى درا�سة الأدباء
درا�س ��ة علمية� ،أ ّدت به �إلى تق�س ��يم الأدباء �إلى ف�ص ��ائل كف�صائل النبات واحليوان ،كما هو
احلال يف العلوم الطبيعية(.)29
بد�أ �س ��انت بيف حياته �أدي ًبا (�شاع ًرا وروائ ًّيا) ،ثم ترك الأدب واجته �إلى النقد ،وكتب
خم�سا و�ستني �سنة.
�أكرث من خم�سة و�ستني جملدً ا يف حياته التي كانت ً
يرى �س ��انت بي ��ف �أنّ الأدباء ينق�س ��مون �إل ��ى جمموع ��ات كالنباتات واحليوان ��ات ،وهذه
املجموع ��ات هي �أ�س ��ر عقلية  Familles d›espritsخمتلفة يف درج ��ة رق ّيها ،و�أطلق على هذا
الن ��وع من الدرا�س ��ة :التاريخ الطبيعي للعقول الب�ش ��رية ،و�أكد على �ض ��رورة البحث الدقيق يف
حياة الأديب «كيف كان يعي�ش يف منزله ،ويف اخلارج؛ حتى ميكن ت�صويره يف جميع �صوره»(.)30
ط ّب ��ق �س ��انت بي ��ف قواع ��د عل ��وم جتريبية ثالث ��ة عل ��ى الأدب هي :عل ��م الت�ش ��ريح ،وعلم
الف�س ��يولوجيا ،وعل ��م النف�س .علم الت�ش ��ريح :هو درا�س ��ة ج�س ��م الأديب و�ش ��كله الظاهر .وعلم
الف�س ��يولوجي :هو درا�سة معي�شة الكاتب املادية و�صحته و�سلوكه .وعلم النف�س :هو درا�سة �أحوال
الأديب النف�سية من خالل درا�سة حياته اخلا�صة وبيئته وعاداته� ،أي درا�سة تاريخ حياة الأديب.
وي ��رى �س ��انت بيف �أنّ مهمة النقد ه ��ي تطبيق قواعد العلوم ال�س ��ابقة على الأدب دون
�إب ��داء حك ��م من الناقد؛ حت ��ى ال تتعر�ض الأعم ��ال الأدبية للأهواء اخلا�ص ��ة« ،فيجب على
الناقد احلقيقي �أال يكون ح�س ��ودًا ،و�أال يك ��ون له ميل خا�ص �إلى نوع من الآداب دون غريه �أو
�إلى طريقة يف الإن�شاء دون �سواها ،و�إال كان حكمه �شائ ًنا وباط ًال(.)31
وتع�ص ��ب م.ب لنظريت ��ه ،عندم ��ا اعرت�ض على �س ��انت بيف ،ور�أى �أن ��ه خالف ما قاله
ب�إغفاله احلكم على العمل الأدبي ،ويرى م .ب �أنّ احلكم �شرط من �شروط النقد احلقيقي.
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جدير بالذكر �أنّ احلكم هو العن�ص ��ر الثاين من عنا�ص ��ر نظرية م .ب النقدية التي ق ّدمها
للق ّراء والتي تقوم على ثالثة �أ�س ���س هي :الت�ش ��ريح واحلكم والرتتيب .وهاجم م .ب �س ��انت
هجوما عني ًفا عندما و�ص ��فه ب�أنه كان ح�س ��ودًا ،وحقد على معا�صريه الذين فاقوه مثل
بيف ً
بلزاك  Balzacالروائي و�ألفريد دى فينيي  Alfred de Vignyال�ش ��اعر الفيل�سوف ،فكانا
م ��ن �أل� � ّد �أعدائه ،وحقد � ً
أي�ض ��ا على الباق�ي�ن� ،إال من كان م ��ن الطبقة الثاني ��ة ،فكان يرفع
مقامهم؛ لأنهم مل يحولوا دون تقدمه(.)32
الطور التاسع :النقد العلمي  -هيبوليت تني

ي ��رى برونتي�ي�ر 1906 -1849( Brunètiereم) وه ��و خ�ص ��م هيبولي ��ت �أدول ��ف ت�ي�ن
1893 -1828( Adolphe Tain Hippolyteم) �أنّ تني �أعظم ناقد ظهر يف ع�صره .ويرى
م .ب �أنّ معظم الف�ض ��ل يف النقد احلديث يرجع �إلى تني الذي زعم �أنّ الكاتب �ص ��نيعة عوامل
ثالثة هي :اجلن�س والو�سط والزمان ،وهي قواعد علم جتريبي ط ّبقها تني على الأدب.
اجلن�س :هو الغرائز التي ورثها الإن�س ��ان من والديه و�أجداده ،ويكون هذا الإن�س ��ان يف
�أ ّمته كفرع يف �شجرة ،وكما �أنّ الأ�شجار �أنواع عديدة كذلك الأمم ،وكما �أنّ غ�صون ال�شجرة
الواحدة خمتلفة كذلك الأفراد خمتلفون يف الأ ّمة الواحدة.
والو�سط :هو الأحوال الطبيعية وال�سيا�سية والتاريخية واالجتماعية التي ت�ؤثر يف الأ ّمة،
وت�أت ��ي بالعادات والعقائ ��د ،والأحوال الطبيعية هي موقع البالد اجلغ ��رايف وتربتها وج ّوها،
وال�سيا�سية كتغيري نظام احلكومة ،والتاريخية كحدوث حرب� ،أو ثورة ،واالجتماعية كظهور
م�صلحني اجتماعيني �أو دينيني.
والزم ��ان� :أي �أث ��ر تعاقب الزم ��ن يف م�ؤلفات الأدباء� ،أو �أثر امل�ؤلف ��ات يف امل�ؤلفات؛ لأنّ
ال�ش ��عوب مثل النبات ،مت ّر ب�أدوار متتابعة ،فالنبات ي�أتي برباعم ثم �أزهار ثم ثمار ثم بذور
وكذلك الأدباء و�إنتاجهم الأدبي(.)33
ووج ��ه م .ب النقد �إلى منهج تني النقدي ،واتهم ��ه ب�أنه �أغفل الذاتية �أو الفردية ،فلكل
ّ
�أديب ذاتية خا�ص ��ة مت ّيزه على بني جن�س ��ه الذين ي�ش�ت�ركون معه يف �ص ��فات عامة« ،فلأبي
العالء ذاتية جتعل له �ص ��ورة خم�صو�ص ��ة يف ذهننا تختلف عن �ص ��ورة �أبي فرا�س مث ًال ،مع
�أنهما من جن�س واحد ون�ش�آ يف ع�صر واحد ...هذا ما �أخط�أ فيه تني»(.)34

ج 1و2

ﻣﺞ 53

رﺟـــــــﺐ وﺷﻌﺒﺎن  1438ﻫـ
أﺑﺮﻳﻞ-ﻣﺎﻳﻮ/ﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر 2017م

108

جدير ِّ
بالذكر �أنّ م .ب �س ��بق كثريين يف نقده ملنهج تني ب�أنه �أغفل الفردية �أو الذاتية،
وعلى �سبيل املثال قد �سبق �أحمد �ضيف و�شوقي �ضيف.
الطور العاشر :النقد ومذهب التحول

وه ��و مذهب برونتي�ي�ر  )?? - 1849( Brunètiereنهج من مناهج العلوم الطبيعية،
وه ��و منه ��ج «التطور» عل ��ى الأدب� ،أي �أنّ برونتيري قد ا�س ��تعان مبا كتب ��ه داروين Darwin
الإجنلي ��زي (1882-1809م) ع ��ن عل ��م الأحياء يف كتابه «�أ�ص���ل الأنواع» ،وما ر�س ��مه فيه
م ��ن نظرية التطور� ،أو نظرية الن�ش ��وء واالرتقاء ،حماو ًال �أن يج�س ��د هذه النظرية يف الأدب
و�أنواع ��ه»( .)35وي ��رى م .ب �أن ��ه لتطبيق هذا املنهج يجب البحث يف �ش ��يئني �أ�سا�س ��يني هما:
�شخ�ص ��ية الكات ��ب وت�أثري امل�ؤلفات يف امل�ؤلفات .واملق�ص ��ود ب�شخ�ص ��ية الكات ��ب هو مواهبه
العقلية وثقافته وقدرته على الت�أليف ،واملق�صود بت�أثري امل�ؤلفات يف امل�ؤلفات هو رقي �أو تطور
العلوم والآداب.
وانتق ��د م .ب ه ��ذا املنهج ،وو�ص ��فه ب�أنه ال يخلو من �أغالط ك�س ��واه من املذاهب؛ لأنه
�أهمل بع�ض ال ُكتّاب النوابغ بدعوى �أنّ ما كتبوه مل ي�ؤ ِّثر فيمن �أتى من بعدهم من الكتّاب ،يف
حني �أنه حت ّدث عن �آخرين �أق ّل منهم �ش�أ ًنا؛ لأنّ ما كتبوه �أ َّث َر يف الالحقني لهم(.)36
خامتـة:

�أكاد �أجزم ب�أنّ ا�سم الناقد الذي رمز لنف�سه باحلرفني (م .ب) ،والذي كتب املقاالت
النقدية الثماين-مو�ض ��وع البحث -حت ��ت عنوان (بحث يف النقد) هو مي�ش ��يل �أيوب ،وكان
الرمز باحلرف الأول (م) من مي�ش ��يل وباحلرف الأخري (ب) من �أيوب؛ لأين وجدت مقا ًال
با�س ��م (مي�ش ��يل �أيوب) يف جملة «الهالل» امل�صرية بعد ن�ش ��ر املقال الأخري للناقد (م .ب)
ب�أربعة �شهور� ،أي يف �شهر دي�سمرب من �سنة 1917م حتت عنوان (النقد عند العرب ومقارنته
بالنقد عند الإفرجن) ،يك ّرر فيه بع�ض الأفكار التي �س ��بق ن�ش ��رها ،ويكاد يف�ص ��ح عن نف�سه
ب�أنه هو (م .ب) ،وال�سبب يف �إخفاء ا�سمه والرمز له بحروف هجائية هو تقليد بع�ض ُكتّاب
الغرب الذين ُيعلون من �ش� ��أن ما هو مكتوب على ا�س ��م الكاتب؛ كي تتحقق الفائدة مما هو
من�شور رغم عظم �أو �ض�آلة الكاتب.
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منهج ��ا نقد ًّيا �أو نظرية نقدية يف النقد الأدبي احلديث يف �ش ��هر دي�س ��مرب
ق� � َّدم م .ب ً
وف�س ��ر م .ب
م ��ن �س ��نة  ،1916وتقوم على �أ�س ���س ثالث ��ة هي :الت�ش ��ريح واحلكم والرتتيبَّ ،
(الت�ش ��ريح) ب�أن ��ه البحث عن �أثر اجلن� ��س والبيئة والع�ص ��ر يف الأدب ,وهذا لي� ��س ابتكا ًرا
من ��ه� ،إمنا هو جممل نظرية الناقد الفرن�س ��ي هيبوليت تني  ،Taine Hippolyteو�أ�ض ��اف
�إليها قد ًرا من فكر الناقد الفرن�س ��ي �سانت بيف  .Sainte - Beuveوهذه العنا�صر الثالثة
لنظرية الناقد م .ب تكاد تكون هي عنا�صر نظرية ناقد �آخر �سبقه بع�شر �سنوات تقري ًبا� ،أي
�س ��نة  1907هو «ق�سطاكي احلم�صي» ،وقد ن�شرها يف كتابه «منهل الو َّراد يف علم االنتقاد»،
وتقوم على :الت�شريح والتبويب واحلكم.
�أثار م .ب ق�ض ��ايا نقدية كانت ت�ش ��غل الن ّقاد الأوربيني يف القرون ال�سابقة ،وكان لإثارة
هذه الق�ض ��ايا �آنذاك دور يف نه�ض ��ة �أوربا يف النقد الأدبي؛ لذا �أراد م .ب �أن يعيد �إثارتها؛
لينه� ��ض بالنقد الأدب ��ي احلديث يف العامل العربي ،من هذه الق�ض ��ايا (حم ��اكاة الطبيعة-
التقلي ��د) و(ال�ص ��دق) ،و�أثناء �إثارته لهذه الق�ض ��ايا كان ي�س ��تعني �أحيا ًنا ب�أمثل ��ة من �أدبنا
العربي ،ومل يكن م .ب �أول من �أثار هذه الق�ض ��ايا النقدية و�أمثالها للق َّراء العرب� ،إمنا كان
م�سبو ًقا من �آخرين مثل حممد روحي اخلالدي وق�سطاكي احلم�صي.
كتب م .ب ت� ً
أريخا للنقد الأدبي يف فرن�س ��ا من خالل عر�ض ��ه لفكر الن ّقاد الفرن�س ��يني
ابتداء من نهاية القرن اخلام�س ع�ش ��ر حتى القرن التا�س ��ع ع�شر ،ويرى �أنّ النقد الأدبي يف
فرن�س ��ا م َّر بع�شرة �أطوار� ،أولها :الإ�ص�ل�اح اللغوي وتكوين الروح الفرن�سية ،و�آخرها :النقد
ومذه ��ب التح� � ّول ،ما ًّرا بال�ص ��راع بني القدمي واحلدي ��ث وبالنقد يف القرنني الثامن ع�ش ��ر
والتا�سع ع�شر.
وبه ��ذا �أك ��ون قد ق ّدمت فك ًرا نقد ًّيا لناقد جمهول مل يلتف ��ت �إليه كثري من الباحثني وال
لفكره النقدي ،وحاولت �أن �أك�ش ��ف عنه وعن �أف ��كاره النقدية التي ق َّدمها للقارئ العربي يف
جملة «الهالل» امل�صرية عامي 1917 ،1916م.
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الهوامش:
* جامعة الزقازيق ،كلية الآداب ،ق�سم اللغة العربية.
( )1م .ب :مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س� �ــا) ،الهالل عدد يوليو �س ��نة 1917م ،جـ 10ال�س ��نة
� ،25ص.840
( )2انظر :الهالل ،مقال م .ب( :بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،الهالل عدد مار�س �س ��نة 1917م،
جـ 6ال�سنة � ،25ص.471
( )3انظر :ال�سابق� ،ص.472
( )4يتك ��ون ه ��ذا الكتاب من �أربعة �أجزاء ،اجل ��زء الأول :املباديء العامة يف فن كتابة ِّ
ال�ش ��عر ،واجلزء
الثاين� :ألوان ال�شعر الثانوية ،واجلزء الثالث:الألوان الراقية ،واجلزء الرابع� :إر�شادات خلقية �إلى
الكتاب .انظر :الدكتور علي دروي�ش :درا�س ��ات يف الأدب الفرن�س ��ي ،ط القاهرة ،الهيئة امل�ص ��رية
العامة للكتاب �سنة 1973م� ،ص.124 ،123
( )5م .ب :مقال( :بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،الهالل عدد �أبريل �س ��نة 1917م ،جـ 7ال�س ��نة
� ،25ص.555
( )6انظر :الدكتور علي دروي�ش ،درا�سات يف الأدب الفرن�سي� ،سبق ذكره ،من �ص� 123إلى �ص.125
( )7م .ب :مقال( :بحث يف النقد  -النقد يف فرن�سا) ،الهالل عدد �أبريل �سنة 1917م ،جـ 7ال�سنة ،25
من �ص� 554إلى �ص.556
( )8الدكتور �أحمد �ضيف :مقدمة لدرا�سة بالغة العرب� ،سبق ذكره� ،ص.108
( )9م .ب :مق ��ال( :بح ��ث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،الهالل عدد �أبريل �س ��نة 1917م ،جـ 7ال�س ��نة
� ،25ص.555
( )10نف�سه� :ص.558
( )11نف�سه� :ص.558
( )12م .ب :مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،الهالل عدد مايو �س� �ـنة 1917م ،جـ  8ال�س ��نة
� ،25ص.658
( )13م .ب :مقال( :بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،الهالل عدد �أبريل �س ��نة 1917م ،جـ 7ال�س ��نة
� ،25ص.558
( )14الدكتور �أحمد �ضيف :ال�سابق� ،ص.114
( )15انظر :م .ب :مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�سا) ،عدد �أبريل �سنة 1917م ،جـ 7ال�سنة � ،25ص.558
( )16انظر :م .ب :مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�سا) ،عدد مايو �سنة 1917م ،جـ 8ال�سنة � ,25ص.659
( )17انظر :ال�سابق� ،ص.661 ،660
( )18هو :فرن�س ��وا ماري �أروى  ،François Marie AROUETمن �أ�ش� �ـــهر �أدباء فرن�سا ،وكانت حياته
م�ض ��طربة بني اعتقال وفرار ونفي واعتزال .وكان ُيلقب ب�أمري الكافرين ،وبطريرك لقرية ا�س ��مها
(فرناي) كان يعتزل بها .انظر :م .ب ،ال�سابق� ،ص.660
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 .Voir: Des Grange, ch. M. & Charrier ch: La littérature expliquée, op. cit. p. 108, 109( )19انظر :م .ب :مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،عدد مايو �س� �ـنة 1917م ،جـ 8ال�سنة ،25
�ص.663 ،662
( )20انظر :ال�سابق من �ص� 659إلى �ص.663
( )21كان رو�س ��و وفولتري يعي�ش ��ان يف ع�ص ��ر واحد ،وكان كل منهما «ميثل الط ��رف املناق�ض للآخر يف
كل �ش ��يء ،فقد كان فولتري ممثل احلياة االجتماعية يف �أ�ش ��د مظاهرها �ص ��ناعة و�أكرثها �إف�سادًا:
التحك ��م والإحل ��اد ،يف حني كان رو�س ��و داعية الطبيعة وحمب ��ذ الدين ،وكان فولتري رقي ًقا و�س� � ّي ًئا،
يف حني كان رو�س ��و خ�ش� � ًنا وطي ًبا ،وكان فولتري غن ًّيا ومن طائفة الأمراء ،يف حني كان رو�س ��و فق ًريا
ومن عامة ال�ش ��عب ،وكان فولتري حمق ًقا يف ال�سيا�س ��ة ،يف حني كان رو�سو خيال ًّيا فيها ،وكان فولتري
ا�س ��تبداد ًّيا ،يف حني كان رو�س ��و جمهور ًّيا ،وكان فولتري ملحدً ا ،يف حني كان رو�س ��و متدي ًنا ،وكذلك
كان كل منهما نقي َ
ـ�ض �صاحبه على خط م�ســتقيم» .الدكتور حممد ح�سـني هيكل :جان جاك رو�سو-
حياته وكتبه ،ط القاهرة ،دار املعارف� ،سنة 1978م� ،ص.88 ،87
( )22انظر :م .ب :مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�سا) ،عدد مايو �سنة 1917م ،جـ 8ال�سنة ،25
�ص� 663إلى .664
( )23انظر :م .ب ،مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�سا) ،عدد يونيو �سنة 1917م ،جـ ،9ال�سنة ،25
�ص.762 ،761
( )24انظر :ال�سابق� ،ص.765
( )25نف�سه� :ص.763
( )26انظر :ال�سابق� ،ص.762
( )27نف�سه� :ص.765
( )28نف�سه� :ص.766
( )29انظر :الدكتور �شوقي �ضيف :البحث الأدبي ،ط القاهرة ،داراملعارف ،ط� ،2سنة 1976م� ،ص.86
( )30م .ب :مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،الهالل ،عدد يونيو �س ��نة 1917م ،جـ 9ال�س ��نة
� ،25ص.768
( )31نف�سه� :ص ،767وانظر �ص 768من ذات املقال.
( )32انظر :ال�سابق� ،ص.768 ،767
( )33انظر :م .ب مقال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،الهالل عـدد يوليو �س� �ــنة 1917م ،جـ10
ال�سنة � ،25ص.841،842
( )34نف�سه� :ص.841
( )35الدكتور �شوقي �ضيف :البحث الأدبي� ،سبق ذكره� ،ص.94
( )36انظ ��ر :م .ب مق ��ال (بحث يف النقد  -النقد يف فرن�س ��ا) ،الهالل عـدد يوليو �س� �ــنة 1917م ،ج10
ال�سنة � ،25ص.844
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أﻋﻼم
ت�شرع العرب بهذا العدد يف ا�ستحداث هذا الباب الذي يتناول ترجمة لإحدى ال�شخ�صيات
العربية املعا�صرة ،ذات الت�أثري الكبري يف جمتمعها املحلي �أو العام ،وهي ترحب مبا يتحفها به
الباحثون والكتاب من تراجم تدخل �ضمن نطاق هذا الباب .وقد ر�أينا �أن تكون �أولى احللقات
ترجمة مل�ؤ�س�س املجلة ،عالمة اجلزيرة ال�شيخ حمد اجلا�سر  -رحمه اهلل .

حمد اجلاسر
1421-1328هـ
�إن احلديث عن علم كبري كال�ش ��يخ حمد حديث �ص ��عب �سواء كان احلديث عنه بو�صفه
�إن�س ��ا ًنا �أو كان بو�ص ��فه عالـ ًما .فقد كان على ال�صعيد الإن�س ��اين يحمل قل ًبا ينب�ض باحلب،
و�شخ�ص ��ية تت�ص ��ف باخللق احل�س ��ن ،والتوا�ض ��ع اجل ��م ،والنزاه ��ة يف ال ��ر�أي ،وال ُبعد عن
وا�ضحا ،وذاكرة حافظة
�سفا�سف الأمور� .أما على �صعيد الفكر فقد كان ميلك �صفا ًء ذهن ًيا
ً
متمي ��زة ،وعم ًق ��ا يف النظرة ،و�س ��ع ًة يف املعرفة .كان الرتاث العربي ع�ش ��قه الدائم ،ي�س�ب�ر
�أغواره ،وي�س ��تكنه �أ�س ��راره ،وينتقي درره ،ي�ص ��طفي منها ما ينفع النا�س وميكث يف الأر�ض.
وكانت اجلزيرة العربية حمط االهتمام لديه ،مي�سح من وجهها ما قد يكون حلقه من غبار
ً
وتاريخا وب�ش ًرا.
الزمن ،ويحاول �أن يجلوها على حقيقتها كما �أراد اهلل لها �أن تكون طبيعة،
وه ��و �إلى جانب ذلك رجل �أوليات ومبادرات يف وطنه ،فقد �أدخل الطباعة �إلى املنطقة
الو�س ��طى يف اململك ��ة ،و�أ�ص ��در �أول �ص ��حيفة يف تلك املنطق ��ة ،وكانت له �أياد عل ��ى التعليم
والثقافة يف تلك املنطقة �أيام الت�أ�سي�س الأولى لنه�ضة اململكة.
ُولد حمد اجلا�س ��ر يف منطقة من �أخ�ص ��ب مناطق عالية جند ،حيث الوديان الكثرية،
واملياه الوفرية ،والرو�ض ��ات املع�ش ��بة ،يف بداية القرن الع�شرين امليالدي ،ولعل والدته كانت
ح ��ول �س ��نة 1908م (1328هـ) يف بلدة �ص ��غرية تدعى (الربود) من �إقليم ال�س ��ر ،بني قوم
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ميته ��ن معظمهم الفالحة ،ويع ��دون �أبناءهم لها �إعدادًا جيدً ا .ولك ��ن الطفل حمدً ا مل يكن
من �أولئك الأطفال الأقوياء ،القادرين على العمل يف احلقول ،فقد ولد �ضعي ًفا م�صا ًبا بداء
يف البطن ،وكان كث ًريا ما ي�ش ��عر بالإرهاق فال ي�س ��تمر يف العمل .وم ��ن �أجل ذلك قرر والده
اال�س ��تغناء عنه ..وما دام ال ي�ص ��لح للعمل ال�ش ��اق ف�إن �أ�ص ��لح مكان ل ��ه �أن يلقى يف الكتاب
(مطوعا) يف امل�س ��تقبل ي�س ��هم يف
ليحفظ القر�آن ،ويثقف �ش ��ي ًئا من علوم الدين عله يعمل
ً
ً
ملحوظا يف درا�س ��ته،
تقدما
�ش� ��ؤون القرية الدينية والتعليمية .وقد كان ..فقد تقدم الطفل ً
الأم ��ر ال ��ذي جعل �أباه يبعثه �إلى الق�ص ��يم ،ثم �إلى الريا�ض كي ي�س ��تزيد من املعرفة ،ويتاح
له يف الريا�ض �أن يتتلمذ على كبار امل�ش ��ايخ فيها كال�ش ��يخ �سعد بن عتيق ،وال�شيخ حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ وغريهما ،ثم يعود �إلى بلدته مرة �أخرى لي�ساعد جده �إمام القرية فيقر�أ
علي ��ه خطبة اجلمعة ك ��ي يحفظها عن ظهر قلب قب ��ل �إلقائها ،وي�ش ��ارك يف قراءة املواعظ
بني ال�ص ��لوات .ويف هذه الفرتة يتعرف الطفل على بع�ض الكتب املخطوطة التي كان ميلكها
جده ،بعد �أن تعرف يف الريا�ض على بع�ض م�ؤلفات ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب .ومن تلك
الكتب التي تعرف عليها :كتاب «ال�س�ي�رة» البن ه�ش ��ام ،و»خمت�ص ��ر ال�س�ي�رة» لل�شيخ حممد
بن عبدالوهاب ،وكتاب «التب�ص ��رة» بخط عبداهلل بن عو�ش ��ن النا�س ��خ النجدي الذي �أطلق
عليه �أهل �شقراء ا�سم (املطيبعة) جلودة ن�سخه .وامتد النهم بال�صبي حتى حفظ �شي ًئا من
ال�ش ��عر القدمي كق�ص ��يدة مالك بن الريب يف رثاء نف�سه ،و�ش ��ي ًئا من �شعر احلريري ،وبع�ض
الأ�شعار احلكمية والوعظية التي كان جده يرتمن بها.
وهكذا تربز للفتى �شخ�ص ��ية يف هذا املجال كافية لأن ي�س ��تقل بنف�سه بعد وقت ق�صري،
فين ��دب �إلى هجرة م ��ن هجرات البادية التي �أن�ش� ��أها امللك عبدالعزي ��ز رحمه اهلل لتوطني
إماما لل�صلوات ،ويق�ص علينا يف ذكرياته
البدو ،وكانت الهجرة قريبة من قريته فعمل فيها � ً
كي ��ف �أن ��ه كان من فرط اجته ��اده يطيل يف الركوع وال�س ��جود ،حتى �أن ��ه يف �إحدى املرات -
وكانت يف �ش ��هر رم�ض ��ان  -نام يف ال�س ��جدة الثانية يف �ص�ل�اة الرتاويح حتى �أيقظه امل�ؤذن
فيما بعد كي يتناول طعام ال�س ��حور .وكان ينتجع مع ه�ؤالء البدو مواطن الكلأ يف اجلزيرة،
تنوع ��ا يف التجربة الذاتي ��ة ،من حيث تعرفه عل ��ى النمط الرعوي
وق ��د �أعطت ��ه هذه الفرتة ً
يف الب�ل�اد ،وعل ��ى جمتمع البدو فيه ،الأمر ال ��ذي �أغنى معرفته بالأر�ض م ��ن حيث �أحوالها
الطبيعية ،وبال�س ��كان من حيث الأمناط االجتماعية التي كانت �س ��ائدة بينهم ،مما يكون له
�أثر ال ينكر يف م�ستقبل حياته.
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ويف �س ��نة 1348ه� �ـ (1928م) تب ��د�أ مرحلة �أخرى م ��ن مراحل حياته ،ففي �ش ��هر ذي
القعدة من ذلك العام يتهي�أ اجلا�س ��ر للحج ،فينقد (�سالمة) اجلمال مبلغ ( )97ريا ًال ثم ًنا
للراحل ��ة ،ويهيئ ما يق ��در عليه من املتاع ببقية ما لديه من نق ��ود ،ويفارق الإقامة يف قريته
فرا ًقا ميتد �إلى �آخر العمر .ا�س ��تغرقت الرحلة بني (الربود) وبني (�أم القرى) �س ��بعة ع�شر
يوم ��ا ،وما �أن ي�ض ��ع رحله يف مك ��ة املكرمة حتى يلتحق باجلندية لأي ��ام قليلة ،ثم يعلم بعزم
ً
الدولة على فتح معهد ديني هو املعهد العلمي ال�سعودي ،الذي �أن�ش�أه امللك عبدالعزيز لتطوير
التعليم ،وتخريج متخ�ص�صني يف الق�ضاء ال�شرعي .فتهفو نف�سه �إلى الدرا�سة يف هذا املعهد
ويتخل�ص من �أعباء اجلندية ليخل�ص للعلم ،فيلتحق باملعهد ويتخرج منه بعد خم�س �سنوات.
لق ��د كان ��ت الفرتة املكية املبك ��رة يف حياة ال�ش ��يخ ذات �أثر فعال يف تكوين �شخ�ص ��يته
العلمي ��ة ،ويف �إم ��داده بكثري من املعارف وتو�س ��يع دائرة ثقافته .ف�إلى جانب ما اكت�س ��به من
درا�س ��ته النظامية ،كانت مكة املكرمة بيئة علمية ن�ش ��يطة ،تعج بحلقات العلماء يف امل�سجد
احلرام ،كما كانت على �صلة دائمة باملطبوعات العربية من كتب و�صحف وجمالت ،بع�ضها
ي�صدر فيها ،وبع�ضها يجلب �إليها من �أنحاء البالد العربية والإ�سالمية.
مدر�س ��ا فمدي ًرا ملدر�س ��ة ينب ��ع االبتدائية ،ملدة ثالث
بعد التخ ّرج يف املعهد ُعينّ اجلا�س ��ر ً
�سنوات ،ثم قا�ض ًيا لبلدة ظبا �سنة 1356هـ (1936م) ،ومل ميكث يف هذه الوظيفة طوي ًال ،فعاد
�إلى �سلك التعليم معاو ًنا ملعتمد املعارف يف مدينة جدة �سنة 1358هـ (1938م) ،ويف ال�سنة التي
تلتها �سافر �ضمن البعثة ال�سعودية �إلى القاهرة كي يلتحق بكلية الآداب بجامعة ف�ؤاد الأول ،غري
�أن الأمور مل ت�سر على ما يرام بالن�سبة لتلك البعثة �إذ ما لبثت البعثة �أن عادت �إلى �أر�ض الوطن
ب�س ��بب احل ��رب العاملية الثانية .ويتقلب اجلا�س ��ر بعد ذلك يف وظائف تعليمي ��ة يف مكة املكرمة
رئي�س ��ا ملراقبة التعليم �إلى �س ��نة 1368هـ (1948م) حني
ويف اخل ��رج ويف الظه ��ران حيث يعينّ ً
يع�ي�ن معتمدًا للمعارف يف جند .ويف عام 1370ه� �ـ (1950م) يعمل معاو ًنا ملدير املعهد الديني،
ثم مدي ًرا لكليتي ال�ش ��ريعة واللغة العربية حتى �س ��نة 1375هـ (1955م) .وي�ش ��تغل بعد ذلك يف
ال�ص ��حافة فين�شئ مطبعة هي الأولى يف الريا�ض ،وي�ص ��در �صحيفة هي الأولى يف منطقة جند
وهي «اليمامة» جملة �أول الأمر (�سنة 1373هـ1953/م) ثم جريدة فيما بعد.
ولعل �أبرز �أعمال ال�ش ��يخ يف عقد الثمانينيات الهجرية ت�أ�سي�سه جريدة «الريا�ض» �سنة
1960/1380م ،و�إن�ش ��ا�ؤه دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�ش ��ر ،و�إ�صداره جملة «العرب»،
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و ُتعد هذه احلقبة ،التي امتدت منذ ذلك الوقت حتى رحيله عن احلياة الدنيا يف  16جمادى
الثانية �س ��نة 1421هـ (2000/9/14م) ،حلقة واحدة متكاملة تفرغ فيها للبحث والتحقيق،
و�أغنى فيها املكتبة العربية بدرا�ساته وم�ؤلفاته.
�إن ال�ت�راث ال ��ذي تركه حمد اجلا�س ��ر من امل�ؤلف ��ات والبحوث ،والإ�س ��هامات العلمية،
واملبادرات الوطنية والعامة ،ي�صعب الإحاطة به يف حيذ حمدود .فقد بلغت �أعماله املكتوبة
�أك�ث�ر م ��ن �ألف عمل بني كتاب من ع ��دة جملدات ،وبحث من عدة حلق ��ات ،ومقال من عدة
�ص ��فحات ،ومن الوا�ض ��ح �أن �أبرز ما اجته �إليه اجلا�س ��ر يف الت�أليف هو البحث اجلغرايف يف
مواق ��ع اجلزي ��رة العربية ،حتى �أ�ص ��بح حجة يف هذا املج ��ال .والواقع �أن البيئ ��ة التي عا�ش
فيها اجلا�س ��ر يف بدء حياته كانت تعني على �أن يلتفت الباحثون ال�س ��عوديون �إلى هذا النوع
م ��ن البحوث ،فتوحيد البالد ،وتبا�ش�ي�ر االنتقال م ��ن بيئة تقليدية جام ��دة �إلى بيئة حديثة
تتلم�س اجلديد ،قد ر�ش ��حت كث ًريا من املو�ض ��وعات للظهور ،ومن تلك املو�ضوعات املو�ضوع
اجلغرايف الذي �أخذ يربز يف ال�ص ��حافة ال�س ��عودية يف ذلك الع�صر ،ويبد�أ الت�أليف فيه على
يد ر�ش ��دي ال�ص ��الح ملح�س وحممد بن بليهد وحمد اجلا�س ��ر .والطريف �أن اجلا�سر يرجع
�أ�سباب اجتاهه نحو هذا املو�ضوع �إلى حادثتني:
در�سا يف مدر�سة ينبع االبتدائية
�أوالهما :ما ذكره من موقف حدث له عندما كان يلقي ً
�س ��نة 1356هـ (1936م) فعندما كان ي�ش ��رح  -يف در�س املحفوظات  -ق�ص ��يدة �أبي العالء
املعري التي مطلعها:
ع�������ف ٌ
�������اف و�إق�������������������دا ٌم وح�������������ز ٌم ون������ائ������ ُل
�أال يف ����س���ب���ي���ل امل����ج����د م�����ا �أن�������ا ف���اع��� ُل
ومنها بيته:
ي��ه��م ال���ل���ي���ايل ب��ع��� ُ��ض م���ا �أن�����ا ُم�����ض��م��ر

و ُي��ث��ق��ل ر����ض���وى ب��ع�����ض م���ا �أن�����ا ح��ام�� ُل

�شرح للطالب معنى كلمة ر�ضوى قائ ًال« :ر�ضوى جبل قريب من املدينة� ،سهل ،ترقاه الإبل»،
قال« :فما كان من الطالب �إال �أن قالوا ب�صوت واحد :ال يا �أ�ستاذ! ها هو ر�ضوى �أمامك  -وكانت
النافذة مفتوحة  -ولي�س قري ًبا من املدينة ،وال ت�س ��تطيع الإبل �أن ترقى �أعاله .قال :ف�س ��ررت من
هذا الت�ص ��حيح ،و�ش ��كرت الطالب ،وبينت لهم �أن �أكرث الذين يحددون املوا�ض ��ع يف بالد العرب
كانوا يعتمدون على النقل ،وما كانوا يكتبون عن م�شاهدة ،فجاءت كتاباتهم ناق�صة خاطئة».
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واحلادث ��ة الثانية :وقع ��ت له يف هذه البلدة � ً
أي�ض ��ا ،فقد حدث �أن ت�أخ ��رت الرواتب يف
�س ��نة من ال�س ��نوات ،فا�ض ��طر �إلى �أن يبيع بع�ض كتبه ،وكان كتاب «معجم البلدان» لياقوت
م ��ن الكتب املرغوبة وقد ا�ش�ت�راه مببلغ ( )150ريا ًال ولكنه عندما عر�ض ��ه للبيع مل يدفع له
الراغب يف ال�ش ��راء �أكرث من ( )60ريا ًال ،وحتت ت�أثري احلاجة وافق على البيع ،على �ش ��رط
�أن يكون ت�س ��ليمه للم�ش�ت�ري بعد �ش ��هر من تاريخ البيع ،ويف ذلك ال�ش ��هر قام بنقل ما يتعلق
بتعريف �أمكنة اجلزيرة وموا�ض ��عها ،وكان مي�ض ��ي كل وقت فراغه يف النقل خو ًفا �أن ينتهي
ال�ش ��هر قبل �أن ينتهي ما يريد نقله ،كما يقول .ويعلق على ذلك قائ ًال« :لقد �أ�ص ��بح لدي بعد
تاما �إلى هذه
هذا العمل ميل قوي ورغبة �شديدة يف تعرف �أماكن بالدنا ،بل اجتهت اجتاهً ا ً
الناحي ��ة فيما بعد ،و�أ�ص ��بحت �أجد يف ذلك متع ��ة �أية متعة ،و�إذن ف�إنن ��ي قد تلقيت يف هذه
در�سا ناف ًعا مفيدً ا يف توجيهي �إلى هذه الوجهة .ومن يدري فقد تكون يل وجهة
البلدة الطيبة ً
�أخرى لو مل يجر يل ما جرى».
كان ُحلم اجلا�س ��ر ،بعد ح�صيلة بحوثه املتعددة يف تراث اجلزيرة اجلغرايف� ،أن ُي�ؤَ َّلف
ُمعج ٌم جغرايف �ش ��امل لأ�س ��ماء مواقع اجلزيرة القدمية واحلديثة ،حتدد فيه �أماكن املواقع
على وجه الدقة ،وت�ص ��حح الأ�س ��ماء املحرفة منها يف املعاجم القدمية واخلرائط احلديثة،
فدع ��ا عام 1387هـ (1967م) �إل ��ى ت�أليف هذا املعجم وبد�أ يف كتاب ��ة بع�ض �أجزائه ،فكتب
معج ًما خمت�ص� � ًرا يف ثالثة جملدات� ،ص ��در �س ��نة 1397ه� �ـ1977/م ،ثم �أ�ص ��در بعد ذلك
معج ًما ل�ش ��مال اململكة يف ثالثة جملدات� ،ص ��در �س ��نة 1397هـ1977/م ،ومعج ًما للمنطقة
ال�ش ��رقية يف �أربعة جملدات وذلك �سنة 1399هـ1979/م ،فيكون جمموع ما كتبه ال�شيخ من
�أجزاء املعجم ع�شرة جملدات.
وق ��د ا�س ��تجاب لدعوة ال�ش ��يخ ع ��دد من امل�ؤلف�ي�ن املتمكنني م ��ن مو�ض ��وعات املعجم،
ف�صدرت م�ؤلفات متعددة يعالج كل ق�سم منها �أ�سماء املوا�ضع يف �أنحاء خمتلفة من البالد.
وبلغ جمموع ما يدور يف فلك املعجم اجلغرايف من كتب ( )34جملدً ا.
كان ��ت كتب البلدان قبل اجلا�س ��ر حتدد امل�س ��افات بني املواق ��ع بالفرا�س ��خ والأميال� ،أو
حتددها مبقدار ال�سرى لي ًال ،فيكون املوقع مث ًال على م�سرية ليلة من الب�صرة ..فجاء اجلا�سر
لي�ستعمل التحديد بالأكيال ،ويدخل الإحداثيات املعا�صرة فيحدد املوقع طب ًقا لدرجات خطوط
الطول والعر�ض ،وكانت كتب الأ�سالف ت�صف املواقع دون ر�ؤية �أو تثبت فجاء اجلا�سر لي�صف
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دار�سا مهم ًال ،وما
املواقع على الطبيعة ،ويحدد �أماكنها على اخلريطة ،ويو�ض ��ح ما كان منها ً
كان منها باق ًيا على ا�سمه عام ًرا� ،أو حدث فيه بع�ض التغيري مع مرور الزمن.
حاول اجلا�س ��ر جمع كل ما يتعلق بجزيرة الع ��رب يف كتب الرتاث القدمي ،فالتفت �إلى
املخطوط ��ات املتعلق ��ة بذلك حت ��ى مل يكد يفوته كتاب �ض ��م معلومات عن ما�ض ��ي اجلزيرة
العربية ،فعر�ض لهذه الكتب وخل�ص معلومات بع�ض ��ها ،وحقق بع�ض ��ها ،ومما ن�ش ��ره ن�ش� � ًرا
علم ًيا من كتب اجلغرافية ما ي�أتي:
 كتاب بالد العرب املن�سوب للح�سن بن عبداهلل املعروف بلغدة الأ�صبهاين (ت 310هـ)وقد ن�سبه �إلى لغدة بنا ًء على �أدلة ب�سطها يف مقدمته ،وبع�ض الباحثني يرى �أن الكتاب
للأ�صمعي.
 كتاب الأماكن� ،أو ما اتفق لفظه وافرتق م�س ��ماه من الأمكنة ،للإمام حممد بن مو�سىاحلازمي (ت 584هـ) يف جملدين.
 كتاب الأمكنة واملياه واجلبال الواردة يف الأ�شعار ،لن�صر بن عبدالرحمن الإ�سكندري. كتاب املغامن املطابة يف معامل طابة ،ملجد الدين الفريوز�أبادي� ،ص ��احب القامو�س (ت817هـ) ،ن�شر منه ق�سم املوا�ضع فقط.
ويلح ��ق بكت ��ب اجلغرافية ما ن�ش ��ره ال�ش ��يخ من كتب املن ��ازل وكتب ط ��رق احلج ،ومن
�أهمها كتاب «املنا�س ��ك و�أماكن طرق احلج» ،الذي ن�س ��به ال�ش ��يخ �أول الأمر �إلى الإمام �أبي
�إ�س ��حاق احلرب ��ي ،اعتم ��ادًا على ن�ص مط ��ول نقله البك ��ري يف كتابه «معجم ما ا�س ��تعجم»
�إلى الإمام احلربي و�أدلة ا�س ��تنتاجية �أخرى ،ومل يطمئن بع�ض الباحثني �إلى هذه الن�س ��بة،
ورج ��ح �أحدهم ،وه ��و الدكتور عبداهلل الوهيبي� ،أن يكون الكتاب من ت�أليف القا�ض ��ي وكيع،
و�أن الكت ��اب لي� ��س �إال كتاب «الطريق» املن�س ��وب �إليه .وقد حدا ذلك بال�ش ��يخ �أن يغري موقفه
من الن�س ��بة �إلى احلربي ،فن�ش ��ر الكتاب يف طبعة جديدة من�س ��و ًبا �إلى احلربي �أو �إلى وكيع،
والواقع �أن عالمات اال�ستفهام مازالت حتوم حول ن�سبة هذا الكتاب.
ومن كتب املنازل وطرق احلج التي �أوالها ال�ش ��يخ عناية خا�ص ��ة ،كتاب «الدرر الفرائد
املنظم ��ة يف �أخب ��ار احلاج وطري ��ق مكة املعظم ��ة» للم�ؤلف امل�ص ��ري عبدالق ��ادر بن حممد
اجلزي ��ري (م ��ن علماء القرن العا�ش ��ر الهجري) ،وهو كتاب �س ��بق ن�ش ��ره بالقاهرة بجهود
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علماء �س ��عوديني �س ��نة 1384هـ (1964م) لكن هذه الطبعة من الكت ��اب مل تكن كاملة ،كما
مل تخ�ض ��ع ل�ش ��روط التحقيق احلديث ،ومل تراجع على عدد من الن�سخ ،وخلت من الفهار�س
املف�ص ��لة؛ ف�أخرج اجلا�س ��ر الكت ��اب يف طبعة جدي ��دة مراجعة على ثالث ن�س ��خ خطية �إلى
جانب املطبوعة .و�ص ��در الكتاب برتجمة للم�ؤلف تكاد تك ��ون فريدة ،عول فيها على ما كتبه
امل�ؤلف عن نف�سه� ،إذ مل ترد له ترجمة �إال يف م�صدر واحد ،هو «ال�سحب الوابلة على �ضرائح
احلنابلة» ملحمد بن حميد النجدي ،الذي �أ�سهم اجلا�سر يف ت�صحيح بع�ض �أوهامه.
والكتاب يف ن�ش ��رته اجلديدة ذات الثالثة جملدات ي�ش ��عرك ل ��دى قراءته مبدى اجلهد
إخراجا ح�س ًنا مفيدًا للباحثني .ويعد يف ن�شرته
الذي بذله ال�شيخ يف حتقيق مادته ،و�إخراجها � ً
منوذجا للم�س ��لك الأمثل يف اال�ش ��تغال بالكتب الرتاثية التي �س ��بق لها �أن ُن�شرت من ِقبل
هذه
ً
حمققني �س ��ابقني .فقد احتفظ اجلا�س ��ر بالتعليقات التي �سطرها املحققون الذين �سبقوه مع
ذكر �أ�سمائهم عقب كل هام�ش .وو�ضع رمز (م) للتعليقات التي مل ُتن�سب �إلى �أي �أحد .و�أنهى
الكتاب بفهار�س مف�ص ��لة� ،أردفها مب�سرد لكلمات عامية و�أعجمية تكرر ورودها يف الكتاب مع
�شرح معانيها ،وهو عمل يخدم الباحثني يف م�صادر احلقبة التاريخية التي �ألف فيها الكتاب.

ومن كتب املنازل التي ن�شرها اجلا�سر:
 كتاب «الربق ال�سامي يف تعداد منازل احلج ال�شامي» ملحمد بن طولون ال�صاحلي. كتاب «ح�سن القرى يف �أودية �أم القرى» جلار اهلل حممد بن عمر بن فهد (954هـ). «جزء فيه و�ص ��ف مكة �ش ��رفها اهلل ،وو�ص ��ف املدينة الطيبة كرمها اهلل ،وو�ص ��ف بيتاملقد�س املبارك حوله» مل�ؤلف جمهول ،يظن �أن ا�سمه حممد بن �أبي بكر التلم�ساين.
 ومم ��ا يتعلق مبوا�ض ��ع طرق احلج تل ��ك الأراجيز واملنظومات ال�ش ��عرية التي و�ض ��عهام�ؤلفوها يف و�ص ��ف هذه الطرق ،وقد ن�ش ��ر ال�ش ��يخ بع�ض ��ها �إما مفردًا كالأرجوزة التي
عنوانها «دليل املجتاز ب�أر�ض احلجاز» لبدر الدين احل�س ��ن بن عمر احللبي� ،أو �ض ��من
بحث له مطول بعنوان «ال�شعر يف و�صف منازل احلج» ن�شره يف جملة «العرب».
واهتم اجلا�س ��ر � ً
أي�ض ��ا يف هذا الإطار بكتب الرحالت �إلى البقاع املقد�س ��ة ،التي قام بها
علماء عرب وم�س ��لمون ،فن�ش ��ر ملخ�صات ملا يزيد على ع�شرين رحلة من هذا النوع ،كما اهتم
برح�ل�ات �أهل البالد �إلى خ ��ارج اجلزيرة كرحلتي القطبي واخلياري �إلى الآ�س ��تانة .ومل تكن
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رحالت الأجانب من الأوروبيني وامل�ست�ش ��رقني بعيدة عن متناول ال�ش ��يخ ،فقد كان ينظر فيما
ترجم منها ،ويناق�ش الآراء التي فيها ،وي�ص ��حح كث ًريا م ��ن �أوهام م�ؤلفيها ،مثل �ألوي�س موزل،
وعبداهلل فيلبي ،والالدي �آن بلنت وغريهم.
ويف املج ��ال التاريخ ��ي حقق ال�ش ��يخ كت ًبا ع ��دة من �أقدمه ��ا «الربق اليم ��اين يف الفتح
العثم ��اين» لقط ��ب الدي ��ن النه ��روايل (ت 990ه� �ـ) ،و ُيع ��د القطب ��ي �أحد كب ��ار علماء مكة
وم�ؤرخيه ��ا يف زمن ��ه .والكتاب يتناول تاريخ اليمن يف القرن العا�ش ��ر الهجري .وقد و�ص ��فه
اجلا�سر ب�أنه «�أج ّل كتب القطبي و�أ�شهرها و�أكرثها انت�شا ًرا» كما ن�شر كتابني يف تاريخ جند،
وا�ستخل�ص من كتاب ابن حميد امل�سمى «بال�سحب الوابلة» تراجم العلماء النجديني ون�شرها
يف «العرب».
و�أل ��ف اجلا�س ��ر يف تواري ��خ بع�ض م ��دن اجلزي ��رة و ُقراها يف كتب م�س ��تقلة �أو �ض ��من
بح ��وث مطولة ،فكتب كت ًبا م�س ��تقلة ع ��ن (الريا� ��ض) ،و(ينبع) ،وقرية (الربود) م�س ��قط
ر�أ�س ��ه ،وكت ��ب بحو ًثا مطولة ع ��ن مدن وقرى �أخ ��رى يف كتبه وبحوثه املتع ��ددة ،كما �ألف يف
�س�ي�ر بع�ض �شخ�ص ��يات اجلزيرة العربية املهمة التي مل جتد لها ً
حظا عند الباحثني ،ف�أزال
الغبار عنها وجال �أعمالها و�إ�س ��هاماتها� ،سواء كانت هذه ال�شخ�صيات �سيا�سية ،كالعالء بن
احل�ض ��رمي �أول �أمري للمنطقة ال�شرقية (البحرين) يف العهد الإ�سالمي ،وابن عربي موطد
احلكم الأموي يف اليمامة ،و�إ�سحاق بن حمي�ضة وايل اليمامة يف الع�صر العبا�سي� ،أو كانت
�شخ�صيات علمية فكرية ك�أبي علي الهجري� ،صاحب كتاب «التعليقات والنوادر».
اهتمام ��ا مل�ؤرخي اجلزيرة العربية فكتب درا�س ��ات مط ّولة عن م�ؤرخي
و�أولى اجلا�س ��ر
ً
الطائف ،وم�ؤرخي مدينة جدة ،وم�ؤرخي جند.
ويف جمال الأن�س ��اب �شارك اجلا�س ��ر بالت�أليف يف هذا املو�ضوع يف كتب خا�صة وبحوث
م�ستقلة مطولة تتناول �أن�ساب القبائل العربية يف القدمي واحلديث.
�أما يف جمال الأدب القدمي فقد �أ�س ��هم اجلا�س ��ر يف جمع كثري من الن�صو�ص ال�شعرية
لبع�ض �شعراء اجلزيرة القدماء وك ّون منها دواوين �صغرية ،وكان يف ذلك رائدً ا على م�ستوى
العامل العربي ،ومن ه�ؤالء ال�شعراء عبداهلل بن همام ال�سلويل ،وال�صمة الق�شريي ،وجحدر
العكلي ،ويزيد بن الطرثية ،والقحيف العقيلي،وغريهم ،وقد جمع معظم ذلك يف كتابه «مع
ال�شعراء».
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والرحلة يف حياة ال�شيخ حمد اجلا�سر ملمح �آخر من مالمح حياته العلمية وال�شخ�صية،
وميكن تق�سيم الرحلة عند ال�شيخ بح�سب الغر�ض منها على ثالثة �أق�سام:
 رحلة ا�ستك�شافية ،يقوم بها لزيارة بع�ض املدن �أو الدول بح ًثا عن املخطوطات العربية،وقد زار لهذا الغر�ض كث ًريا من دول العامل.
 رحلة عالجية ،وهي التي يقوم بها من �أجل اال�ست�شفاء �أو طلب الراحة. رحل ��ة علمي ��ة ،وهي التي يقوم بها لزي ��ارة مواقع يف اجلزيرة العربية بق�ص ��د الوقوفعليها والكتابة عنها.
�إن الف�صل بني هذه الأنواع الثالثة من الرحالت لي�س حادًا ،فكث ًريا ما تتداخل الرحلة
اال�ستك�شافية مع الرحلة العلمية ،بل كث ًريا ما تتحول الرحلة العالجية �إلى رحلة ا�ستك�شافية
�أو علمية� .إذ يتفرغ ال�ش ��يخ فيها لدرا�س ��ة بع�ض املخطوطات �أو الكتاب ��ة عن بع�ض امل�ؤلفات.
ويف مر�ض ��ه الأخ�ي�ر ال ��ذي تويف فيه كن ��ا نعجب �إذ جند مقاالته يف درا�س ��ة بع� ��ض امل�ؤلفات
والتعليقات عليها ،والتي كان ين�ش ��رها يف ال�صحف اليومية ،ترتى من غرفته التي كان يرقد
ممنوعا من قبل الطبيب .وقد حدثنا يف بع�ض
فيه ��ا ،يف الوقت ال ��ذي كان الدخول فيه عليه
ً
رحالته عن ن�صح الطبيب له �أن يرتك القراءة رف ًقا بنظره املتعب ،فلم ميتثل لذلك الن�صح
قائ ًال« :لقد �أح�س�ست �أول ليلة بتها يف القاهرة بعيدً ا عن مكتبتي مبلل �شديد ،ف�أدركت �أنني
ال �أ�س ��تطيع اال�س ��تقرار واله ��دوء واالطمئنان ما مل يك ��ن يف يدي كتاب �أطالع ��ه ...فكان �أن
ً
خمطوطا يف تراجم علماء
ا�س ��تعرت يف �ص ��باح اليوم الثاين من و�ص ��ويل �إلى القاهرة كتا ًبا
احلنابلة� ...ش ��غلت نف�س ��ي بن�س ��خ ما فيه من تراجم علماء جند» .وين�ص ��حه الطبيب �س ��نة
1404هـ ب�أن ال يرهق ذهنه �أو يتعمق يف التفكري وفق خطة ر�سمها له ،فيذهب �إلى القاهرة،
ولكن ��ه ال يجد ما ي�ش ��غل وقته به �س ��وى االطالع على اجلزء الثاين املحق ��ق من كتاب «�أخبار
املدينة» لعمر بن �ش ��بة الب�ص ��ري ،وما يقابله من �أ�ص ��له املخطوط ،فيكمل مطالعته مطالعة
مقابلة يف �س ��تة �أيام ،و�ص ��فحاته تقارب �أربعمئة �ص ��فحة يقابلها اثنتان وخم�س ��ون ورقة من
املخط ��وط .لقد �أمدته رحالته اال�ستك�ش ��افية للبحث عن ال�ت�راث مبعلومات وافرة عن كثري
من م�صادر الرتاث حتى �أ�صبح حجة يف معرفة ما حتتويه مكتبات العامل من كنوز .وقد عاد
من هذه الرحالت مب�ص ��ورات كثرية بع�ض ��ها حققه ون�شره وبع�ضها عرف به وبع�ضها �أهداه
للباحثني كي يتولوا ن�شره.
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�أم ��ا رحالت ��ه اجلغرافية فقد قطع فيه ��ا �آال ًفا من الأكيال وجاب فيه ��ا �أنحاء اجلزيرة
فوقف على املوا�ض ��ع والآثار ،وحدد مواقعها حتديدً ا دقي ًقا ،و�أ�ص ��لح ما قد يكون �أ�صابها من
�آفات الت�صحيف �أو التحريف ،وذكر ما حلقها مبرور الزمن من تغيري ،وو�صف املناطق التي
زارها متحد ًثا عن ال�س ��كان و�أمناط املعي�ش ��ة ،هذا �إلى جانب ما ح�شده من معلومات تراثية
ح ��ول تلك املواقع يف امل�ص ��ادر املختلفة ،مع الإ�ش ��ارة �إل ��ى البحوث احلديث ��ة و�آراء الرحالة
الغربيني.
و�أخري ًا ،وبعد هذه اجلهود العظيمة وامل�سرية احلافلة بالعطاء توقف هذا النبع املتجدد
حلمد اجلا�سر حني انتقل �إلى رحمة اهلل تعالى يوم اخلمي�س ال�ساد�س ع�شر من �شهر جمادى
الثانية �س ��نة 1421هـ املوافق الرابع ع�ش ��ر من �شهر �س ��بتمرب 2000م يف �إحدى م�ست�شفيات
مدينة بو�س ��طن الأمريكية �إثر عملية جراحية يف الرقبة ،و�ص ��لي عليه يف م�س ��جد الراجحي
بالريا�ض عقب �صالة الظهر يوم ال�سبت الثامن ع�شر من �شهر جمادى الثانية �سنة 1421هـ،
ودُفن مبقربة الن�سيم يف الريا�ض.
�أ�سبغ اهلل عليه �ش�آبيب الرحمة ،وعو�ضنا عن فقده خ ًريا.
�أحمد بن حممد ال�ضبيب
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ﻣﻜﺘﺒﺔ
اليمام ��ة� :ص ��حيفة �أ�س ��بوعية جامع ��ة ،ط1438 ،1ه���ـ2016/م� ،إ�ص���دار مرك���ز حم���د
اجلا�سر الثقايف ،تقدمي �أ .عمران العمران ،خم�سة جم َّلدات.
�ص ��در ه ��ذا الكتاب التوثيقي م ��ن مركز َح َمد اجلا�س ��ر الثق ��ايف ،و ُيعنى ب�إعادة َن ْ�ش ��ر
الأع ��داد القدمية من «اليمامة» ،منذ �أن حت َّولت من جم َّلة �إلى �ص ��حيفة بالعدد ( )1يف يوم
الأحد �َ 1ص� � َفر 1375هـ املوافق � 18س ��بتمرب (�أيلول) 1955م ،حتى � ِآخر عدد �أ�صدره ال�شيخ
َح َمد اجلا�سر -رحمه اهلل -من ال�صحيفة قبل انتهاء عالقته بها وانتقال ملك َّيتها منه ،وهو
العدد ( )317يف يوم الأحد � 12ش َّوال 1381هـ املوافق  18مار�س (�آذار) 1962م.
وهذا الإ�ص ��دار هو الثاين من نوعه ،بعد �أن �ص ��در جم َّلدان ي�ض� � َّمان �أعداد «اليمامة»
احلجة 1372هـ املوافق �أغ�سط�س
املج َّلة التي �صدرت يف �سن َتينْ  ،منذ العدد ( )1يف �شهر ذي َّ
( �آب) 1953م ،حتى العدد املزدوج ( 10و )11يف �ش َّوال وذي القعدة 1374هـ املواف َقينْ يونيو
(حزيران) ويوليو ( ُّ
متوز) 1955م.
يت�أ َّلف الكتاب من خم�س ��ة جم َّلدات� ،ض � َّ�م املج َّلد الأ َّول منها مقدِّ مة للأ�س ��تاذ عمران
العم ��ران و�أعداد ال�س ��ن َتينْ الثالثة والرابعة ( ،)97-1و�ض � َّ�م املج َّلد الثاين �أعداد ال�س ��ن َتينْ
اخلام�س ��ة وال�ساد�س ��ة ( ،)192-98واملج َّلد الثالث لأعداد ال�س ��نة ال�س ��ابعة (،)240-193
والرابع لأعداد ال�س ��نة الثامنة ( ،)288-241و�ض � َّ�م املج َّلد اخلام�س �أعداد ال�س ��نة التا�سعة
وفهر�س ��ا للأب ��واب الت ��ي ُ�ص� � ِّنفت �ض ��منها املو�ض ��وعات ال ��واردة يف �أع ��داد
(،)317-289
ً
مق�س ��مة �إلى :االقت�صاد (التجارة والزراعة وال�ص ��ناعة والأنظمة املتع ِّلقة بها)،
ال�ص ��حيفة َّ
والبادي ��ة ،والرتبية والتعليم ،والإعالم وال�ص ��حافة والطباعة ،والتوعية ال�ص ��حية والطب،
واملحا�ض ��رات ،والأمثال ،والق�ص ��ائد ،والق�ص�ص الق�صرية ،وا�س ��تعرا�ض الكتب والدواوين
ونقدها ،والرحالت والزيارات ،واللغة والأدب ،والدِّ ين ،وال�سيا�سة والفكر ال�سيا�سي .وكذلك
مق�س ًما �إلى :الأ�سماء ال�صريحة ،والأ�سماء امل�ستعارة.
�ش ��مل املج َّلد اخلام�س ً
فهر�سا للكتَّاب َّ
وقد �أن�ش�أ َ
الفهر�سينْ الدكتور عبد العزيز بن �صالح بن �سلمة يف كتابه «اليمامة وك َّتابها
هذ ْين
َ
(م���ن 1372ه���ـ �إلى 1382م)» (الريا�ض :مركز حمد اجلا�س ��ر الثق ��ايف1426 ،هـ2005/م)،
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�اب «اليمامة
و�أُورِدا يف ه ��ذا الإ�ص ��دار جت ُّن ًب ��ا لتكرار اجلهد امل�ش ��كور الذي بذله .وكان كت � ُ
وك َّتابها� »...أحال �إلى العدد ورقم ال�ص ��فحة �ض ��من العدد (ع� ،..ص ،)..و�أُ َ
�ضيف �إليهما يف
هذا الإ�صدار الرقم الدال على ترتيب ال�سنة التي َي ِرد فيها العدد املطلوب ،ورقم املج َّلد ،مع
رقم ال�صفحة �ضمن املج َّلد (�س ،..ع� ،..ص ،..مج� ،..ص)..؛ لت�سهيل الو�صول �إلى املعلومة
املطلوبة �ضمن املج َّلدات.
�دم مركز حمد اجلا�س ��ر الثقايف عل ��ى هذا امل�ش ��روع التوثيقي الرائ ��د لإميانه بقيمته
�أَق � َ
الك�ب�رى ،و�إدراكه لمِ َ ��ا مي ِّثله من ِق َيم معرفية ملرحل� � ٍة هي غاية يف الأه ِّمية يف تاريخ ال�ص ��حافة
يف اململكة العربية ال�س ��عودية ،فاليمامة �أ َّول مطبوعة �ص ��حفية ت�صدُر يف املنطقة الو�سطى من
اململكة العربية ال�س ��عودية ،على يد م� ِّؤ�س�س ��ها ع َّالمة اجلزيرة ال�ش ��يخ حمد اجلا�سر تغ َّمده اهلل
برحمته الوا�سعة ،ولها �أه ِّمية كبرية يعرفها ك ُّل ُمتا ِب ٍع للم�سرية ال�صحفية والثقافية يف اململكة.
وهذا الإ�ص ��دار يق ��دِّ م للباحثني زادًا علم ًّيا للدرا�س ��ة والبحث؛ لكون «اليمامة» ت�ص� � ِّور
جوان ��ب عديدة يف بنية امل�ش ��هد الإعالمي ،والثقايف ،والأدبي ،واالجتماعي ،واالقت�ص ��ادي،
وال�سيا�س ��ي ،..ومت ِّثل مرحلة ت�أ�سي�س ��ية يف تاريخ ال�صحافة ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إلى �أنَّ هذا
يج�س ��د جان ًبا مه ًّما من جوانب �شخ�صية ال�ش ��يخ َح َمد اجلا�سر هو اجلانب
امل�ش ��روع الكبري ِّ
الإعالم ��ي ،وال�س� � َّيما �إذا نظرنا �إلى الظروف الـ ُمرا ِفقة لإقدامه وم�ض� � ِّيه يف ت�أ�س ��ي�س جم َّلة
و�صحيفة «اليمامة» ورئا�سة حتريرها ،تلك الظروف املتم ِّثلة يف غياب �أب�سط مق ِّومات العمل
ال�ص ��حفي ،كعدم وج ��ود مطبعة ،وق َّلة ال�ص ��حفيني املحرتفني ،وقلة الق� � َّراء� ...إلخ ،فتوثيق
واملهتمني ريادة ال�شيخ حمد اجلا�سر رحمه اهلل،
الأعداد الت�أ�سي�سية لليمامة ُيربز للدار�سني
ِّ
وقدرته على حتدِّ ي تلك الظروف املحيطة على الرغم من م�س�ؤولياته اجل�سام.
ذكريات �ض� � َّمتها
وبالإ�ض ��افة �إلى القيم ��ة املعرفية العالية لهذا الإ�ص ��دار ،ف�إنه ُيحيي
ٍ
«اليمامة» يع ُّز احل�ص ��ول عليها من غريه ��ا ،فلليمامة رمز َّيتُها ومكانتُها التي ُيدركها ك ُّل َمن
وجدِّ يتها ،والإميان
وج َّدة املو�ض ��وعات ِ
يقدِّ ر قيمة احلقيقة ،والدفاع عن الق�ض ��ايا الـ ُم ِح َّقةِ ،
مبب ��د�أ الإ�ص�ل�اح مع احلفاظ عل ��ى ال ِق َي ��م ...وغريها من املبادئ ال�س ��امية الت ��ي التزمتْها
«اليمامة» وم� ِّؤ�س�س ��ها الكبري ،ف�ش� � َّكلت ظاهرة �ص ��حفية وثقافية ت�س ��تح ُّق مزيدً ا من الت�أ ُّمل
والدرا�سة اجلا َّدة.
حم َّمد النق�شبندي
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إﻫﺪاءات إﻟـــﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ
أوالً -الكتب:
 الدرعية ن�ش� ��أة وتطو ًرا يف عهد الدولة ال�سعودية الأولى ،د .عبداهلل ال�صالح العثيمني،�إ�صدار دارة امللك عبدالعزيز 1434 ،22هـ.
 ذاكرة من الزمن ،عبداهلل بن عبد املح�سن بن حممد املا�ضي،ط ،2الريا�ض1436،هـ. املجمع ��ة حا�ض ��رة �إقلي ��م �س ��دير (ملح ��ات تاريخي ��ة وثقافية)،عب ��داهلل ب ��ن حم ��داحلقيل،ط،1الريا�ض1436 ،هـ.
 ن�ش� ��أة الإخوان ون�ش� ��أة الأرطاوية ،عبداهلل بن عبد املح�س ��ن بن حممد املا�ض ��ي ،ط،3الريا�ض1437 ،هـ.
أجزاء(مراث حتوي �ش ��وارد و�ش ��واهد خمتارة) ،عبد العزيز بن عبد
 فق ٌد ورثا ٌء (� )4ٍ
الرحمن اخلريف ،مطابع احلمي�ضي ،الريا�ض،ط1437 ،1هـ.
 ر�ؤى ت�أ�ص ��يلية يف طريق احلرية (من كالم ال�ش ��يخ �صالح بن عبد الرحمن احل�صني)،�إعداد وترتيب م�ؤ�س�سة الوقف ،مكتبة العبيكان الريا�ض1437 ،هـ.
ثان ًيا -اجملالت:
 املجل ��ة العربي ��ة ،الع ��دد  ،446ربي ��ع الأول 1435هـ/يناي ��ر 2014م ،رئي� ��س التحرير:د.عثمان بن حممود ال�صيني.
 اخلفجي ،ال�سنة  ،43العددان  12-11نوفمرب-دي�سمرب 2013م ،حمرم�/صفر1435هـ،رئي�س التحرير :م� .سليمان نا�صر الر�شيدي.
 اخلفجي ،ال�س ��نة  ،44العددان  2-1يناير-فرباير 2014م ،ربيع الأول-ربيع الثاين 1435هـ،رئي�س التحرير :م� .سليمان نا�صر الر�شيدي.
 -احلر�س الوطني ،العدد  ،361ال�سنة اخلام�سة والثالثون ،الريا�ض ،رم�ضان 1437هـ.
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