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كلمة البيان

األدباء،  رابطة  إدارة  مجلس  انتخابات  في  نجاحنا  بعد  العدد  هذا  يصدر 

التركيُز  أتينا لتحقيقها  التي  البيان، ومن أهدافنا  منا رئاسة تحرير مجلة 
ّ
وتسل

ته، ويكون للمبتدئ 
ّ
على األدب الحقيقي وإبرازه، ليجَد فيه األديُب ما يروي به غل

منهاجًا صحيحًا وطريقًا قويمًا. 

وقد تعاهدنا على النهوض بهذه المجلة العريقة لتعود إلى مكانتها الحقيقية، 

فأعدنا النظر في آلية النشر المعمول بها، وتعّرفنا على كثير من مواطن الخلل، 

واتفقنا على أمور عّدة لن يتحقق نجاح هذه المجلة إال بها، وأهمها:

 تخرج المواد المنشورة عن األدب وما يتصل به من علوم.
ّ

- أال

- الحرص على جودة المواد المنشورة والتأّنق في انتقائها.

- عدم المجاملة في النشر، فال ننشر المادة الضعيفة مجاملة لصاحبها.

صحيفة  وليست  أدبية  مجلة  فهذه  وفعالياتها،  الرابطة  أخبار  نشر  عدم   -

أخبار، وال مانع من نشر بعض المواد التي ُتعرض في الرابطة إذا رأينا في نشرها 

فائدة للقّراء، أما األخبار فُتنشر في حسابات الرابطة في مواقع التواصل.

وقد أخذنا بهذه كلها في هذا العدد الذي بين أيديكم، ومن المشكالت التي 

المواُد  ت 
ّ
وقل االنتقاء  دائرة  ضاقت  النشر  معايير  رفعنا  عندما  أننا  واجهتنا 

الصالحة للنشر، إال أننا على يقين بأن توالي األعداد بهذا النمط، واعتياد الناس 

وعلى  بالمثل،  “البيان”  على  سيعود  العالية  والنصوص  الجيدة  األبحاث  على 

األدب بأضعاف مضاعفة إن شاء اهلل.

البيان برؤية جديدة

د. عبداهلل غليس
رئيس التحرير
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التراث  مدونات  يستعرْض  من  إن 

العربي - وال سيما في األدب - يجْد أن 

األصلين  أحُد  هو  البيني)))  التصنيف 

اللذين سار عليهما القدماء، بل ربما كان 

التصنيف التخصصيُّ فرًعا.

ا،  صّيً تخصُّ التصنيُف  ابتدأ  لقد  نعم 

كالذي نجده في جمع أشعار القبائل عند 

ري، 
ّ
أبي َعْمر الشيباني وأبي سعيد السك

المنسوب  الشعراء  فحولة  في  نجده  وما 

لألصمعي، وكتب اللغة األولى له ولغيره، 

وكتاب  البئر،  كتاب  منها  كثيرة،  وهي 

ا. النخل، وكتاب السالح وهلّم جّرً

اللغة  كلية  في  والنقد  األدب  أستاذ  السعودية،  من  أكاديمي   ❋

العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية.

األثر  في  والعلوم  المعارف  تقاطُع  البيني  بالتصنيف  ُيراد   (((

الواحد، وتداخلها وأخذ بعضها من بعض، ويعّرف بعضهم 

المعرفية  الحقول  من  »نوٌع  بأنها  البينية  التخصصات 

)أكاديمية)  حقول  عدة  تداخل  من  الناشئة  الجديدة 

6. ومن  البينية،  تقليدية«. جامعة األميرة نورة، الدراسات 

أهدافها دمج المعرفة، واإلبداع في طرق التفكير، وتحقيق 

التكامل. انظر: المرجع السابق، 10-9. 

ضرب  البيني  التصنيف  أن  غير 

بجرانه بعد ذلك، عند أوائل المصنفين 

أضرُب  وسوف  األدب،  أهل  من  الكبار 

حبيب  البن  المحّبر  بكتاب  مثالين 

جامٌع،  بينيٌّ  تصنيٌف  فهو  )ت245هـ)، 

 (2( النبي ]  سيرة  من  ذكر شيٍء  ففيه 

وأخبار  وأنسابها  العرب،  أيام  وبعض 

وأخبار  الرجال)4)،  وتراجم  رجالها)))، 

بأصل  تتصل   
ُ
مسائل وفيه  الخلفاء)5)، 

من  ونوادُر  اختالفها)))،  وأسباب  اللغات 

الخمر  الجاهلية  في  حّرم  )من  التاريخ 

َرط 
ُ

ش وأصحاُب  واألزالم،  ْكر  والسُّ

ِصب 
ُ
ن ومن  المصلَّبين،  وأسماء  الخلفاء، 

 ،432  ،268  ،125  ،116  ،110  ،47 المحّبر،  ابن حبيب،  انظر:   (2(

.474

))) انظر: السابق، 167، 178.

)4) انظر: السابق، 137.

)5) انظر: السابق، 12 - 44.

))) انظر: ابن حبيب، المحّبر، 382.

بقلم: أ. د. عبداهلل بن سليم الرشيد ❋

مظاهر من التصنيف البينّي عند الجاحظ
)كتاب الحيوان أنموذًجا(
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رأسه من األشراف، مثاًل))))، وفيه مادة 

شعرية كبيرة)))، وأطراٌف من تاريخ األمم 

وبعُض  وغيرهم)))،  العرب  من  السوالف 

)مثاًل:  الرجال  أخبار  من  اللطائف 

على  النساء  مخافة  بمكة  المتعّممون 

أخبار  ومن  جمالهم))1))،  من  أنفسهم 

من  عشرة  تُعُدّ  امرأة  )مثاًل:  النساء 

الخلفاء كلهم لها محرم، ومن تزّوج ثالثة 

من  كذلك   
ُ
يخل ولم  فصاعًدا)))))،  أزواج 

بعض الخرافات )أسماء ولد إبليس))2)). 

وعليه فهو مصّنف بيني ال شك فيه، لم 

يختّص بعلم واحد، وال فنٍّ واحد.

))) انظر: السابق، 237، 373، 478، 490.

))) انظر: السابق، 273، 321، 351.

))) انظر: السابق، 361، 364، 466، 467.

)1)) انظر: ابن حبيب، المحّبر، 232.

)))) انظر: السابق، 405، 435.

)2)) انظر: السابق، 395.

اللغة  في  )الكامل  الثاني  والمثال 

واألدب)، وعنوانه يوهم أنه لن يتجاوز هذين 

ْلمين -إن جاز عّدهما علمين فحسب-  العِ

والحقُّ أن الكامل جمع تاريًخا )بعض تاريخ 

الخوارج الذي ال نجده عند غير المبّرد)، 

متفّرع  األدب  وهذا  وأدًبا،  ولغًة،  ونحًوا، 

ّتاُب 
ُ
إلى فنون، ففيه الشعر والشعراء، والك

وخطُبهم،  والخطباُء  آثارهم،  وبعُض 

ا. واألخبار والنوادر وهلّم جّرً

ُدًما 
ُ
ق التراث  مستعرُض  مضى  فإذا 

التخصَص  المصنفين  انتحاُء  له  استبان 

الثعالبي  مصنفات  ولنأخذ  بعُد،  من 

متخّصٌص  أديٌب  فيها  فهو  نماذَج، 

بمفهومنا العصري، فكلُّ كتبه أدب وشعر 

ينحو  ما  فيها  الناظر  يجُد  وال  غالًبا، 

نجد  وكذلك  البيني.  التصنيف  نحو  بها 

من  فئاٍم  نتاج  في  التخصصية  النـزعة 
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كالعماد  الزمان،  امتداد  على  المؤلفين 

بسام  وابن  والصفدي  األصفهاني، 

الشنتريني والمّقري وغيرهم. 

)ت255هـ)  الجاحظ  عثمان  أبو  أما 

من  كثيرة  عب 
ُ

ش في  رأًسا  يكون  فيكاُد 

التأليف، وحسبه في هذا أن ُيذكر كتاباه 

)البيان) و)الحيوان) لُيقّر السامع بصدق 

أعالم  كبار  من  كان  فقد  الحكم.  هذا 

الفكر البينّي في تاريخ الثقافة العربية)))).

هو  هنا  ها  بيانه  على  أتوّفر  والذي 

في  بينّي  مظهر  من  آثاره  في  ظهر  ما 

التصنيف، ذلك أنه جمع فيها عدة علوم 

معارف  من  أشتاًتا  فيها  ومزج  وفنون، 

)الحيوان)  الموسوعي  كتابه  وكان  زمانه، 

خير أنموذٍج على هذا الذي أنا بصدده.

النظرية  أسسه  البيني،  التفكير  رمضان،  بن  انظر: صالح   ((((

وأثره في دراسة اللغة العربية وآدابها، 354.

المعرفة،  واسُع  أديب  عثمان  أبا  إن 

وقد  والفكر،  العلم  من  بضروب  مهتمٌّ 

تقاطعت في البيئة التي عاش فيها جميُع 

الروافد الحضارية في الشرق القديم)4)). 

وألنه أديٌب في المقام األول، جاء التصنيف 

عنده منفتًحا -وإن غلب عليه األدب- على 

عنده  فاألدب  اإلنساني،  النشاط  مظاهر 

يستوعب أشكااًل من الخطاب ويستلهمها، 

الثقافات)5)).  بين  جسٌر  بذلك  فمصنفاته 

ثم إنه في مجمل مصنفاته ينزع إلى تكوين 

ها 
ُ
إحداث منشوٍد  شخصية  عربية  ثقافة 

وسط  تجري  اصطفائية،  عملية  بوساطة 

عن  الصادرة  العامة  الثقافة  عناصر 

يجوز  ال  ما  جمع  فغرضه  شتى،  مصادر 

للمثقف جهله، وما ال يسوغ للنبيل إهماله 

من المعارف العامة)))).

والذي يجعل الجاحظ إماًما في هذا 

النحو من التأليف هو أن البينية متسّربة 

بعضها  ُمداَخٌل  تسّرًبا،  تصنيفه  في 

بالفن  فن  كلُّ  فيها  مشتجر  بعضها،  في 

اآلخر، »وقد ُيوهم اسم كتابه أنه ُخّصص 

ولكّن  بسبب،  إليه  يمتُّ  وما  بالحيوان، 

وصورٌة  واسعة،  َمْعلمٌة  الكتاب  أن  الحّق 

انظر: صالح بن رمضان، مرجع سابق، 354.  ((4(

انظر: نور الدين بنخود، الدراسات األدبية )مرجع سابق)،   ((5(

.181

انظر: شارل بلال، الجاحظ، 384.  ((((

إن أبا عثمان أديب واسُع 

المعرفة، مهتمٌّ بضروب من 

العلم والفكر، وقد تقاطعت 

في البيئة التي عاش فيها 

جميُع الروافد الحضارية في 

الشرق القديم.
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طائفة  حوى  فقد  عصره،  لثقافة  ظاهرة 

صالحة من المعارف الطبيعية والمسائل 

الفلسفية، كما تحّدث في سياسة األقوام 

الكالم  أهل  نزاع  في  م 
ّ
وتكل واألفراد، 

وسائر الطوائف الدينية«)))).

من  لضرب  باًبا  يستفتح  تراه  فبينا 

ا ممتًعا  ضروب الحيوان، تجده يمضي رخّيً

مستمتًعا بالدخول في علم آخر، وخذ باب 

الضب مثاًل، فإنك واجٌد فيه أقباًسا من 

علم الحيوان إذ وصف الضب بقوله: »ولما 

الهدايةِ  َنّساٌء سّيُئ  أنه   ( الضبُّ )أي  علم 

 ، جاَره إال عند أكمة، أو صخرةٍ لم يحفْر وِ

جحره  من  تباعد  متى  ليكون  ؛  شجرةٍ أو 

عم، أو لبعض الخوف، فالتفت  لطلب الطُّ

ثم  ُجحره«))))،  إلى  الهدايَة  أحسَن  ورآه، 

انظر: عبدالسالم هارون، تهذيب الحيوان، 11. بتصرف.  ((((

صّحة  ما  أدري  ولسُت   .42/6 الحيوان،  الجاحظ،  انظر:   ((((

قوله هذا!

خرج في تضاعيف باب الضّب إلى اللغة، 

فيه  أدرج  ثم  الضّب،  لفظ  اشتقاق  فذكر 

شيًئا من األدب، فأورد بعَض الشعر الذي 

وبعَض  والخرافاِت،  واألمثاِل،  فيه،  ُذكر 

النوادر.

مقاٌم  الحيوان  كتاب  في  وللنوادر 

رفيع؛ ذلك أن مذهب الجاحظ المشتَهر 

لها،  ا  محتّجً بالهزل،  الجّد  يوّشي  أن  هو 

هذا  أجل  ومن  عليها))))،  للعائب  عائًبا 

الحياة  مظاهر  لبعض  مجًلى  كتابه  أعّد 

االجتماعية، في طبقاتها الدنيا، ذلك أنه 

ويورد  المحتقرة،  المهن  أهل  يذكر بعض 

تؤخذ  ال  التي  ُملحهم  وبعض  أسماَءهم 

هي  بل  فحسب،  والتنّدر  الضحك  مأخذ 

في  عميقة  اجتماعية  مالمح  على  ة 
ّ
دال

ٌح الكّناس  مجتمع ذلك العصر، ومنهم مسبِّ

انظر: الحيوان، 25/1.  ((((

ُض علوم وفنون وآداب، إن كتاب الحيوان معرِ

 وليست القضية في اجتماعها فيه، 

فذلك أمر قد يستطيعه كثيرون، 

ولكنها في اشتجار تلك العلوم والفنون واآلداب 

اشتجاًرا يكشُف أن لكل علٍم صلًة في ذهن الجاحظ بالعلم اآلخر.
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الذي أورد بعَض أقواله المضحكة، ولكنها 

تنطوي على جّد جاّد. ولوال ما فيها من 

المسلك  هذا  وكان  ألوردتها)21).  المجون 

والطغام  الُحشوة  من  المعرفة  ابتغاء  في 

طوياًل،  به  يقف  دارسيه  بعض  جعل  قد 

مالحظاته  في  أثًرا  له  أن  منه  ويستنبط 

فريدة))2).  سماٍت  كسْتها  التي  الدقيقة 

وسوف أشيُر الحًقا إلى كثرة ما يندرج في 

كتابه من مسائل كهذه في علم االجتماع.

إن كتاب الحيوان معِرُض علوم وفنون 

وآداب، وليست القضية في اجتماعها فيه، 

ولكنها  كثيرون،  يستطيعه  قد  أمر  فذلك 

واآلداب  والفنون  العلوم  تلك  اشتجار  في 

في  صلًة  علٍم  لكل  أن  يكشُف  اشتجاًرا 

 فنٍّ 
ّ
ذهن الجاحظ بالعلم اآلخر، وأن لكل

عالقًة بالفنون األخرى، وأنها تتساوُق مًعا 

ومفردٌة  تعددت،  وإن  واحدٌة  أنها  كاشفًة 

وإن ُرئيْت مجموَع علوم وفنون وآداب.

يستنبط  الموّسع  الكتاب  هذا  وقارئ 

والتأّمل  المتأّني،  بالنظر  ذلك  شواهد 

التي  النوادر  في  مثاًل  نظر  فلو  الحاذق، 

كلف بها الجاحظ، لوجدها شديدة الصلة 

بما قبلها؛ ومن شواهد ذلك ما نقله عن 

)21) انظر: الجاحظ، الحيوان، 245/1.

علي،  كرد  ومحمد   ،331 سابق،  مرجع  بلال،  شارل  انظر:   (2((

أمراء البيان، 367.

رجل من الحكماء إذ قيل له: »متى عقلَت؟ 

إنكارهم  رأى  فلما  ولدُت،  ساعَة  قال: 

حين  بكيُت  فقد  أنا  أما  قال:  لكالمه 

وطلبُت  ُجعُت،  حين  األكَل  وطلبت  خفُت، 

بما  صلُته  فما  احتجُت«)22)،  حين  الثدّي 

يتصل بسياقه؟ كال،  أهو خروج ال  قبله؟ 

لقد جاء به بعد أن قال: »ولها )أي للطير) 

إلى  بعضها  حاجاِت  بها  تتفاهم  منطق 

في  لها  يكون  أن  إلى  حاجَة  وال  بعض، 

استعماله«.  إلى  تحتاُج  ال  فضٌل  منطقها 

ه كالم ذلك الحكيم يقّوي رأيه هذا؛ 
ُ
فنقل

في  المرء  أن  الحكيم  قاله  ما  فخالصة 

وأنه  منطق،  فضل  إلى  يحتاج  ال  صغره 

ُيفِهم حاجاته في صغره وإن لم يتكلم. 

ه خبًرا طريًفا 
ُ
ومن الشواهد كذلك نقل

َقطي حتى على أمه،  عن بخل ِفيلََوْيهِ السَّ

 
ّ
حتى قيل: إنه كان ُيجري على أمه في كل

إلى ذكره  أضحى درهًما))2)، والذي دعاه 

أن  على  حرص  وقد  الفيل،  باب  في  أنه 

يذكر بعض أعالم األناسّي وغيرهم ممن 

حوت أسماؤهم شيًئا من اسم الفيل، كباب 

الناس  ومن  فيل،  وحّمام  بالكوفة،  الفيل 

الرافقي)24).  الفيل  وأبو  الفيل  عنبسة 

)22) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 56/7.

))2) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 190/7.

)24) انظر: السابق، نفسه.
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وقل مثل هذا -في عالقة النوادر بما في 

سيرين  ابن  تأويل  إيراده  عن  سياقها- 

قال:  إْذ  الفيل،  يركب  أنه  رأى  من  لرؤيا 

أمٌر جسيٌم ال منفعة له)25).

البيني  التصنيف  أن  في  شك  وال 

عند الجاحظ هو أمشاج ثقافات، وطرق 

تفكير، أملتها طبيعته العقلية التي أخذت 

من كل فّن، وأدركت كثيًرا من العلوم التي 

أن  له  يكن  ولم  في عصره،  شائعًة  كانت 

ذلك  فكان  فيها،  شارك  بل  عنها،  يزوّر 

المعتزلّي الجِدل، واألديب المفّن، والعالم 

المتبّصر.

نمط  عنده  فالبينية  ذلك  وعلى 

البينية  من  ُيراد  لما  مخالٌف  آخر 

حاجًة  يجعلها  الذي  الجديد،  بمفهومها 

)25)  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 191/7.

في  سيما  وال  البحث،  »يقتضيها  ماّسًة 

التي  والمعقدة  المركبة  الموضوعات 

زوايا متعددة، وبطرائق  تتطلب نظًرا من 

أخٌذ من  البينية عنده  نمط  مختلفة«))2). 

بعضها  للعلوم  وربٌط  بطرف،  علٍم  كل 

ببعض، ووصٌل للقاصي بالداني؛ ألنه يرى 

ذلك هو التصنيَف الحّق.

إذن يصل  الموسوعي  الكتاب  إن هذا 

القارئ  ليكاد  العلوم بعضها ببعض، حتى 

يشكُّ في أنه لم يكن اسًما على مسّمى، 

أقول  مضمونه،  على  عنوانه  يصدق  ولم 

وإال  النظر،  لوجهة  تقريًبا  يشك)  )يكاد 

التكامل  أن  غير  الحيوان،  عن  فالكتاب 

ذلك؛  اّدعاء  إلى  يدعو  فيه  المعرفي 

الفكر  تاريخ  في  رة 
ّ
المبك بينيته  لتحقيق 

والثقافة العربيين.

إن للجاحظ في كتابه هذا عناية بالغة 

ق على مسائل 
ّ
بعلم اللغة، وهو كثيًرا ما يعل

فيها ما تزال صحيحًة واقعية، كقوله: »إن 

فرَط  اللغة  م 
ّ
تعل األسباب على  أعون  من 

الضرورة  قدر  وعلى  ذلك،  إلى  الحاجة 

فيها   
ُ
البلوغ يكون  المعاملة  في  إليها 

والتقصيُر عنها«))2).

))2) انظر: نور الدين بنخود، دليل الدراسات البينية، 27.

))2) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 290/5.

إن التصنيف البيني عند 

الجاحظ هو أمشاج ثقافات، 

وطرق تفكير، أملتها طبيعته 

العقلية التي أخذت من كل 

فّن، وأدركت كثيًرا من العلوم 

التي كانت شائعًة في عصره.
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وله كذلك عنايٌة بعلم اللغة النفسي الذي 

يدرس العوامل النفسية في اكتساب اللغة، 

وإنتاجها،  أدائها  وسبل  تمكنها  وعوامل 

ويدخل في هذا حديثه عن مراعاة التفاؤل 

سليًم))2)،  اللديغ  تسمية  وعلة  بالتسمية، 

والعلةِ في صعوبة بعض اللغات))2). 

وعنايته  بالنفس  اهتمامه  أجل  ومن 

ا في صياغته قصًصا  بها، ظهر األثر جلّيً

كتاب  وفي  النفسي،  األدب  في  تندرج 

معرفته،  لعمق  كاشفٌة  نماذج  الحيوان 

وبراعته الفنية، حتى ُعّد سابًقا إلى هذا 

في  يندرج  وبهذا  األدب)1)).  من  اللون 

مظاهر التصنيف البيني تعليقاته المنبئة 

عن أثر بعض أعمال الجوارح في النفس، 

عن  وقوله  الضحك،  أثر  عن  كحديثه 

السرور: إن له في النفس أكرم أثر)))).

يذكر  ذهب  إذ  التاريخ  بعلم  صلة  وله 

بعض ما وقع في أيام العرب، ويشير إلى 

كنقله خبًرا عن  التاريخية،  النوادر  بعض 

مع  دخلت  »وأنها  اللحية،  وافرة  امرأة 

لترى  األعراس  بعض  إلى  متنقبات  نساٍء 

))2) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 439/3، 253.

))2) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 289/5.

)1)) انظر: محمد المبارك، فن القصص في كتاب البخالء للجاحظ، 

45. و: عبداهلل باقازي، القصة في أدب الجاحظ، 152-151.

عبداهلل  وانظر:   ،119/5 سابق،  مصدر  الجاحظ،  انظر:   ((((

باقازي، مرجع سابق، 152.

لها  ففطنت  العروس،  وَجلوَة  العروَس، 

امرأة فصاحت: رجٌل واهلل! وأحال الخدُم 

والنساء عليها بالضرب، فلم تكن لها حيلة 

إال الكشَف عن فرجها، فنزعن عنها، وقد 

كادت تموت«)2)). إن هذا التنقل ما بين علم 

يمثل  ما  تاريخية »خير  ونادرة  أدبي  وفن 

شخصيته  في  والعالم  األديب  اختالط 

النوادر  ومن  الفريد«)))).  وأسلوبه  الغنية 

التاريخية ما ذكره عن جيش ابن األشعث 

الطواويس)؛  )جيش  له  ُيقال  كان  وأنه 

باح)4))،  لكثرة من كان فيه من الفتيان الصِّ

وقوله: إن العرَب لم تسمِّ بموسى إال في 

العِرم))))،  بسيل  أّرخْت  وأنها  اإلسالم)5))، 

وأن من قبائل العرب من كان ال يرى للبيت 

ُحرمًة)))).

طريقة  تظهر  الحيوان  كتاب  وفي 

وآدابها  األمم  بين  المقارنة  الجاحظ 

هذا  رواد  من  رائٌد  فهو  وخصائصها، 

الفّن، قبل أن تتطور دائرة نشاطه، وتتسع 

لتصبح تخصًصا قائًما)))). 

)2))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 115/1.

)))) انظر: محيي الدين الالذقاني، آباء الحداثة العربية، 74.

)4)) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 245/2.

)5)) الجاحظ، مصدر سابق، 280/4.

)))) الجاحظ، مصدر سابق، 299/4.

)))) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 216/7.

أدب  في  والنقد  الجمالية  مفاهيم  ميشال عاصي،  انظر:   ((((

الجاحظ، 182.
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في  هذا  كتابه  في  إسهام  وللجاحظ 

بعض مسائل النحو، ومسائل علم الداللة، 

ومنه نقله عن مجاهد كراهة قول ُمسيِجٍد 

وُمصيحف، قال: »وربما صّغروا الشيء من 

طريق الشفقة والرقة، كقول عمر: أخاف 

بهم  التصغيَر  وليس  الُعريب،  هذا  على 

أمأَل  كان  صّغرَته  إذا  اسم  ورّب  يريد... 

نيًة،  للصدر... وربما كان التصغيُر ِخلقًة وبِ

يت«))))،  كَّ والسُّ الُحمّيا،  كنحو  يتغّير،  ال 

عباس  ابن  كراهيَة  نقله  الداللة  علم  ومن 

زح)، قال: وهو شيطان، كأنه 
ُ
قول )قوس ق

الجاهلية،  عادات  من  عليه  كانوا  ما  كره 

وكان أحبَّ أن ُيقال: قوس اهلل، فيرفع من 

قدره)41).

صلًة  هذا  كتابه  في  للجاحظ  إن  بل 

فإن  االجتماعي)،  اللغة  )علم  يسمى  بما 

ذاُت  بلحنها  النادرة  إيراد  إلى  إشاراته 

كلمًة  نقل  بالمجتمع،  اللغة  بعالقة  صلة 

مع  فاذهب  سْبْع  كنت  »إن  فيها:  ام 
ّ

للنظ

السباع« ثم قال: »وال تنكر قولي وحكايتي 

يفسد  اإلعراب  إن  ملحون...  بقول  عنه 

دين، كما أن اللحَن يفسد كالم  نوادر المولَّ

إلى  الطريف  الجنوح  وهذا  األعراب«))4) 

)))) الجاحظ، مصدر سابق، 337-336/1.

)41) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 341/1.

))4) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 282-281/1.

ذلك التنبيه والتعليل يِسُم نص الجاحظ، 

نسبة  كانت  وإن  أدبية،  كتابة  بأنه  ا،  حّقً

كتابٌة تدخل  القديم،  بمفهومه  األدب  إلى 

في نطاق المنتج الثقافي الذي يتجه إلى 

المنتج  وهذا  االجتماعي،  التبادل  دوائر 

يحافظ، إْذ ُيستهلَك، على الثقافة، ويثّبُت 

إنه  بل  الجماعة)42)،  حياة  في  مكّوناتها 

يتجاوز ذلك إلى نقد الثقافة، وتقويمها.

ما  االجتماعي  اللغة  علم  في  ويدخل 

أبناءهم  العرب  تسمية  أسباب  من  نقله 

لكلب وحمار وحَجر وُجعل، قال: هو على 

الشدة  بالحَجر  فيتفاءل  بذلك،  التفاؤل 

وبالحمار  والصبر،  والبقاء  والصالبة، 

والمكر،  الفطنة  وبالذئب  والقوة،  الجلد 

صاحب  مع  طريف  حجاج  ذلك  في  وله 

تسمية  إلى  أشار  إنه  ثم  الرأي))4).  هذا 

الرعّية أوالدها بأسماء الملوك ونسائهم، 

قال: »وعلى ذلك صار كلُّ علي ُيكنى بأبي 

حفص«،  بأبي  ُيكنى  عمَر  وكل  الحسن، 

يكون  ما  فمنها  »واألسماء ضروٌب،  قال: 

يكون  كالرجل  األب،  اسم  شكل  على 

ويسمي  ُعميًرا،  ابنه  فيسمي  عمَر  اسمه 

ابَنه  عمراُن  ويسمي  عمران،  ابنه  ُعمير 

والتخصصية  األدبية  الدراسات  بنخود،  الدين  نور  انظر:    (42(

البينية، 89.

))4) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 324/1.
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ذكُره  هذا  في  الطريف  ومن  معَمًرا«)44). 

أنهم كانوا يقولون »كيف النعجة؟ يريدون 

الزوجة«)45) أورده في معرض حديثه عن 

َهَذا  ّن  ﴿إِ داود:  لسان  على  تعالى  قوله 

َنْعَجٌة  َي  َولِ َنْعَجًة  ْسُعْوَن  وتِ ْسٌع  تِ َلُه  أَِخْي 

َوْاِحَدٌة﴾، قال: ولم يقل: عن هذا أخي له 

تسع وتسعون عنًزا ولي عنٌز واحدة))4).

التصنيف  أن  كاشٌف  كله  وذلك 

آيات  من  »آيٌة  عثمان  أبي  عند  البيني 

والحقول  األفكار  بين  والتفاعل  المرونة 

المعرفية«))4). فهو به يقّرب العلوم بعضها 

ويسهلها  الفلسفة،  ويستدني  بعض،  من 

للمتلقي، ويمزجها باألدب والشعر))4).

وفي الكتاب تقييد مهم لبعض مظاهر 

كإشارته  اللغوي،  والتطور  األلفاظ  نشوء 

ألفاظ  من  الناس  ترك  ما  بعض  إلى 

بألفاظ،  ألفاظ  واستبدال  الجاهلية، 

وتسمية الشيء باسم ما يالبسه، كتسمية 

ًة والجمِل راوية، وقولهم بنى على 
ّ
الخبزة ّمل

المرأة أي تزوج، وإنما أصله أن المتزوج 

أو خيمًة))4). هذا  قبة  الزوجة  يبني على 

)44) الجاحظ، الحيوان، 327-326/1.

)45) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 455/5.

))4)  انظر: السابق، نفسه.

))4)  انظر: صالح بن رمضان، مرجع سابق، 353.

))4)  انظر: محمد كرد علي، مرجع سابق، 374.

))4)  انظر: الجاحظ، 334-327.

اللسان  َزْيًدا على ما عرض له من آفات 

وسالمتها،  لغته  وضوح  على  تجني  التي 

كالُحبسة والعجلة والُعقدة)51).

أثاره  مما  اللغة  علم  في  ويدخل 

الثانية  اللغة  ضيم  عن  ه 
ُ
حديث الجاحظ 

تكلم  وجدناه  »ومتى  يقول:  األولى،  للغة 

بلسانين، علمنا أنه أدخل الضيَم عليهما؛ 

 واحدةٍ من اللغتين تجذب األخرى، 
ّ
ألن كل

إشارة  شك  بال  وهذه  منها«))5).  وتأخُذ 

هذه  إلى  العربي  التراث  في  رة 
ّ
مبك

وبهذا  فيها.  الحديث  يكثر  التي  المسألة 

ه يعّد الجاحظ أهمَّ من أسهم في مفهوم 
ّ
كل

نقاده  بعَض  دفع  ما  وهذا  البينّي،  الفكر 

إلى دراسته َوفَق منهج بينّي، حتى قيل: إن 

مدّونة الجاحظ وحدها تكفي للكشِف عن 

ثراء الثقافة العربية اإلسالمية لعهده)52).

من  نجده  ما  البينية  مظاهر  ومن 

بتقييد  كاعتنائه  االجتماع،  بعلم  الصلة 

الخرافات، والخرافة معدودة عند بعضهم 

بين  الحوار  في  إيراده،  ذلك  ومن  علًما، 

زعَمهم  الكلب،  وصاحب  الديك  صاحب 

باَب  أن الِجّريَّ )لضرٍب من السمك) والضِّ

كانت  اإلربيانة  وأن  ُمسختا،  أّمتين  كانت 

)51)  انظر: ميشال عاصي، مرجع سابق، 70-69.

))5) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 76/1.

)52)  انظر: صالح بن رمضان، مرجع سابق، 85.
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كانت  الفأرة  وأن  السلوك،  خياطًة تسرق 

صورة  في  كانت  الحية  وأن  طّحانًة، 

الضب  خصومة  خرافة  وذكره  جمل))5)، 

والضفدع)54). 

 ويندرج في علم االجتماع ما أشار إليه 

بها،  والعالقة  الكتب)،  )جمع  ظاهرة  من 

أبي  عن  نقل  العقل،  بنضج  ذلك  وعالقة 

»ما دخلُت على  أنه قال:  العالء  بن  َعْمر 

ينظر  فرأيته  ببابه،  مررُت  وال   
ّ

قط رجل 

في دفتر وجليُسه فارغ اليد، إال اعتقدُت 

 منه وأعقل«)55). 
ُ
أنه أفضل

ويدخل فيه أيًضا حديثه عن العين))5)، 

يكون  أال  وهو  النهارّي))5)،  للزواج  وذكُره 

وهذا  النهار،  في  إال  امرأته  مع  الزوُج 

العالقات  تقييد مهمٌّ لضرٍب من ضروب 

الزوجية آنذاك.

العلم  بهذا  المتصلة  المظاهر  ومن 

المجتمع  عادة  بتصوير  الجاحظ  اعتناُء 

العربي القديم، كالذي نقل من ازدراء أهل 

البادية الزدراع النخل))5). 

))5) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 297/1.

)54)  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 125/6.

)55) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 60/1.

))5)  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 141/2.

))5)  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 467/5.

))5) انظر: الجاحظ، الحيوان، 266/1.

 بهذا العلم أوثَق؛ من 
ُ
وقد تكون الصلة

مشاهداته  بتقييد  الجاحظ  اهتمام  جهة 

له  أمٌر مشهوٌد  وهذ  والحياة،  الناس  عن 

ي، يقول عن عداوات 
ّ
فيه بالبراعة والتجل

الناس قواًل يكشُف عن التفكير االجتماعي 

الناس  عداوات  »وأسباب  عنده:  الناضج 

الصناعة،  في   
ُ
المشاكلة منها  ضروٌب، 

ومنها التقارُب في الجوار، ومنها التقارُب 

التقاطِع  أسباب  من  والكثرُة  النسب،  في 

عدوٌّ  والساكُن  والقبيلة،  العشيرةِ  في 

وبغضاُء  للغنّي...  عدوٌّ  والفقيُر  للُمسِكن، 

َوِق موصولٌة بالملوك«))5). السُّ

في  يدخل  مما  ذكره  ما  طريف  ومن 

هذا العلم بياُن أن للَحمام أنساًبا يعرُفها 

مثنى  ُيدعى  لرجل  عرض  وقد  أهلها، 

بأنساب  أعرف  إنه  عنه:  قال  ُزهير  بن 

بالَحمام من أبي بكر الصديق رضي اهلل 

عنه بأنساب الناس!)1)). 

 الحيوان من مسائل في العقائد 
ُ
ولم يخل

الكالم  بجدةِ  ابن  -والجاحظ  والمذاهب 

الديصانية  عقائد  بعض  ذكر  فقد  فيها- 

لبعض  وعرض  والزنادقة))))،  والدهرية، 

من  وذلك  والصابئة)2)).  المجوس  عقائد 

))5)  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 96/7.

)1))  الجاحظ، مصدر سابق، 210/3.

)))) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 40/5، 46. 442/4.

)2))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 190/1، 481/4، 125/1.
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أثر عنايته بالثقافات األجنبية التي عمل 

من  بأنماط  إليه  وأوحت  تعميمها،  على 

التفكير)))).

وهو بهذا يصدق الحكم الطريف على 

االنتقال  من  يتحرج  »ال  بأنه:  مصنفاته 

وبغال  الخليفة  بين  الواحد  النص  في 

البريد«)4)).

عنايته  البيني  التصنيف  مظاهر  ومن 

أول  فهو  األدب،  بتاريخ  تتصل  بمسائل 

ا لبدء الشعر، قال:  من وضع تاريًخا ظّنّيً

»فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن 

عاٍم،  ومئَة  خمسين  باإلسالم  اهلل  جاء 

فمئتْي  االستظهار،  بغاية  استظهرنا  وإذا 

»وقد  آخر:  موضع  في  وقال  عام«)5))، 

من  مقدار  في  اإلسالم  قبل  الشعُر  قيل 

أول  وبين  اليوَم  بيننا  مما  أطوَل  الدهر 

يبّين  أن  الجاحَظ  يفِت  ولم  اإلسالم«)))). 

ه في بعض ما يروى من الشعر ونسبته  شكَّ

مهّمة  أحكاًما  يورُد  إنه  بل  قائليه،  إلى 

قد  أنه  إلى  ه  كإشارتِ السبيل،  هذه  في 

 
ُ
الحمل العبادي  زيد  بن  عدّي  على  ُحمل 

الكثير)))).

))))  انظر: شارل بلال، مرجع سابق، 251.

)4))  انظر: محيي الدين الالذقاني، مرجع سابق، 28.

)5))  الجاحظ، مصدر سابق، 74/1.

))))  الجاحظ، مصدر سابق، 277/6.

))))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 149/7.

نقٍد  ما نجد من  ومن مظاهره كذلك 

»المعاني  الذائعة:  كلمته  أشهره  أدبي، 

مطروحة في الطريق...«))))، وقوله: »عامة 

شعراء العرب واألعراب والبدو والحضر 

من سائر العرب، أشعُر من عامة شعراء 

دة والنابتة«)))). 
ّ
األمصار والُقرى، من المول

وكذلك عرضه لبعض المسائل البالغية، 

وإيراده ضروًبا من  واإلطناب،  كاإلسهاب 

التشبيهات البليغة)1)). 

ُيدعى  بما  يتصل  شيًئا  نجُد  إننا  بل 

إْذ  التلقي،  نظرية  في  الضمنيَّ  القارئ 

وقت  في  يعرُض  ما  أكثر  »وما  قال:  إنه 

إكبابي على هذا الكتاِب، وإطالتي الكالَم، 

وإطنابي في القوِل بيُت ابن َهرمَة:

إن الحديـــَث تغـــّرث القـــوَم َخلوُتـــه
عـــــيٌّ وإكـــثــــاُر بـهــم  يلـــجَّ  حتـــى 

يلتمُس  من  نظَر  فيه  فانظر   ...

مذهَب  يذهُب  وال  المخارَج،  لصاحبه 

التعّنِت، ومذهَب من إذا رأى خيًرا كتمه، 

ا أذاعه«)))). وإذا رأى شّرً

ذكره  البينية  المظاهر  أطرف  ومن 

))))  الجاحظ، مصدر سابق، 131/3.

)))) الجاحظ، مصدر سابق، 130/3.

)1))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 92/1، 7/6، 211/1، 331/4.

))))  الجاحظ، مصدر سابق، 209-207/4.
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ألمر فيزيائي ال ُيناَزع فيه، وهو أن الضوء 

رأيت  »ومتى  قال:  الصوت،  من  أسبُق 

يكون  والرعُد  بعُد،  الرعَد  سمعَت  البرَق 

 
ُ
يصل ال  الصوَت  ولكّن  قبلَه،  األصِل  في 

البرق«)2)). وفي مواضع  إليك في سرعة 

السحاب،  تلّون  علة  إلى  يشير  أخرى 

وتحّول  النار،  ألوان  اختالف  وأسباب 

األمر  وهذا  هواًء))))،  والماءِ  ماًء  الهواء 

يذكر بما كان الجاحظ يعتمده من النظر 

ويحيل  ويحلل،  يجرب  »فهو  والتجربة، 

للحشرات،  مختبر  إلى  منزله  من  قسًما 

ثم يقارن نتائجه ونتائج تجارب غيره«)4)).

القدماء  مصنفات  في  النادر  ومن 

النفس  )علم  اليوم  يسمى  لما  التعرض 

فيه،  سابق  الجاحظ  أن  غير  الحيواني)، 

خصائص  بعض  كشف  في  إسهام  فله 

الحيوان النفسية)5)). وهو في ذلك كله ال 

ينظر النظر المجّرد، بل النظر الفلسفي 

الذي يتأمل الغرائب والعجائب، فيخضعها 

للتجربة، ويقّومها بالبرهان)))).

إن التوّسع في ذكر مظاهر التصنيف 

)2))  الجاحظ، مصدر سابق، 408/4.

)))) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 62/75، 65، 90.

)4))  انظر: محيي الدين الالذقاني، مرجع سابق، 75.

)5))  انظر: عبداهلل باقازي، مرجع سابق، 111.

))))  انظر: محمد كرد علي، أمراء البيان، 355.

ألن  جديًدا،  شيًئا  يضيف  لن  البيني 

شواهده ونماذجه في هذا الكتاب الموّسع 

أكثر من أن ُتحصر، وقد يحُسن أن أكتفي 

ما  على  َزيًدا  فيه  أن  إلى  باإلشارة  هنا 

الجغرافية،  المسائل  من  كثيًرا  سلف 

البيئة  وتأثير  البلدان،  بعض  وخصائص 

بل حتى  واإلنسان،  والشجر  الحيوان  في 

البشرية،  األجناس  لبعض  عرض  إنه 

وللطب وأمراض اإلنسان والحيوان، وغير 

ه)))). 
ُ
ذلك مما يطول بيان

وبعد فإن فكر الجاحظ لم يكن ضّيًقا، 

فقد كان يرى التاريخ سلسلًة من األطوار 

تتضافُر فيها العقول على إنجاز ما ينفع 

معارف  من  فيها  يتراكم  وما  البشرية، 

معاشها  في  صالحة  وعملية  نظرية 

ومعادها)))). وكان أدبه مصّوًرا في حذق 

ه)))). وتدقيق ما تقع عليه عينه وقلبه وحسُّ

بقي أمر على غاية األهمية، وهو شيوع 

كتبه  في  يستطرد  الجاحظ  بأن  القول 

، غير أن كثيًرا مما عدوه  كثيًرا، وهذا حقٌّ

في  مندرٌج  هو  بل  كذلك،  ليس  استطراًدا 

يدرك  ألنه  لها،  يعرض  التي  موضوعاته 

قيمة ما يذكره في بيان األمر الذي يعرض 

))))  انظر: عبدالسالم هارون، مرجع سابق، 12.

))))  انظر: صالح بن رمضان، مرجع سابق، 358.

))))  انظر: محمد كرد علي، مرجع سابق، 295.



202019 مــــايــــو   586 ــدد  ــ ــعـ ــ الـ

دراسات

عن  يخرج  أنه  بمعنى  يستطرد  وال  له، 

فيخرَج عن  أمٌر  له  يعنَّ  أن  أي  الموضوع، 

جادة الكالم؛ استجابًة لشهوة الحديث، أو 

في  يكن  لم  بأمر  المتلقي  إفادة  في  رغبًة 

حسبانه -أي الجاحظ- أنه سيعرض له.

ولهذا شواهد كثيرة في كتاب الحيوان، 

بجيش  األشعث  ابن  جيش  تسمية  كخبر 

إيراده  آنًفا، فإن  الذي ذكرته  الطواويس، 

فإنه  االستطراد في شيء،  ليس من  إياه 

ذكره ليقول نقاًل عن جعفر بن سعيد: إن 

فتيان  نعتت  إْذ  الجمال  تبصر  ال  العامة 

»وإنما  قال:  بالطواويس؛  الجيش  ذلك 

قالوا ذلك؛ ألن العامة ال تبصر الجمال، 

ولَفرٌس رائٌع كريٌم أحسُن من كل طاووس 

إلى  ذلك  من  ذهبوا  وإنما  األرض...  في 

حسن ريشه فقط، ولم يذهبوا إلى حسن 

حاقِّ  في  إذن  فهذا  به«)1)).  وتنصُّ تركيبه 

موضوعه، ولم يكن مستطرًدا.

من  بعض  عن  قال  أنه  ذلك  ومن 

في  والزيِغ  الزلِل  »قليَل  كان  إنه  ذكرهم: 

باب الصدق والكذب« ثم أردف بما ُيظّن 

الزيغ  قليل  أنه  أزعم  »ولم  استطراًدا: 

والزلل على أن ذلك قد كان يكوُن منه، وإن 

كان قلياًل، بل إنما قلُته على مثل قولك: 

)1))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 245/2.

فالٌن قليل الحياء، وأنت لسَت تريُد هناك 

أدْته  ضروري  بياٌن  فهذا  البتَة«)))).  حياًء 

إليه مخافُته أال ُيفهم كالمه.

-وهو  أنه  أيًضا  ذلك  شواهد  ومن 

يعرض للعصفور- خرج خروًجا مقصوًدا 

القاّص،  األعلى  عبد  طرائف  بعض  إلى 

العصفور  ُسمي  »لم  له:  قيل  أنه  فذكر 

عصفوًرا؟ قال: ألنه عصى وفّر... قيل: لم 

 
ّ
يستل ألنه  قال:  ا؟  السلوقي سلوقّيً ُسمي 

ًقا  محقِّ إال  بذلك  كان  فهل  وَيلَقى«)2)). 

بعض مقاصده التي أبانها في مطلع كتابه.

ومن ذلك أيًضا خروُجه إلى شرح بعض 

األلفاظ، والتوّسع فيها، حتى إنه لما ذكر 

ا، وهو  كثرة أسماء الحّمام بّين أمًرا مهّمً

قال:  واشتقاق«،  »كناية  األسماء  أكثر  أن 

ك على شّدة هربهم من 
ّ
أيًضا يدل »وهذا 

والقذع«)))).  والُفحش  والفسولة،  الدناءة 

وكالمه هذا ليس من االستطراد في شيٍء، 

بل هو ُمدرٌج في مظاهر البينية التي هي 

في  ومقاصده  الفكري،  تكوينه  من  جزٌء 

داخلة في علم  وإشارته هذه  التصنيف،؛ 

اللغة االجتماعي.

أسلوب  سمات  من  بأن  القول  إن 

)))) انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 229/2.

)2))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 226-225/5.

))))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 295/5.
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في  كثيٌر  وأنه  االستطراد،  الجاحظ 

مصنفاته، أوهم بعض المتلقين أنه يخبط 

خبط عشواء، أو أنه كحاطب الليل، كال، 

لقد كان عمل أبي عثمان -على ما جاء في 

 من طّب لمن حّب). نعم هو 
ُ
المثل- )عمل

 من أدرك أن العلم واحٌد وإن تعدد، 
ُ
عمل

فيه  ُيسار  أن  التصنيف  في  األجدى  وأن 

واحد،  وعاء  في  العلوم  يجمع  نمط  على 

ويصل بعضها ببعض.

)ما  سؤال  عن  الجاحظ  أجاب  لقد 

ُيحتاج إليه وما ال ُيحتاج إليه) في إيراده 

الكلمة المشهورة التي قالها أبو َشِمر: »إذا 

كان ال ُيتوصل إلى ما ُيحتاُج إليه إال بما 

ال ُيحتاُج إليه، فقد صار ما ال ُيحتاج إليه 

بذلك صراحة  يبّين  فهو  إليه«)4))،  ُيحتاُج 

 ما في كتابه -إال ما ندر- 
ّ
ال لمًحا أن كل

مقصوٌد مراٌد، وليس هو استطراًدا؛ ألنه 

بأسطر  هذا  قبل  قال  وكان  إليه،  ُيحتاج 

قال:  هذا،  البيني  منهجه  يكشف  كالًما 

إياه،  ذّمك  في  )يريد  فيه  طك 
ّ
غل »وقد 

العهد  ا على  افتراضّيً قارًئا  وهو يخاطب 

به) بعُض ما رأيَت في أثنائه من مزٍح لم 

على  لْع 
ّ

تط لم  َبطالٍة  ومن  معناه،  تعرْف 

غورها، ولم تدرِ لم اجُتلبت، وال ألّي علٍة 

جدٍّ  وألي  بها،  ريَغ 
ُ
أ شيٍء  وأيُّ  فت، 

ّ
ل
ُ
ُتك

)4))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 38/1.

احُتمل ذلك الهْزل، وأليِّ رياضٍة ُتُجّشمْت 

تلك البطالة، ولم تدر أن المزاَح جدٌّ إذا 

اجُتلب ليكون علًة للجد، وأن البطالة وقاٌر 

فْت لتلك العاقبة«)5)).
ّ
ل
ُ
ورزانٌة، إذا ُتك

البينّي  منهجه  في  الجاحظ  إن  ا  حّقً

محبة  على  بعوا 
ُ
ط الناَس  أن  مدرٌك  هذا 

يكتِف  لم  لكنه  واالستخبار،  اإلخبار 

ا،  بالخبر، بل أضاف إليه تحلياًل اجتماعّيً

وبعض  ا،  اقتصادّيً وثالًثا  ا،  سياسّيً وثانًيا 

القول  يمكن  وعليه  النفسي))))؛  التحليل 

بأنه كان أبا التصنيف البيني في التراث 

العربي، ورائَد هذا الضرِب الموسوعي من 

بعده  يأِت  لم  أثره  أهمية  وعلى  التأليف، 

من يتقّرى سبيلَه حقَّ التقّري؛ وسّر ذلك 

بّيٌن؛ فإن هذا الضرب من أصعب ضروب 

التأليف؛ لحاجة المصنِّف فيه إلى معرفة 

واسعة، وعلم غزير، ونظر وتجربة، وهل 

الصفات  بتلك  يّتصف  عثمان  أبي  غيُر 

العالية، ويجمع تلك المعرفة المتشّعبة؟

سئل طه الحاجري عن سبب انقطاعه 

العربية،  كتاب  من  غيره  دون  للجاحظ 

ُتملُّ  وال  أدبه،  يشيخ  ال  رجٌل  هذا  فقال: 

صحبته، وسوف تجده جديًدا كلما عدَت 

إليه)))). 

)5))  انظر: الجاحظ، مصدر سابق، 37/1.

)))) انظر: محيي الدين الالذقاني، مرجع سابق، 76.

))))  انظر: محيي الدين الالذقاني، مرجع سابق، 27.
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مصادر ومراجع

شارل بلال، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ترجمة إبراهيم الكيالني، دار الفكر، دمشق، . )

ط األولى، )41)هـ/5)))م.

صالح بن الهادي رمضان، التفكير البيني، أسسه النظرية وأثره في دراسة اللغة العربية وآدابها، . 2

مركز دراسات اللغة العربية وآدابها، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، د.ط، 

))4)هـ.

عبدالسالم هارون، تهذيب الحيوان، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، ط الثانية، . )

)41)هـ/))))م.

عبداهلل باقازي، القصة في أدب الجاحظ، دار تهامة، جدة، ط األولى، 412)هـ/2)))م.. 4

عْمر بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبدالسالم هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، . 5

د.ط، د.ت.

المبرد، الكامل في اللغة واألدب، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، . )

415)هـ/5)))م.

الثانية، . ) ط  دمشق،  الفكر،  دار  للجاحظ،  البخالء  كتاب  في  القصص  فن  المبارك،  محمد 

))))هـ/))))م.

محمد بن حبيب، الـُمَحّبر، رواية أبي سعيد السكري، اعتنى بتصحيحه: الدكتورة إيلزة ليختن . )

شتيتر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، د.ط، د.ت.

محمد كرد علي، أمراء البيان، دار األمانة، بيروت، ط الثالثة، ))))هـ/))))م.. )

للكتاب، . 1) العامة  الهيئة المصرية  العربية، مكتبة األسرة،  آباء الحداثة  الدين الالذقاني،  محيي 

القاهرة، )211م. 

مركز الدراسات الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة، الدراسات البينية،  جامعة . ))

األميرة نورة بنت عبدالرحمن، د.ط، ))4)هـ/))21م.

ميشال عاصي، مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، بيروت، ط الثانية، . 2)

))))م.

نور الدين بنخود، الدراسات األدبية والتخصصية البينية، مركز دراسات اللغة العربية وآدابها، . ))

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، د.ط، ))4)هـ/))21م.

نور الدين بنخود، دليل الدراسات البينية العربية في اللغة واألدب واإلنسانيات، مركز دراسات . 4)

اللغة العربية وآدابها، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، د.ط، ))4)هـ/5)21م.
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أواًل: إطاللة على الشاعر 

إبراهيم األسود

وأدبائها حقًا  لألمة على شعرائها  إن 

أممهم  على  واألدباء  للشعراء  أن  كما 

يقوموا  أن  عليهم  األمة  حقًا الزمًا، وحق 

عن  ويذودوا  عقيدتها،  عن  بالدفاع 

حياضها، ويحفظوا بيضتها وأخالقها أن 

تمس بسوء، أو تطال بأذى. 

تقدرهم  أن  عليها  حقهم  من  وإن 

قدرهم، وتنزلهم المنزل الذي لهم، وتقوم 

بما يحفظ لهم كرامتهم وعيشهم وعزتهم، 

س آدابهم  أو -على األقل- أن َتْدُرَس وُتَدرِّ

وتلقي  وأشعارهم،  ومعارفهم  وعلومهم 

الضوء على آثارهم، وذلك أضعف اإليمان. 

وإن من الشعراء الذين لم ينالوا حظهم 

األسود  إبراهيم  الكبير  الشاعر  ذلك  من 

بروائع شعره  حوله  ِمن  الناس  بهر  الذي 

وأدبه، وأتى بالعجب العجاب في قصائده، 

حتى لقد قال فيه عالمة العربية األستاذ 

الدكتور سعد مصلوح: وإني ألحسبه ممن 

بقلم: د. ياسر مصطفى يوسف ❋

❋ أكاديمي من سوريا مقيم في الكويت.

الحـضـور الديني
في شـعر إبراهيم األسود

من خالل ديوانيه
»قصائد مسيلة للدموع«  و »بالنار على جسد ميت«
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رضيهم اإلبداع له أهاًل، فنزع به وبشعره 

إلى عرق كريم ضارب بجذوره في عمق 

النغم العربي األصيل)))، وقال فيه شيخنا 

هذا  اهلل:  حفظه  الطيان  حسان  محمد 

الشعر  إليه  ألقى  الذي  الفذُّ  الشاعر 

عليه  وعرض  مفاتيحه،  وملَّكه  مقاليده، 

بحوره، فهو يُعبُّ منها كيف يشاء)2). وقلت 

فيه أنا أيضًا: 

جميـــِل معنـــى  مـــن  الشـــعُر  ُألِيـــَن 
خليـــِل  ألبـــي  رائـــق  ولفـــظ 

فتـــًى دانـــت لـــه الفصحـــى بفضـــٍل
بالقبـــوِل  البالغـــة  وأذعنـــت 

فأربـــى قافيـــة  كل  فأبـــدع 
ِليِل))) الضَّ والملـــك  الكنـــديِّ  علـــى 

حقـــًا علمـــت  أديـــر  ٍإن  ونثـــر 
الســـبيِل  واضحـــة  صـــوب  بأنـــك 

منـــه صـــرت  أنـــك  الشـــعَر  لَِيْهـــِن 
الُمِعيـــِل مـــن  العيـــال  بمنزلـــة 

للشاعر  ميت  جسد  على  بالنار  ديوان  على  له  مقدمة  من   (((

إبراهيم األسود، طبعة دار آفاق عام 2017م، الطبعة األولى، 

ص: 6.  

)2) من تقديمه -حفظه اهلل- للحوار الذي أجراه كتابيًا الدكتور 

عبد اهلل غليس مع الشاعر إبراهيم األسود.

القيس،  امرؤ  الجاهلي  للشاعر  لقب  -بالتشديد-  الضلِّيل   (((

وخففتها هنا مراعاة للوزن الشعري. 

»أبـــا خليـــٍل« الجفـــون  ِمـــْلء  َفَنـــْم 
بالقليـــِل  تلهـــو  للنـــاس  ودع 
األسود شاعٌر  الحميد  عبد  وإبراهيم 

سوري الجنسية من مواليد مدينة هجين 

في محافظة دير الزور في شرقي سوريا 

عام 52))م، تعلم مبادئ القراءة والكتابة 

الخزنوي  معهد  في  ثم  ابتدائيتها  في 

الدراسة  فيهما  يكمل  أن  دون  الشرعي 

بمطالعة  عنها  استعاض  التي  الرسمية 

قارئًا  أنجب منه  خاصة وتحصيل منفرد 

نهمًا وشاعرًا خنذيذًا.

أول  وقال  5)))م،  عام  الكويت  جاء   

قصائده بعد ذلك بعام، متنقاًل بين أعمال 

بناء  شركة  في  حدادًا  عمل  إذ  عديدة؛ 

الكويت، ثم فراشًا  كانت تعمل في مطار 

في مكتب لشركة مقاوالت.

الشاعر  بأسباب  أسبابه  اتصلت 

المعروف أحمد مطر الذي كان يكتب في 

صحيفة القبس الكويتية اليومية، وأجرى 

يرتدي  قروي  بعنوان:  مطواًل  لقاء  معه 

عباءة امرئ القيس، فكان بعد ذلك يعترف 

له بالفضل الكبير.

العزيز  عبد  مؤسسة  في  عمل  ثم 

مصححًا  ثم  الشعري،  لإلبداع  البابطين 

في  متقلبًا  وظل  نشر،  دار  في  لغويًا 
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التسيار  ألقى عصا  حتى  المهن  أحضان 

واستقر في تركيا. 

صدر له العديد من الدواوين منها: 

إلى المقتولة ظلمًا، صدر عام ))))م.. )

أرجوان على شفة الجرح، صدر عام . 2

))))م.

من رماد القلب، صدر عام )211م.. )

شواخص )، صدر عام )211م.. 4

شواخص 4، صدر عام 1)21م.. 5

عام . ) صدر  للدموع،  مسيلة  قصائد 

))21م.

عام . ) صدر  ميت،  جسد  على  بالنار 

))21م.

لم . ) رائعة  وروايات  أخرى  دواوين  إلى 

تجد طريقها إلى النشر حتى اآلن. 

ثانيًا: الحضور الديني، 

مصطلحاته وأهميته

النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  يأخذ 

المشرفة حيزًا كبيرًا من اهتمام الشعراء 

فن  في  عليهما  ويعتمدون  المعتبرين، 

قصائدهم  في  به  ُيعنون  الذي  االقتباس 

المصدرين  هذين  كون  الفنية،  ولوحاتهم 

من مصادر التشريع اإلسالمي، بل أهمها 

إليهما  يبادر  مما  وألنهما  اإلطالق،  على 

والمراجعة  بالحفظ  العلم  وطلبة  الناس 

والمدارسة والفهم والمثاقفة. 

كالم  من  كالم  أي  يشتمل  وحينما 

أو نثرًا- على أي  البشر-حكمة أو شعرًا 

اتفاق  أو  عليهما  واعتضاد  إليهما  إشارة 

معهما فإنه يعطي الكالم جمااًل وحالوة، 

ويكسبه صحة وثباتًا وصدقًا. 

نصوص  إيراد  إلى  الشعراء  بادر  وعليه 
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منهما وفق ما تقتضيه الحاجة، وتستدعيه 

الصورة المطروقة، وتتطلبه الغاية المبتغاة 

من المعاني المرصوفة في القوالب اللفظية. 

وكلما كان الشاعر أمهر في استدعاء 

في  وأحكم  النبوي،  أو  القرآني  النص 

المناسب  المكان  في  ووضعه  استيراده 

في  وأبرع  المنشود،  للغرض  وتوظيفه 

والفاصلة  الشعرية  القافية  بين  التوفيق 

الروعة  وإلى  أجمل،  النص  كان  القرآنية 

والحسن أقرب وأمثل.  

فن  في  عنه  يعبر  االستدعاء  وهذا 

البالغة باالقتباس: وهو تضمين النثر أو 

الشعر شيئًا من القرآن الكريم أو الحديث 

الشريف من غير داللة على أنه منهما)4)، 

ر في الكالم  وأجاز علماء البالغة أن يغيَّ

واألثر المقتبس قلياًل، وإذا دل على النقل 

)4) البالغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين، طبعة دار 

المعارف بمصر، ص: 270.

أو أشار إليه كان تضمينًا)5).

أن  اليوم  المعاصرين  بعض  ويجيز 

إدخال  وهو:  ًا،  تناصَّ التضمين  يسمي 

الشاعر أو الناثر تركيبًا مشهورًا، أو معنى 

نصه،  في  معروفًا  مصطلحًا  أو  مأثورًا 

وقد يكون بقصد ووعي؛ فيعمد فيه إلى 

اإلشارة إلى النص الذي اقتبس منه، وقد 

به  فيأتي  ومحفوظات  ترسب  ناتج  يكون 

من غير قصد))).

ويذكر أولو الشأن في ذلك أن تقاطع 

النص مع نصوص أخرى سابقة منه تناص 

حرفي، وتناص روحي. 

محمد  تأليف  والبديع،  والبيان  المعاني  في  الصنيع  )5) حسن 

البسيوني البيباني، طبعة كشيدة في مصر، الطبعة األولى 

عام 2017م، ص: 259، 261.

في  بحث  د. عبد اهلل غليس،  زيدون،  ابن  التناص في شعر   (((

 ،98 ص:  السويس،  قناة  بجامعة  والحضارة  التراث  مجلة 

وانظر كذلك في: »شرحا أبي العالء والخطيب التبريزي على 

إيهاب عبد  تأليف:  نحوية صرفية«،  دراسة  تمام  أبي  ديوان 

الحميد عبد الصادق سالمة، الناشر: رسالة ماجستير - كلية 

دار العلوم - جامعة القاهرة، عام النشر: 2012 م، ص: 266.

كلما كان الشاعر أمهر في استدعاء النص القرآني أو النبوي، 

وأحكم في استيراده ووضعه في المكان المناسب 

وتوظيفه للغرض المنشود، وأبرع في التوفيق 

بين القافية الشعرية والفاصلة القرآنية 

كان النص أجمل، وإلى الروعة والحسن أقرب وأمثل.
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الحضور الديني 

في شعر إبراهيم األسود

قدرة  األسود  إبراهيم  الفحل  للشاعر 

بل  الديني،  النص  استحضار  على  فائقة 

وهذا  ذلك،  على  الشعراء  أمكن  من  إنه 

الدكتور  حوار  من  علمنا  -فيما  يرجع 

لعة عبد اهلل غليس معه- إلى حفظه  الطُّ

السنة  نصوص  من  وكثيرًا  الكريم  القرآن 

واللغة  التاريخ  وكتب  وأحاديثها  المشرفة 

وكنت  فيه:  يقول  إذ  وغيرها،  واألدب 

أحفظ ألفية ابن مالك ليس إال ألنها شعر، 

وأيضًا جوهرة التوحيد وبعض البعض من 

شعر  من  يدي  عليه  تقع  وما  المنظومات 

وأدب، وقرأت جملة من كتب الفقه والتاريخ 

والمغازي والسير، وكانت تأخذ بلبي كتب 

الحديث الشريف ويأسرني جمال وإيجاز 

عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  كالم  وبالغة 

وسلم، وهذا كله إلى جانب القرآن الكريم 

اللغة  الذي شكل لدي رصيدًا رصينًا من 

ببياٍن  به  أحقق  أن  استطعت  الصحيحة، 

سوّي قوّي ترجمة للصعوبات التي لقيتها 

حين ألقيت في يم الحياة مكتوفًا))).

ويبين عن هذا أكثر بقوله: 

أمتـــاح من لغـــة الكتـــاب ومـــن َمعيـ
القدماِء وبدائـــع  المصطفـــى  ـــــــــِن 

والخليل وســـيبويـ جّنـــي  ابـــن  لغـــة 
والفـــّراِء))) والليـــِث  وقطرٍب  ـــــــــِه 
المح  خليل  أبي  شعر  في  فالقارئ 

موزعًا  الديني  بالنص  وإعجابًا  انبهارًا 

بين القرآن والحديث ، مما يعكس اإليمان 

العميق والالمتناهي ببالغة القرآن الكريم 

أعلى  وأنه  وجماًل،  وتراكيب  وأسلوبًا  لغة 

الكالم فصاحة وبالغة على حد تعبير أبي 

ْشَعارِ 
اأْلَ ْم َرُجٌل أَْعلَُم بِ

ُ
ِ َما َفيك

َّ
الوليد: َواهلل

هِ ِمنِّي،  َقِصيَدتِ َرَجِزهِ َواَل بِ ِمنِّي، َواَل أَْعلَُم بِ

َهَذا  ُه  ُيْشبِ َما   ِ
َّ

َواهلل  ، اْلِجنِّ َأْشَعارِ  بِ َواَل 

هِ  َقْولِ نَّ لِ ِ إِ
َّ

 َشْيًئا ِمْن َهَذا، َواهلل
ُ
ِذي َيُقول الَّ

ُه  نَّ نَّ َعلَْيهِ َلَطاَلَوًة، َوإِ  َحاَلَوًة، َوإِ
ُ
ِذي َيُقول الَّ

و َوَما 
ُ
ُه َلَيْعل نَّ ُه، َوإِ

ُ
َلُمْثِمٌر أَْعاَلُه، ُمْغِدٌق أَْسَفل

معه  أجراه   pdf الـ  النت بصيغة  ))) حوار مكتوب موجود على 

الدكتور محمد  أستاذنا  له  وقدم  غليس  اهلل  عبد  الدكتور 

حسان الطيان حفظ اهلل الجميع، ص: 10. 

))) المرجع السابق ص: 11.

للشاعر الفحل 

إبراهيم األسود 

قدرة فائقة على استحضار 

النص الديني، بل إنه من 

أمكن الشعراء على ذلك.
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ُم َما َتْحَتُه))). ُه َلُيَحطِّ نَّ ُيَعلَى، َوإِ

كما أنه تأكيد منه على أن الشاعر مهما 

عال كعبه في باب البالغة، وتأكد تمكنه من 

ناصية الفصاحة؛ فإنه لن يبلغ عشر معشار 

بالغة ذلك الكالم الرباني والنبوي العاليين، 

بل هو مفتقر إليهما في علمه وثقافته وأدبه 

وشعره، ومعتمد على تقريراتهما في ترسيخ 

فكرة، أو تثبيت حكمة، أو معالجة خطأ، أو 

محاربة فساد ما. 

الحر  للشاعر  مثال  األسود  وإبراهيم 

الظلم  على  والثائر  وفكرًا،  ونفسًا  عقاًل 

خزي  أي  ضد  والمنتفض  والجبروت، 

لكل  والرافض  وطغيان،  وانحراف  وذل 

صور النفاق والتلون والتخفي وراء ألقاب 

في  وجد  وقد  خداعة،  ومظاهر  وألفاظ 

له  وُمعينًا  َمعينًا  والنبوي  القرآني  النص 

على حربه تلك، ومبلغًا إياه غايته النبيلة 

ومقاصده الجليلة. 

كما أنه مرسل برسالة لكل مبتدئ في 

أنه  آلدابها  ومبتغ  للغة  وطالب  الطريق 

حفظًا  السنة  وبتلك  الكتاب  بهذا  عليك 

السلف  مذهب  على  الرشاد  سبيل  إلى  والهداية  االعتقاد   (((

علي  بن  الحسين  بن  أحمد  المؤلف:  الحديث،  وأصحاب 

البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن 

)المتوفى: 458هـ)، المحقق: أحمد عصام الكاتب، الناشر: 

دار اآلفاق الجديدة - بيروت، الطبعة: األولى، 1401، ص: 

 .268

األولى  الخطوة  فهما  ودراسة،  ووعيًا 

المتعينة لك، ثم انطلْق بعدهما إلى باقي 

كتب األدب. 

األسود  إبراهيم  بشعر  أولعُت  وقد 

حضور  رأسها  على  يأتي  عدة،  ألسباب 

الشرعية  والنصوص  الدينية  المفردات 

بدافع  ذلك  إلى  مدفوعًا  شعره،  في 

اختصاصي الشرعي العام والدقيق، وقد 

وجدت في شعره مادة دسمة روت غلتي، 

وأرضت طموحي، وأطربت قلبي، وأمتعت 

قيثارة  لساني، وصارت  بها  أذني، وجرى 

فيسعد  األلحان  أروع  خاللها  من  أعزف 

بها الرفقة والخالن. 

السرعة  وجه  على  طالعت  وعندما 

ديواَنيه الرائعين )قصائد مسيلة للدموع) 

و)بالنار على جسد ميت)، وتتبعت شعره 

ذلك  من  أدهشني  التواصل؛  وسائل  على 

أن  ورأيت  الوفير،  والقدر  الكبير  الكم 

مسلطًا  المواضع  بعض  منها  أتناول 

الضوء على روعتها ومجليًا لوجوه الجمال 

النهاية  في  ومبينًا  أكمامها،  من  المنبعثة 

المتنبي  عند  ينتهي  ال  اإلبداع  أن  على 

وأبي العالء والبارودي وغيرهم، والشاعر 

يمكن  وأّنى  حين،  كل  في  موجود  الفحل 

األسباب  نوفر  حينما  مثله  نستنسخ  أن 
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المناسبة  األجواء  ونهيئ  والمقدمات، 

الحياة  بوسائل  وإمداده  برعايته  لوالدته 

الكريمة والشريفة.

مواطن الجمال

الجمال  مواطن  خالل  من  سنتعرف 

اآلتية أن جمال الشعر ال يكون بالضرورة 

والتزويق  المجاز  صور  في  دائمًا  أو 

اللفظي، وإنما جماله وسحره وتأثيره في 

بأي  القلب  في  وفعله  النفس  إلى  نفاذه 

صورة من صور الفعالية والتأثير، وما من 

شيء هو أقوى تأثيرًا في النفس من كالم 

اهلل تعالى وما صح من حديث رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم؛ لما يشتمالن عليه 

ألحد  ليست  وفصاحة  عالية  بالغة  من 

لنا  ويعترف  القارئ  وسيعرف  غيرهما، 

بصدق ما نقول ونقرر الحقًا عندما نقف 

فإليه  البديعة،  الجمال  مواطن  على  به 

وإليكموها - أيها القارئ - على طبق من 

ذهب.

الموطن األول

ومـــن أدعياء الشـــعر من عـــاب أنني
شـــربت وأهـــل الجاهلية مـــن كأس 

ويعـــرض عـــن شـــعري وينفـــر طبعه
كمـــا ينفر الشـــيطان من آية الكرســـي 

بعض الناس يعاني نفسيًا من الشعر، 

بينه  كان  لو  ويود  سماعه،  من  ويتضايق 

وبين الشعر أودية وقفار، ودهور وأعصار، 

اق: وفي مثل هؤالء قال ِسَراُج الدين الَورَّ

ُأَنـــاس أُصـــوُن أديـــَم وجهـــي َعـــن 
األديـــُب ِعْندُهـــم  المـــوِت  لقـــاُء 

َبِغيـــٌض عندُهـــُم  الشـــعر  َوَربُّ 
»حَبيـــُب« َلُهـــُم  بـــِه  َواَفـــى  َوَلـــْو 

يقصد أبا تمام رحمه اهلل، ولربما كان 

حتى  هؤالء  مثل  من  عانى  قد  شاعرنا 

الموطن،  هذا  في  ما صدرناه  فيهم  قال 

السنة  من  رائعًا  استدعاء  فيه  مستدعيًا 

المطهرة ما يصور حالة من يؤذيه سماع 

شعر أبي خليل  فينفر منه ويأبى سماعه 

اإلنساُن  يدفع  الذي  الشيطان  بحالة 

الكرسي،  آية  بتالوته  عنه  وساوسه 

رواه  الذي  الحديث  إلى  بهذا  يشير  وهو 

هريرة  أبي  عن  صحيحه  في  البخاري 

َذا  رضي اهلل عنه، وفيه قال الشيطان له: إِ

 : ـْرِسيِّ
ُ
الك آَيـَة  َفاْقَرْأ  ِفـَراِشَك،  َلى  إِ أََوْيـَت 

وُم﴾ )البقرة:  الَّ ُهَو الَحيُّ الَقيُّ َلَه إِ  اَل إِ
ُ َّ
﴿اهلل

َيَزاَل  َلْن  َك  نَّ َفإِ اآلَيَة،  َم  َتْختِ ى  َحتَّ  ،(255

َك َشْيَطاٌن  ِ َحاِفٌظ، َواَل َيْقَرَبنَّ
َّ

َعلَْيَك ِمَن اهلل

َح. ى ُتْصبِ َحتَّ
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أو  هدف  لخدمة  االقتباس  أروع  ما  أال 

تصوير حالة أو تقرير فكرة أو بيان هيئة ما.

الموطن الثاني

عهـــد للكواعـــب  مـــا  ولعمـــري 
ميثـــاق  مـــن  للزمـــان  وال  ال 

ســـعيرًا حشـــاي  فـــي  أذكيـــن  هـــن 
واحتراقـــي  لوعتـــي  يباليـــن  لـــم 

برشـــٍق للفـــؤاد  وتصديـــن 
واألحـــداق  اللحـــاظ  ســـهام  مـــن 

الــــ فهـــام  حليهـــن  الســـمَع  أيقـــظ 
بالســـوق واألعناق)1)) طرف مســـحًا 
النساء  على  الشعراء  من  كثير  ينعى 

العهد  على  اإلقامة  وقلة  الوفاء  ضعف 

وكثرة دلهن على العشاق، وقد قال فيهن 

ناصيف اليازجي: 

جديـــُد هـــوًى  النِّســـاِء  ألفئـــدِة 
قديـــُم هـــوًى  َلُهـــنَّ  مـــا  ولكـــن 

)1)) قصائد مسيلة للدموع، ص: 54، 55.

ضيفـــًا الُحـــبُّ  قلوَبهـــنَّ  يـــزوُر 
يقيـــُم فـــال  حيـــِل  الرَّ قـــَدِم  علـــى 
في  بدعًا  األسود  إبراهيم  يكن  ولم 

الرجال فقد عانى منهن -على ما يبدو- كما 

عانى من قبله، فقال ما سقناه أول الموطن.

األبيات  تلك  من  األخير  البيت  ولعل 

يذكرك بقوله تعالى في اآلية )) من سورة 

)ص): ﴿فطفق مسحًا بالسوق واألعناق﴾، 

لكن الروعة التي ال تتناهى والجمال الذي 

ال يحد يكمن في دقة تطويع النص القرآني 

مغايرًا  يكون  يكاد  معنى  في  واستعماله 

وسياقها  بنائها  وفق  اآلية  من  يتبادر  لما 

وأحداثها، فسليمان هناك َكاَن َيْمَسُح بيده 

َعْنَها  اْلُغَباَر  َوَيْكِشُف  َوأَْعَناَقَها،  ُسوَقَها 

يجيل  الشاعر  راح  وهاهنا  َلها))))،  ا  ُحّبً

وعنق  في ساق  وليس  لكن طرفه،  أيضًا، 

الحسان،  وأعناق  سوق  في  بل  الحصان، 

فهل أدركت مجالي الروعة معي. 

أحمد  تحقيق:  لقرطبي  لإلمام  القرآن  ألحكام  الجامع   ((((

المصرية  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني 

- القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م، 196/15.

اتخذ الشاعر موقفًا واضحًا من أولئك المتعالمين -ال العلماء- 

الذين يتسترون بالدين، ويمتطون صهوة العلم في سبيل 

الوصول إلى غايات مرذولة وأهداف غير سليمة.
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الموطن الثالث

يقول في ديوان: قصائد مسيلة للدموع، 

ومن قصيدة له بعنوان:

َتُه ُســـرَّ الرحمـــن  قـــدس  وشـــيخنا 
يدرينـــا  كان  مـــا  تحتهـــا  فبالـــذي 

فـــي فمـــه )أنمـــا الدنيـــا) وفـــي دمه
)إنـــا محيوك يا ســـلمى فحيينـــا))1))
اتخذ الشاعر أبو خليل موقفًا واضحًا 

من أولئك المتعالمين -ال العلماء- الذين 

العلم  صهوة  ويمتطون  بالدين،  يتسترون 

مرذولة  غايات  إلى  الوصول  سبيل  في 

فيهم  قال  ما  على  سليمة،  غير  وأهداف 

عبد اهلل بن المبارك رحمه اهلل: 

باِزيـــًا لـــُه  الديـــن  جاِعـــَل  يـــا 
المســـاكين أمـــواَل  يصيـــُد 

ولّذاتهـــا للدنيـــا  احتلـــَت 
بالديـــن تــــذهُب  بــــحـــــيلٍة 

بعَدمـــا بهـــا  مجنونـــًا  وصـــرَت 
للمجانيـــن دواًء  كنـــَت 

كمـــا بُدنيـــا  الديـــن  تبِـــع  ال 
الرهابيـــن ضـــاّلُل  يفَعـــُل 

َمضـــى فيمـــا  رواياُتـــَك  أيـــَن 
ســـيرين وابـــن  عـــوٍن  ابـــن  عـــن 

)2)) بالنار على جسد ميت، ص: 145. 

فـــي والقـــوُل  أحاديُثـــَك  أيـــن 
الســـالطين أبـــواِب  لـــزوِم 

َكـــذا ومـــاذا  أكِرهـــت  تقـــوُل 
الطيـــن فـــي  العلـــم  حمـــاُر  زّل 
وينعي أبو خليل على ذلك الصنف من 

الناس  يزهدون  يفتؤون  ال  الذين  العلماء 

ويصورونها  عنها،  وينفرونهم  الدنيا،  في 

في أعينهم جيفة، وأنها ال تعدو أن تكون 

بآيات  ذلك  ويعضدون  المعاد،  عن  ملهاة 

سورة  في  تعالى  قوله  مثل  من  قرآنية 

ْنَيا  َما اْلَحَياُة الدُّ الحديد )٢٠): ﴿اْعلَُموا أَنَّ

ٌر ِفي 
ُ
ْم َوَتَكاث

ُ
يَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنك ٌب َوَلْهٌو َوزِ َلعِ

اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلد﴾.

إلى  وسيلة  إال  منهم  هذا  ما  ولكن 

أطماع قبيحة، فاللسان يجري بذاك ولكن 

يحب  إنه  تمامًا،  بالعكس  يخفق  الجنان 

إنه  كرهه،  ويدعي  اللسان  منه  ينفر  ما 

يهوى المال، ويغرى بعشق الغيد الحسان، 

في  ويسري  دمه،  في  ذلك  كل  ويجري 

شرايينه، ويردد في سره قول بشامة بن 

حزن النهشلي: 

فحّيينـــا ســـلمى  يـــا  محّيـــوِك  إّنـــا 
وإْن ســـقيِت كراَم الناِس فاســـقينا))))

)))) ديوان الحماسة ألبي تمام بشرح األعلم الشنتمري، وبتحقيق 

د. علي المفضل حمودان، طبعة دار الفكر بدمشق، الطبعة 

األولى عام 1992م، 1/ 367.
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التوظيف  هذا  إن  قلت:  إن  أبالغ  وال 

الرائع للتراث -إن صح التعبير- من أروع 

ما قرأت في عالم الشعر قديمًا وحديثًا.

في  قاله  ما  المعنى  هذا  في  ويقاربه 

المية الغجر: 

كافـــرة وهـــي  أمريـــكا  وكلمـــا 
بلى المسلمون  يقول  ألســـت،  قالت: 

الموطن الرابع

عليهـــا للعامليـــن  زكاة  خـــذ 
من همومـــي فقـــد بلغـــن النصابا)1)) 
وأدق  االقتباس،  أروع هذا  ما  ويا هلل 

هذا التصوير تضمينًا وتناّصًا، إنه يعكس 

إلمامًا ال بأس به بأبواب الفقه اإلسالمي، 

ويبين عن خلفية ثقافية وشرعية ُيتعجب 

منها في الشاعر، ال تقلياًل من شأن أبي 

خليل أو وضعًا من منزلته، ولكن أن يجمع 

العالي  وشعره  الراقي  أدبه  إلى  الشاعر 

تضلعًا من معين الشريعة ومعرفة تقارب 

المنتهى  إليه  ما  فذلك  فيه  االختصاص 

في عالم الشعر. 

في  األسود  إبراهيم  اعتمد  لقد 

تعالى  اهلل  كتاب  على  السابقة  األبيات 

)4))  ديوان بالنار على جسد ميت، ص: 104.

لما  الَحل  وطلب  حبه،  حالة  تقرير  في 

يعانيه في باب العشق ويقاسيه على يد 

الحبيب، فاستعمل قوله تعالى في سورة 

ْلُفَقَراءِ  لِ َدَقاُت  الصَّ َما  نَّ ﴿إِ  :((1( التوبة 

َفةِ  َواْلُمَؤلَّ َعلَْيَها  يَن  َواْلَعاِملِ يِن  َواْلَمَساكِ

يِل  ِميَن َوِفي َسبِ َقاِب َواْلَغارِ وُبُهْم َوِفي الرِّ
ُ
ل
ُ
ق

 
ُ َّ
َواهلل  ِ

َّ
اهلل ِمَن  َفِريَضًة  يِل  بِ السَّ َواْبِن   ِ

َّ
اهلل

مصارف  عن  يبين  الذي  َحِكيٌم﴾،  يٌم  َعلِ

الزكاة ويحددها -ومن جملتهم العاملين 

دفع  ويوجب  لها-  والجابين  الزكاة  على 

نصيب منها إليهم.

ويرى الشاعر أن همومه - كما المال 

- بلغت حدًا كبيرًا ومنسوبًا مرتفعًا غير 

طبيعي، يشبه مال الزكاة إذا بلغ النصاب 

لمن  وُحقَّ  والفقير،  اهلل  حق  فيه  ووجب 

يعمل عليه ويسعى في جلبه أن يأخذ منه، 

على  عملت  قد  الحبيب  أيها  أنت  وأنت 

وزيادتها  إيجادها  في  وتسببت  همومي 

إلى حد ال أطيقه، وعليه يجب عليك أن 

تأخذ نصيبًا مفروضًا من همومي كونك 

من العاملين عليها، وبعبارة أخرى أنه يريد 

ْل معي وأعني على همومي  أن يقول: تحمَّ

التي ما عاد لي على حملها صبر وال جلد، 

وال  نفسي  عن  دفعها  على  أستطيع  وال 

صرفها عن فؤادي. 
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القارئ  أيها  كطربي  لهذا  فهل طربت 

العزيز؟!!.

الموطن الخامس

خالقنـــا قـــول  فينـــا  ليصـــدق  إنـــا 
في محكـــم الذكر ويـــل للمصلينا)1))
سورة  في  تعالى  قوله  جميعًا  نحفظ 

ِذيَن ُهْم  ْلُمَصلِّيَن )4) الَّ الماعون: ﴿َفَوْيٌل لِ

ِهْم َساُهوَن )5)﴾. َعْن َصاَلتِ

والعتاب  اللوم  مقام  في  ونستحضره 

رها  ر في أداء الصالة أو أخَّ إن امرؤ قصَّ

عن وقت االختيار إلى وقت الحرمة، لكن 

في  ويقتبس  شعر،  في  ذلك  يستعمل  أن 

قصيدة فذلك ما يحتاج إلى براعة وتمكن 

ال يتأتى إال ألبي خليل وأمثاله، وقد أبدع 

أيما إبداع في ذلك، ورسم صورة فنية ال 

تضارع في ذلك.  

اآلية  هذه  اقتباس  يكون  أن  على 

تعليمية  غاية  وبسبيل  هادفًا  اقتباسًا 

الذي  الوجه  على  ال  سامية،  وإرشادية 

استعمله فيه أبو نواس في قوله: 

تســـكنها للعبـــاد  المســـاجد  دع 
وقـــف علـــى دكـــة الخّمار واســـقينا

)5)) ديوان بالنار على جسد ميت، ص: 140. 

مـــا قـــال ربـــك ويل للـــذي شـــربوا
للمصلينـــا ويـــل  ربـــك  قـــال  بـــل 

إن الـــذي شـــربوا في شـــربهم طربوا
دينـــا وال  دنيـــا  ال  المصليـــن  ان 
ْن  إِ نواس،  أبي  قول  من  باهلل  نعوذ 

صحت نسبته إليه أو لم تصح.

الموطن السادس:

 وعجـــل بقـــرض جـــر نفعـــًا فإننـــي
امـــرؤ حـــل بـــي فقر أحـــل لـــي الربا 

أنـــا القانـــع المعتـــر فـــي حيـــن جائز
يتســـببا)1)) أن  الشـــرع  فـــي  أليهمـــا 
لطيفان  اقتباسان  البيتين  هذين  في 

من  والثاني  السنة  من  واحد  مختلفان، 

الحديث  إلى  إلماح  فيه  فاألول  القرآن، 

الموقوف على النبي صلى اهلل عليه وسلم 

يِّ َصلَّى  بِ ْبِن ُعَبْيٍد َصاِحِب النَّ من َفَضاَلَة 

لُّ َقْرٍض َجرَّ 
ُ
ُه َقاَل: » ك َم أَنَّ  َعلَْيهِ َوَسلَّ

ُ
اهلل

َبا «)))). َمْنَفَعًة َفُهَو َوْجٌه ِمْن ُوُجوهِ الرِّ

ويريد شاعرنا القول: إنني امرؤ فقير 

ما  وفقد  المال  عدم  من  أعاني   ، معدم 

)))) ديوان بالنار على جسد ميت، ص:154.

)))) السنن الكبرى، لإلمام البيهقي )المتوفى: 458هـ)، المحقق: 

محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م، برقم 10933.
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درجة  إلى  جوعتي  ويسكت  رمقي  يسد 

تبيح  الضرورات  أن  وبما  الضرورة، 

فال   ، لي  يجوز  الربا  فإن  المحظورات، 

على  نفعًا  يجر  ما  تقرضني  أن  من  مانع 

الرغم من تحريم ذلك المؤكد في السنة.

أما في البيت الثاني ففيه تضمين لقوله 

﴿َواْلُبْدَن   :(((( الحج  سورة  في  تعالى 

ْم ِفيَها َخْيٌر 
ُ
ِ َلك

َّ
ِر اهلل ْم ِمْن َشَعائِ

ُ
َجَعْلَناَها َلك

َذا َوَجَبْت   َفإِ
ِ َعلَْيَها َصَوافَّ

َّ
ُروا اْسَم اهلل

ُ
َفاْذك

َع َواْلُمْعَترَّ  ُموا اْلَقانِ وا ِمْنَها َوأَْطعِ
ُ
ل
ُ
ُجُنوُبَها َفك

ُروَن﴾، 
ُ
َتْشك ْم 

ُ
ك َلَعلَّ ْم 

ُ
َلك ْرَناَها  َسخَّ َك  َكَذلِ

وهو بذلك يرسل برسالة للحبيب أنه كما 

أرشد تعالى الحاج والمضحي أن يأكل من 

الهدي ويطعم من األضحية القانع - َوهو 

عن  ببلغته  المستغني  المتعفف  الفقير 

ُع   َيْقنِ
ُ
ُجل سؤال الناس، من قولنا: َقَنَع الرَّ

وِن ِفي اْلَماِضي  َفْتِح النُّ بِ َذا َسَأَل،  إِ ُنوًعا 
ُ
ق

ِذي  الَّ اْلُمْسَتْقَبِل - والمعتر:  ِفي  َوَكْسِرَها 

ُب ما عندك، سائاًل كان أو 
ُ
َك َيْطل َيِطيُف بِ

الحبيب  أيها   - فاعتبرني  كذا  ساكتًا))))، 

طعام  من  ولتطعمني  معترًا،  أو  قانعًا   -

قربك، وتسقيني من شراب أنسك.

)))) تفسير الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي، بتحقيق: أحمد 

 - المصرية  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني 

القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م 12/ 64.

هذه  طعم  أتحسس  إني  سادة:  يا 

اإلجادة في حلقي وبين أضراسي!

التناص في شعر التفعيلة

عند  الديني  الحضور  يقتصر  لم 

إبراهيم األسود في الشعر العمودي الذي 

يعد فارسه الموهوب، بل حضر لديه في 

شعر التفعيلة على قلة طرقه له وتوجسه 

منه))))، فقد كانت له فيه هذه الشاخصة 

اللطيف،  االقتباس  هذا  على  المشتملة 

يقول متعه اهلل بالعافية: 

صوت عا 

مأل الفضاء مجلجا 

صوت فقط..

ال شيء غير الصوت قط

قال: الشام عليكم

قالوا: ها 

نادى: ألست بربكم؟

ُذِهل الما 

قالوا: نعم ...

قالوا: بلى ...

وتضاءلت أنات » ال « بين الغلط

أو ما هناك )ابن جا( 

يضع العمامة 

ثم يعلن صائحًا: 

غلط.. غلط

)))) قصائد مسيلة للدموع، ص: 18، 19.
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إن السام له نمط 

إن السام اليعربي 

با نقط! 

ففي هذه القطعة يقتبس الشاعر من 

ْذ  سورة األعراف )2)))  قوله تعالى: ﴿َوإِ

َتُهْم  يَّ ِهْم ُذرِّ ُهورِ
ُ
ي آَدَم ِمْن ظ َك ِمْن َبنِ أََخَذ َربُّ

وا 
ُ
ْم َقال

ُ
ك َربِّ َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنُفِسِهْم أََلْسُت بِ

ا َعْن  نَّ
ُ
ا ك نَّ وا َيْوَم اْلِقَياَمةِ إِ

ُ
َبلَى َشِهْدَنا أَْن َتُقول

يَن﴾، ليصور حال بعض الطغاة  َهَذا َغاِفلِ

اإلله،  مقام  أنفسهم  أقاموا  أنهم  على 

وجعلوا منها أربابًا يطلقون األحكام على 

الخلق، وال يجدون من يرفضها أو يأباها 

المعترض  وجد  وإال  عليها،  يعترض  أو 

مرورًا  واالضطهاد  األذى  أنواع  جميع 

بالقتل  وانتهاء  الحرية،  وحبس  بالسجن 

الطاغية  فإن  هنا  ومن  األرواح،  وإزهاق 

يحس من نفسه أنه رب من األرباب، وال 

بربكم...  ألست  بعدها:  يقول  أن  غرو 

ويقول الضعفاء والمتخاذلون والمتنفذون 

وذوو المصالح والمنافع الخاصة: بلى. 

وإن  رائع  اقتباس  القطعة  في  وثمة 

قول  اقتباس  وهو  دينيًا،  يحوِ حضورًا  لم 

الشاعر والفارس سحيم بن وثيل بن عمرو 

التميمي الذي تمثل به الحجاج بن يوسف 

الثقفي يوم ولي على الكوفة أميرًا: 

الثنايـــا وطـــالع  جـــال  ابـــن  أنـــا 
تعرفونـــي العمامـــة  أضـــع  متـــى 
وكأنه يقصد أن يقول: أو ما فيكم من 

يتصدى للظلم ويرد الحقوق إلى أصحابها 

واألمور إلى نصابها... فأي اقتباس جميل 

ومحكم هذا. 

خاتمة

وهكذا نجد أن الشاعر الكبير إبراهيم 

أيما  الشعر  ناصية  من  متمكن  األسود 

ويتمتع  وإحكامًا،  وأصالة  جزالة  تمكن، 

إتقان  بكل  قادرة  وفذة  عظيمة  بموهبة 

على استثمار الحصيلة اللغوية المخزونة 

المركوزة  الدينية  والمعلومات  عقله،  في 

في قلبه؛ لتسخيرها في معالجة قضايا 

العالقة ومحاربة  وتناول مشاكلها  األمة، 

ما يتهددها من مخاطر ومخاوف. 

إعطاء  وفقت في  أكون  أن  وأرجو  هذا 

التي  العظمة  حالة  عن  مقتضبة  صورة 

األمواج،  المتاطم  البحر  هذا  تلف 

البيان  هذا  يعكسه  التي  الصورة  وجمال 

القائم على أحكم أسس وأوثق أركان، واهلل 

من وراء القصد، وعليه التكان.
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إذا كان الشعر، هو أقدر الفنون على 

فإن  الروحانية،  بالوسائل  الجمال  تقديم 

فن  في  يخلفوا  لم  اإلسالم  قبل  العرب 

من الفنون ما خلفوه في فن الشعر، ولم 

كان  حتى  فيه.  إبداعهم  فن  في  يبدعوا 

ونشاطا  أصالة  الفنية  الممارسات  أكثر 

وآمالهم  الناس  ألفكار  ومسايرة  ونضجا 

وآالمهم.

وإن كان أي حديث عن »علم الجمال« 

في نسخته العربية يظل بعيد المنال، رغم 

بعض  بها  قام  التي  الجادة  المجهودات 

الباحثين، والمحاوالت الرصينة المبذولة 

القول  يمكن  المقابل  ففي  وهناك،  هنا 

ممارسة  توجد  حيث  يوجد  الجمال  إن 

الفنية  فنية ناضجة وأصيلة. والممارسة 

اإلنسان.  يوجد  حيثما  توجد  األصيلة 

الشعر  في  والجمال  األخالق  وتجليات 

ال  ضرورة  اإلسالم،  مجيء  قبل  العربي 

مناص منها ألي باحث في الشعر العربي 

والثقافة العربية، ذلك ألن الشعر هو أهم 

ما وصلنا من المنظومة الثقافية للمرحلة. 

ومن ثمة فهو مفتاح أساس لفهم المرحلة 

واستكشاف تضاريسها الفنية والفكرية.

 

1 - األخالق الدينية

وسلم:  عليه  اهلل  الرسول صلى  قال 

»إنما ُبعثُت ألتمم مكارم األخالق«، فقد 

كانت األخالق حاضرة في اإلنتاج الفني 

مستوى  في  نختلف  قد  إذ  الجاهلي، 

حضور هذا النمط في اإلبداع وفي مدى 

توجيهه له وتغلغله فيه، غير أننا ال يمكن 

أن نختلف في اشتغاله بدءا. وال نستبعد 

بقلم: د. عبد الفتاح شهيد ❋

❋ أكاديمي من المغرب، أستاذ النقد األدبي في جامعة موالي سليمان. 

القيم الخلقية في الشعرية العربية 
قـبــل اإلســـالم
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أن يكون العربي قد تأثر بشكل أو بآخر 

في  الدائرة  الدينية  والقيم  بالمفاهيم 

الرأي  من  الرغم  »فعلى  المرحلة.  تلك 

الجاهلي  العصر  يسم  الذي  العام 

أن  المرجح  فمن  وثنيا،  عصرا  بكونه 

بالتعاليم  تأثروا  ممن  كثيرا  هناك 

أن  كما  اإلسالم،  نزول  قبل  السماوية 

الجاهلية  هناك نسبة معتبرة من عرب 

تعاليمها  وطبقت  المسيحية  اعتنقت 

أيضا  فهناك  ثمة  ومن  وفعال«))).  قوال 

واألبيات  القصائد  من  معتبرة  نسبة 

األخالق  اشتغلت خاللها  التي  الشعرية 

المسيحية، وظهرت بطريقة مباشرة أو 

مواربة.  ونستغرب حقا من ذلك الحكم 

البات الذي أطلقه عز الدين إسماعيل، 

بوبعيو،  بوجمعة  د.  الجاهلي،  الشعر  في  القيم  جدلية   (((

ص: 26-25.

العربي  الشعر  ينزع  »لم  أنه  يؤكد  وهو 

وهو  ديني«)2).  منزع  أي  نشأته  منذ 

حكم ال يصمد أمام الكثير من األشعار 

التي بدت متأثرة بتعاليم الديانات التي 

المست فؤاد اإلنسان الجاهلي. 

وقد حوى شعر النابغة الذبياني كثيرا 

الحمولة  ذات  والعبارات  المفاهيم  من 

بمبادئ  النابغة  إيمان  كان  وإن  الدينية؛ 

دائرة  ضمن  يقع  ال  عدمه  أو  المسيحية 

الكتب  على  اطالعه  فإن  اهتمامنا، 

وقيمها  مبادئها  من  وإفادته  السماوية 

فنية  ذلك بطريقة  كل  وتشغيل  ووقائعها، 

في ثنايا شعره له دالالت كثيرة في نظرنا. 

لعل أهمها أن المكون الديني السماوي كان 

حاضرا بقوة إلى جانب مكونات أخرى في 

الساحة العربية قبل مجيء اإلسالم. ففي 

)2) األسس الجمالية في النقد العربي، د. عز الدين اسماعيل، 

ص: 152.

حوى شعر النابغة الذبياني كثيرا من المفاهيم والعبارات ذات 

الحمولة الدينية؛ وإن كان إيمان النابغة بمبادئ المسيحية أو 

عدمه ال يقع ضمن دائرة اهتمامنا، فإن اطاعه على الكتب 

السماوية وإفادته من مبادئها وقيمها ووقائعها، وتشغيل كل ذلك 

بطريقة فنية في ثنايا شعره له دالالت كثيرة. 
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النعمان  يمدح  الذبياني  للنابغة  قصيدة 

الملكية  القيم  يستحضر  إليه،  ويعتذر 

بن  النعمان  على  يثني  وهو  »السليمانية« 

المنذر ملك الحيرة، يقول:)))

وال أَرى فاِعـــال فـــي الّنـــاِس يشـــبهُه
وال أَحاِشـــي، مـــَن اأَلقـــواِم، ِمْن أحِد

لـــُه: اإلَلـــــُه  قـــاَل  إْذ  ســـَليماَن،  إال 
قْم ِفـــي الَبرّيـــِة، فاحُدْدَها عـــِن الَفَنِد

أِذنـــُت لُهْم إنِّـــي قْد  الِجّن،  وخّيـــِس 
ِوالَعَمــــِد ــــَفاح  بالصُّ تْدمـــَر  َيبنـــوَن 

بَِطاعـــــتِِه فاْنفْعـــُه  أَطاَعـــك  فَمـــْن 
شِد الــــرَّ َعَلى  واْدُلـْلــــُه  أَطاَعَك،  كما 

ُمَعــــاَقَبًة فعاِقْبـــُه  عَصـــاَك،  َوَمـــْن 
تنهـــى الّظُلـــوم َواَل َتْقعـــْد َعَلى ضمِد

ولعل النضج الفني للشعرية الذبيانية 

هو ما جعل الشاعر في الكثير من قصائده 

يلونها  الدينية لكنه  القيم  يستحضر هذه 

بالقيم الدنيوية القبلية التي يعرفها سائر 

الناس، حتى تسهل مخالطتها بماء الشعر 

وسهولة.  بيسر  الفنية  أقانيمه  وتتقبلها 

))) ديوان النابغة الذبياني، ص: 35-34.

يقول من قصيدة أخرى:)4)

َفـــال َلَعْمـــُر اّلـــِذي مّســـْحُت َكْعَبتـــُه
وَما ُهِريـــَق عَلى اأَلْنَصاب ِمْن َجَســـِد

َمـــا َقْلُت مـــْن َســـّيئ ِمّمـــا ُأتِيـــَت بِِه
إًذا َفــــال َرَفــــَعْت َصْوتِـــي إليَّ َيــــِدي

ُمعــــاَقَبًة َرّبـــي  َفَعاَقـــــبنِي  إًذا 
ْت بِها َعْيــــُن مـــْن َيْأتِيَك بِــــالَفَنِد َقـــرَّ

فأجواء اإليمان السماوي واضحة في 

العادات  ببعض  اختالطها  رغم  األبيات، 

باهلل  اإليمان  حيث  الجاهلية.  القبلية 

وقدرته على الحماية والتصرف في الخلق 

إلى جانب األنصاب.

أما امرؤ القيس فيستقي إحدى صوره 

من مناخ ديني واضح المعالم:

َكَأّنهـــا بالعَشــــاِء  ـــاَلم  الظَّ ُتِضـــيء 
ُمَتَبتـــِل)1) راِهـــب  ُمْمَســـى  َمَنـــارُة 

َراِهـــب َمَصابيـــح  أو  َســـَناُه  ُيِضـــيُء 
ـــِل)1) المَفتَّ َبـــال  بالذُّ الّســـِليَط  َأمـــاَل 
محبوبته  وجه  نور  الشاعر  شبه  فقد 

ديوان النابغة الذبياني، ص: 37-36.  (4(

ديوان امرئ القيس، ص: 64.  (5(

ديوان امرئ القيس، ص: 64.  (((
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يضيء  الراهب،  بمصباح  الظالم  في 

ظالم  على  يقضي  حتى  شديدة  إضاءة 

الليل الدامس. وهي الصورة نفسها التي 

اشتغلت في البيت اآلخر.

أهم  من  »المعلقات«  ظاهرة  وتعتبر 

بعدها  في  األخالق  بين  التفاعل  مظاهر 

الديني، والجمال في تجليه الشعري خالل 

مرحلة ما قبل اإلسالم. وبغض النظر عن 

حكايتها.  رافق  الذي  التوثيقي  الجانب 

لعدم  صحتها،  في  المتواصل  والتشكيك 

على  ونقده  الشعر  مصادر  »في  ورودها 

سالم  بابن  ابتداء  الثالث،  القرن  امتداد 

والمبرد  قتيبة  وابن  بالجاحظ  ومرورا 

المصادر  أكثر  وهي  المعتز،  بابن  وانتهاء 

قربا من عصر التدوين«. فإن إيرادها في 

على  أو  والخامس،  الرابع  القرن  مصادر 

الخاصة.  داللته  له  الراوية  حماد  لسان 

فقد ذكر ابن عبد ربه، أنه »بلغ من كلف 

العرب به )الشعر)، وتفضيلها له أن عمدت 

الشعر  من  تخيرتها  قصائد  سبع  إلى 

القديم، فكتبتها بماء الذهب في القباطي 

المدرجة وعلقتها على أستار الكعبة«))).

ويهمنا في هذه الحكاية ثالثة عناصر: 

بماء  الكتابة  ثم  واالختيار،  التفضيل 

))) العقد الفريد، ابن عبد ربه، 103/6. 

الذهب، فالتعليق على أستار الكعبة. حيث 

بحتة؛  واالختيار عملية جمالية  التفضيل 

ففي التفضيل واالختيار إعالء من القيمة 

ومعايير  مقاييس  باعتماد  لإلبداع  الفنية 

جمالية تبتعد عن االعتباطية. وقد عضد 

بماء  بالكتابة  واالختيار  التفضيل  هذا 

الذهب، بما له من بريق وجمال، ونفاسة 

على  بالتعليق  وبرز  النفوس.  في  وتأثير 

أستار الكعبة، ذات الجالل والقدسية، لدى 

العرب قبل اإلسالم وبعده. وكذا الرمزية 

المؤمنين،  نفوس  في  المتغلغلة  الدينية 

الرتباطها بالحنيفية اإلبراهيمية. كل ذلك 

اإلقبال  والديني قوى من  الجمالي  الثقل 

على »المعلقات«، وأعلى من قيمتها الفنية 

عبر التاريخ. 

2 - األخالق العربية

التي  القصيدة  بنيات  إلى  باإلضافة 

الشتغال  حيوية  األكثر  المجال  تشكل 

قبل  ما  مرحلة  في  العربية  األخالق 

متنوعة  إشارات  نصادف  فإننا  اإلسالم، 

في  األخالقي  االعتبار  على حضور  تدل 

ومنها  الشعر.  إلنتاج  المواكبة  الثقافة 

إذا  العرب  من  »القبيلة  أن  من  ذكر  ما 

فهنأتها،  القبائل  أتت  شاعر  فيها  نبغ 
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يلعبن  النساء  واجتمع  األطعمة،  وصنعت 

األعراس.  في  يصنعون  كما  بالمزاهر، 

حماية  ألنه  والولدان  الرجال  ويتباشر 

وتخليد  أحسابهم،  عن  وذب  ألعراضهم، 

حيث  بذكرهم«))).  وإشادة  لمآثرهم، 

في  بوظيفته  الشعر  احتفالية  ترتبط 

حماية العرض والحسب، والمأثرة وحسن 

الذكر. وهي كلها عناصر أخالقية يمثلها 

الشعر وينافح عنها مما جعل ميالد شاعر 

كل  به  باالحتفاء  قمينًا  حدثا  القبيلة  في 

االحتفاء.

األخالق  تبدو  »التكسب«  باب  وفي 

الموجهة للشعر في هذه المرحلة متعالية 

ذكر  فقد  المبتذلة،  المادية  المنفعة  عن 

»ال  كانت  العرب  أن  كذلك  رشيق  ابن 

أحدهم  يصنع  وإنما  بالشعر،  تتكسب 

ال  يد  عن  مكافأة  أو  فكاهة  يصنعه  ما 

إعظاما  بالشكر  إال  حقها  أداء  يستطيع 

))) العمدة، ابن رشيق، 65/1. 

األخالق  من  بالشعر  فالتكسب  لها«))). 

محيط  في  المتأصلة  غير  المستحدثة 

أكثر  »وأما  ويضيف:  الجاهلي.  الشعر 

األنفة  طباعهم  على  فالغالب  تقدم  من 

به  التعرض  وقلة  بالشعر،  السؤال  من 

يزري  ال  فيما  إال  الناس،  أيدي  في  لما 

والمهمة  النادرة  كالفلتة  مروءة  وال  بقدر 

بالجميل وشكر  العظيمة«)1)). فاالعتراف 

للخلق،  التعرض  وقلة  واألنفة  أهله، 

شكلت  خالل  والمروءة،  القدر  ومراعاة 

نسغ األخالق العربية التي أكدها اإلسالم 

العربي  الشاعر  دفعت  وكلها  بعد.  فيما 

عن  أمكنه  ما  البعد  إلى  اإلسالم  قبل 

التكسب بشعره. وإن كان األمر ليس على 

إليه  النقاد  وتنبه  بقوة  عمومه، فحضوره 

يشكل عالمة مهمة في هذا السياق.

وعلى مستوى المنجز الشعري، الذي 

يحظى بأهمية خاصة في ثقافة المرحلة، 

))) العمدة، 80/1. 

المصدر نفسه، 82/1.   ((1(

تعتبر الشجاعة أهم بنية تتفاعل من خالها أخاق الفارس 

القديم مع جماليات التقصيد، كما شكلت بنية أصيلة في 

القصيدة العربية، وهي صفة وخلق نبيل مرادف لنصرة الحق 

والدفاع عن العرض والذود عن المظلومين.
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مظاهرها  في  العربية  األخالق  تشتغل 

أجمل  أثمر  جماليا  اشتغاال  المتعددة 

القصائد وأرقى التعبيرات الفنية. 

واعتبر ابن طباطبا أنها خالل مشهورة 

أخالقها،  »في  العرب  وجدته  مما  هي  و 

على  كان  من  وذمت  سواها،  به  ومدحت 

ومتنوعة،  كثيرة  وهي  فيه«)))).  ضد حاله 

منها الحربي والنفسي والخلقي...

1.2 - الشجاعة: 

عنترة وقيم البطولة

تتفاعل  بنية  أهم  الشجاعة  تعتبر 

مع  القديم  الفارس  أخالق  خاللها  من 

بنية  شكلت  كما  التقصيد،  جماليات 

العربية، وهي صفة  القصيدة  أصيلة في 

وخلق نبيل مرادف لنصرة الحق والدفاع 

عن العرض والذود عن المظلومين. وإذا 

سائر  لدى  متأصلة  الصفة  هذه  كانت 

شعراء ما قبل اإلسالم، فإنها قد بدت في 

شعر عنترة الموضوعة األثيرة والمهيمنة. 

حيث اعتمد عنترة -في رأي البعض-على 

ولنيل  االجتماعي  للترقي  الصفة  هذه 

رضا محبوبته وأهلها. وهي قراءة تعتمد 

-في رأينا-على وقائع غير شعرية لتأويل 

وقراءة اإلبداع الشعري. وباإلضافة إلى أن 

عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، ص 18.  ((((

هذا التوجه في القراءة ال يراعي تحوالت 

فإنه  القصيد  فضاء  في  وأبعاده  المعنى 

جنى كثيرا على الشعر العربي وخصوصا 

في هذه المرحلة. 

ثنايا  إلى  فتتوجه  القراءة  هذه  أما 

شجاعة  تفاعالت  عن  للكشف  الشعر 

مجالها  وفي  النصية  أبعادها  في  عنترة 

الحقيقي الذي تحيى فيه. حيث تسترعي 

االنتباه هذه المقابلة التي يعقدها عنترة 

جلده«  »سواد  بين  قصائده  إحدى  في 

و»بياض خصاله«. يقول:)2)) 

ِجْلـــِدي بَســـَواِد  الِعـــَدا  ُرنِـــي  ُيعيِّ
ـــوادا َتْمُحـــو السَّ وبِيـــُض َخَصائِِلـــي 

وتحول  المعنى،  انتقال  طرق  فنلحظ 

الداللة في فضاء القصيدة. وكيف يشتغل 

البياض والسواد اشتغاال جماليا يستحيل 

مدعاة  واقع  الجلد  فسواد  الواقع.  في 

األهل  قبل  من  ال  العدا  قبل  من  »للميز« 

واألصدقاء. وهو ميز مستمر في الزمان 

لونه  ذمامة  يدفع  الشاعر  لكن  والمكان. 

المفترضة عنه، وعن سائر من يشاركونه 

وبياض  الواقعة  خلقه  بدماثة  فيها. 

المجرد  البياض  المستمرة. هذا  خصاله 

يمحو ذاك السواد المحسوس.

)2)) ديوان عنترة، شرح الخطيب التبريزي، دار الكتاب العربي، 

ط1، 1992، ص: 29. 
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التي  الفنية  الكيمياء  لهذه  فعجبا 

تجعل السواد بياضا، وتضحي المحسوس 

مجردا. بل يدفعنا عنترة في هذا البيت، 

وأبيات أخرى من قبيله، إلى تجاوز النزعة 

والمقترنة  عليه،  الحكم  في  »الحسية« 

»الخصائل  إلى  والتنبه  بالعداوة.  أساسا 

يتشح   التي  المعنوية  والصفات  البيض«، 

بعد،  فيما  اإلسالم  أكده  وهو خلق  بها.  

إلى  يدعو  وهو  به.  االلتزام  على  وحث 

الصالحة  واألعمال  القلوب  في  النظر 

عوض الصور واأللوان المختلفة. كما أنه 

قيمة إنسانية عظيمة تعتبر من أرقى ما 

تنبه  اليوم،  البشرية  القيم  إليه  توصلت 

لكل ذلك شاعر عربي منذ زمان بعيد. 

فشجاعة عنترة هي شجاعة الفروسية 

والمروءة والسماحة والكرم وحماية العرض:

َفإِّننِــــي َعِلْمـــت  بَِمـــا  َعَلـــّي  َأْثنِـــي 
ُأْظَلـــــِم َلـــْم   إَذا  ُمَخاَلَطتِـــي  َسْمــــٌح 

َباِســــل َفـــإِذا ُظِلْمـــُت فـــإِنَّ ُظْلِمـــي 
الَعْلـــــَقِم َكــــَطْعُم   َمَذاَقــــُته  ُمــــرٌّ 

ُمْسَتْهِلــــك نِـــي  فإنَّ َشـــرْبُت  َفـــإَِذا 
َمالِـــي وِعْرِضـــي َواِفـــر َلـــْم ُيْكَلــــــِم

ُر َعـــْن َنَدى َوإَذا َصَحـــْوُت َفَمـــا ُأَقصِّ
ِمي)))) وَتَكرُّ َشـــَمائِِلي  عِلْمـــِت  َوَكَما 

)))) ديوان عنترة، ص: 125. 

أخالق  عن  ينبئنا  عنترة  أشعار  فتتبع 

اللحظات  أكثر  في  حتى  العربي  الفارس 

تفاصيل  يلج  وهو  وفتكا.  قساوة  الدموية 

المروءة  مواضع  على  ويكشف  الخلق 

إقبال  فالشجاعة  نقيضها.  ومواقع  فيه 

وإحجام، حيث يقبل الشاعر على الحروب 

توزيع  عند  يحجم  أنه  غير  تهيب،  دون 

الغنائم. حتى ال يداخل شجاعته َدَخٌل من 

رغبة أو طمع، فيظل للخلق بعُده المعنوي 

الشاعر  أن  كما  المادة.  درن  عن  البعيد 

يقبل على الحرب وهو يواجه أشد األعداء 

فتكا غير أنه ينبه إلى أن البطولة ال تتجلى 

الحديد،  في  والتسربل  السالح  كثرة  في 

من  وفاء  وهو  واإلقدام.  الشجاعة  في  بل 

إلى  الظاهر  على  الحكم  لتجاوز  عنترة 

النفاذ إلى ما تكتنزه أعماق النفوس. كما 

الخصوم،  أن اإلمعان في تصوير شجاعة 

أما  لها.  وتبريز  الشاعر  لشجاعة  تأكيد 

خلق التسامح فهو من شيم الشاعر إذا لم 

يظلم، فإذا ظلم صار أمر من طعم العلقم. 

ألن التسامح عن ظلم يصير خنوعا وذال. 

وأن يستهلك المرء ماله في شرب الخمر، 

ال يجعله بخيال عن الندى والكرم، كما ال 

ينقص من عرضه الذي يظل أبيض ناصعا.

فقد جاءت الشجاعة في شعر عنترة 

مقترنة بصفات أخرى كثيرة، تبعدها عن 
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الحسية وتقربها من المعقولية والتجريد. 

لتكون »الفروسية« و»البطولة« و»المروءة« 

قية األخرى ومهواها 
ُ
مجمع الصفات الخل

»وكما علمت شمائلي  يقول  وهو  جميعها 

وتكرمي«.

2.2 - الوفاء:

الخنساء وبكاء المطالع

ننتقل  عنترة  وشجاعة  فروسية  ومن 

تبكي  ظلت  التي  الخنساء،  »وفاء«  إلى 

الجاهلية  في  شعرها  في  صخرا  أخاها 

بما  الجاهلية  في  فبكته  واإلسالم، 

وبكته  الجاهلية.  أخالق  ويجسد  يوافق 

أخالق  ويعكس  يوافق  بما  اإلسالم  في 

الوفاء  خلق  اشتغال  كان  وقد  اإلسالم. 

جماليا بفعالية في شعرها، أنالها المكانة 

المرموقة بين الشعراء والشواعر. فتحقق 

يحمل  ألنه  أوال  شعرها،  على  اإلقبال 

قريبا  فقد  من  كل  فيه  يجد  رفيعا  خلقا 

سلوى له ومداواة لنفسه المكلومة. وثانيا 

قالب  في  صب  الرفيع  الخلق  هذا  ألن 

شعري جميل، وبني بناء تقصيديا أصيال، 

تخط  أن  الشاعرة  خالله  من  استطاعت 

بواسطة الدموع أرقى األحاسيس وأجمل 

أخرى...  مآرب  ذلك  في  ولها  التعابير، 

تقول في مجموعة من مطالعها:

يا َعْيـــُن ُجوِدي بَدْمٍع ِمْنِك َمْســـُكوِب
َكُلْؤُلٍؤ َجاَل في اأَلْســـَماِط َمْثُقوِب)1))

ما َبـــاُل َعْينْيـــك ِمْنَهـــا َدْمُعَها َســـَرُب
َأَراعَهـــا َحـــَزٌن أْم عــــَادَها َطـــَرُب)1))

َتـْجُمـــــَدا َوال  ُجـــــوَدا  أعيَنـــيَّ 
ــــَدى)1)) النَّ لِــــصْخٍر   َتْبـكيــــاِن  َأاَل 

ُهــــوَدا السُّ وَعـــاَوَدِت  َعْينِـــي  َبَكــــت 
ْيــــَل جانــــَحًة عِميــــَدا)1)) اللَّ وبِــــتُّ 

)4)) ديوان الخنساء، ص: 17. 

)5)) نفسه، ص: 31. 

)))) نفسه، ص: 32. 

)))) نفسه، ص: 32. 

جاءت الشجاعة في شعر عنترة مقترنة بصفات أخرى كثيرة، 

تبعدها عن الحسية وتقربها من المعقولية والتجريد.

قية 
ُ
لتكون »الفروسية« و«البطولة« و»المروءة« مجمع الصفات الخل

األخرى ومهواها جميعها وهو يقول »وكما علمت شمائلي وتكرمي«.



442019 مــــايــــو   586 ــدد  ــ ــعـ ــ الـ

دراسات

الخنساء  أن  هو  يالحظ  ما  فأول 

وذلك  مرثياتها.  مطالع  تنميط  حاولت 

المرثيِّ  على  الغزار  بالدموع  بملئها 

بالنسيب  المفتقد، لما استحال افتتاحها 

أولهما  من قبل الشاعرة. وذلك لسببين، 

ظاهر للعيان، ومتأصل في أعراف النقاد. 

وهو أنه تبعد المناسبة بين الرثاء والغزل. 

شعر  في  المتأمل  النظر  يكشفه  وثانيها 

األهم  وهو  قصائدها،  ومطالع  الخنساء 

عندنا. وهو أن الخنساء أنثى قبل أن تكون 

شاعرة وأثناء ذلك وبعده. مما يخلق لديها 

توترا في اإلفادة من عنصر النسيب الذي 

قصد بنياته الشعراء الذكور. وال شك أن 

كل الشواعر اإلناث قد وقفن هذا الموقف 

وعانين من تبعاته. فاألنثى من عادتها أن 

تكون مرغوبا فيها ال راغبة، ومتمنعة عن 

الوصال ال مقبلة عليه ساعية إليه. فلذلك 

كثيرات  وغيرها  الخنساء،  على  استحال 

المرأة  وأخالق  يتوافق  ال  مما  التغزل... 

العربية العفيفة بطبعها وشعرها... 

لألنثى،  معادال  والَعبرة  العين  فكانت 

األبيات  في  حضورها  نصادف  فلذلك 

بوتيرة كبيرة. كما نلفي حضورا متصاعدا 

المختلفة.  صيغها  في  المؤنث  لضمائر 

إلى جانب معجم نسيبي واضح  ذلك  كل 

بت  سهودا،  طرب،  )اللؤلؤ،  األبيات  في 

هذا  إيراد  الشعراء  عادة  فمن  الليل...). 

المعجم في مفتتح قصائدهم في سياقات 

الكلمات  أعناق  الشاعرة  فلوت  نسيبية، 

لتوظفها في سياق مختلف دون أن تفقد 

تأثيرها الفني الخفي وحمولتها النسيبية 

والدموع  البكاء  نعتبر  وبذلك  النمطية. 

في  والتغزل  للنسيب  موضوعيا  معادال 

شعر الخنساء، وربما غيرها من الشواعر.

بينما يتمظهر خلق الوفاء، وهي تبكي 

أخاها صخرا وتذكر خالله وأخالقه، مما 

قبل- األخالق  أساسية في  بنيات  يشكل 

إسالمية. تقول:))))

حِقيَقتـــُه الحامي  الَكاِمــــُل  الَفَتـى  هَو 
ِريـــِك، إَذا ما َجـــاَء مْنَتاَبا َمـــْأَوى الضَّ

ِعيَل إَذا َضاَق الســـبِيُل بِِهْم َيْهـــِدي الرَّ
اَبــــا اأَلْمِر ركَّ لَِصْعـــِب  ليـــِل  التَّ نهـــد 

علــــُتُه والُجـــوُد  ـُتــــُه،   ُحلَّ الَمْجـــُد  
َهاَبــــا قرنـــه  إن  حوَزُتـــُه  ـــْدُق  والصِّ

مْظَلـَمــــٍة اُج  فــــرَّ ـــاُب محَفَلــــٍة،  خطَّ
ـــى لهـــا َبــــاَبا إن َهـــاَب معِضلـــًة تَمنَّ

َأْوِديـــــٍة اع  َقــــطَّ َأْلوَيـــٍة،   ــــاُل  حمَّ
َبـــــا َطـالَّ للوتـــٍر  أْنِديـــٍة،   اُد  شــــهَّ

نفسه، ص: 14.   ((((
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فالمرثي يحمي الجار، ويأوي الفقير، 

ويركب  الخير،  فيه  لما  الناس  ويهدي 

الصادق،  الجواد،  الماجد،  الصعاب. 

وحالل  المظالم،  مفرج  المفوه،  الخطيب 

المعارك،  السابق في  المشكالت.  عوص 

الطالب للثأر، القاضي على األعداء، فكاك 

األسارى، المقبل على الموت دون خوف أو 

الخالل جميعها  أن هذه  تهيب. فنالحظ 

هي األخالق األنموذج للفارس العربي حيا 

شعرية  صياغة  الخنساء  صاغتها  وميتا، 

جميلة، قدمت من خاللها صورة متكاملة 

البؤرة  »الوفاء«  خاللها  شكل  للمرثي. 

األخالقية  الصفات  فلكها  تدور في  التي 

ويفّرج  ويجود  يهدي  فالمرثّي  األخرى، 

الهموم، ويفك األسرى... والشاعرة تلتقط 

وتعبر عن وفائها  الصفات جميعها،  هذه 

نحو من افتقدته بتشغيلها بدينامية أثناء 

قصيدة/قصائد ترثيه فيها وتذكر خالله.

3.2 - الكرم:

حاتم الطائي وشعرية الندى

البكاء،  بأرت  قد  الخنساء  كانت  وإذا 

مرقاة  ومدحيا  غزليا  معجما  ووظفت 

التي  األخالقية  المعاني  لتعضيد  جمالية 

الطائي  حاتما  فإن  ها،  مرثيِّ على  أسبغتها 

الكرم ووظف معجما غزليا كذلك  بأر  قد 

المعاني  لتعضيد  جمالية  مرقاة  ومدحيا، 

األخالقية التي أسبغها على نفسه. يقول:))))

خليَقــــــتِي إاِلَّ  َألـــوك  اَل  أَعـــاِذُل، 
فال تْجعِلي، فوِقي، لِســـاَنِك مبــــــَرَدا

ــــٌة ُجنَّ لِعْرِضي  َمالِـــي  َيُكـــْن  َذرينِـــي 
َدا َيقي الَمـــاُل ِعْرِضـــي قَبْل َأْن َيتَبـــــدَّ

ــــنِي َأرينِـــي َجـــواًدا َمات َهـــزاًل، َلعلَّ
َأَرى  َمـــا َترْيـــــَن، أْو َبِخياًل مَخّلـــــَدا

ـــي بعـــَض َلْوِمِك َواجَعــــِلي وإاِلَّ فكفِّ
إِلى َرْأي َمـــْن َتْلحيَن َرْأَيِك مْسـَنـــــَدا

أَلـــْم َتعَلِمـــي أنِّـــي إَذا الّضْيـــُف َناَبنِي
ِديَف المَسْرَهَدا َوعزَّ الِقَرى، َأقِري السَّ

هو  الالئم،  والعاذل  األنثى  فحضور 

حضور لمعجم غزلي. غير أن العاذل هنا 

الوصال  على  الشاعر  يلوم  مذكرا  ليس 

الليل، بل العاذل أنثى  المسترق في جنح 

وكرمه.  عطائه  فرط  على  الشاعر  تلوم 

الحجج  وهو من جهته يحاول استحضار 

وتسفيه  مخاوفها  لتبديد  المختلفة 

قناعة  في  المعطى  فالمال  اختالفها. 

العرض، وال يقصر عمرا  الشاعر يحمي 

أو يطيله. وال يمكن للشاعر إال أن يقري 

ديوان حاتم الطائي، ص: 17.  ((((
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أكثر  في  اللحوم  أنواع  بأجود  الضيف 

األوقات حاجة.

ويقول أيضا:)21) 

يـــَف َقْبَل ُســـَؤالِِه ْقـــِري الضَّ وإِنِّـــي أَلَ
تْرعــــُف ُة  واأَلِســـنَّ ُقدًمـــا  وأْطَعـــن 

وإِنِّـــي ألْخـــَزى أْن ُتـــَرى بِـــي بِْطَنـــٌة
ــــُف وَجـــاَراُت َبْيتِـــي َطاِوَيـــاٌت وُنحَّ

وَلـــــُربََّما ســـائِِلي  ألْعِطـــي  وإِنِّـــي 
َفـــــَأكَلُف ُيْســـَتَطاُع  اَل  َمـــا  أَكّلـــُف 
وضعها  التي  وأعرافه  آدابه  فللقرى 

د بنياتها، فالضيف يقرى  الشاعر وقصَّ

وما  يستطاع  ما  ويعطى  يسأل،  أن  قبل 

ال يستطاع. والكريم ال يقبل شبعه ومن 

الشاعر  من  والندى  جّوع.  به  يحيطون 

بين  يقرن  ولذلك  وخوفا،  ضعفا  ليس 

القتال،  على  وإقدامه  وشجاعته  نداه 

العرض.  بحماية  قليل  قبل  قرنه  كما 

ضعفا  وليس  وشرف،  قوة  فالكرم 

وخورا. فبأر الكرم ليعضد بعد بالشرف 

عربية  أخالق  كلها  وهي  والشجاعة... 

رسخها اإلسالم فيما بعد وصهرها في 

بوتقته األخالقية.

)21)  ديوان حاتم الطائي، ص: 218.  

4.2 - العقل:

زهير بن أبي سلمى والقصيدة الحكمية

األخالق  عن  حديث  ألي  يمكن  وال 

»زهير  يتجاوز  أن  الجاهلي،  الشعر  في 

تجسد  التي  وحكمه،  سلمى«  أبي  بن 

فال  وافيا.  تجسيدا  العربية  األخالق 

شك أن »من يعيش ثمانين حوال« يتشرب 

هذه األخالق ، ويتفنن في التعبير عنها 

الحكم،  هذه  يشعرن  حين  وهو  شعريا. 

نتاج  هي  بل  فردية  تجارب  عن  يعبر  ال 

تجربة جماعية مجتمعية عاشها الشاعر 

وتفاصيلها.  وسياقاتها  حيثياتها  فخبر 

يقول:))2)

َوَأْعَلـــُم َما ِفي اْلَيـــْوم َواأَلْمِس َقْبَلـــــُه
نِـــي َعـــْن ِعَلـــِم َمـــا ِفي َغـــٍد َعِم وَلِكنَّ

َرأْيُت الَمَناَيا َخْبَط َعْشـــَواَء َمْن ُتِصْب
َفَيْهـــَرِم ـــْر  يَعمَّ ُتْخِطـــْئ  وَمـــْن  ُتِمْتـــُه 

ما  يعلَم  أنه  علمته  الشاعر  فتجربة 

جرى في الماضي، ويطلع على ما يجري 

ما  يعلم  أن  يستحيل  لكنه  الحاضر،  في 

الزمن  فعالية  إنها  المستقبل.  في  سيقع 

ما مر  لتطويع  الشاعر  ومحاولة  ورهبته، 

ديوان زهير بن أبي سلمى، ص: 70.   (2((
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منه وإظهار العجز أمام ما سيأتي. وأمام 

شيئا  الشاعر  يدرك  ورهبته،  جبروته 

في  يحمل  أنه  وذلك  أشياء.  عنه  وتغيب 

تحديد  فيحاول  الغامض،  الموت  »غده« 

حاول  كما  ومالمحه  الموت  هذا  هوية 

الكثيرون غيره، من خالل تجربته وواقعه 

تخبط  بناقة  الموت  فشبه  ومعيشته. 

بصيرة،  غير  على  وتطأ  عشواء،  خبط 

من أصابته أردته، ومن أخطأته بقي إلى 

حين الهرم. وهي رؤية ال تنفصل عن رؤية 

وهالة  للموت،  عموما  الجاهلي  الشاعر 

الغموض والخوف التي أحاطه بها.

ثم يقبل بعد ذلك على االحتماء بقيم 

الجماعة، ويبسط دستورها األخالقي:)22)

وَمـــْن َيـــُك َذا َفْضـــٍل فَيْبَخـــل بَفْضِلِه
َعَلـــى َقْوِمـــِه يْســـَتْغَن َعْنـــُه َوُيْذَمــــِم

وَمْن ُيـــوِف اَل ُيْذَمـــْم َوَمْن يْهـــَد َقْلُبُه
َيَتَجْمـــــَجِم اَل  البِـــرِّ  مْطَمئـــّن  إَِلـــى 

َيَنْلَنــــُه الَمَناَيا  َأْســـَباَب  َهـــاَب  وَمـــْن 
ــــِم بِسلَّ ـــَماِء  السَّ أْســـَباَب  يـــرَق  وإِْن 

)22) نفسه، ص: 70. 

القيم  ألهم  الشاعر  فيعرض 

واألعراف التي تنظم العالقة بين الفرد 

والجماعة. وأخالق الفرد داخلها، والتي 

تفرض عليه اقتسام ما لديه مع أفرادها، 

وإال عرض نفسه للنبذ واإلقصاء، وهي 

عقوبة شديدة في بيئة تفاخر بتكتالتها 

الشاعر  يستمر  ثم  والعصبية.  القبلية 

عليها،  المتعارف  األخالق  عرض  في 

القبيلة  من  االحتضان  يستوجب  وما 

يستدعي  وما  النبذ.  يستوجب  وما 

في  ليظهر  الذم.  يقتضي  وما  المدح، 

يجب  بما  وفى  من  أن  الثاني  البيت 

رفع  وفيه  لذمه.  سبب  يوجد  ال  عليه 

مكانتها،  من  وإعالء  الوفاء،  قيمة  من 

وتقوية لألواصر بين الفرد والجماعة. 

لينتقل من جديد إلى المشكلة المؤرقة، 

جوانبها  من  بعض  توضيح  ويحاول 

خفي  بطرف  إشارة  وهي  جديد.  من 

فال  الشجاعة،  بخلق  التخلق  لضرورة 

ضعاف  إال  الموت  أسباب  من  يفر 

النفوس الذين ال يدركون أن من لم يمت 

بالسيف في أثناء قتال األعداء والدفاع 

عن القيم مات بغيره.
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خاتمة

وخاصة القول؛ فإن العصر الجاهلي، 

العقدي،  الجانب  عن  النظر  وبغض 

أخاقية  لقيم  أسس  من  خلوا  يكن  لم 

القصيدة  سرابيل  في  تسربلت  نبيلة، 

ولبست لبوسها الفني. غير أن هذه القيم 

القصائد،  ثنايا  في  المتناثرة  األخاقية 

والمعابد،  المعتقدات  فضاءات  وفي 

وأخاقي  قيمي  نظام  بناء  في  تفلح  لم 

المجتمع  أنظمة  في  آثاره  ترى  متكامل، 

حيث  وباآلخر.  بالذات  وعاقاته  القبلي 

كانت في المقابل تتشكل ضفاف إبداعية 

والقتل  والنهب  السلب  تمجد  أخرى 

المقيتة...  والفردانية  الخمر  ومعاقرة 

طاولته  الذي  الفني  السمو  جعل  مما 

أخاقي  سمو  يوازيه  ال  األشعار  أغلب 

األنطولوجية  اإلنسان  أسئلة  عن  يجيب 

والقيمية والعائقية. فجاء اإلسام، وكان 

حدثا أخاقيا مهما رام التأسيس لنظام 

قيمي يسعى نحو االكتمال. وكان القرآن 

مشروعه األخاقي والجمالي المتكامل. 

إبداعهم  ديوان  عن  العرب  يتخل  فلم 

وفنهم األول. ولم يتنكبوا عن االستمرار 

بخبرتهم  وملئها  األشعار  قرض  في 

الجمالية ومحصلتهم األخاقية.

المصادر والمراجع المعتمدة

العربي عرض 	  النقد  في  الجمالية  األسس 

إسماعيل  الدين  عز  د.  ومقارنة،  وتفسير 

دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة - 4)))م 

د. 	  الجاهلي،  الشعر  في  القيم  جدلية 

كتاب  اتحاد  منشورات  بوبعيو،  بوجمعة 

المغرب، دمشق، )211.

أحمد 	  له:  وقدم  الطائي، شرحه  ديوان حاتم 

رشاد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )، )))).

ديوا ن الخنساء، شرح: حمد وطماس، دار 	 

المعرفة، بيروت، ط2، 2115.

حمد 	  شرح:  سلمى،  أبي  بن  زهير  ديوان 

 ،2 ط  بيروت،  المعرفة،  دار  وطماس، 

.2115

الذبياني، اعتنى به وشرحه، 	  النابغة  ديوان 

حمد وطماس، دار المعرفة، ط 2، 2115.

سعيد، 	  أمين  صححه:  عنترة،  ديون  شرح 

المكتبة التجارية الكبرى، مصر.

األندلسي، 	  ربه  عبد  ابن  الفريد،  العقد 

مكتبة  قميحة،  محمد  مفيد  د.  تحقيق: 

العلمية،  الكتب  ودار  الرياض،  المعارف، 

بيروت، ط )، )))).

ابن 	  ونقده،  وآدابه  الشعر  العمدة في محاسن 

رشيق، تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

طباطبا 	  بن  أحمد  بن  محمد  الشعر،  عيار 

العلوي، شرح وتحقيق: عباس عبد الستار، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط )، 2))).

اإلسالم، 	  قبل  العرب  عند  الجمالي  الوعي 

د. فؤاد المرعي، دار نون، ط )، )211.
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ق،  وأنت مع دنيا البيان في رياٍض تتأنَّ

أطيب  وتجتني  المناظر،  أحلى  تجتلي 

وتسمع  األريج،  أعطر  وتشتمُّ  الثمار، 

أطرب األلحان، وتتذوق أطايب الكالم.

ــُفَك .. تمشي الهوينى تْكَتنِ

ِمْن  وا 
ُ
ل
ُ
ك َوِشَماٍل  َيِميٍن  َعْن  َتاِن  ﴿َجنَّ

َوَربٌّ  َبٌة  َطيِّ َبْلَدٌة  َلُه  ُروا 
ُ
َواْشك ْم 

ُ
ك َربِّ ْزِق  رِ

َغُفوٌر﴾))).. 

الجامعة  في  أستاذ  الكويت،  في  مقيم  سوريا،  من  أكاديمي   ❋

اللغة  بمجمع  مراسل  عضو  بالكويت،  المفتوحة  العربية 

العربية بدمشق. 

))) سورة سبأ، آية 15.

دنـيـا الـبـيـان..
بين اإلبـداع واإلمـتاع

م إليك الربيع بوجٍه باسٍم مرحًبا  ويتقدَّ

ومحييا ومكلِّما

أتـــاك الربيـــُع الطلُق يختـــاُل ضاحكًا 
مـــن الحســـِن حتـــى كاَد أن يتكلمـــا
النهر  ذلك   - بردى  ترحيب  أن  على 

العظيم - يعلو على كل ترحيب، إنه كرضوان 

الجنان حين يستقبل أهل النعيم...

ـــَق َيْلَقانـــا بِهـــا )َبَردى) َجــــَرى َوَصَفّ
ــــاَك ُدوَن الُخْلــــِد ُرْضــــواُن َكَمـــا َتلَقّ

بنغم  الماء  خرير  يختلط  وعندها 

تمأل  احة  صدَّ بالبل  من  ينبعث  شجي 

المكان أنغاما وألحانا... 

بقلم: أ. د. حسان الطيان❋

والكمال..  الجمال  دنيا  البيان..  دنيا 

دنيا  البديع..  والذوق  الرفيع  الفن  دنيا 

السموِّ والعلّو..

ــس النفس،  وما أجملها من دنيا.. ُتـــْؤنِ

وتذكي  العقل،  وتثري  القلب،  وتحيي 

بالروح  وتسمو  الخاطر..  وتسر  الفؤاد، 

إلى أعلى المعارج.
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ها...   ْيُر َتْصَدُح ِمْن َخْلِف الُعُيوِن بِ
ّ

َوالط

ْيـرِ أَْلَحـاُن 
ّ

لَط لُعُيـوِن ، َكـَما لِ َولِ

تّدلت عناقيدها  وقد  الكروم  وتروعك 

بعنٍب كأنه مخازن البلور..

ورازقّي مخَطِف الخصورِ ...

كأنه مخازُن البلور

قد ملئْت مسكًا إلى الشطورِ ...

وفي األعالي ماُء ورٍد ُجوري

ل إليك أنه  وإذا سرى النسيم العليل خيَّ

والقدود،  الخدود  يداعب  نجد،  من صبا 

ويثير الشجون ويزيد الوجد 

أال يـــا صبا نجٍد متى هْجـــِت من َنجِد
لقد زادني مســـراِك وْجـــدًا على وْجِد

العين  رأيت  الوداع  ساعة  حانت  وإذا 

ها تتملَّى من حسن ذاك المنظر، 
ّ
تتلفت عل

ت  تلفَّ المشهد  ذاك  غاب  ما  إذا  حتى 

القلب..

َخـِفـَيــــْت فُمـــْذ  عينـــي  َتـــْت  وتلفَّ
القلـــُب ـــــَت  تلفَّ الديـــاُر  عنـــي 

د: ومضيَت ولساُن حالك يردِّ

ـــا َقَضْيَنـــا ِمـــْن ِمًنـــى ُكلَّ َحاجـــٍة وَلمَّ
ماســـُح هو  َمـــْن  بـــاألركان  ـــح  وَمسَّ

َبْيَننـــا األحاديـــث  بأطـــراف  أخْذنـــا 
وَســـاَلْت بأعنـــاق المطـــيِّ األباطـــُح

بأجزاءِ  يمتزُج  بكالٍم  ذلك  كل  ويجري 

وبالماءِ  رقًة،  وبالهواءِ  لطافًة،  النفِس 

عذوبًة.

إنها دنيا البيان.. دنيا عجيبة.. قوامها 

الشعر والحكمة، والمثل السائر والخطبة، 

والمسرحية  والقصة،  األدبية  والمقالة 

عات الكالم... والخاطرة، والمقامة ومقطَّ

القرآن  كله  ذلك  وفوق  كله  ذلك  وقبل 

الكريم ببيانه وإعجازه، والحديث الشريف 

ببالغته وإيجازه.. وكل ما كان كذلك من 

م. بديع القول وبليغ الَكلِ

دنيا البيان.. دنيا عجيبة.. قوامها الشعر والحكمة، 

والمثل السائر والخطبة، والمقالة األدبية والقصة، 

عات الكام... والمسرحية والخاطرة، والمقامة ومقطَّ

وقبل ذلك كله وفوق ذلك كله القرآن الكريم ببيانه وإعجازه.
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فــ »البيان اسٌم جامٌع لكلِّ شيٍء كشَف 

دوَن  الحجاب  وهتَك  المعنى،  قناَع  لك 

الضميِر، حتى يْفِضَي السامُع إلى حقيقته، 

ـهِ كائًنا ما كان ذلك  ويهجم على محصولِ

ألنَّ  الدليل،  كان  جنس  أيِّ  ومن  البيان، 

القائل  يجري  التي  والغاية  األمر  مداَر 

فبأيِّ  واإلفهام،  الفهم  هو  إنما  والسامع، 

شيٍء بلغَت األفهاَم وأوضحَت عن المعنى، 

فذلك هو البياُن في ذلك الموضع.«)2).

)2) البيان والتبيين 76/1.

نعمة البيان

وأكرم بها من نعمة تتبوأ المقام األرفع 

على  بها  اهلل  مّن  التي  واآلالء  النعم  بين 

بنعمة  ذكرها  قرن  وقد  ال  كيف  عباده، 

َم  ْحَمُن، َعلَّ الخلق، فقال عزَّ من قائل: ﴿الرَّ

َمُه اْلَبَياَن﴾)))  ْنَساَن، َعلَّ اْلُقْرآَن، َخلََق اإْلِ

أشرف  من  النعمة  هذه  تكن  لم  ولو 

بها  فخر  لما  درجًة  وأعالها  الفضائل 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حين قال 

، أعطيُت جوامع  لُت على األنبياء بستٍّ :»ُفضِّ

حلَّت لي الغنائم، 
ُ
الكلم، ونصرُت بالرعب، وأ

وُجعلت لي األرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلُت 

َم بي النبيون«)4).  إلى الخلق كافة، وُختِ

قال ابن األثير: »وما سمع بأن رسول 

بشيء  افتخر  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صلى 

من العلوم سوى علم الفصاحة والبالغة، 

فلم يقل إنه أفقه الناس، وال أعلم الناس 

بالحساب، وال بالطب وال بغير ذلك، كما 

قال: »أوتيت جوامع الكالم«.«)5)

بن  حسان  اإلسالم  شعراء  سيد  وأما 

ي  بِ النَّ َلُه  َقاَل  فقد  عنه  اهلل  رضي  ثابت 

من  َبِقي  »َما  َوسلم:  َعلَْيهِ  اهلل  صلى 

بطرفه  قرع  ى  َحتَّ َسانه  لِ َفأْخرج  لَسانك؟ 

))) سورة الرحمن 1 - 4.

)4) رواه مسلم  )523).

)5) المثل السائر 5/4.
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َلو َوضعته على  َواهلل  نِّي  »إِ َوَقاَل:  أرنبته، 

َوَما  لحلَقه،  شعٍر  على  أَو  لفلَقه،  َصْخٍر 

هِ ِمْقَوٌل من مَعّد.«))) يسرني بِ

وهلل دره إذ يقول:

فيـــه عيـــَب  ال  صـــارٌم  لســـاني 
الُء الـــدِّ ُرُه  تكـــدِّ ال  وبحـــري 

وأشدهم  أثًرا  البيان  أهل  أبعد  ولعل 

فخرا بنعمة البيان المتنبي حين قال:

ـــِذي َنَظـــَر اأَلْعَمـــى إلـــى َأَدبِي َأَنـــا الَّ
بِـــِه َصَمُم َمـــْن  وَأْســـَمَعْت َكِلَماتِـــي 

َشـــَواِرِدَها َعـــْن  ُجُفْونِي  ِمـــْلَء  َأَنـــاُم 
َوَيْخَتِصـــُم اَهـــا  الَخْلـــُق َجرَّ َوَيْســـَهُر 
على  تقتصر  ال  البيان  دنيا  وإن  هذا 

اللسان بل تتعداه إلى القلم، قال الجاحظ:  

وقد قالوا: »القلم أحد اللسانين« ، وقالوا: 

 من عرف الّنعمة في بيان اللسان، كان 
ّ
»كل

بفضل الّنعمة في بيان القلم أعرف«))). 

))) نثر الدر في المحاضرات للرازي 72/2.

))) الحيوان 34/1.

وقال الشاعر

ولـــي قلـــم فـــي أنملـــي إن هززُتـــــُه
المهنـــدا أهـــزَّ  ال  أن  نـــي  ضرَّ فمـــا 

إذا جـــاَل فـــوق الطْرِس وقـــُع صريرِه
صـــدى))) لُه  المشـــرفيِّ  صليـــلَّ  فإنَّ 

ة البيان
ّ

ُعد

ن  والتمكُّ النعمة،  هذه  بلوغ  أن  على 

مكابدٌة  هو  بل  السهل،  باألمر  ليس  منها 

ل. ومجاهدة، وعلٌم وتعلُّم، ومعاناٌة وتأمُّ

ال َيعـــِرُف الَشـــوَق إاِّل َمـــن ُيكابِـــُده
ُيعانيهـــا َمـــن  إاِّل  الَصباَبـــَة  َوال 
إنه المجد الذي عناه الشاعر بقوله:

ال تحِســـب المجَد َتمـــرًا َأنـــت آِكُله
بِرا  لـــن تِْبُلَغ المجـــَد حتى تلَعـــَق الصَّ
بد  ال  البيان  في  اإلبداع  طريق  إن 

ر  التخيُّ يتلوه  واالطالع،  بالقراءة  يمر  أن 

))) خزانة األدب للبغدادي 143/1، والبيتان للقاضي السعيد هبة 

اهلل بن سناء الملك رحمه اهلل.

إن طريق اإلبداع في البيان ال بد أن يمر بالقراءة واالطاع، يتلوه 

ل واالنطباع،  ر واالنتقاء، ثم الحفظ واالنتفاع، يتلوه التمثُّ التخيُّ

ثم المحاكاة والمقاربة، وصواًل إلى االبتكار واإلبداع.
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يتلوه  واالنتفاع،  الحفظ  ثم  واالنتقاء، 

ل واالنطباع، ثم المحاكاة والمقاربة،  التمثُّ

وصواًل إلى االبتكار واإلبداع.

لبنيه  خالد  بن  يحيى  وصية  ولعل 

نفسه  حّدثته  من  لكل  مكيًنا  أساًسا  تعدَّ 

بمزاولة البيان واألدب حيث قال:

»اكتبوا أحسن ما تقرؤون.. واحفظوا 

ما  بأحسن  ثوا  وحدِّ تكتبون..  ما  أحسن 

بطرف،  علٍم  كلِّ  من  وخذوا  تحفظون.. 

فإنه من جهل شيًئا عاداه«.

وال بد لمبتغي هذه السبيل من إتقان 

وبالغًة  وصرًفا  نحًوا  العربية  علوم 

اللغة،  فقه  على  االطالع  ومن  وعروًضا، 

والصلة الوثيقة بمعجمات العربية بنوعيها، 

معجمات األلفاظ ومعجمات المعاني، وال 

دواوين  بقراءة  س  التمرُّ من  كذلك  له  بد 

وفنونه،  األدب  وكتب  وشروحها،  الشعر 

إلى  وما  والشعراء...  األدباء  ومختارات 

ات المصادر والمراجع، وليكن  ذلك من أمَّ

على ُذكر من كلمة ابن خلدون النفيسة:

مجالس  في  شيوخنا  من  »وسمعنا 

التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة 

قتيبة،  البن  الكاتب  أدب  وهي  دواوين، 

البيان  وكتاب  للمبرد،  الكامل  وكتاب 

ألبي  النوادر  وكتاب  للجاحظ،  والتبيين 

هذه  سوى  وما  البغدادي،  القالي  علي 

األربعة فتبع لها وفروع عنها«))).

قبل  الثمرة  ل  يتعجَّ أال  عليه  إن  ثم 

نضجها، وأال يزبِّب قبل أن يحصرم، فمن 

تصّدر قبل أوانه فقد تصدى لحرمانه، بل 

ر،  ويتبصَّ ل  ويتنخَّ د،  ويجوِّ يصبر  أن  عليه 

عن  بها  ليعبر  األلفاظ  أشرف  ر  ويتخيَّ

أطرف المعاني، ألن أهم أركان األصالة في 

أو  اللفظة  البياني حسن اختيار  األسلوب 

المفردة، وطرافة العبارة وحسن صياغتها، 

مع طرافة المعنى وابتكاره، لتتلقفها األذن 

ف، وتقع في القلب أحسن موقع،   أجمل تلّقً

يقول خالد بن صفوان:

معانيه،  َطُرَفْت  ما  الكالمِ  »خيُر 

ُه آذاُن سامعيه.« وشُرفْت مبانيه، والتذَّ

وليعلم أن السمو في البيان مطلٌب جليل، 

يحتاج إلى صبٍر جميل، يقول حجة البيان 

رحمه  الرافعي  صادق  مصطفى  الرفيع 

اهلل: »وربما عابوا السموَّ األدبي بأنه قليل؛ 

ولكن  ف؛  ُمخالِ وبأنه  كذلك،  الخير  ولكن 

الَحَسن  ولكن  ر؛  ُمحيِّ وبأنه  كذلك،  الحق 

كذلك، وبأنه كثير التكاليف؛ ولكن الحرية 

البحر  يكن  لم  »إن  أيضا:  ويقول  كذلك«. 

فال  النجم  يكن  لم  وإن  اللؤلؤ،  َتنتِظر  فال 

تنتظر الشعاع، وإن لم تكن شجرة الورد فال 

البياني  الكاتب  يكن  لم  وإن  الورد،  َتنتِظر 

فال تنتظر األدب«.

))) مقدمة ابن خلدون 1277/3 - 1278.
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امـــرأٌة ُتولـــِد  لـــم  أْن  َبـــدُء الســـعادِة 
رجـــُب)))  أّنها  ُجمـــادى  تـــودُّ  فهـــل 
كان هذا البيُت الشعري قرينًة استدلَّ 

بها الذين وصفوا المعري بمعاداة المرأة 

وبغضها والحنق عليها -بل ومقاومة الميل 

الغريزي إليها- ولم يكن هذا البيُت وحده؛ 

عبر  الخطاب  هذا  نبرُة  ترددت  فقد 

مواضع كثيرة من شعره - وسائر أدبه - 

ُض فيه  من ذلك: هذا الموضع الذي ُيحرِّ

على النأي عن النساء باعتباره دلياًل على 

صحة عقل الرجل. يقول: 

نعمـــٌة ُد  فالّتفـــرُّ عقلـــَك  َصـــحَّ  إْن 
وَنـــَوى األوانـــِس غايـــُة اإلينـــاِس)1) 

❋ أكاديمية من مصر.

))) أبو العالء المعري، ديوان اللزوميات )لزوم ما ال يلزم)، تحقيق 

بالقاهرة،  الخانجي  مكتبة  الخانجي،  العزيز  عبد  أمين 

الجزء األول، ص 75.

زوميات، الجزء الثاني، ص 49.
ّ
)2) الل

المعّري عاشًقا

ُيحّذُر  أخرى  مواضَع  الُمتلّقي  ويطالُع 

 ، فيها المعّري الرجَل من االقتران بالنساءِ

وينصحه - في حال اضطراره لذلك - أن 

يستعين على معاشرتهن بالحيلة والفطنة 

على  اللسان   
ُ
سليطة فالمرأة  والحذر؛ 

 :
ُ
 الخيانة له. يقول

ُ
حليلها، سريعة

ٌج أقـــلُّ الـــذي تجنـــي الغوانـــي تبـــرُّ
منهـــا حلَيهـــا وخضاَبها  العيـــَن  ُيري 

بقلم: د. كاميليا عبد الفتاح حفني❋

الــمــرأة  تمرئي  حــول  نقديٌة  مــقــاربــٌة  
الشعري وطرحه  العالء  أبــي  واقــع  في 



562019 مــــايــــو   586 ــدد  ــ ــعـ ــ الـ

مقاالت

فإْن أنَت عاشـــرَت الَكعـــاَب فصاِدها
وحـــاول رضاَهـــا واحـــذرنَّ ِغضاَبها 

فكـــْم بكـــرْت تســـقي األمـــّر حليَلها
من الغار، إْذ تســـقي الخليَل رضاَبها))) 
المعري  ُيشّبُه  آخر  معرٍض  وفي 

ا  ممَّ االفتراس -  باآلساد - في  العروَس 

 :
ُ
يتردُد على مدار صوره الشعرية - يقول

بـــْت في ِخدِرها َتحجَّ العروَس  وَأرى 
َكُمعـــّرِس اآلســـاِد فـــي األخـــداِر)1) 
المرأة - في طرح أبي العالء - تنفُر 

من الرجل الضعيف؛ فال تفي له بعهٍد)5) 

كما أّنها ال تحفظ عهَد مْن أوهنُه شيُبه))) 

اللزوميات، الجزء األول، ص 94.  (((

اللزوميات، الجزء األول، ص 423.  (4(

اللزوميات، الجزء الثاني، ص 262.  (5(

شروح سقط الزند، تحقيق األساتذة: مصطفى الّسقا، عبد   (((

اإلبياري،  إبراهيم  هارون،  السالم  عبد  محمود،  الرحيم 

حامد عبد المجيد، إشراف د. طه حسين، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب 1987م، الجزء األول، ص 73-72.

هو  مْن  تجد  حين  ألليفها  ر 
ّ
تتنك وهي 

الرؤية   - في هذه 
ُ
فالخيانة وأقوى  أكمل 

.(((
الشعرية - تسكُن جوانَح المرأةِ

ويتخُذ هذا الموقُف -في طرح المعري- 

ليشمل  اإلنساِن  نثى 
ُ
أ يتعّدى  ا  فكرّيً ُبعًدا 

ا نجدُه يتردُد  األنثى في جميع الكائنات، ممَّ

على مدار أدبه - الشعري والنثري - ومن 

ذلك قصته الرمزية »مصرع الفنان«  - أو 

مصرع الوحش - حيُث يصوُر إناث الحمار 

الوحشي غير مبالياٍت بمصرعه على هذا 

النحو األليم))).

إنَّ موقَف أبي العالء المعّري من المرأة 

لم يتوقف عند حدود الطرح الشعري، بل 

تعّدى هذا إلى اّتخاذ موقف عملي صارٍم 

هو  كما   - المعري  العالء  فأبو  منها؛ 

أيُّ  عنه  ُيعرف  ولم  يتزّوج،  لم   - معروٌف 

اللزوميات، الجزء األول، ص 247.  (((

د. كامل الكيالني، حديقة أبي العالء )صور فنية مقتبسة من   (((

النصوص العالئية)، مكتبة مصر بالفجالة، 1944م، ص 72.

ُيشّبُه المعري العروَس 

باآلساد - في االفتراس - 

ا يتردُد على مدار  ممَّ

صوره الشعرية.

موقف أبي العالء المعّري 

من المرأة لم يتوقف عند 

حدود الطرح الشعري، 

خاذ 
ّ
ى هذا إلى ات

ّ
بل تعد

موقف عملي صارٍم منها.
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عالقٍة بامرأةٍ - غير أّمه - بل إنه لم يكن 

ُمكثًرا - مثل غيره من شعراء عصره - من 

وهذا  المعنوي،  أو  المادي  الغزل،  أبيات 

كله جديٌر باالنتباه وإثارة أكثر من تساؤٍل.

في  النقاد  من  كثيٌر  اجتهد  وقد 

بعضهم  فذهب  الموقف،  هذا  تفسير 

موقف  ُيجاري  كان  ما  إنَّ المعّري  أنَّ  إلى 

ذمُّ  شاَع  حيُث  السائد)))  وفكره  مجتمعه 

المرأة - في عصر المعري -  والتشكيك 

المرأة  الختالط   - ووفائها  أخالقها  في 

أشعَن  ئي  الالَّ باألعجميات  المسلمة 

في  للرجال  والتصدي  والتبرج  السفور 

ا أشاعت  والمجالس، فضال عمَّ األسواق 

أغاني  من  البيوت  في  والقيان  الجواري 

الغزل والعشق. وقد ُيكون هذا الرأي كافًيا 

لتفسير أسباب اتصاف المرأة بالصفات 

السلبية في شعر المعري، لكنه لن يكوَن 

الصارم  العملي  بالموقف  إلقناعنا  كافًيا 

-وأقصد  منها  المعري  اتخذه  الذي 

االمتناع عن الزواج طيلة الحياة- فالتأثر 

بالمجتمع لن يصل بالمعري - أو بغيره - 

إلى حّد كبت الغريزة الطبيعية، والمناداة 

المجتمع  أنَّ هذا  النسل، خاصًة  بتعطيل 

المرأة،  من  الموقف  هذا  يقف  لم  ذاته 

د. أنيس المقدسي، أمراء الشعر في العصر العباسي، دار   (((

العلم للماليين، بيروت، الطبعة الخامسة 11961 م، ص 415. 

النسل؛  ل 
ّ

ُيعط الزواج، ولم  فلم يمتنع عن 

لم  السلبية  اآلراء  هذه  أنَّ  على  يدلُّ  بما 

إّنما  الجمعي  الضمير  عن  صادرة  تكن 

أخرى  قرينٌة  ُمتناثرة.  فردية  آراًء  كانت 

تدعُمنا في هذا الرأي، هي هذا الهجوُم 

ُمعاصريه  من  المعري  له  تعرض  الذي 

بتعطيل  ومناداته   - الزواج  رفضه  بسبب 

هم بالخروج عن الشريعة  النسل - حيُث اتُّ

َه  ومعارضتها، ولم يكن هذا االتهامُ  ليوجَّ

إليه إالَّ النفراده بموقفه هذا دون مجتمعه، 

ائد.  وخروجه - من ثّم - عن السَّ

كذلك نختلف مع اآلراء - الكثيرة - التي 

المعري  عزوف  تبرير  إلى  أصحابها  ذهب 

ة حاله وفقره المادي؛ فهذا 
ّ
عن الزواج برق

السبب ليس كافيا، فقد كان بإمكان المعري 

شرٍف  بيت  إلى  وانتسابه  مكانته  مع   -

الفقر  هذا  تقبل  مْن  يجد  أن   - وقضاٍء 

كان  الذي  الريع  بقيمة  تعيش  أْن  وترتضي 

له من بيته، وكان يتقاسمه مع خادمه. ُيحصِّ

نختلف مع اآلراء

 - الكثيرة - التي ذهب 

أصحابها إلى تبرير عزوف 

ة 
ّ

المعري عن الزواج برق

حاله وفقره المادي.
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وقد يبدو موقُف أبي العالء من المرأةِ 

عقيدة   - السابقة  اآلراء  تفنيد  بعَد   -

ما نفسًيا من تجربٍة عاطفية  فكريًة أو تأزُّ

مؤلمة، فهل كان كذلك ؟! 

الشخصية  المعّري  حياة  تأّمل  إنَّ 

المرأة  من  موقفه  تفسير  في  بنا  تمضي 

إلى اتجاهٍ ُمغاير - لآلراء السابقة - لكنه 

اتجاٌه يبدو أقرَب إلى االّتساق واالنسجام 

مع رؤيته اإلبداعية التي طرحها في شعره 

المرأة  أدبه - حول موقفه من  - وعموم 

والواقع وسائر الوجود اإلنساني. 

واجهة  البصر  كفِّ  مشكلة  وتتصدُر 

العالء،  ألبي  االجتماعية  الحياة 

ها  وتستقطُب االنتباه أكثر من غيرها؛ ألنَّ

في   - به  ُيستهاُن  ال   - خطيٍر  أثٍر  ذاُت 

 - عامة  حياته  وفي   - بالمرأة  عالقته 

انعكاسها على  - من  رأيي  - في  بد  وال 

موقفه منها - وموقفها منه كذلك - وإنَّ 

لسان  على  وردت  التي  العالء  أبي  أخبار 

العمى،  من  ألمه  مدى  تصُف  معاصريه 

ومدى تحرجه منه، ومن اضطراب سلوكه 

انشغاله  بسبب  اآلخرين  أمام  الخارجي 

الدائم به. من ذلك ما ذكره صاحُب إنباه 

إلى   
ُ
ينزل كان  العالء  أبا  أّن  من  الرواة 

لع  سرداٍب أثناء تناول الطعام - حتى ال يطَّ

عليه أحٌد - وأنه خرج عليهم مرًة، وجلَس 

لإلقراءِ - مع تالميذه - وقد نقَط شيء 

من العسل على صدره، فأراد أحدهم أن 

دبًسا،  أكل  شيخنا  لعلَّ  فقال:  ُيمازحه، 

بيده على صدره،  يمسُح  المعري  فأسرع 

 الّنهَم«)1)) ثمَّ أنه لم يقرب 
ُ
ويقول: لعَن اهلل

العسل بعد ذلك. وإنَّ هذه الحادثة لُتبرَز 

مدى حياء المعري وتحّرجه من آثار العمى 

في سلوكه؛ ومن ثمَّ نتساءل: كيَف يستطيُع 

يتزوج  أن  الُمفرطة  وهو بهذه الحساسية 

السلوك  امرأته مضطرب  أمام  يبدو  وأن 

مثيًرا لإلشفاِق ؟! 

األهمية  من  قدٍر  على  أخرى  مسألٌة 

في تفسير عزوفه عن الزواج، وهي هيئته 

كتُب  سجلت  فقد  الشكلية،  ومالمحه 

األدب أنَّ إصابة أبي العالء بكف البصر 

ا ترك في  كان نتيجة مرضه بالجدري، ممَّ

آثاًرا ُمشّوهة. وفي شهادة له على  وجهه 

زار  حين  اإليادي  غريب  ابُن  يقول  ذلك 

المعرة مع عمه : »دخلُت على أبي العالء، 

نزوُرُه،  طاهر  أبي  عمي  مع  صبيٌّ  وأنا 

فرأيُته قاعًدا على سجادةِ لبٍد، وهو شيٌخ، 

فدعا لي، ومسَح على رأسي، وكأّني أنظُر 

إليه الساعة، وإلى عينيه: إحداُهما نادرة، 

)1)) تعريف القدماء بأبي العالء، جمع وتحقيق لجنة من رجال 

وزارة المعارف العمومية، إشراف د. طه حسين، دار الكتب 

المصرية 1944 م، ص 37.
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الوجه،  ُر  واألخرى غائرة جدا، وهو ُمجدَّ

نحيُف الجسم«)))). 

هذه  أهمية  نتجاوز  أن  نستطيُع  وال 

المسألة في موقف أبي العالء من الزواج؛ 

هذه  نفسه  في   
ُ

يعرف كان  أنه  بد  ال  إذ 

أضفنا  فإذا  المالمح؛  وهذه  الصفات 

إلى معرفته هذه تحّرجه من كّف البصر 

كيِف  تساءلنا:   - الفقر  من  ومعاناته   -

الذي  الحكيُم  الشاعُر  وهو  العالء  ألبي 

عبَر   - اإلنسانية  النفس  دقائق  استغور 

توّجسه  في  ووصل   - الشعرية  تجربته 

منها إلى حد اتهام الجبلة اإلنسانية كلها 

بفساد الطبع والخيانة - كيف له - وقد 

اجتمع له العمى والفقر وقبح الهيئة - أن 

لهذه  امتداٌد  امرأةٍ هي  للزواج من  يتقدم 

الوقت ذاته  الفاسدة، وهي - في  الجبلة 

الثري  القوي  إلى  الميِل  على  ُجبلْت   -

قسيم المالمح؛ ومن ثّم لن يكوَن المعري 

 مثيًرا للشفقة أو النفور ؟! 
ّ

بالنسبة لها إال

الذي   - العصر  طبيعة  ضيُف 
ُ
ن وهنا 

باعتباره عاماًل من   - المعري  فيه  عاش 

عوامل انصراف المعري عن الزواج - ال 

العامل الوحيد لهذا االنصراف -  فقد كان 

القرن الخامس الذي ضّم المعري مؤذنا 

مقاليد  على  الروم  وباستيالء  بالنهاية، 

تعريف القدماء بأبي العالء، ص 37.  ((((

ُمنعكًسا  العربي  الضعُف  وكان  الحكم؛ 

وال  معروف  هو  مما   - شيء  كل  على 

يحتاج إلى إشارة - وكانت المرأة العربية 

منها  نال  التي  الكيانات  من  المسلمة 

الضعُف؛ حيُث تماهت - إلى حٍد كبير - 

الملبس والزينة  المرأة األعجمية في  مع 

وتأثرْت  الكالم،  وأسلوب  الحياة  وأسلوب 

من  األعجمية  أشاعت  بما   - ثّم  من   -

ج والغناء والتصدي للرجال  جرأة في التبرِّ

المسلمة  المرأُة  وكانت  والغزل،  بالعشق 

هي  االستالبية  المناخات  بهذه  المتأثرة 

وسخريته،  وسخطه  المعري  هجاء  محل 

من  عاماًل   - سلبٍي  كنموذٍج   - كانت  كما 

العوامل التي حرضته على العزوف التام 

بتعطيل  الُمناداة  ثّم  ومن   - الزواج  عن 

فساد  من  الثورة  من  انطالًقا   - النسل 

وانطالًقا  العربية،  الُهوية  وانهيار  العصر 

ة اإلنسانية. 
ّ
من اليقين بفساد الجبل

اتجاًها  ذاتها  في  ُتشكل  الغيرة  هذه 

المرأة  العالء من  أبي  متفّردا في موقف 

؛ حيُث يتمرأى فيها خوُفه عليها وإصراره 

ها. من ذلك رفضه خروج المرأة  على صونِ

تحفُّ  التي  المخاطر  ظل  في  الحج  إلى 

 - الروم - من جهة  قبل  الحج من  طرق 

أخرى)2))،  جهة  من  العصابات  قبل  ومن 

)2)) اللزوميات، الجزء الثاني، ص 325.
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المرأة  على  غيرته  المعري  شعُر  ل  سجَّ

- وخوفه عليها - من الجار)))) كما حذر 

لهن  صوًنا  الحمامات  ارتياِد  من  النساء 

ممن يترّبصن بهن من األعاجم. يقول: 

وال َتِلجـــي الحّمـــام، قد جـــاء ناصٌح
بتحريمـــه من قبـــل أن يفســـد الناُس

فـــي طريقه لّمـــا اغتـــدى  بـــه  فكيف 
رجيـــٌب وحـــواش وتنـــٌج وأشـــناُس

تمـــازج بالعـــرب األعاجـــم والتقـــى
ُتـــذّم وأجناُس أنـــواٌع  الغـــدر  علـــى 

إلى أن يقول: 

تخافيـــن شـــيطانا مـــن الجن مـــاردا
وعندك شـــيطان من اإلنس خناُس)1))
ورغم عزوفه عن الزواج كان ُيطالُب في 

شعره بالمسارعة في تزويج الفتيات إعفاًفا 

لهّن)5)) بل تجاوزت غيرُته  المرأة المسلمة 

إلى المرأة األعجمية، فجاهر بحزنه عليها 

كل  بتكريم  وأوصى  السبي))))  مهانة  من 

من  منطلقا   - عقيدُتها  كانت  أّيًا  عجوٍز- 

تلك الحمية، ومن عالقته القوية بأمه التي 

رسخت في قلبه وعقله إكرام كل امرأة. 

اللُّزوميات، الجزء األول، ص 401.  ((((

اللزوميات، الجزء األول، ص 14.  ((4(

اللزوميات، الجزء األول، ص 202.  ((5(

اللزوميات، الجزء األول، ص 390.  ((((

الغيرة  مواقف  نعتبَر  أْن  لنا  جاز  وإذا 

أخالقية  مواقف  من  وغيرها   - والحمّية 

أو  الحّب  من  لوًنا  المرأة  تجاه  للمعري 

هذا  في  الحّب  مفردة  فإّن  التقدير، 

شٍك،  دون  مجازية  داللة   
ُ
تحمل السياق 

ها 
ُ
وتظلُّ بعيدًة عن هذه العاطفة التي يحمل

أيٌّ من الرجل أو المرأة - للطرف اآلخر 

واللوعة  التوق  من  عليه   
ُ
تشتمل بما   -

والوجد والصبابة والحنين، وغير ذلك من 

مفردات العشق ومراحله. 

الناقُد - والُمتلّقي - في شعر  ُيطالُع 

العاطفة  هذه  من  مراتب  عدة  المعري 

الخاصة تجاه المرأة، فبعض مواضع هذا 

الشعر ُتصور تأثره بفتنة المرأة، ومن هذا 

طيات  في  مختبئا  عليه  نعثُر  ما  ر 
ّ
التأث

بالناسك  وإضرارها  غوايتها  من  تحذيره 

العابد، كما في قوله: 

لـــم يكفها نـــوُر خّديهـــا، ونـــوُر  نًقا
فـــي ثغرها، فأصـــارْت عشـــرها َعَنَما 

كانت أضـــرَّ ألهل النســـِك من صنٍم
نما )1))  فلُيبعـــِد اهلُل تلك الخـــوَد والصَّ
  - المعري  أخرى - في شعر  مواضٌع 

والتأثر  بالمرأة  االفتتان  هذا  أثَر   
ُ
تحمل

بغوايتها، منها ما ال يتعدى أبيات غزٍل في 

اللزوميات، الجزء الثاني، ص 297.  ((((
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 قصيدة 
ُ
ل

ّ
استهالل القصائد، ومنها ما ُيمث

في  المواضع  هذه  ومن  قصيرة))))  كاملة 

فيه  الذي يصُف  الّنص  النثري هذا  أدبه 

جميلة،  غادةٍ  جسد  على  حطَّ  برغوثا 

ويتتبع فيه مسار هذا البرغوث - ُمستنكًرا 

أالَّ يغاَر عليها أميُرها - يقول: 

»يمرُّ بمواقع التقبيِل من الفتاةِ وأميُرها 

الغيوُر شاهٌد فال يغار« 

وبين  الكاعِب  بين  بات  »كم  يقول:  ثم 

يرتُع  للجسد)  المالصق  )الثوب  الّشعار 

من جسدها حيُث شاء، ال ُتظّن الفاحشة 

فيه وال ُيستراب«))))

تطالعنا في الطرح الشعري ألبي العالءِ 

 مذاق التجربة 
ُ
المعّري عدُة مواضع تحمل

عاطفية  تجربة  بأثر  وتشي  الشخصية 

مسألة  تجاوُز  من  بد  وال  ما،  امرأةٍ   مع 

ومداها  التجربة  هذه  حدوِد  عن  البحث 

يصعُب  مّما  فهذا  الواقعية؛  وتفاصيلها 

ًقا بشاعٍر 
ّ
التيّقن منه حين يكوُن األمر متعل

الحياتية -  التجربة  العالء صاحب  كأبي 

واإلبداعية - العميقة المراوغة بثرائها. 

شروح سقط الزند، القسم األول، ص 729 - 738، والقسم   ((((

الثالث، ص 1137 - 1140. 

اهلل   تمجيد  في   ( والغايات  الفصول  المعري،  العالء  أبو   ((((

والمواعظ )، تحقيق محمود حسن الزناتي، الهيئة المصرية 

 في 
ُ
العامة للكتاب  1977 م، ص 79 - 80، كما ُذكرت القصة

 أبي العالء ص 82.
ُ
كتاب  حديقة

هذه  أحد  في   -  »
ُ
مامة

ُ
»أ ُتطالعنا 

المواضع الشعرية - وقد طرحها المعري 

في سياٍق ابتهالٍي ُمفعم بالحنين والشوق 

وشجن الّنوى، كما أحاطها بمناٍخ عجائبٍي 

األرض  رمزية  مع  متماهيًة  فيه  بدْت 

فهو  الحياة؛  ومخاض  الخصب  وطقوس 

يتشمُم  ه 
ُ
ودليل عنها،  لتنبئه  الطير  يزجر 

يُس  األرض والرمل فتنبعُث ذكراها، أما العِ

مامة« 
ُ
فترغُم حنيًنا إليها. وهكذا بدت »أ

امرأة الخصب والتكوين التي تستشعرها 

 إليها، وكأنها في بعث 
ُ
الموجودات وتبتهل

والحياُة   - الحياة  أمامة  كأّن  أو  فينيقٍي، 

مامة - يقول المعري: 
ُ
أ

َأعيُفـــه فبـــتُّ  لنـــا،  الغـــراُب  ســـنح 
أمـــضَّ مـــن الحمـــاِم لطيُفـــُه خبـــًرا 

لقاءهـــا أّن  الطيـــِر  بـــوادي  زعمـــْت 
معروُفـــه بعدنـــا  تنكـــَر  بســـٌل 

بعدمـــا ُأمامـــُة  يـــا  ذكرُتـــِك  ولقـــد 
نـــزل الدليـــُل إلـــى التـــراِب يســـوُفه

إليكـــُم بالحنيـــن  تعلـــُن  والعيـــُس 
نديُفـــه طـــاَر  كالُبـــرِس  وُرغاُمهـــا 

ولطالمـــا كّلفتنـــي،  مـــا  فنســـيُت 
تكليُفـــه ضّرنـــي  مـــا  كّلفتنـــي 
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ألنـــه كالغنـــاء  عنـــدي  وهـــواِك 
وخفيُفـــه)11) ثقيُلـــه  لـــدّي  حســـٌن 
هذا الشجن وهذه العذوبة - التي ُتطلُّ 

منها مذاقات التجربة الشخصية ورائحة 

ُتطالُعنا   - والشوق  والحنين  المكابدة 

ل  وتبتُّ المناجاُة  حيُث  آخر،  موضع  في 

العاشقين وعذاباُتهم. يقول المعري: 

َما ســـرُت إالَّ وطيٌف منـــِك يصحُبني
أثري علـــى  وتأويًبـــا  أمامـــي  ُســـرًى 

لـــو حـــّط َرحلَي فـــوق النجـــِم رافُعه
ألفيـــُت ثـــّم خيـــااًل منـــِك منتظـــري

لـــه دام  الليـــل  ظـــالَم  أّن  يـــودُّ 
َوزيـــد فيه ســـواُد القلِب والنظـــِر ))1)
وأسى  حزنا  المعري  بكاُء  وُيطالعنا 

الحسان«)22)،  »رّي  من  الحرمان  هذا  من 

كابًحا  أشواقه  على  ثائًرا  ويطالُعنا 

جماحها))2) كما أّنه - فوق كل ذلك - يترك 

لنا مواضع من شعره تبرُز هذا الحرمان 

باعتباره وضعيًة حتمية اضطرارية. يقول: 

)21) أبو العالء المعري، ديوان سقط الزند، دار بيروت للطباعة 

والنشر، 1980، ص 223.

الُبرس:  ُه.  يشمُّ يسوُفه:  َعَرَض.  سَنح:  الحرام.   الَبْسل:   (2((

القطن.

)22) اللزميات، الجزء الثاني، ص 372.

))2) اللزوميات، الجزء الثاني، ص 360.

غـــادٍة فـــي  بزاهـــٍد  ليـــس  والمـــرُء   
اإلمكــانــــا)11)  ــــُب  يـــتــرقَّ لـــكـنــــه 

ويقول: 

ُزهـــًدا أراَك  َيَنلهـــا  لـــم  مـــْن 
يانــــة؟)11)  بصـلِّ لعــــيــــٍر  ومــــــْن 
المرأة  من  العالء  أبي  موقف  إنَّ 

-وكذلك موقفه من الواقع وعموم الحياة 

بل  اختيارّيا،  موقًفا  يكن  لم  اإلنسانية- 

البصر،  كّف  من  معاناته  إليه  اضطرته 

باالضطراب  اتسم  واقع  مع  ومعاناته 

والفكري،  واالجتماعي  السياسي 

وامتزجت  الحقائق  فيه  والتبسْت 

عزلة  إلى  المعري  ألجأ  مّما  األضداد؛ 

التأزم  من  عالية  ودرجة  وفكرية  روحية 

واالغتراب أجبرته على التزام ما ال يلزم 

إلى  َفُهرع  والحياة؛  الشعر  صعيد  على 

لكّن   - المتعددة  محابسه  أو   - محبسه 

قلبه  تدفق  يمنع  أن  يستطع  لم  كله  هذا 

ُق 
ّ
وتوَق روحه إلى تلك المعاني التي ُتحل

وتجدُد  المحابس،  هذه  عن  بعيًدا  بهما 

لهما - دون وعي منهما- األمل في غٍد 

 فيه الرياُح طيوَب األحبة. 
ُ
تحمل

)24) اللزوميات، الجزء الثاني، ص 360.

)25) اللزوميات، الجزء الثاني، ص 357.

ٌن في األرض.
ّ
الّصليانة: نبٌت تحبه الماشية، وليس له تمك
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)1) قدمت هذه المسرحية في مهرجان نقابة المهن التمثيلية في القاهرة.

❋ ناقدة من مصر.

وعند طرح بواطن الشخصيات بشكل 

عادة  المسرحية،  النصوص  في  تمثيلي 

ويحدث  النفسي  للمنهج  ذلك  ُيسند  ما 

الكامل«  بـ»التماهي  ما يسمى اصطالحا 

وباطنها  المجسدة  الشخصية  بين 

كتاب  يستخدم  أخرى  وأحيانا  المطروح، 

األدوار«  »تبادل  لعبة  األسلوب  ذلك 

بشكل  المكنونة  اآلخر  صورة  لعكس 

إليه  يشير  الذي  الجسدي  الفعل 

)ستانسالفسكي) في منهجه يمر بوحدات 

األعلى  بالهدف  جميعها  ترتبط  صغيرة 

الوهم  حالة  إلى  بالمتلقي  الوصول  وهو 

عن طريق تعمق الممثل داخل الشخصية 

المؤداة بل والتماهي معها، لتأسيس هوية 

جديدة وهي هوية الكائن الوهمي المسمى 

أيقونيا  تتجسد  والتي  بـ)الشخصية)، 

بجوهرها وشكلها من خالل حركة جسد 

الممثل وصوته.

بقلم: منار خالد❋

مسرحية »هاملتُهن«)١( 
لـ: د. سعداء الدعاس وهدير عبدالرحمن

.. كوالج ُممنطق

تمثيلي أكثر وضوحا، وأشهر من استخدم 

جينيه«  جان  تريانا،  »خوزيه  الحيلة  تلك 

اإلشكاليات  ذوات  لنصوصهم  نسبة 

السيكيولوجية البحتة.

والناقدة  الكاتبة  قامت  عندما  لكن 

الكتابة  وفن  النقد  وأستاذة  الكويتية 

بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت 
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»د. سعداء الدعاس« بإعادة قراءة هاملت 

شكسبير مثلما وضحت في عنوان مقترن 

باسم النص. 

ُمقدمًا  التماهي  إشكالية  بلورت 

النص  بدء  قبل  ملحوظة  بطريقة 

تطرحها،  التي  الفكرة  أن  فيها  مؤكدة 

فقط  هي  الكامل،  التماهي  تعني  ال 

لعبة مسرحية قابلة للدخول والخروج، 

مقابل  فاصلة  بمسافة  االحتفاظ  مع 

مستوى  على  تقليد  دون  شخصية  كل 

ذكية  نقطة  وهذه  الصورة،  أو  الصوت 

كثيرا ما يسقط بها العديد من الكتاب 

والمخرجين.

مسؤولية  عاتقها  عن  ُتنحي  حيث 

رسما  تتطلب  التي  الكامل،  التقمص 

األصلية،  شكسبير  لشخصيات  مختلفا 

في  وتتبعه  البريختي  النهج  على  وتسير 

أسلوب »كسر إيهام« المتلقي.

مشهد من مسرحية »هاملتهن«
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وانتقائها  النص  إلى  الولوج  ومع 

لشخصيتين دون غيرهما من نص هاملت 

شخصياته  عدد  يفوق  التي  شكسبير 

على  أختيارها  ليقع  شخصية،  العشرين 

شخصيتي »أوفيليا، جرترود«، وهنا تكمن 

اإلشكالية الحقيقية للنص، فكيف لهاملت 

الطرق  بشتى  الُمقدم  تحديدا  شكسبير 

ُيقدم  أن  المختلفة  والرؤى  واإلعدادات 

عن طريق شخصيتين فقط دون غيرهما؟ 

بل االثنتين الوحيدتين في حياة هاملت!؟

مزيج  شكسبيري

النص  حول  التساؤالت  وتتوالى 

من  حيث  قصيرة،  بمساحة  المطروح 

المتعارف عليه أن نص »هاملت« من أطول 

الكتابة، وقد  نصوص شكسبير من حيث 

ساعتين  »مسيرة  بأنه  شكسبير  وصفه 

حشد  بسبب  ذلك  ويعود  المسرح«،  على 

المأساة  تلك  في  كثيرة  أمورًا  شكسبير 

داخل  أسلوب  من  أكثر  واستخدامه 

والميتامسرح  والشعر  كالنثر  واحد  نص 

د. سعداء الدعاس
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والغناء  مسرحية-  ضمن  -مسرحية 

وغيرها...

سواء  الكتاب  عالجها  إذا  وعادة 

أو  عليه،  المتعارف  المأساوي  بالشكل 

ببنية  المساس  يتم  فال  بالكوميديا  حتى 

شكسبير األصلية ويكتفي الكاتب بحذف 

الحبكة  من  تخلو  ال  التي  األجزاء  بعض 

اإليقاع  على  الحفاظ  بهدف  األصلية 

المشدود.

يقظة األموات

تقرأ  أن  الدعاس  أرادت  وحين 

في  شكسبير  برؤية  احتفظت  هاملت، 

رسم شخصياته لكنها أكملت ما لم يكمله 

شكسبير وانطلقت بنصها من حيث وضع 

شكسبير نقطة نهايته.

عليهم  مر  شخصيات  ُتحضر  بها  إذ 

أن  كاتبهم  قرر  أن  بعد  األعوام  مئات 

ُينهي حياتهم، وتقرر هي أن تُوقظهم من 

ميتتهم، فالشخصيتان متفقتان كل منهما 

مع األخرى بأنها لعبة ليس إال، موضحتان 

ممارستهما لتلك اللعبة مرات عديدة من 

قبل، وتترجى كل منهما األخرى أن تكون 

لعبتهما هذه للمرة األخيرة.

وبعد انتقاء الكاتبة للشخصيتين، تبدأ 

بعينها،  مشاهد  انتقاء  في  الشخصيتان 

بل وشخصيات أيضا بعينها، تقتصر على 

بعض األجزاء الخاصة بخط زواج جرترود 

قتل  بهاملت،  أوفيليا  عالقة  الملك،  من 

لرتيس  وموقف  الشبح  ظهور  بولونيوس، 

من هاملت.

المؤداة  الشخصيات  انحصار  وأيضا 

لرتيس،  بولونيوس،  الملك،  بين شخصية 

هاملت، الملك كلوديوس وبالطبع جرترود 

عديدة  شخصيات  حذف  مع  وأوفيليا، 

أحداث  في  مؤثرة  األصلي  النص  من 

أحداث  في  مؤثرة  غير  لكنها  شكسبير 

وفرتنبراس  كهوراشيو  الدعاس  سعداء 

وروزنكراتز وغيرهم. 

على  الكاتبة  تقديم  اقتصر  كما 

ُمحيط عائلة هاملت والنبش من جديد 

القص  بعد  وتردده،  حيرته  أسباب  في 

حوار  ثنايا  بين  والتغيير  واالختزال 

»العدمية«،  أكناف  في  األصلي  النص 

حيث الالزمان والالمكان فقط هو عالم 

نقل  مع  شكسبير  ألماكن  مغاير  آخر 

المتلقي بآلة الزمن إلى زمان فات وولى 

عالم  جديد،  من  أمامه  حاضرا  ليجده 

مفعم بالتشخيص ال التمثيل كما اعتدنا 

الرؤية.
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وعند إخراج ذلك النص مسرحيًا، كان 

البد من مراعاة كونه قراءة لنص عالمي 

برؤى  المرات  ومئات  مئات  دم 
ُ
ق شهير 

وطرق عديدة.

سيكون  الخشبة  على  بتقديمه  وإن 

إخراجية  رؤية  ذا  مسرحيًا  وسيطًا 

اختلفت  الذي  اإلعداد  رؤية  عن  تختلف 

يسمي  ما  أو  األصلي  النص  عن  رؤيته 

ما  وهذا  المرجعية،  أو   »Canon«بالـ

المصرية  المخرجة  تراعيه  أن  حاولت 

الشابة »هدير عبدالرحمن« عند تقديمها 

لعرض »هاملتُهن« ضمن فعاليات مهرجان 

األولى)  )التجربة  التمثيلية  المهن  نقابة 

مؤخرا  ُعقدت  والتي  الثالثة  دورته  في 

بالقاهرة.

البد  كان  الحية  الصورة  عرض  فعند 

وجود مخرجة  يُنمُّ عن  الذي  التغيير  من 

هدير  تكتف  لم  حيث  تقدمه،  بما  واعية 

بإرشادات النص وبدأت بإضفاء التغيرات 

المرئية،  الفكرة  بزوغ  في  المساهمة 

فنقلت شخصياتها من حالة السكون التي 

من  لحالة  نصها  في  الدعاس  قدمتها 

الحركة المتكررة اختصارا للحوار الُمقدم 

التي  اللعبة  سُيعيدا  بأنهما  النص  في 

لعبتاها مرارا وتكرارا، عن طريق حالة من 

الشخصيتين  من  كل  فيها  ينطق  اإلعادة 

جمال متبعثرة من النص األصلي في إطار 

حركي متكرر.

وعلى الرغم من عكس الحالة تماما 

من السكون التام في النص إلى الحركة 

الرؤية  أن  إال  العرض  في  المتكررة 

مازالت ُمحتفظة بذاتها لكن مع التجديد 

المخرجة  وتظل  البصري،  والتطوير 

مع  لكن  العام  اإلطار  على  ُمحافظة 

فاختصارا  الصورة،  شكل  على  اللعب 

اتزان  عدم  إلى  تشير  كثيرة  لحوارات 

مصير  وارتباط  الكامل،  الشخصيتين 

بعضهما  ببعض رغما عنهما، استخدمت 

طريق  عن  ذكية  مرئية  حيلة  المخرجة 

هيئة  على  الشخصيتين  شعر  تصفيف 

كل  رأس  وربط  »األحبال«  من  مجموعة 

منهما بطرف حبل واحد من نفس شكل 

شعرهما، ليوصال طوال أحداث العرض 

العرض  أحداث  ليشخصا  أتيا  وكأنهما 

ومعذبة  مؤلمة  حالة  في  عنهما  رغمًا 

المركز  تعتبران  اللتين  دماغيهما  من 

في  المتحكم  والعضو  للحواس  الجامع 

الجهاز العصبي، وبربطهما يختل التوازن 

في  التحكم  على  القدرة  ويفقدهما 

ذواتهما والسيطرة عليها.
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توظيف الحبل

سليم  بشكل  الحبل  ذلك  توظيف 

تطلب تدريبًا حركيًا شاقًا حتى ال تتعثر 

تكتف  لم  كما  الخشبة،  على  حركتهما 

المخرجة بهذا القدر من توظيف الحبل 

واستخدمته كبديل لكثير من االكسسوار 

وكوسيلة  الورقية  والرسالة  للتاج  بديال 

الشخصيات،  عجز  على  الدال  للربط 

هو  الحبل  اعتبار  الممكن  من  أنه  كما 

الرابط  هو  أنه  حيث  نفسه،  »هاملت« 

الوحيد بينهما وهو سبب شقاء وتعاسة 

في  األول  المتسبب  وهو  منهما،  كل 

على  أرغمهما  من  أيضا  وهو  موتهما 

على  جديد  من  والحضور  االتصال 

الخشبة. 

هاملت  عدم حضور  من  الرغم  فعلى 

بأثره  حاضرا  مازال  أنه  إال  جسمانيًا، 

عليهما.

المسرحة  حالة  في  الدخول  وعند 

تستخدم  لم  التشخيص  ولعبة 

الشخصيتان االكسسوارات التي أشارت 

اكتفت  بل  نصها،  في  الدعاس  إليها 

بلزمات  شخصية  كل  بتميز  المخرجة 

الصوت  طبقات  في  التنويع  مع  معينة 

على  هنا  اللعب  ليكون  ُمتقن  بشكل 

مستوى الصوت والصورة، وكأن كاًل من 

سجا لكسر حالة التماهي بين 
ُ
الحيلتين ن

لُيعتبر التشخيص هنا  ثنايا التشخيص، 

تشخيصا ُمقنعا يحمل هدفا واحدا وهو 

تفريغ شحنات مكبوتة وعكس مكنونات 

ُمستترة.

ومن أهم ما يميز نص هاملت شكسبير 

ُذكرت  فإذا  المصيدة)  )الشبح، مسرحية 

خشبة  أي  على  األفكار  تلك  من  واحدة 

»هاملت«  المتلقي  عقل  استدعى  مسرح 

دون غيرها. 

للنص  مميزتان  عالمتان  أنهما  وبما 

اإلعداد  داخل  بلورتهما  من  البد  كان 

عن  الشبح  الكاتبة  فقدمت  المكتوب، 

الشخصية  لرسم  ُمكثف  مونولوج  طريق 

كنت  أنني  شيعوا  لقد  هاملت  يا  »اسمع 

نائما في حديقتي، فلدغتني أفعى، هكذا 

موتي  عن  بالتلفيق  كله  البلد  خدعوا 

األفعى  أن  النبيل  الفتى  أيها  اعلم  ولكن 

التي سلبت الحياة من أبيك تلبس تاجه 

اآلن......«

اكتفى  اإلخراجية  الرؤية  في  بينما 

الشبح  لحضور  يشير  بأن  العرض 

الُمتخيل مصاحبًا لحيلة الدخان المرئية، 

النص  من  الُمعد  النص  اختزل  فمثلما 
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األصلي، اختزل العرض أيضا من اإلعداد 

من  التقديم  مدة  لتنكمش  المكتوب، 

مقدمة  في  شكسبير  أشار  كما  ساعتين 

يد  على  دقيقة   45 إلى  تصل  نصه،حتى 

هدير عبدالرحمن.

أما عن اللعبة المسرحية الشكسبيرية 

»المصيدة« فقد أخذت في عين االعتبار 

رؤيتهما  أن  والمخرجة  الكاتبة  من  كل 

األساس،  من  »لعبة مسرحية«  عبارة عن 

فكان البد من تغيير شكل لعبة مسرحية 

المصيدة حتى تتبلور بكونها لعبة تختلف 

النص  ثيمة  على  المسيطرة  اللعبة  عن 

والعرض.

فكتبتها الدعاس في شكل كاريكاتوري 

هدير  قدمتها  بينما  المايم،  بحالة  أشبه 

محركة  السيرك  فقرات  من  كفقرة 

في  كالماريونت  المسرحية  شخصيات 

شكل هزلي متناغم مع المسرحة األصلية.

ظل  في  التماهي  قاعدة  لتنكسر 

الُمتقن، ويظل المتلقي متأرجحا  الكوالج 

مع هؤالء الُمبدعين بين الظاهر والباطن، 

مرة  منه  ومطرودا  مرة  للداخل  ُمقتحما 

شخصيتين  خالل  من  يشاهده  أخرى 

ينجذب  بالدخول  له  وقتما سمحا  فقط؛ 

بل  إيهامه  كسر  أرادا  ووقتما  معهما، 

دون  من  لعبتهما  من  أخرجاه  وإيقاظه 

استئذانه.

ُمستخدمة  وسيلة  إال  ليستا  فهما 

للولوج والنبش في مكنونات ولت وانتهت 

ألن الكاتبة مازالت تصمم على أن االنتهاء 

ليس باإلظالم وغلق الستار، بل إن النهاية 

تقرر  أن  بعد  متدرجة  تأتي  أن  من  البد 

الشخصيتان إنهاء حياتهما بنفسيهما، لذا 

على  الشخصيتين  باتفاق  نصها  أغلقت 

أنهما لن يلعبا ثانية تلك اللعبة وعودة كٍل 

إلى موضعهما األصلي بال حراك  منهما 

)موات)، مع اإلظالم التدريجي.

فهي ليست معاناة نفسية بقدر كونها 

لعبة متأرجحة بين العبث وضرورة الفعل، 

أرادت كل من كاتبتها ومخرجتها أن يبلورا 

عند  اقتصرت  التي  وضرورته  الفعل 

وتمني  هاملت،  شخصية  على  شكسبير 

كل قارئ للنص األصلي أن يأخذ هاملت 

قرار الفعل، بينما في تلك الرؤية الُمقدمة 

ليس  الشخصيات  كل  يشمل  هنا  فالفعل 

أيضا  واألموات  بل  منهم،  األحياء  فقط 

طالما كانوا قادرين على »الفعل« الُمتمثل 

في الحضور والتشخيص.
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بــدر الّدريـع ❋

❋ شاعر  من الكويت.

َسـَطا ُحــْسـنًا

اْضِطَراَبـــا َفَأْذَعْنـــُت  ُحْســـنًا  ُتَهاَبـــاَســـَطا  َأْن  بِالَمَحاِســـِن  َحـــِريٌّ 

َوَلِكـــْن الَهْيَجـــا  ِفـــي  الِمْقـــَداُم  َتَصاَبـــىَوَمـــا  َوَمـــا  الَجَمـــاَل  َوَرَد  إَِذا 

َحبِيـــٌب َوَمـــا  َلْلَمُشـــوُق  َوَغاَبـــاَوإِنِّـــي  بِـــِه  َأنِْســـُت  إَِذا  َفَكْيـــَف 

َأنِّـــي الَبْيـــِن  َكاِر  بِـــادِّ الُغَراَبـــاَوَحْســـُبَك  َأْفَتِقـــُد  ْحَنـــاِن  التَّ ِمـــَن 

ُطُلـــوٌل ُنِعَتـــْت  َحْيُثَمـــا  َناَبـــاُأَواَفـــى  اأَلْطـــاَلِل  َعـــِن  َجَســـٌد  َوبِـــي 

َدْمِعـــي ُوُقـــوَف  اْرَتـــآُه  َمـــِن  َخَراَبـــاَيَخـــاُل  َيْنَعـــى  َشـــاِعرًا  ي  بَِخـــدِّ

َوِعيـــٌس َحـــاٍد  َوالـــَوَرى  ِطَراَبـــاَكَأنِّـــي  َوَتْتَبُعنِـــي  َشـــجًى  َأِحـــنُّ 

ـــوا َطاَبـــاإَِذا َمـــا ُقْلـــُت: َوْيـــَح الَبْيـــِن ، َظنُّ الَبْيـــِن  َقْبـــَل  الَوْصـــَل  بِـــَأنَّ 

ِحَســـاَباَوَمـــا َغَبُطـــوا ِســـَوى َغَفـــاَلِت َدْهـــٍر ُتْثَنـــى  َكَأَناِمـــٍل  َمَضـــْت 

َظْبـــٌي ْمـــِع  الدَّ ِعْقـــَد  َحـــلَّ  َة  ِخَضاَبـــاَعِشـــيَّ َلـــُه  اأُلُســـوِد  َدَم  َأَحـــاَل 

ِكَناســـًا ِرْمِشــــي  َرَأى  ُمـــْذ  ـــَن  َغاَبـــاَتَوطَّ َذَراُه  لِْلِمـــَراِح  بَِقْلـــٍب 
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لَِطْرِفـــي َحاِســـَدًة  اأُلْذَن  ُمْســـَتَغاَباَفَأْخَلـــى  ُفـــَؤاِدي  َعْقِلـــي  َوِمـــْن 

ُرْمـــٍح بَِفتِيـــِل  ُأْســـِرَجَت  ِغاَلَبـــاُعُيـــوٌن  ِمْشـــَيتِِه  َغْنـــَج  ُم  ُيَقـــوِّ

َلَذاَبـــْت ِذي  َد  َبـــرَّ ْمـــُع  الدَّ َلَســـاَباَفَلـــْواَل  َذا  َأْمَســـَك  الَعْظـــُم  َوَلـــْواَل 

ـــى َتَثنَّ َوَلـــْو  ِليـــِب  بِالصَّ ـــى  اَلْســـَتَتاَباَتَثنَّ ِعيَســــى  َصْلـــِب  لُِمْفتِـــي 

ُيْحيِـــي َكاَن  َمْرَيـــَم  اْبـــَن  َأنَّ  اْقتَِراَبـــاَخـــاَل  ُيـــْرِدي  َوَذا  ُماَلَمَســـًة 

ُلْطفـــًا َتْكُســـوُه  َأْن  َهـــاَل  ـــا  ِغَضاَبـــاَوِممَّ إاِلَّ  ُتـــَرى  اَل  َماَلِمـــُح 

َمْعنـــًى َوِفيـــِه  َســـاَن  اللِّ ُيْعيِـــي  ُمَصاَبـــاَوَأْن  َجاِرَحـــٍة  ُكلَّ  ُيَغـــاِدُر 

ِمْنـــُه َذاَع  ِعْطـــٍر  َقْبـــَل  َأَر  َشـــَراَباَفَلـــْم  َحَســـْت  بِاأُلُنـــوِف  ُأَناســـًا 

َصـــْوٍت لَِرِخيـــِم  َبْعـــِدِه  ِمـــْن  ُرَضاَبـــاَواَل  َلَثَمـــْت  َمْعَشــــٍر  َمَســـاِمَع 

َمُحـــوٌف َحاِجبِـــِه  َســـْوُط  ِحَراَبـــاَمِليـــٌك  ـــْت  اْصَطفَّ َلـــُه  بَِأْهـــَداٍب 
َداّلً ِمْنـــُه  بِِوْســـِعي  َمـــا  ُيَحاَبـــىُأَحابِـــي  َدلٍّ  بِـــِذي  ُخُلـــٌق  َوَهـــْل 

ـــْن َقـــاَل ُزْهـــدًا: الِكَعاَبـــاَيُقـــوُل: َأَلْســـَت ِممَّ َعـــقَّ  َمـــْن  ـــاِس  النَّ َأَبـــرُّ 

ْصـــَح َلِكـــْن ِدَعاَبـــاَوَمـــا ُهـــَو َمـــْن ُيِريـــُد النُّ َباِطُلـــُه  الَحـــقَّ  ى  َتَحـــرَّ

َمْهـــاًل اهللِ  َمَعـــاَذ  َلـــُه  َتَغاَبـــىَفُقْلـــُت  إَِذا  الَفِهيـــِم  ِمـــَن   َحـــَذاِر 

لُِرْشـــٍد ـــاٌد  ُزهَّ َثـــاَب  َقـــْد  َثاَبـــاَبَلـــى  بِالُحْســـِن  َكَمـــْن  اَل  َوَلِكـــْن 

ُأَنـــاٌس َفِقَهـــْت  ـــِذي  َللَّ َجَناَبـــاَوإِنِّـــي  َأْوَســـَعُهْم  َفـــَكاَن   ، َوَرقَّ

ُســـَؤاٌل َأْعَيـــاُه  الَعْقـــُل  َمـــا  الَجَواَبـــاإَِذا  الَقْلـــِب  بَِهاتِـــِف  َعَرْفـــُت 
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عبدالنارص عبداملوىل أمحد ❋

ارتـــــواء
في مدح النبي 

)صلى اهلل عليه وسلم(

َمَسْســـَت نْبـــَع الهـــوَى بالقلِب فاْنبَجَســـا
ـــوِق ُسْنُدســـُه من بعـــِد جدٍب.. نما بالشَّ
فاهتـــزَّ فـــي َفـــرٍح، وانـــداَح فـــي َمـــرٍح
ـــعَر، واألقالُم فـــي خجٍل أســـتعطُف الشِّ
يا قلـــُب هـــل مركـــٌب للمـــدِح يأُخُذنا؟
قـــل للفتـــوِن التـــي بالقلـــِب قـــد لعبْت
أيكَتــــنا ـــوِر  بالنُّ ألألْت  قـــد  ِشـــعُر  يـــا 
فأضرُبَهـــا ِســـرٌّ  بهـــا  عصـــاَي  فـــال 
ُألَمِلُمـــُه َحْرِفـــي،  نْزُفَهـــا  يراعتـــِي 
قلبـــي َدَنـــا ُمْســـِرًعا مـــن َضـــْوِء َحْضرتِِه
ُمرتشـــًفا واشـــتاَق  معتكًفـــا،  فَظـــلَّ 
فيـــا َنبـــيَّ الُهـــدى هـــل َيرَتِجـــِي قلِمـــِي

يَبَســـا قـــد  بالُبعـــِد  ـــذي  الَّ قلبـــي  والَن 
فأثمـــَر الُحـــبُّ -ياللقلـــب - ما غَرســـا
مْن حينَِهـــا -وجُهُه- مـــا َهاَن، ما َعَبَســـا
نَبَســـا مـــا  ـــعِر  بالشِّ َخـــرٌس،  كأننـــي 
َنا، ورَســـا َشـــطِّ مـــْن  دَنـــا  انظـــْر عســـاُه 
فْأَتَنَســـا ؛  الـــدرب  بهـــذا  الفـــؤاُد  هـــاَم 
فانشـــْر لنـــا -ُمنِعمًا- مـــن َضوئَِها َقَبَســـا
فَرَســـا وال  ال،  ُبراقـــًا  ركبـــُت  وال 
الَنَفَســـا تْســـَتنزُف  أخـــَذْت  لكنَّهـــا 
فاْنَغَمَســـا باألْنـــَواِر  َتَســـْرَبل  حتـــىَّ 
أمســـى به قائًمـــا -للُحـــبِّ - ما َجَلَســـا
، أو َطَمَســـا ؟ منَك الَســـماَح على ما َخطَّ

❋ شاعر  من مصر.



75 2019 مــــايــــو   586 ــدد  ــ ــعـ ــ الـ

شعر

وهـــل لســـانِي لـــه مـــن صفِحكْم َكـــَرٌم
ـــعِر يـــا مـــوالي قـــد َعَجَزْت مقالـــُة الشِّ
ويـــا نبـــيَّ الُهـــدى في الُقـــرب لـــي أمٌل 
ُيراوُدَهـــا َعينـــِي  مـــن  النـــوُم  َدَنـــا  فمـــا 
مؤتلًقـــا ـــوِر  بالنُّ أتـــى  ربيًعـــا  فيـــا 
ُمرتقٌب الكـــوِن  فـــكلُّ  ُأْســـِعدَت شـــهًرا 
وَلـــَدْت الـــذي  إنَّ  )آمنـــٍة)  َســـعَد  يـــا 
َحَســـٌد قلبـــِه  فـــي  ومـــا  الـــرؤوُف  هـــو 
ُمبتئًســـا والِجـــذُع حـــنَّ مـــن األشـــواِق 
قمـــًرا ويـــا  شمًســـا  ويـــا  ســـراًجا  فيـــا 
وُمْشـــِرَعها ُفلـــًكا  للنَّجـــا  صانًعـــا  يـــا 
َغَرًقـــا َنتَّقـــِي  حتـــىَّ  ـــَك  بكفِّ اْمـــُدْد 
َضمائَِرَنـــا ُيِحيـــي  لِمـــا  اســـَتَجبَنا  ـــا  إنَّ
أملـــي عنـــَدُه  ببـــاٍب  اعتصمـــُت  إنِّـــي 
يطُرُدنِـــي األنـــواِر  بهجـــٍة  عـــن  الذْنـــُب 
أعـــوُد ســـعًيا علـــى األْهـــداِب ُمصطِرًخا
 فاقبـــْل رســـول الُهـــدى مـــن خافـــٍق ولٍه
الهثـــًة الُمشـــتاِق  مـــن  صـــالًة  واقبـــْل 

َهَمَســـا ؟ للـــذِي  لَِمدِحكـــْم جْهـــرًة، أو 
لَبَســـا الهـــوى  ألثـــواِب  قلبـــِي  لكـــنَّ 
قلبـــي -لبـــاب الَنَجا- قـــد جاَء ُملَتِمَســـا
وال دنـــا الهـــمُّ مـــن قلبـــي وال اخَتَلَســـا
َغَرَســـا قـــد  للُحـــبِّ  بأرواِحنـــا  شـــهٌر 
لمولـــِد الُمصطفـــى يهفـــو صبـــاَح َمَســـا
َنَســـا ـــالَم -من األكـــواِن- والدَّ محـــا الظَّ
فســـْل بالاًل عن اإلحســـاِن، ســـْل أَنَســـا
ُمبَتئَِســـا عانقـــَت  وقـــد  حيـــُم  الرَّ أنـــَت 
يـــا كوكًبا ســـاَر في ُحســـٍن، وما َخَنَســـا
والَتَبَســـا الـــدرُب  وتـــاَه  َغِفلَنـــا  ـــا  إنَّ
دْت- وأَســـى هذي القلـــوُب جراٌح -ُجدِّ
رَمَســـا قـــد  اآلثـــاِم  مـــن  كاَن  فالقلـــُب 
وكَســـا ُنـــورِه،  مـــن  ألبســـني  بالعشـــِق 
َوَقَســـا أْنَواِركـــم  عـــن  َتـــاَه  الـــذي  أنـــا 
َفَســـا النَّ فـــي ُغصٍص كـــم تخنُق  والدمُع 
يَك فانبجســـا ـــُه الحـــبُّ مـــن كفَّ قـــد مسَّ
َهجَســـا هاجـــٌس  مـــا  إذا  األمـــاُن  فيهـــا 
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د.سعيد شوارب ❋

ـــاء مـَسَ

ـُْرقين عليَّ مسائي لماذا إذن تط
ـَطرًة .. قطرًة  وتفترشين دمي ق

ِـّي ثم تمضين عن
كأنِك ما كنِت منيِّ !!

فتوِرُق أحزانَي العاصفاُت 
وتنفجُر األسئلْة ؟

ويسخُر منـِّي المساُء 
يمدُّ مناقيَرُه في جراحي 

❋ شاعر  وأكاديمي من مصر.
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ـُفرًة  ـُفرًة .. ح ـُها ح ـْبش وين
ثم يمضي 

ـَْه !! ـْأل ـُُر أن أس ويكب
ـَُر فيَّ المواجيُد  وتكب

أمتُد بركاَن خوٍف 
ـٍْف  وأرتُد شالَل صي

وُأصبـُِح بحًرا من الناِر والنوِر 
ـَْه !! لسُت أرى ساحل

ـُني عرباُت النهاِر  ـَع وأمضى تَداف
وتسخُر منيِّ ،

ـُني فكرًة فكرًة  ـّش ـُفت تهمُّ ت
غير أنيِّ 

ـًا  ُأحاذُرها، كي تمرَّ سريع
ألني على مْوعٍد في المساْء !

فهْل تطرقين عليَّ مسائي 
وتفترشين دمي قطرًة قطرًة 

ثم تمضيَن عني ؟؟!
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عامر العامر ❋

ِرَثاُء ُأْخٍت

❋ شاعر  من الكويت.

َيِجـــيُء َوَلْم ُيْخِلـــْف إَِلى الَيـــْوِم َما َفتِي
اّلتِـــي َمَواِعيـــَدُه  َيْنَســـى  َواَل  َيِغيـــُب 

َصَباَبـــٍة َذا  ُمْدَنفـــًا  َيْومـــًا  َكاَن  َوَمـــا 
َوَمـــا َكاَن ُمْشـــَتاقًا َشـــَكا ُطـــوَل ُغْرَبـــِة
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َدَنـــا اّلـــِذي  َقـــاَء  اللِّ ُماَلُقـــوُه  َتَناَســـى 
ِة ِغرَّ ِحيـــِن  َعَلى  َواَفاُهـــْم  َأْيـــَن؟  َمَتى؟ 

َكاُرُه؟ ادِّ َقـــاِء  اللِّ ِعْنـــَد  َناِفـــٌع  َوَهـــْل 
َبْعـــِد َغْفَلِة؟ ْنبِيـــُه ِمْن  التَّ ُيْســـِعُف  َوَهْل 

لُِحْكِمـــِه اْمتَِثـــااًل  ُماَلِقيـــِه  َفـــُكلٌّ 
ـــِت َتَعفَّ َوالَبَراَيـــا  َبـــاٍق  الَمـــْوُت  ُهـــَو 

َكُنْقَطـــٍة َخْلـــٍق  ِصْنـــُو  إاِلَّ  ُهـــَو  َوَمـــا 
بُِنْقَطـــِة َواْنتَِهـــاٌء  َســـْطٍر  َبـــْدُء  بَِهـــا 

َحَياتِِهْم ِفـــي  َأْفَعاَلُهـــْم  الـــَوَرى  َيُخـــطُّ 
ِت) َفَما )َبْســـَمُلوا) َحتَّى َأَتْتُهـــْم ِب )َتمَّ

ُســـُطوُرُهْم ِقَصـــاٌر  َمَعانِيِهـــْم  ِطـــَواٌل 
َفُتْمَحـــى َوُيْبِقـــي الَمـــْوُت آَثـــاَر َفْقـــَرِة

ـــاَس َعْبَرَها َلُه َأْلـــُف َبـــاٍب َتْصَحُب النَّ
ِة ْمَعـــاِت ِذْكـــَرى اأَلِحبَّ ُأُلـــوٌف ِمـــَن الدَّ
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ْمـــَع َعْيُنُه ـــْن َتـــْذِرُف الدَّ َوَمـــا ُكْنُت ِممَّ
تِي َوَقـــْد ُكْنـــُت َجْلـــدًا ُثـــمَّ َماَتـــْت ُأَخيَّ

ُموِع اّلتِـــي َجَثْت َفَســـاَلْت َجاَلِميـــُد الدُّ
َعَلـــى ُبْعِد ُعْمـــٍر َلـــْم ُتَزْحـــَزْح بُِمْقَلتِي 

َنَعْم َســـاَل َدْمِعـــي َقْبَل إِْدَراِك َمْســـَمِعي
َلَقـــْد َأْخَطـــَأ التَّْصِويَب َناِعـــي الَفِجيَعِة

بِاْســـِمَها ْعـــَي  النَّ َأْخَطـــَأ  َقـــْد  َلْيَتـــُه  َأاَل 
ِت َوَيـــا َلْيَت ُأْذنِـــي َقْبـــَل َأْن َقـــاَل ُصمَّ

ُيِريُحُه ُدوَن َصـــْوٍت  َســـْمٍع  َســـْعُد  َفَما 
ـــْت بٍَنْظَرِة َوَمـــا بِْشـــُر َعْيـــٍن َمـــا اْطَمَأنَّ

)َهَيا) َكْيَف َأْقَوى ُدوَن َقْولِي )َهاَل َهَيا)؟
ـــِة؟ ِحيَّ التَّ َردِّ  ُدوَن  اْصِطَبـــاِري  َوَكْيـــَف 

َأَرى ُغْرَفَتَهـــا  ِجْئـــُت  َمـــا  إَِذا  َوَكْيـــَف 
ْكَرى َوَأْطـــاَلَل ُغْرَفِة؟ ُصُروحًا ِمـــَن الذِّ
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)َعاِمـــرًا) َلْســـُت  ُمْقِفـــرًا  َفْتنِـــي  َخلَّ َلَقـــْد 
َهْيَئتِـــي ْســـُم  َوالرَّ اأَلْطـــاَلُل  ِهـــَي  َحَياتِـــي 

َمْوتَِهـــا َبْعـــِد  ِمـــْن  اأَلْشـــَياُء  ِهـــَي  َســـَواٌد 
بِِصْبَغـــِة َأَصاَبـــْت  َعـــْدَوى  َدى  الـــرَّ َكَأنَّ 

َبَياُضـــُه َرْأِســـي  َشـــقَّ  َشـــْيٍب  َلـــْوَن  َخـــاَل 
بُِمْهَجتِـــي َأْدَمـــى  َبـــاَت  ُجْرحـــًا  إِنَّ  َأاَل 

َفْقِدَهـــا ـــاُت  ُمْدَلِهمَّ َخَيالِـــي  ْت  َتَعـــدَّ
ـــْوَق ِفـــي َوْصـــِل َرْغَبتِـــي َكَأنِّـــي َفَقـــْدُت التَّ

ـــٌة َغضَّ َوْهـــَي  َفْقُدَهـــا  َبئِيـــٌس  َعـــَذاٌب 
الَوِحيـــَدِة َفْقـــَد  َكاَن  َعـــَذاٍب  َوَأْقَصـــى 

بُِســـْقِمِه َعِليـــٌل  َأْو  َكبِيـــٌر  َيُمـــوُت 
الُفَجـــاَءِة َمـــْوُت  الَمـــْوِت  َأْقَســـى  َوَلِكـــنَّ 

ُقُلوُبُهـــم ُصَراحـــًا  َماَتـــْت  َأْهُلـــُه  ُيـــَرى 
ـــِت  َكَميِّ ُخْبـــرًا  الَمـــْوُت  َأَتـــاُه  َفَحـــيٌّ 
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َلَهـــا َأٌخ  َدْومـــًا  اأُلْخـــِت  َظْهـــُر  َيُقوُلـــوَن 
ـــِت؟ ُدكَّ َذاَك  إِْذ  َبْعـــَد  لِِعَظاِمـــي  َفَمـــا 

نِـــي؟ ُيِظلُّ َحَنانـــًا  ُأْخـــٍت  بِـــاَل  َأَأْرُجـــو 
لَِبْســـَمِة اْنِعـــَكاٌس  إاِلَّ  َبْســـَمتِي  َوَمـــا 

َمْطَلبِـــي ُكلَّ  َغـــَدْت  ْؤَيـــا  الرُّ إَِذا  َفَيالِـــي 
بُِرْؤَيـــِة َغِليِلـــي  ُيْشـــَفى  اَل  َكاَن  َوَقـــْد 

َخْطـــَرٍة ُكلِّ  ِفـــي  ـــاَء  الَوضَّ َوْجَهَهـــا  َأَرى 
ُصـــوَرِة َطْيـــَف  َأَرى  َأنِّـــي  َســـاَءنِي  َوَكـــْم 

ـــٍه ُمَولَّ َقْلـــٍب  َتْصبِيـــُر  ـــُه  َوَلِكنَّ
ْمـــآُن ِمـــْن ُشـــْرِب َقْطَرِة؟ َوَهـــْل َيْرَتـــِوي الظَّ

َدْفنَِهـــا َيـــْوَم  َأســـًى  َأْنَســـى  اَل  َأْنـــَس  َوإِْن 
تِـــي ُجثَّ َفـــْوَق  َيوَمَهـــا  ُتَرابـــًا  َأَهاُلـــوا 

َهـــا؟ َيُضمُّ َبْيـــٍت  ُجـــْدَراَن  ـــَرى  الثَّ َأَصـــاَر 
َفَأْقـــَوِت َدارًا  َعْيَنـــاَي  َلَهـــا  َوَكاَنـــْت 
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إَِناَبـــًة ـــاَلَم  السَّ ُردَّ  َقْبَرَهـــا  َأَيـــا 
ِت َلـــَردَّ َحَيـــاٍة  َعـــْن  َســـدٌّ  َفَلـــْواَلَك 

َوَيـــا َربِّ ُغْفَرانـــًا َلَهـــا َواْســـِق َقْبَرَهـــا
ِمـــَن الَغْيِث َفيَّاضـــًا َوِمْن َفْيـــِض َرْحَمِة

َقا اللِّ إَِلـــى  ُفـــَؤادًا َماَت َشـــْوقًا  ـــْر  َوَصبِّ
ـــِة بَِجنَّ ُحُبـــوٍر  ُلْقَيـــا  َلـــُه  َعـــَزاًء 

َأْحُرِفـــي َخْيـــُل  َكَبـــا  إِْن  ُعـــْذرًا  ـــِة  ُأَخيَّ
َقِريَحتِي الَبـــاَلِء  ِريـــُح  َأْلَجَمـــْت  َلَقـــْد 

َكَتْبـــُت َيَراِعي الُحـــْزُن َوالِحْبـــُر َأْدُمِعي
ْجـــَوى َفَكاَنـــْت َقِصيَدتِي َوَأْوَراِقـــَي النَّ

إَِلى اِرِكـــي  التَّ ُعْمـــَرِك  ُيَحاِكـــي  ِرَثـــاًء 
ِة) )َثاَلثِيـــَن) َنْزفـــًا ِمـــْن َشـــَقاٍء َو)ِســـتَّ

❋    ❋    ❋
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احلارث اخلّراز ❋

أخفي هواك

أنفاســـي بيـــَن  وحبـــًا  هـــواك  أخفـــي 
خوفـــًا من الحـــب ال خوفًا مـــن الناِس

إليـــك أرســـلت أحالمـــي وأشـــرعتي
بأفراســـي وأفـــالكًا  بحـــرًا  أشـــُق 

تنـــادي فيك مـــلء فمي لو تســـمعيني 
وإحساســـي وأشـــعاري  قلبـــي  آمـــال 

قـــرأت أحميـــك بســـم اهلل مـــا نزلـــت
مـــن أول الحمـــد حتـــى آخـــر النـــاِس

كأغنيـــٍة ُصبينـــي  بواديـــك  هنـــا 
واســـقي ظاللي بها واســـترقصي باسي

تمتمـــًة عينيـــك  علـــى  وأرجحينـــي 
وخّمري لي وصالي، أســـكري راســـي

❋ شاعر  من الكويت.
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تخفـــي وال  وحطينـــي  وطّيرينـــي 
وسواســـي أســـرار  داخلي  وجـــاوري 

كوني حديثي، سكوتي، دمعتي، فرحي
ونشـــوتي أو صحوتي ولتكسري كاسي

فطــئــــي بـــه  الحـــب مجنونـــًا  أبثـــك 
يا ليُل فـــي الليـــل  ما أعيتِك ُحراســـي

ثانيـــًة قّطعـــُت  مـــا  يعلـــم  اهلل 
ُكراســـي أوراق  فـــي  لغيـــرك  شـــعرًا 

ومـــا ضعفُت ومـــا النت قواي ســـوى
أجراســـي دق  لّمـــا  قلبـــِك  لُطهـــر 

صارعُت فيـــك هوًى مـــازال يصرعني
وأقواســـي أســـيافي  منـــه  تكســـرْت 

َفِســـْلُت مـــن وجعـــي صمتًا بـــال نفٍس
ُجالســـي بيـــن  الـــذي  كل  أنكـــرُت 

الحـــب منقصٌة فقلـــُت  قالـــوا تحـــب 
الياســـي شـــدة  مـــن  كذبـــًا  وقلتهـــا 

وظلمتـــه ليلـــي  مـــن  أبعـــد  فأنـــِت 
إن كنـــِت أقـــرب لي مـــن َحرِّ أنفاســـي

بـــه فـــراق  ال  ليـــاًل  تمنيـــُت  إنـــي 
فجاءنـــي الصبـــُح مرتاعـــًا إلخراســـي

فصرُت أخفـــي الهوى ما بين أنفاســـي
خوفـــًا من الحـــب ال خوفًا مـــن الناِس
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شهد ساكت الشمري ❋

ارتويُت ظمًأ

األقـــدارا وعانـــد  الزمـــاُن  ضـــَنّ 
ِمـــرارا الصابريـــن  مـــَرّ  ليزيـــد 

ـــمت والـــروح من وْطـــس الهموم تهَشّ
أوكارا لألســـى  أصبـــح  والقلـــُب 

نفيســـُه دفنـــُت  كنـــٌز  ومشـــاعري 
جـــدارا للكنـــوز  قلبـــي  وجعلـــُت 

هدمتـــُه الطريـــق  بمنتصـــف  فِلمـــا 
وكشـــفَت عـــن ُجـــرِح الفؤاد ســـتارا؟

فريســـًة؟ للطامعيـــن  أتركتنـــي 
ِقطـــارا؟  للعابريـــن  أجعلتنـــي 

حكايـــًة؟! للشـــامتين  أكتبتنـــي 
أأنـــا ؟ ومـــا غيـــري وجدَت خيـــارا؟!

❋ شاعر ة من الكويت.
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نثرَتهـــا  أنـــت  للريـــِح  التـــي  فأنـــا   
األوتـــارا خصالتهـــا  مـــن  ونســـجَت 

بَشـــعرها الهـــواُء  مـــرَّ  إذا  حتـــى 
عـــزَف الشـــجوَن و أطـــرَب األطيـــارا

فـــي أعماِقها الكـــوِن  وجمعَت حـــزَن 
األســـرارا تســـتودُع  بـــه  جّبـــًا 

وهنـــاك فـــي أقصـــى الشـــتاِت منازلي
المنهـــارا حزنـــي  أداري  وحـــدي 

الخطـــا تعثـــرِت  وقـــد  أقـــوُل  مـــاذا 
وقفـــارا موحًشـــا  أمســـى  والـــدرُب 

مالـــي ســـوى الليـــِل الطويـــِل أجوُبـــه
واألشـــعارا األّنـــاِت  وأســـامُر 

تركَتهـــا أنـــَت  بالبيـــِد  التـــي  إن 
مـــدارا بالســـابحاِت  لهـــا  جعلـــْت 

ســـحابًة الســـماِء  كـــفِّ  على  ُرفعـــْت 
ســـقطْت علـــى جـــدِب الثـــرى أمطارا

عرفـــْت حقيقـــَة ذا الســـراِب بجريهـــا
األنهـــارا عيُنهـــا  ـــْت  وصَبّ وقفـــْت 
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لـــْت تكَحّ فيـــه  الهـــمِّ   ســـواد  أمـــا 
ســـوارا الّصفـــاد  صـــار  وبرســـِغها 

ـــمْت وتبَسّ حزنِهـــا  فـــي  وتزركشـــْت 
األقمـــارا بســـماتِها  مـــن  لتغيـــَض 

ماجئـــُت كـــي أرضـــي الزمـــاَن فكلما
َوَقـــارا  فيـــه  زدُت  انحطاًطـــا  زاد 

فأنـــا التـــي بالحـــبِّ جئـــُت بدعوتـــي
اســـتكبارا  فاســـتكبروا  ناديُتهـــم 

محبتـــي داَر  بالبغـــِض  يهدمـــوا  إن 
ديـــارا  الشـــعوِر  بأعمـــاِق  أبنـــي 

المـــودِة شـــعُبها نبـــِض  فيكـــوُن مـــن 
ونهـــارا  ســـوَرها  يحامـــي  ليـــاًل 

فرّدهـــم العابـــرون  أتـــاك  وإذا 
ِقطـــارا للعابريـــن  أعـــد  لـــم  أنـــا 
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سميح الّشاعر

بقلم: عّباس سليمان❋

❋ قاص وروائي من تونس.

َشَعَر سميٌح الّشاعر بلّذة كبرى وهو يضع قدميه داخل القاعة 

قادمة  كأّنها  حاّرة  ريح  الخارج  في  الفسيحة.  الباردة  المكّيفة 

كأّنما  والحجر  والّشجر  البشر  تكوي  نار  كبير وسياط  من فرن 

اّصاعدت  كأّنما األرض  أو  ت من سمائها واقتربت 
ّ
تدل الّشمس 

إليها.

جال ببصره داخل المكان فلم تلتقط عيناه غير شاّب يرتدي 

سرواال قصيرا وقميصا بال ذراعين يذرع القاعة عرضا وطوال 

وهو يتمتم ويتأّفف ويكّور قبضته ويرسلها في الهواء ويركل بقدمه 

األرض والكراسي والفضاء أمامه كأّنما يرمي كرة.

يلبسها  التي  البدلة  وهذه  أناقته  تمام  في  الّشاعر  سميح 
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لون  في  زرقاء  بدلة  البهيج...  اليوم  لهذا  خّصيصا  اقتناها 

البحر وقميص أبيض ناصع البياض وحذاء لم تدخله قدماه 

قبل اليوم.

كيف  إذ  المكان  أخطأت  ني 
ّ
لعل لنفسه:  الكبير  الّشاعر  قال 

التي  الّشعرّية  بتجربتي  فيها  سُيحتفى  قاعة  إلى  مدعّوا  أكون 

الجائزة  إثر  فيها على  قرن وسأكّرم  ربع  أكثر من  امتّدت على 

الكبرى التي نلتها في  إحدى البلدان العربّية عن ديواني األخير 

 فارغة ليس فيها غير هذا الذي يضرب الهواء بذراعيه 
ُ
والقاعة

وقدميه ؟

اقترب من الّشاّب المتأّفف وسأله بلطف: 

قافة« ؟
ّ
أليس هذا »قصر الث

جاءه الجواب باردا: 

قافة، انظر.
ّ
نعم، أنت اآلن في قصر الث

وأشار بإصبعه إلى الفتة بيضاء مكتوب عليها باألزرق:  

شاعر
ّ
حفل تكريم سميح ال

اطمأّن قليال وشرع يفّسر خلّو القاعة بما دأب عليه الّناس من 

احترام عادةِ تأخير المواعيد وبارتفاع الحرارة ثّم بدا له من بعد 

ذلك أن يسأل الّشاّب من جديد:

حضور  وفي  الحفل  انطالق  في  الّتأخير  هذا  تظّن  هل 

المدعّوين عادّيا ؟ 
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وهو  الّشاعر  وجه  في  دخــــــانها  بّث  سيجارة  الّشاّب  أشعل 

يقول:

- هل تستطيع أن تقّدم لي خدمة ؟

- أستطيع.

هذه  عن  يسأل  أن  دون  استطاعته  عن  عّبر  أّنه  إلى  انتبه 

الخدمة التي سيقّدمها لهذا الحارس المعتوه.

- لدّي موعد مهّم، ابَق هنا إلى أن يجيء الذين سيحضرون 

إّني قريب من  له  وإذا سألك أحد عّني فقل  إن جاؤوا،  الحفل 

القصر وإّني عائد في غضون لحظات. 

لم يقل الّشاعر كلمة واحدة ولم ينتظر منه الحارس جوابا. 

قال ما قال وكّور قبضته وصّوبها نحو الفضاء كأّنما الفضاء عدّو 

لدود وانطلق إلى الخارج.

الّساعة تزحف نحو الّرابعة والّنصف وال أحد دخل القاعة وال 

ى 
ّ
 على أّن حفال سيقام. فجأة دخل كهل سمين قصير تتدل

ّ
شيء يدل

على صدره آلة تصوير فحّيا الّشاعر بنصف يد وتوّجه إلى المنّصة 

فتة وغادر القصر تاركا الّشاعر مبهوتا.
ّ

فالتقط صورة لال

جذب سميح هاتفه الجّوال وبدأ يستعرض صور تكريمه منذ 

ثر على 
ُ
شهر في بلد بعيد... القاعة غاّصة بالخلق ومسؤولون ك

منّصة الّتكريم وفي الكراسي األولى ومصّورون يذهبون ويجيئون 

وموسيقى  وتحاوره  صوره  تلتقط  وتلفزات  االّتجاهات   
ّ
كل في 

هادئة تنبعث من ركن خفّي. 
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الوقت يمّر. 

يمّر الوقت.

قافة سواه.
ّ
وال أحد في قصر الث

له وال مسؤولو القاعة الكبرى 
ّ
لم يأت الّسّيد الوزير وال من يمث

وال أصدقاؤه الذين دعاهم بالهاتف وباإلرساليات. 

هل غّيروا موعد الّتكريم دون أن يخبروه ؟

فتة ال تغيير فيه.
ّ

ولكّن الّتاريخ المثبت على الال

ها ودّسها داخل جيبه ونظر إلى 
ّ
مّد يده إلى ربطة عنقه ففك

الموعد  أّن  فاكتشف  المنّصة  أعلى  قة 
ّ
المعل الكبرى  الّساعة 

المضروب انقضى منذ حوالي ساعة... 

والّشاّب  والّشعراء  والّشعر  والمثّقفين  قافة 
ّ
والث القصر  لعن 

نرجسّيتها  أطاعت  التي  ونفسه  وفّر  العمل  مكان  ترك  الذي 

وأدباء  وشعراء  كبرى  شخصّيات  تحضره  كبير  بحفل  وأغرته 

وفّنانون وصحفّيون وجمهور غفير... 

فتة على عبارة »حفل تكريم« وعلى 
ّ

ألقى نظرة ازدراء على الال

الّشهيلي  رياح  لفحته  يجّر رجليه جّرا...  وانسحب  ولقبه  اسمه 

بيته.  إلى  تعيده  أجــرة  سّيارة  ينتظر   
ّ
وظل شجرة  إلى  فاستند 

أحّس بوجع وسط صدره، ضغط عليه بإصبعه ليوقف انتشاره 

قليال... 

مّرت سّيارة تاكسي مسرعة، رآه صاحبها مّتكئا إلى الّشجرة 

فعاد إليه...
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اركب، قال بعصبّية، ولم يسأله إلى أين يذهب.

تناهت إلى سمع الّشاعر أصوات صياح وصفير فسأل صاحب 

الّتاكسي:

ماذا يحدث؟  أسمع جلبة تقترب مّنا.

مباراة حاسمة في كرة القدم ، ال تقل إّنك لست على علم بها؟ 

سأوقفك أمام الملعب وسترى بعينيك.

أراد أن ينقده أجرته فلم يأبه به، أغلق أبواب سّيارته وأسرع 

ق جدار الملعب.
ّ
يتسل

رآه شاّبان واقفا حائرا فأسرعا إليه:

تريد تذكرة للّدخول ؟ 

تذكرة ؟ 

خذ، ال تضّيع الفرصة، هات خمسين دينارا فقط. 

الّشاّبين  لعرض  الّشاعر  برضوخ  وانتهى  قليال  الحوار  امتّد 

واقتنائه تذكرة بخمسين دينارا واّتجاهه نحو الباب.

ه انتقل من المدينة إلى 
ّ
كانت المقاعد مألى وبدا كأّن البلد كل

الملعب.

انتحى ركنا ووقف يسأل نفسه لماذا أطاع صاحب الّتاكسي 

ونزل أمام الملعب ولماذا أطاع الّشابين ودفع لهما خمسين دينارا 

ولماذا أطاع قدميه ودخل الملعب...

قال المذيع: 

قافة وبالوفد المرافق له.
ّ
مرحبا بالّسّيد وزير الّرياضة والث
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آخرين  جماعة  وشاهد  شدقيه  ملء  يضحك  الوزير  شاهد 

المكان...  له  يفسح  قافة 
ّ
الث مدير قصر  وشاهد  وحواليه  وراءه 

وابتدأت المباراة.

المتفّرجين  يتابع  عبين... كان 
ّ

الال عب وال 
ّ
الل لم يكن يشاهد 

كيف يزحفون برؤوسهم وعيونهم وكيف يطلقون الّشماريخ وكيف 

يغّنون وكيف يتصايحون...

ترك مكانه ذاك واّتجه نحو ركن بدا له هادئا وما أن استقّر 

واقفا حّتى عال صياح طائفة من الجمهور فأيقن أّن الكرة وقعت 

في الّشباك وأّن هدفا تّم تسجيله...  انقّض عليه شاّبان وأخذا 

يشبعانه ضربا...

ها قد خسرنا. هل أنت فرح اآلن؟

فهم أّن الّشابين اعتبرا اقتحامه المساحة المخّصصة لجمهور 

رة... انضّم إليهما واحد 
ّ
فريقهما سببا في هذه الخسارة المبك

ر حارس قصر 
ّ
ثالث ودفعه وركله... رفع إليه الّشاعر عينيه فتذك

قافة الذي تركه خاليا على عرشه وفّر منه إلى الملعب.
ّ
الث

تحامل على نفسه وتلّمس طريق الخروج وارتمى في تاكسي 

وأملى على الّسائق عنوان مسكنه.

قال الّسائق: 

- هل أنت معتاد على المجيء إلى الملعب ؟

- ال. 

- اهلل يهديك، بدخولك خسرنا المباراة.
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رفع عينيه. كان الّسائق ذاته الذي أركبه منذ حين.

ركضت الّسّيارة في اّتجاه العنوان. ركضت كأّن رصاصا ُيطلق 

وراءها... رمته في مكان قريب وذهبت وشتائم سائقها وبذاءته 

تمأل أذنيه.

قافة يصّفق 
ّ
ممّددا أمام شاشة الّتلفزة، شاهد مدير قصر الث

بالهاتف  دعاهم  الذين  وبعض  ويتوّعد  يزمجر  الحارس  وذلك 

أكال  كأّنما سيأكلونها  الكرة  نحو  أعينهم  يرسلون  وباإلرسالّيات 

فتة الهثا 
ّ

وذلك المصّور القصير الّسمين الذي التقط صورة الال

عبين وذينك الّشاّبين 
ّ

يلتقط في هدوء صورا كثيرة للملعب ولال

ذين باعاه الّتذكرة يروحان ويجيئان...
ّ
الل

وشهادات  الّشعرّية  دواوينه  يلتقط  ووقف  نفسه  على  تحامل 

تكريمه. كّدسها ورمى أعلى الكدس قبسا من نار... وبدأ يتلّذذ 

هيب... الّنار 
ّ
مشاهدة قصائده التي أفنى عمره يكتبها يأكلها الل

اآلن تأكل ديوانه األّول »يا عرب«، أكلته بسرعة ومّرت إلى ديوانه 

اآلخر »خير أّمة« وتمّهلت عند واحد سّماه »إّني أحترق«. شاهد 

غبار...  إلى  ثّم  رماد  إلى  ثّم  سوداء  لفائف  إلى  يتحّول  كالمه 

تحمّر  كتبه  قفا  على  وضعها  على  دأب  التي  صورته  شاهد 

وتنكمش وتذوب... شاهد اسمه تخترقه ألسنة الّنار فتحّوله إلى 

تين طالما 
ّ
ال شيء... وشاهد، بعينيه، عينيه تنطفئان وشفتيه الل

ألقى بهما أشعاره ترتخيان وتصبحان كورقتْي تين يابستين. 

الغرفة تسوّد وامتّدت األلسن كاألفاعي  الّدخان وبدأت  عال 

يشتّد  وبسعاله  يضيق  بنفسه  أحّس  الغرفة...  في  ما  وأحرقت 

وبدأ يسمع طرقا عنيفا على الباب..


