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األول الفصل

الزمان عرصبديع

السياسية الحالة (1)

أول منذ فأجاب: العثمانية، الدولة انكسارات ابتدأت متى األتراك: الساسة أحد ُسئل
املغلوبني. عىل لغتها تفرض لم ألنها بقوله: هذا جوابه فرسَّ ثم انتصار.

الكريم القرآن وبفضل والحكم، السياسة يف أخفقت بالعكس. فهي العربية الدولة أما
عن الدولة شبَّت ما والشعوب، األمم تواريخ يف له مثيل ال انتصاًرا واللغة الدين يف انترصت
وكان أذنيها، الفتنة أبدت بكر أبي بيعة فمنذ سياستها، إىل االضطراب دبَّ حتى الطوق1
يف تضطرم حتى جهة يف النار السلطان يخمد فال وخوارج، وثوار، مرتدون، عهد كل يف
حتف منهم أحد يمت لم األربعة الصالحني الراشدين الخلفاء أن وحسبك أخرى، ناحية
زمن يف إال واحد لسلطان كلها اإلسالمية الديار تخضع لم ثم الصديق. بكر أبي غري أنفه2

األمويني.
عىل نبتت العباس بني إىل امللك وآل الجعدي، مروان وهزم عليهم القضاء ُحمَّ وملا
وعلًما حضارًة نظريها عزَّ مآثر القديم العالم يف تركت األندلس يف جديدة أموية دولة األثر
لسياسة يصلح ملك إنه النارص: الرحمن عبد يف الغربيني املؤرخني أحد قال حتى وعمرانًا،

العرشين. القرن يف دولة أعظم
عهده يسلم لم يأتيني، خراجك فإن شئت حيث أمطري للغمامة: قال الذي والرشيد
عرفت األقىص املغرب يف جديدة دولة العلويون أنشأ واليته زمن ففي تفسخ. من الذهبي
الدول تعمله ما فعمل املزار، بعد عىل رشها، يتقي أن هارون وأراد اإلدريسية. بالدولة
فأقطع املأمون ابنه درج الرشيد خطة وعىل إفريقيا. يف األغلب بني إمارة فأنشأ اليوم،
سنة خمسني زهاء دامت التي طاهر بني إمارة فكانت خراسان، الحسني بن طاهر قائده

وأكثر.



الهمذاني الزمان بديع

فكانت وأخطر، أكرب دول فنشأت رويًدا، رويًدا الدولة جسم يف يدب الضعف أخذ ثم
فارس عىل واستولت تخومها عن أزاحتها التي السامانية ثم فارس، يف الصفارية الدولة
لم التي البويهية الدولة كانت ثم جرجان، يف الزيارية الدولة وظهرت النهر، وراء وما
لم حتى أمره عىل الخليفة وغلبت أيًضا، العراق عىل سلطانها بسطت بل بفارس، تكتف

الجمعة. خطبة يف بعضهم شاركه بل االسم، إال امللك من له يبق
ق. املنمَّ والنثر املقامات قرن هو الذي الرابع القرن يف العباسية الدولة إليه آلت ما هذا
بغداد، غري الواسعة الدولة رقعة من له يعد ولم فيطيع، يؤمر العرص هذا يف الخليفة كان
منهم واحد كل استقل الذين امللوك هؤالء لغارات دائًما معرضة كانت نفسها بغداد بل

لنفقته. املال من مبلًغا له وعني الخليفة عىل وحجر نفسها، بالعاصمة بل بمقاطعة،
بيد صارت نقول. كما هللا بيد تبق لم الخلفاء أعمار أن رأى التواريخ طالع ومن
أربعة أثناء ففي فالعصا. عىص ومن آخر، ويولون خليفة يعزلون الذين فهم خدامهم،
من ومنهم ُقتل، من منهم خلفاء، سبعة وعزلوا نصبوا ،٣٢٠–٣٣٤ سنة من عاًما، عرش

صربًا. ُقتل من ومنهم عيناه.3 ُسملت
عليه فضيقوا جذعة، الخالفة يعيد أن القرن، هذا خلفاء أحد باهلل، القاهر وحاول
بن أحمد أدخل حتى عنده، من والخارج عليه الداخل وفتشوا الخالفة دار يف وحارصوه

رقعة. فيه يكون لئال الخليفة إىل املحمول اللبن يف يده حراسته عىل ُجعل الذي زيرك
بن عيل «ذبح به. يتعشوا أن قبل تغداهم خلعه عىل عازمون أنهم القاهر عرف وملا
أبي بليق والده عىل دخل حتى أمامه، والطشت مىش، ثم طشت. يف رأسه ووضع بليق
فذُبح بليق، بذبح أمر ثم بكى. رآه فلما ابنه، رأس وفيه يديه، بني الطشت فوضع عيل
فوضع مؤنس. عىل دخل ومىشحتى القاهر أمام الطشت وحمل الطشت. يف رأسه ووضع
يف رأسه وجعلوا فذبحوه مؤنس بذبح أمر ثم تشهد. مؤنس رآهما فلما أمامه. الرأسني
اإلمام يخون من جزاء هذا ونودي: بغداد، جانبي يف الثالثة بالرءوس فطيف وأمر طشت.

دولته.»4 فساد يف ويسعى
وسبعة سنة إال خالفته دامت فما خلعه، دون يحل لم والتمثيل اإلرهاب هذا كل ولكن
أيامه. آخر يف يستعطي كان إنه ويقال: الخلفاء. من عيناه سملت من أول وهو أشهر،
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وأخريًا اليدين. صفر ويرتكونه الخليفة مال ون يُصفُّ العرص هذا يف صاروا ما وكثريًا
وأقام بمقاطعة استبد قوة نفسه يف رأى من فكل املستأسد، القوي فريسة الحكم صار
بفذلكة نلم الذي القرن هذا يف أما ببغداد، ا مختصٍّ «الحرضة» لقب كان عليها. ملًكا نفسه
إىل الدولة يمني فمن األلقاب، وكثرت «حرضات» بلد كل يف فأصبح السيايس تاريخه من
األندلس: يف قيل ما فيها فصح السلطان، إىل والشار، الشاه إىل امللوك ملك ومن عضدها،

األس��ِد ص��ورة ان��ت��ف��اًخ��ا ي��ح��ك��ي ك��ال��ه��رِّ م��وض��ع��ه��ا غ��ي��ر ف��ي م��م��ل��ك��ة أل��ق��اب

كانوا هؤالء فأكثر الخدم، دولة الزمن من الحقبة هذه املتنبي سمى أن عجب وال
القرن، هذا يف العربية للمملكة وصف فأصدق ملوًكا. صاروا ثم قواًدا، واستحالوا خداًما

القرن: ذلك ابن الطيب أبو فيها قاله ما هو

غ��ن��ُم ك��أن��ه��ا ب��ع��ي��ٍد ت��رع��ى أم��ٌم وط��ئ��تُ��ه��ا أرٍض ب��ك��لِّ
ال��ق��ل��ُم ب��ظ��ف��ره يُ��ب��رى وك��ان ي��ل��م��س��ه ح��ي��ن ال��خ��ز ي��س��ت��خ��ش��ن
ع��ج��م م��ل��وك��ه��ا ع��رٌب ت��ف��ل��ح وم��ا ب��ال��م��ل��وك ال��ن��اس وإن��م��ا
ذم��ُم وال ل��ه��م ع��ه��وٌد وال ح��س��ٌب وال ع��ن��ده��م أدٌب ال

مثلهم: املمالك بإحدى نفسه معلًال هؤالء يف أيًضا وقال

ق��دِم ع��ل��ى س��اق م��ن أق��وم وال��ح��ب س��اه��م��ًة ال��خ��ي��ل وج��وه ألت��رك��ن
ال��خ��دِم دول��ة م��ن ل��ه أدل��ت ح��ت��ى م��ن��ت��ظ��ري زال م��ا م��ن��ص��ل��ٍت ب��ك��ل

الثورات تيل الثورات رأى ما بعد كاملتنبي عبقري بالسلطان نفسه يعلل ال وملاذا
ففي والسلطان الفعل أما اسمية. والية غريه ليوىلَّ يقتل خليفة الغزوات، تيل والغزوات
مساء كل رءوسهم يتلمسون قصورهم يف قابعني الخلفاء كان املتنبي. وصفهم َمْن يد
كانت وكما وخدامهم. مواليهم أحد بها أطاح أم مواضعها يف تزال أال لريوا، صباح وكل
األقطار، جميع يف األمر كان كذلك الشطرنج، كقطع وفارس العراق يف مقسمة الدولة

التوزيع. رضوب من هنالك ما آخر إىل اإلخشيديني ملك وهناك الحمدانيني ملك فهنا
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معاطسهم والرتك الفرس عىل فهانت الخلفاء إىل األيدي امتدت العرص هذا ففي
الكذب، كأنه وصًفا البغدادي الخطيب ابن وصفها التي القصور سكنى وبعد وسبالهم.5
عاصمته يف يتقاتلون والرتك، البويهيني يد يف مصريه الناس، من كواحد الخليفة صار
باسم السكة ُرضبت حتى يقرتحه الذي باللقب املتغلب يلقب أن إال األمر من يعنيه وال

جرير: قوم يربوع بني يف األخطل قال كما الخلفاء أمىس وهكذا هؤالء. بعض

ش��ع��روا م��ا ع��م��ي��اء وف��ي ب��غ��ي��ٍب، وه��م أم��ره��م ال��ن��اس وي��ق��ض��ي م��خ��ل��ف��ون

له عنا العرص هذا يف واحد قوي كلما ييل: بما فيلخص الخالفة مصري تاريخ أما
رائق ابن بعده ولقب امللوك، ملك أي باإلخشيد طغج بن محمد لقب عليه. وخلع الخليفة
كل أخريًا صار حتى األلقاب نهر فاض ثم املنابر، عىل له يخطب أن وأمر األمراء بأمري
األمراء هؤالء أما رجال! وال مال ال أعزل، خليفة عن يسأل ومن نفسه، يلقب مستقل أمري
عزَّ ومن بعًضا، بعضهم ضحايا يذهبون كانوا ما فكثريًا املستقلون السالطني أو وامللوك،
باملستكفي. الدولة معز فعل كما صربًا ويقتلون يحبسون أمسوا الخلفاء أن كما 6. بزَّ

يرتكوا ولم سلطانهم، كل فسلبوهم الدركات أدنى يف الخالفة أمر صار وأخريًا
أمالكه. يدير كاتب غري له بقي ما وزيًرا، للخليفة

الدولة: لسيف املتنبي قول — هذا بعد — يستغرب ومن

ت��ق��ل��دا م��ا ش��ف��رت��ي ي��ت��وق��ى أم��ا س��ي��ف��ه أن��ت دائ��ل م��ن ع��ج��بً��ا وي��ا
ت��ص��ي��دا ف��ي��م��ا ال��ض��رغ��ام ت��ص��ي��ده ب��ازه ل��ل��ص��ي��ده ال��ض��رغ��ام ج��ع��ل وم��ن

إىل فعاد يفلح، لم ولكنه بغداد امتالك حاول الدولة سيف أن التاريخ وينبئنا
الخالفة. عز أيام يف بغداد حرضة تضاهي «حرضة» وأنشأ مستقره

يف الشاعر قول حكامه يف وصح قلنا، كما «حرضات» كله صار عرص يف إننا ا حقٍّ
األندلس:

وم��ن��ب��ُر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر م��ن��ه��ا ق��ب��ي��ل��ة ف��ك��ل ش��ي��ًع��ا وت��ف��رق��وا

هؤالء كل كان والبويهيني. السامانيني دولة فكانت وأزهرها الدويالت هذه أشهر أما
نكرات، أمسوا الذين عرصهم خلفاء ال القدامى، الخلفاء يقلدون امللوك أشباه أو امللوك
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اآلخر. ينافس منهم وكل والعلماء، والكتاب بالشعراء «حرضاتهم» يزينوا بأن ويطمعون
أم الدولة أسيف عطاءً أجزل َمن يسأله: من املتنبي إىل أرسل الدولة عضد أن رووا أما

الدولة؟ عضد
أبو هللا لدين النارص هو القرن، هذا من األخري الربع يف أمره يعنينا من وآخر
كثرية غزوات الهند غزا ثم السامانية الدولة عىل قىض الذي سبكتكني بن محمود القاسم
جيش قائد البتكني، إسحاق أبي غلمان من واحد إال هذا سبكتكني وما أكثرها. وامتلك
مات وملا بامللك. واستقل القائد مواله مات ملا العسكر ويل السامانية. الدولة يف غزنة
استبد حني السلطان لقب به فأبدل الدولة، يمني أوًال، لقبه كان محمود، ابنه بعده قام
خراسان عىل واستوىل أمره عظم ثم اإلسالم، يف بالسلطان ب لُقِّ من أول فكان باألمر،

دولتهم. وقرض السامانيني، خطبة منها وقطع

االجتماعية الحالة (2)

بالبارحة! الليلة أشبه ما
ويقتلهم وزرائه أموال يصفي فالخليفة العرص، هذا يف األول الغرض هو املال كان
مثل «مثيل للوزارة: عليه خلع ملا املنترص وزير الخطيب بن أحمد قال أما يصلبهم. أو

للنحر.»7 تزين التي الناقة
إذا حتى املرعى، يف كالغنم همًال ووالتهم وعمالهم وزراءهم يرتكون الخلفاء كان
كما بهم يفعلون عمالهم فصار أنفسهم الخلفاء نوبة جاءت وأخريًا ذبحوهم. سمنوا ما
ثم يملك ما أخذ حني بالطائع البويهي الدولة بهاء فعل كما بغريهم، هم يفعلون كانوا
للناس: وقال بيضاء، مبطنة وعليه املنصور، جامع يف املسمول القاهر وقف أما خلعه.

عرفتم. قد من فأنا عيلَّ تصدقوا
والنسوان، للخدم القصور يف الكلمة وصارت الجىل، الدولة شئون الخلفاء أهمل
وللهراش.» للفراش «يصلح له: غالم يف أحمد بن إسماعيل قال أما والغلمان. وللجواري
شكاوى عليها فتعرض للمظالم، تقعد كانت أما املقتدر، جارية القهرمانة ثمل وقصة
والقضاة والكاتب الوزير — اليوم بلغة محكمتها — مجلسها ويحرض والعامة، الخاصة

والطرب. اللهو مجلس يف غارًقا الخليفة يكون حني يف العلم وأهل
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بشار: قال

وال��ع��ود ال��رق ب��ي��ن ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة ف��ال��ت��م��س��وا ق��وم ي��ا خ��الف��ت��ك��م ض��اع��ت

وإذا به. يُستحى ال شيئًا والتهتك املجون فصار القرن هذا يف أما البيت، بهذا فقتل
لينفقوها أموالهم وأخذوا الرعية من األغنياء عن فتشوا والوالة واألمراء الخلفاء مال قلَّ ما

قصورهم. يف
منهم املئات من قرص خال فقلما والغلمان، الرساري اقتناء العرص هذا يف وكثر
مملوكه، أو الدولة سيف غالم يماك رثاء يف قصيدة ينظم املتنبي صاحبنا وهذا ومنهن.

فيه: يقول أن يتورع وال

ل��غ��ري��ب اس��ت��ع��ب��اده ع��ن غ��ن��ي ع��ب��ي��ده ن��زاٌر أم��س��ت ال��ذي وإن

الغلمان.» اقتناء الوزارة يف بني «رغَّ القول: هذا قرأت ملن أذكر وال
جر الرتف وهذا والدور، القصور يف ترف عرص كان العرص هذا أن القول وملخص
صاحبها. عىل خطًرا الثروة صارت حتى البيوت وكبس واملصادرات والحروب الفتن إىل
صغرية أو كبرية هذا أيدع غالم! آالف أربعة واملماليك العبيد من عنده بوزير قولك فما

األموال؟! ابتزاز سبيل يف يرتكبها ال
يسعى الخلف صار حتى هارون منذ العباسية الخالفة رافق الذي الرتف هذا إن
الخلفاء عارض ثم العرص. هذا يف الخالفة سقوط إىل جرَّ الذي لهو السلف، ليفوق جهده

التضحية. كبش فكانت الرعية أما وعمالهم، وأمراؤهم وزراؤهم هذا ميدانهم يف
وينفقها. دينار ألف ألفي سنة كل يف ضياعه من يستغل كان الفرات ابن فالوزير
فكان واحدة. لقمة إال بامللعقة يأكل وال البلور من بمالعق إال يأكل ال كان إنه قيل:

… ملعقة ثالثني من أكثر املائدة عىل له يوضع
يف عنده يجتمعون ندماء له «كان املهلبي: الوزير عن الطريفة الحكاية هذه وهاك
قريعة، ابن وهم: والخالعة القصف يف التبسط أو الحشمة اطراح عىل ليلتني األسبوع
كان وكذلك طويلها، اللحية أبيض إال منهم وما وغريهم. والقايضالتنوخي معروف، وابن
مأخذه، منهم الطرب وأخذ السماع ولذ املجلس، وطاب األنس تكامل فإذا املهلبي. الوزير
يف ووضع والطيش، الخفة بني العيش، أعطاف يف وتقلبوا للعقار،8 الوقار ثوب وهبوا
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أو قطربليٍّا رشابًا مملوءًا دونها، ما إىل مثقال ألف من ذهب كأس منهم واحد كل يد
عىل بعضهم بها ويرش أكثره، تترشب حتى ينقعها بل فيها لحيته فيغمس عكربيٍّا،

واملنثور.»10 الربم9 ومخانق املصبغات وعليهم أجمعهم، ويرقصون بعض،
املسكني الشعب أما تصدق. ال أخبارها تكاد هؤالء بيوت يف كانت التي الثروة إن
املكوس بجمع املتكلفون الجباة رغيفه تأكل والبؤس، الفقر طريد قطر كل يف فكان
به تكفلوا ما ليدفعوا املال جمع إال يهمهم ال يفعلون. عما يسألهم من وليس والرضائب
يشكو التي الزمان بديع رسالة اقرأ العليا. كالطبقة يعيشون أغنياء هم ويصبحوا للوالة،

البخرتي. فيها
وأهلوهم، هؤالء ورجال األقطار، من بقطٍر استبد الذي اإلقطاعي أو فالخليفة،
يف فكله املسكني الشعب أما النعيم، يف الغارقون كلهم أولئك أتباعهم، وأتباع وأتباعهم،
آخر، إىل حني من املجاعات وتنتابه ورباع، وثالث مثنى الرضائب منه وتجبى جحيم.
لنا توضحه هذا كل ال. وربما لها، ورثى الرعية صوت سمع ربما سلطان إىل فيلجأ

الزمان. بديع رسائل

األدبية الحالة (3)

لقد الحقب. زبدة بحق تسميه أن تستطيع «الحرضات» عرص سميناه الذي العرص هذا
فال مرتع، مرص كل يف له كان األدب ولكن وأبهتها، وعزها بمجدها الخالفة فيه نكبت
الرحب عىل فيها ليحل غريها إىل ينتقل حتى عالم أو كاتب أو بشاعر مدينة تضيق تكاد
الشعراء كبار «حرضاتهم» إىل يستقدمون الصغار امللوك هؤالء كان بل ال والسعة.
يستقدمه ألم ثم مشهور. املتنبي مع عباد بن الصاحب وحادث ويستزيرونهم. والكتاب
املتشبهون والوزراء امللوك العرص هذا يف كثر أجل … الدولة وعضد العميد وابن كافور
أسواق يف القلمية املنتوجات فنفقت العلم، ورجال األدب أهل من الرواد فكثر بامللوك،
ليأتوا أفكارها وكد الشعراء تنافس إىل ذلك فأدى بينهم التنافس واشتد … العواصم
وعلمائه، وكتابه العرص شعراء ألعظم تتسع حلب يف الدولة سيف حرضة فهذه بالبدع.
السامانية، كالحرضات دونها، كانت وإن األخر، الحرضات قس هذه حرضته وعىل
عىل خلف، بن أحمد فهذا الخلفية. حتى والسبكتكينية والغزنوية والزيارية، والبويهية،
األثري ابن فيه قال حتى والعلماء العلم يحب معطاءً كان سجستان يف ملكه رقعة ضيق
تفسري يف صنفه كتاب وله العلماء، وجمع العلم بطلب مشهوًرا خلف «وكان املؤرخ:

الكتب.» أكرب من القرآن
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أبواب فتح من أول هو يكون وقد ورسائل، بمقامات هذا خلًفا «بديعنا» خص
إىل كتبها رسالة من يتضح كما هراة، يف كبريًا مالًكا صار حتى «الهمذاني» بوجه الرزق

قال: هراة يف عنده اإلقامة إىل يدعوه أبيه

يعدم وال ديناًرا، عوضته إال درهًما املكان بذلك يضيع ال وهللا ينشط؟! ال فلم
أقضها، لم حاجة النفس ويف أموت أن وهللا أخاف دياًرا، أفدته إال داًرا هناك
الضن من أوىل بالولد والضن الشيخ سيدنا يفعل ال ببعضها. أحظ لم ومنية
يخرج، أن برشط دينار مائة ينقده أن هذا كتابي ملوصل رسمت وقد بالبلد.
وليقوما فليتفضال، العم، الفاضل والشيخ تسعه شتوية عمارة له يرتب وأن
لقاء يعجبني فما أجمعني، بأهله وليأتني سعيد، أبا األخ ويستصحب ويرحال.
عىل فسريد بنفسه. يتأخر فال القوم استصحاب يمكن لم فإن بقاء، له ليس

مستقيمة. وأسباب منتظمة وأحوال أكَّار، وألف نريان11 خمسمائة

بقر، زوج خمسمائة أي نريان، خمسمائة ثروة؛ من األديب هذا أحرز ما أرأيت
بما يعاتبه الخوارزمي إىل أمره أول يف كتب الذي «سيدنا» أرض يف تعمل عامل وألف
يف القلة آباط إليه يرضب وجده إذ بضيفه أزرى بقاءه، يطيل وهللا بكر، أبو «األستاذ ييل:
إيماء من املضايقة، أنواع له االهتزاز ويف املصارفة، أنواع رتبته يف فأعمل الغربة، أطمار
الكالم، ومضغ التمام، عن القيام صدر يف ودفع الكف، بشطر وإشارة الطرف، بنصف

النعال.» صف أتقزَّز األسمال هذه ويف الحال هذه مع ولست … السالم لرد وتكلف
فريد رشيًدا طريًدا بلده من أحدهم يخرج املوهوبني، األدباء حال كانت تلك
سوًقا، لبضاعته يجد حتى ذلك عىل ويظل آخر. بلًدا يمم بلد يف ينفق لم فإذا الحرضات
هذا … والغلمان الجواري ويبتاع العبيد، ويقتني البغلة، ويركب الديباج، ذاك إذ فيلبس
العميد ابن فعل كما والشعراء، األدباء ينتجعها «حرضة» له خطريًا وزيًرا يصبح لم إن
امللوك هؤالء من ملك فيه بلد وكل ومرص، حلب يف كالتي سوًقا لألدب ففتحا والصاحب
الراجحة والعقول الكبرية باألدمغة حرضاتهم تزيني يف بعًضا بعضهم ينافس الذين
هذه فلوال لألدب، ارتفاًعا الرابع القرن يف الخالفة هبوط كان لقد النادرة. والعبقريات
لها كان التي مقاماته الهمذاني يبدع لم كاألنهار األموال منها تدفقت التي الحرضات

العربي. األدب يف األثر أبعد
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يسمى أن يستحق عرص لهو عنرتة، وقصة وليلة، ليلة ألف فيه عملت عًرصا إن
والعلماء باألدباء حفل عًرصا رأيت ما … عمورية وقعة يف تمام أبو قال كما الحقب، زبدة
والخوارزمي، عباد، وابن العميد، وابن املتنبي، عرص هو أليس العرص. كهذا والشعراء
وابن الريض، والرشيف دريد، وابن فارس، وابن والصابي، والتوحيدي، الزمان، وبديع
والزوزني، والجوهري، واألصفهاني، والفارابي، وكشاجم، فراس، وأبي والثعالبي، حجاج،
والجرجاني، والقايل، واملعري، سينا، وابن يوسف، وابن والتهامي، والعكربي، واألشعري،
والنامي، هاني، وابن ربه، عبد وابن النديم، وابن والرازي، واملسعودي، والطربي،

الفاريس؟! عيل وأبي جني، وابن خالويه، وابن والوأواء، والببغاء،
لم عظيم أدبي إنتاج إىل هذا فأدى رجال قطر كل يف وكان ملوك، قطر كل يف كان
هذا ففي عظيًما، عرش بضعة األوىل العصور يف كان إذا السابقة. العصور يف مثله يُر

الرءوس. إال منهم ذكرت ما عرشات األدبية اململكة عظماء من العرص
وغريهم سكرة وابن حجاج وابن الرومي، كابن املر الهجاء قال املحروم لنكك فابن
«األنتيكا» إىل األثري نظرة آدابنا إىل ننظر أننا ولوال املجون، يف نواس أبي عهد أعادوا
القدماء من أستثني وال والكيفية، الكمية يف األدبية عصورنا خري العرص هذا إن لقلت:

العميد. ابن فيه قال كما عليه عيال وكلهم يُجارى، ال الذي الجاحظ إال
مظاهر وليدة إال املقامات وما للحياة، صادقة صورة العرص هذا يف األدب كان
األموال، البتزاز الحيل فتق الذي البؤس إنه قبل. من الجاحظ إليها أشار اجتماعية
حالة صور كما واملترشدين، الشذاذ تصوير إىل البديع دعا الذي األخالق فساد وإنه
الدولة رجال كبار مجاراة يريدون الذين النعمة الحديثي واألغنياء ومجالسهم، العلماء

قصورهم. يف
وحي من هو اإلنشاء يف التأنق هذا ولعل وغريه، هو فيصفه والنعيم الرتف أما
كان التي االصطناعية الحياة إىل تومئ فيه الزركشة فهذه االجتماعية. الحياة صور
وفلسفة، وتأليف وشعر وأدب علم عرص العرص هذا كان وباالختصار املرتفون. يحياها
واألرض ونظرياتهم، بفلسفتهم العقول عمروا الذين الفاطميني، عرص أنه أيًضا تنس وال

والتعليم. والعلم للحكمة ومبانيهم بقصورهم
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الثاني الفصل

الزمانيفعرصه بديع

الزمان بديع حياة (1)

نشأته

واستقر همذان يف ولد الحسني. بن أحمد واسمه الزمان، بديع ولقبه الفضل، أبو كنيته
٣٩٨ه. سنة هراة بمدينة فيها ومات خراسان، يف

صنعه، من إال اللقب هذا أحسب ما أحرزه. كيف أدري فلست الزمان بديع لقب أما
ومعجزة الزمان، بديع «هو ويقول: السجعة له تتم لكي اليتيمة صاحب صنع من أو
قد الشك هذا ولعل الشك. نفيس يف يوقظ الطيب أبي اسم مع اسمه واتفاق «… همذان
أول وهو اإلسفرائيني، أحمد بن الفضل إىل املوجهة رسائله أوىل قراءتي من إليها ترسب
بسطت التي السامانية الدولة ومبيد والهند، السند فاتح سبكتكني، البن استوزر من
وقال بقائها، طول من وتعجبوا مدتها. الناس استطال حتى زمنًا فارس عىل سلطانها
إال كفاتها، وقلة ثباتها طول يف السامانية، الدولة أشبه «ما الداعي: زيد محمد فيها

عمد.» بال هللا رفعها التي بالسماء
وهمذان أحمد، واسمي الشيخ عبد «إني اإلسفرائيني: إىل رسالته يف البديع قال
شك ال فاريس وهو مرض، إىل بنسبه يصل ومن املحتد.» ومرض املورد، وتغلب املولد،

… الطيب أبي الدهر شاعر اسم له ليكون املفصل يطبق أن يبعد ال فيه،
الحاكم قول فهو أيًضا، أبيه اسم يف أشك جعلني الذي أما اسمه. يف يل يبدو ما هذا
بلغ حني — قال البديع. رسائل جامع دوست بن محمد بن الرحمن عبد سعيد أبي
البديع أي — هو أنشأها ورقاع كتب إليه «ولوالده وأبوه: البديع تبادلها التي الرسائل

والده.» فضل عىل بها فيستدلوا الكتاب من األفاضل ليقرأها والده إىل ونسبها —



الهمذاني الزمان بديع

ليأتي أبيه واسم باسمه الترصف يخىش ال معارصه، قال كما هذا، يفعل ومن
أعرف أل. بدون أنه يف عندي شك فال أبيه اسم هو هذا وهب ويرغب. يتمنى كما اسمه

صدري. يف أبقها فلم يل عرضت فكرة ولكنها يؤخر، وال يقدم ال االسم أن جيًدا
غادر عرشة الثانية ويف فارس، بن أحمد الحسن أبا األستاذ األول معلمه كان
غرار عىل فطبع كتبه، دار ولزم غالًما، عباد بن بالصاحب اتصل الري بلغ وملا بلده.
من يفلت ال قفلة فكان نادرة، وحافظة قوية، ذاكرًة ُوهب أساليبها. وتأثر املدرسة تلك
ينشد كان «إنه فيه: القول عىل معارصيه حمل الذي هو هذا ولعل به. يعلق ما خاطره
من ويؤديها كلها فيحفظها بيتًا، خمسني من أكثر وهي قط، يسمعها لم التي القصيدة
لم كتاب من ورقات خمس أو أربع يف وينظر حرًفا. منها يخرم ال آخرها إىل أولها
املقرتح الكتاب يكتب ربما وكان قلبه، ظهر عن يمليها ثم واحدة، نظرة يره ولم يعرفه
إنها وأملحه». يشء كأحسن ويخرجه األول إىل جرٍّا هلم ثم سطوره، بآخر فيبتدئ عليه
أقرب الحكايات إىل عندي وهي تمام، وأبي واملعري املتنبي إىل مثلها نسبوا مبالغات
تحفظ حتى شمسية تصوير آالت وال دفاتر، األذهان فليست الرصني، التاريخ إىل منها

هي. كما األدباء آثار وتلتقط
فهو سطوره.» بآخر فيبتدئ عليه املقرتح الكتاب يكتب ربما «وكان قولهم: أما
هذه ولعل الخوارزمي، بكر أبا مناظرته يف البديع لنا رواها التي الرسالة تلك عىل مبني

والقهقرية. املغربية مقامتيه: الحريري إىل أوحت التي هي الرسالة
اإلسماعيلية، من وهم علماءها خالط حيث جرجان، وقصد الصاحب حرضة غادر ثم
إىل عندهم من وانرصف الباطنية. وفلسفتهم علومهم من مقتبًسا حينًا بينهم فعاش
الخوارزمي، بكر أبي عرصه كتاب شيخ مع فاصلة أدبية معركة له فكانت نيسابور
أنها املؤرخون ويزعم املشهورة. مقاماته أمىل نيسابور ويف … واغتنمها ريحه فهبت
قال حني نفسه، الهمذاني غري أحد ذلك يقل لم صحيح. غري هذا ولكن ا، عدٍّ أربعمائة

للخوارزمي: قصيدة فيها ينتقد رسالة من

مفرتيات، عرش أو مقامات، خمس عىل طبعه لراض الفاضل هذا أنصف ولو
كانت فإذا والبصائر، األمصار إىل وأهداها والضمائر، األسماع عىل عرضها ثم
وعىل بالقدح، علينا يعرتض كان تمجها، وال تأخذها أو تزجها، وال تقبلها
من أمىل من أن فيعلم وهنه، ويتداركه سعيه يقرص أو بالجرح، إمالئنا
ال وهو معنى، وال لفًظا ال املقامتني بني مناسبة ال أربعمائة الكدية مقامات

والسالم. عيوبه، بكشف حقيق عرش، عىل منها يقدر
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شأن يف املظفر أبي إىل بالحرب، إنذار أو تهديد، رسالة كتب أيًضا املعنى هذا ويف
من أمىل من بأن ينذره فراح البديع، نثر يعجبه ال الذي البغوي الحسني أبي أبيه

عيوبه. لكشف يهاج أال حقيق مقامة أربعمائة الكدية مقامات
هذا، مات أن بعد سيما وال بكر، أبي عىل تغلبه بعد األسفار البديع واستطاب
متكسبًا وكرمان وغزنة وسجستان خراسان فجاب حرضة، إىل حرضة من ينتقل فراح
حاشيته كانت بعدما حاله فحسنت وقصائد، ورسائل مقامات ومنثور: شعر من بأدبه

الرسبال. منخرق أغرب أشعث الخوارزمي عىل ورد يوم رقيقة
نقطة هراة رأى وكأنه والرؤساء، واألمراء والوزراء امللوك بأعطيات البديع فاز
أرشافها أحد فصاهر جده وسعد الرتحال، عصا فيها فألقى الحرضات تلك من الدائرة
عىل عينك تقع مر: كما له، يقول والده إىل كتب حتى فيها، ومن الضياع فاقتنى

أكَّار. وألف نريان خمسمائة
حيٍّا. ودفن السكتة، بداء مات إنه وقيل: مسموًما، مات أنه وُحكي

هراة يف

هجاها، بل أمه، عىل يردَّ لم الجميلة هراة وألجل هراة، يف أيامه أطيب األستاذ قىض
التي الجميلة البلدة هذه رشاك يف وقع من همذان يَُطلَِّق أن بدع وال … بك سيمر كما

البلدان: معجم يف ياقوت يصفها

كوني عند بخراسان أر لم خراسان. مدن من مشهورة عظيمة مدينة هراة
أهًال أكثر وال أحسن، وال أفخر وال أعظم، وال أجلَّ مدينة ٦٠٧ سنة يف بها
بالعلماء، محشوَّة كثرية، وخريات غزيرة، ومياه كثرية، بساتني وفيها منها،

والثراء. الفضل بأهل ومملوءة

فيها أيامه كانت السخونة، تلك بعد عينه فقرَّت البلد، صهر هناك األستاذ وكان
ُكْلَفَة ال حياة العمر أُْخَريَاِت يف قىض ذلك ومع عليه. كدَّرها الذي البخرتي أبو لوال حلوة
الفزعة تلك ولكن والجسدية، النفسية واآلالم األوجاع من فاسرتاح بغتة مات ثم فيها.

ووفت. كفت قد — حيٍّا ُدِفَن أنه صح إن — القرب يف َلِقيََها التي
ثم جدية صورة — أوًال — الشيخ لها رسم فقد الغراء املدينة هذه يف حياته أما

يقول: بَُريَْدَة أبي ابن امليكايل الوزير إىل البديع كتب هزلية، أخرى بصورة أتبعها
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وعمامة الردنني، ضيق وقباء ، بأُذُننَْيِ قميص يف وأنا األستاذ رآني ولو
برذون عىل خراب، وأسفله جراب، أعاله املزاج، فاسد وخفٍّ اج، الحجَّ كقبَّة
يمسخ وكيف الفرسان، تجري كيف َلَعِلَم كالرضيع، يرقص التقطيع، عبديِّ

اإلنسان.

بني يظلَّ أن يؤثر فهو وصفها، التي الحال هذه عىل األستاذ كان وإن ذلك، ومع
حتى امليكايل «حرضة» إىل الشخوص عن الرسالة هذه آخر يف ويعتذر وبقراته، أكَّاريه

ختامها: يف يقول

إال أَر فلم يمنة، نظرت وقد والوزراء، األمراء أفواه ت مجَّ يدي رأيت لقد وهللا
حرسة. إال أَر فلم يرسة، وعطفت محنة،

قال: الذي الطيب أبا هللا رحم

م��الَّ ال��ض��ع��ف ول��ك��ن ح��ي��اًة، م��لَّ ف��م��ا أفٍّ ق��اَل ال��ش��ي��ُخ وإذا

حينًا، وراكبًا غالبًا، ماشيًا الحرضات إىل الفلوات يقطع الهمذاني كان بطر. الغنى
الشخوص عن يعتذر هنا هو وها األتراك. عىل وطوًرا األعراب، عىل تارة بالسلب مدعيًا
يطويها السابقة، الرسالة كتب بعدما أتخيله وكأني امليكايل، الوزير «حرضة» إىل
له يصف صديق إىل ثانية رسالة ليدبِّج أخرى ورقة أخذ ثم الوسادة، تحت ويضعها
بكتابة همَّ عندما متأفًفا يرببر أسمعه وكأني له، ويشرتيها عنها يفتش أن ويسأله بقرة

ييل: ما ليكتب ينكب ثم «… البرش استزارة من خري البقر «استزارة الرسالة:

قعبني بني تجمع صفوًفا فلتكن درها، يحلب بقرة إىل الدار يف احتيج وقد
اليد يمأل كما وصفها العني وليمأل رشبة، يف دلوين بني تنظم كما حلبة، يف
عوان ولتكن الرضع. سعة درها يزين كما الذرع سعة مشيها وليزن خلفها،
لونها وليصف الرحل، رموح الفحل طروح ولتكن واملسن، البكر بني السن
الشحم، جمة اللحم رخصة ولتكن سمنها، كفاء ثمنها وليكن لبنها، صفاء
البطن واسعة اللون، فاقعة كالجون صافية الهضم، رسيعة الطعم كثرية
العلف عن بطنها تضيق ال اللهوة، فسيحة الصهوة ممتلئة الظهر، وطية
واجهد تعافه، وال الرنق وترشب تخافه، وال الهول ترد التلف، إىل فيؤديها
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يف صوتها ليكون الحلق ضيقة أهيب، العني يف لتكون الخلق كبرية تكون أن
أو ملوًحا تبعثها أن وإياك سلوًحا، أو نطوًحا تكون أن واحذر أطيب، األذن
وداهية لحسها، تكثر وال نفسها تمنع ال الحلب عند مطاوعة ولتكن رشوًحا.
البعجة، من تأمن ال كالنعجة الحوض عىل حمقاء سعي، ألقرب الرعي يف
بغري املنزل إىل مهتدية دعاها، إذا لصوته مجيبة يرعاها، الذي للراعي ألوفة
يمسخ أن إال اللهم، تجدها، أظنك وال قيادة. بغري املرعى إىل ذاهبة هاد،

… جائز التناسخ رأي عىل وهو بقرة، القايض
قدامك وحرصك أمامك اهتمامك واجعل عندك، ما وابذل جهدك فاجهد
املعني ونعم املوىل نعم فإنه تعاىل باهلل واستعن هديك، ويحسن سعيك يوفق

والسالم.

الدرجة من الزراعي الوسام صاحبها الستحق البديعية البقرة هذه وجدت لو ا حقٍّ
هذا من جعل الذي هلل الحمد … البرش من أكثر سالمة عىل الدولة وسهرت األوىل،
وقلما قبل، من أحد بها يرمقها لم كريمة أدبية بالتفاتة البقر فخص مزارًعا السباب

… البرش إخوانه عىل بمثلها هو جاد

فيه الكتاب رأي (2)

يرتجم حني الثعالبي يحشدها كان التي الجرارة النعوت من الجيوش تلك تعجبني ال
عسكرية صفوًفا لينظمها وتعابري ألفاظ عن يفتش كان فكأنه وشعرائها. اليتيمة ألدباء
قاله مما نموذًجا وهاك فضل. ذي لكل التحية وتؤدي األذهان، ميادين يف تعرض
وفرد عطارد، وبكر الفلك، ونادرة همذان، ومعجزة الزمان. بديع «هو له: املرتجم يف
ونكته، النظم وغرر وملحه، النثر طرف يف قرينه يدرك لم ومن العرص، وغرة الدهر،
فإنه وسحره، إعجازه بمثل وجاء ورسه، األدب من مبلغه بلغ أحًدا أن يرو ولم ير، ولم

وغرائب.» وبدائع عجائب صاحب كان
أقرب الكالم هذا مثل وأن ، باملدِّ املدح يكيل الثعالبي صاحبنا أن معي ترى أال
جرير قاله ما لها أقول أن فكرهت السجعة، جاءت لقد عفًوا الجد. إىل منه الهذر إىل

… القلوب1 لصائدة
كالمه فكان الهمذاني رسائل جامع دوست، بن الرحمن عبد سعيد أبو الحاكم أما
آثاره: جمع سأله للذي البديع يصف الرسائل مقدمة يف قال النفس، تقبله موزونًا
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عذبه، الكالم زالل العارضة، شديد القريحة، سمح البديهة. طلق الفضل أبو «وكان
القوايف أو صفًوا، قيادها وأعطته عفًوا، أجابته الكتابة دعا إن عضبه، اللسان فصيح
يف وسنن افرتعها. هو الفروع يف طرق له كانت ثم التوايف. عىل الصدور ملء أتته

«… اخرتعها هو املعاني
«بديع القول: أما متأمًال. القارئ عنده فيقف القد عىل الثوب يفصل رجل كالم هذا
يشء، كل عىل تحتوي فعبارات عطارد»، وبكر الفلك، ونادرة همذان، ومعجزة الزمان،

يشء. ال تكون وتكاد

وُخلقه البديع َخلق (3)

املشاهدة، فنان العرشة، ويض الطلعة، ويضَّ الفضل أبو «وكان بقوله: دوست ابن وصفه
القيمة.» فضل مرزوًقا الشيمة معشوق اللطف، يف آية الظرف، يف غاية املفاتحة، سحار
الروح، خفيف الصورة، مقبول كله هذا مع «وكان هذا: يف فيقول اليتيمة صاحب أما
الود، خالص العهد، كريم النفس، رشيف الخلق، عظيم الظرف، ناصع العرشة، حسن

العداوة.» مر الصداقة حلو
يف معتذًرا يقول حني وطباعه، شكله عىل الضوء بعض فيلقي نفسه البديع وأما
املزاج، ناري املنبت، جبيل املولد، «همذاني إنه: إليه، استقدمه رئيس إىل رسائله إحدى

السن.» حديث الطبع، حاد العظام، يابس البنية، ضعيف
الكثيف؟ الهواء هذا يف الضعيف لحمي يرحم «أال بقوله: السلسلة هذه يختم أن إىل
الروح وإىل فتنقصه، العظم إىل تصل إنما ولحم، بشحم عبده من تعبث ال واألمراض

فتستخلصه.»
فيقول: الثالثني بعد عيشه أسلوب يصف وعميدها بلخ رئيس إىل أخرى رسالة ويف
الخليط، والرب الرائب، واللبن تحرس، وشويهات تغرس، وشجرات تدرس، «ورقات

موىس.» كعريش2 وعريش
قال كما … بقر رأس وألف برش رقبة ألف يملك رجل حياة ال فالح لحياة إنها
الطمع من خوًفا إما يملك ما يخفي العرص، ذلك عادة عىل هنا، األستاذ ولعل لوالده.
طالب الخلتني: أن أرى حال كل وعىل العميد. الرئيس هذا من بأعطية طمًعا وإما فيه،

يشبعان. ال وصاحباهما فيه، اجتمعتا قد مال، وطالب علم
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الصاحب حرضة جاء أرض. جواب سفر أخا وشبابه صباه يف همذان شيخ كان
رسائله إحدى يف ألنه مغاضبًا؛ تركها ولعله ساعده، اشتد حتى ولزمها عرش اثني ابن
حتى الحرضات ينتجع ظل ثم نعمائه. من النابغة موقف الصاحب من يقف وقصائده
البخرتي» و«ابن «الحريي» ولكن فيها، املقام له طاب لقد هراة. يف واستقر أثرى بعدما
أن ال يقبض أن تعود والشيخ الرضائب، بدفع مطالبني مضجعه يقضون كانوا والجباة
يف األتون كدخان قاتمة سوداء رسائله من تتصاعد الشكوى نريان ترى ولهذا … يدفع
هللا «وأسأل العميد: لهذا رسالة يختم نراه عليه هؤالء إلحاح شدة ومن … األول عدانه
يقول كما بأهلها.» وأرفق ظهرها من أوسع األرض بطن إن وفاة، وعاجل خري خاتمة
يومني كفرخ وطفلة الخنجر، تحت وكبد الحجر، تحت يد لوال «وهللا أخرى: رسالة يف
صرب ولكن املقام، هذا يف بأنفي لشمخت الطيش، رأيس عن وسلت العيش، إيلَّ حببت قد

املستعان.» وهللا جميل
قال: حيث الوصف يف وصدق نفسه هو وصف ولقد

ال��خ��الِف ف��ي ال��م��ع��ان��د ي��د أردُّ ال��ث��ق��اف ص��ع��ب ت��رى ك��م��ا ُخ��ل��ق��ُت
األث��اف��ي ك��ث��ال��ث��ة ك��ب��د ل��ه ال��م��ث��ان��ي ك��واح��دة ج��س��ٌد ول��ي
ال��ن��ح��اِف آث��ار ك��ي��ف ل��ت��ن��ظ��ر م��ن��ي ال��ج��س��م ن��ح��ي��ف إل��ى ه��ل��مَّ

تصوير. أصدق الغالظة تلك ر فصوَّ صاحبنا أما الكبد. غليظ يقولون العرب كان
فقال: نفسه عن رواه ما منه وحسبك بوادره، تخىش از غمَّ از همَّ شتَّام، سبَّاب إنه
أبو دخل إذ الكتب دار يف عنده أنا فبينا سنة. عرشة اثنتا ويل الصاحب عىل «قدمت
يعنوني لشاعر، الصبي هذا إن له: فقالوا مبجًال شيًخا وكان الشاعر، الحمريي الحسن
بذيئًا جوابًا البديع فأجابه عنده، ما ليخترب مهذبني بيتني له فنظم الشيخ أما بذلك.»
إذا شيخنا، أن يرى الصاخبني وشعره نثره عىل يطلع ومن الرعاع. عن إال يصدر ال
… والعنرب والند املسك ينثر وكأنه والراء الخاء يستعمل الغضب، أمد عىل استوىل
إذا إال رافًخا الخبز يخرجان ال والتنور الفرن أن وكما املجنونة. الثورة حتى غضوب

الزمان. بديع كان كذلك حميا،
همذان. شيخ عىل تصدق هذه ولعل هراش.» لجرو «إنه جرير: يف الحجاج قال
عنده فما عليه، الخوارزمي يفضل ملن والويل مزيد، من نفسه فوق يرى ال أناني فهو
بأنف لقينا «من واملقامات: الرسائل يف قوله تقرأ أن وحسبك والكربيت. النار غري له
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بعد أمره يضخم من كل شأن وهذا رشاسته، مبلغ لتدرك فيل.» بخرطوم قابلناه طويل
إىل يجر الذي بالنفس واالعتداد الطاغية، الخصال هذه إن قلة. بعد ويستغني عرس،
حرضة إىل حرضة من فينقل الشيخ، مركز دائًما تقلقل كانت اآلخرين قدر من الحط
ملاذا له يوضح املرزيان نرص ألبي رسالته يف قال … ثعلبة من أثًرا واٍد كل يف تارًكا
أعلم وال السلطان وا غريَّ أناًسا أن فهو السبب «أما خراسان: يف ووقع جرجان من خرج
أعلم ال وبقيت مكاني، بمفارقة إخواني عيلَّ وأشار … قالوا الذي وما احتالوا، كيف
أجود أن إما جودين: بني أنا فإذا ونظرت تهامة. أم أقصد ونجًدا شآمة، أم أرضب أيمنة
إما طريقني: وبني الجنازة. وإما املفازة، إما ركوبني؛ وبني برأيس، أجود أن وإما ببأيس

الرجال.» أعناق أو الجمال ظهور إما راحلتني: وبني الرتبة. وإما الغربة،
يأخذ كعنرتة طبٌّ الحيلة، واسع فهو الهمذاني، شيخنا ينقص الدهاء يكن لم
رشك لهم وينصب بسجعه، يصيبهم — مؤقتًا ولو — مقاتلهم يصيب والوزراء. األمراء

فيها. فيسقطون الحمام من أبله وهم اإلطناب،

ن��ي��اُم ع��ي��ون��ه��ُم م��ف��ت��ح��ة م��ل��وٌك أن��ه��ُم غ��ي��ر أران��ب

سويقه منه وجدح «حرضته» عجني الفضل أبو قرَّص إال منهم ملك يبق لم وهكذا
أحد. لسانه من يسلم لم ألنه مسموًما؛ مات يكون أن أستبعد وال …

وأزعجه، الظهور حب أقلقه حياته، رحى عليه دارت الذي القطب هي فاألنانية
فرتاه دينًا، عنده له كأن ملقاضاته يهب حتى كاتبًا عليه قدم أحًدا أن يسمع يكاد فال
يف القول عىل قادر أنه لريينا العورات يكشف بل ويتهكم، ويمزح يمجن مقام كل يف
مىش من أحسد هو بل هجاء، وأقذع لسان أسلط الناحية هذه من فهو غرض، كل
يستطيع لو فهو سرتى، كما الجاحظ فوق نفسه يضع أن أراد أنه منه وحسبك عليها.
شهيد ابن أحسن وقد لفعل. هو إال يبقى ال حتى الدنيا من العبقرية معالم يمحو أن
ذنوبه، هللا غفر فشيخنا، الحقب». «زبدة البيع شيطان والزوابع» «التوابع يف سمى حني
مدحته، عليه وجبت يتغلب من فكل دار، كيفما الزمان مع يدور مقاماته كبطل كان
األمر، أويل عند مسموعة كلمته بعد فيما ولتكون األسالب، من بيشء ولو يفوز أن يهمه
حل الذين الجماعة بني ونفوذ بجاه لينعم ذاك، حاجة قضاء ويسألهم بهذا، فيوصيهم

عندهم.
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األبيات ولعل حرج، وال عليه لوم وال الحال، مقتىض مطابًقا ويتسنن يتشبع كان
عليه: انطوى ما لنا تصور شعره من

ال��غ��روُر ي��غ��رن��ك ف��ال زوُر ال��زم��ان ه��ذا وي��َك
ت��زوُر ل��م��ن وط��ل��ب��ْق، واس��رْق، وأط��رْق وك��ْل، وم��خ��رْق، زوْق،
ت��دوُر ك��م��ا ب��ال��ل��ي��ال��ي ُدْر ول��ك��ن ح��ال��ًة ت��ل��ت��زم ال

ديوانه: يف لنا فيقول ا، رشٍّ إال بالناس يظن ال ممن هذا أتى أن بدع وال

اِع خ��دَّ ج��ان��ب إل��ى اٌع خ��دَّ ال��ن��اس ك��ذاك
ال��راع��ي م��ع وي��ب��ك��ون ال��ذئ��ِب م��ع ي��ع��ي��ث��ون

من يتوقع وكان والكبد، القلب غليظ فظ أنه علم قد له، هللا غفر الشيخ، وكأن
الليايل، عند طلبه خري كل من أخريًا يئس ولكنه أخالطه، وتعدل رشته تكرس أن األيام

املؤملة: الصيحة هذه فصاح

خ��الئ��ق��ي ك��ع��وب إال ث��ق��ف��ت ل��ق��د وص��رف��ه��ا ل��ل��ي��ال��ي واًه��ا خ��ل��ي��ل��ي

شخصيته (4)

الوزير إىل رسالة يف بها مسلم وكأنه الهمذانية، الخراسانية يسميها قضية البديع يقرر
«وإن يقول: ومنها الرسائل مختارات يف بكاملها منشورة وهي بريدة، أبي بن نرص أبي

اإلنسانية.» الخراسانية يف موجود وأعز خراساني: فألني فعلت
منشورة وهي فارس، بن أحمد أستاذه بها أجاب رسالة يف أكثر هذا ويوضح
لم وإن وأنا واإلنسانية. الخراسانية تجتمعان: قلما هللا، أيده «واثنتان أيًضا: برمتها
يولد، حيث من ال يوجد، حيث من واملرء املدينة، خراساني فإني الطينة خراساني أكن
همذان، والدة خراسان إىل انضاف فإذا ينبت، حيث من ال يثبت، حيث من واإلنسان

حمار.» والجاني جبار، فالجرح التكليف. وسقط القلم، ارتفع
مرو، ديك حكاية «بخالئه» يف الجاحظ يروي وهمذان؟ خراسان خطب ما ترى
والعود الدقيقة، وفتيلتها خراسان أهل من رجل مرسجة عن صبيح بن خاقان وحكاية
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خاقان ختمها اقتصادية دروس من والخراساني املروي بني دار وما فيها، املربوط
— البخل يف أي — الناس سائر عىل خراسان أهل فضل عرفت الليلة تلك «ففي بقوله:

خراسان.» أهل سائر عىل مرو أهل وفضل
مع دائم رصاع يف هو أليس «اإلنسانية». بكلمة هذا غري يعني البديع أظن ولست
نريان الخمسمائة صاحب الثري ذاك أصبح أن فبعد وعمه، أبيه ومع والجباة، العمال
إىل ينتقل أن برشط إال له تدفع وال دينار، بمائة إال أبيه عىل نفسه تجد لم أكار وألف
ثروته من شيئًا يعطيه ال حتى أباه يعجز الولد فكأن وطنه، يرتك ال والشيخ هراة،

الطائلة.
وال الفضل، بأبي تكنى الذي ولده من شيئًا ينال أن عن عجز الوالد أن ويظهر
يشء به يؤثر ال صخر الزمان بديع ولكن املوضوع. هذا يف رسالة أمه فاستكتب فضل،
الثالثة: األبيات هذه فيها قال بل عليها، رد فما الطاحنة. كلثوم بن عمرو مرداة حتى

ف��ل��ِق ش��ر ن��ب��ع��ة م��ن ف��ل��ق��وه��ا الٍم ق��وس ك��أن��ه��ا وع��ج��وز
ب��ح��ق��ي ب��ن��ي، ي��ا ال��ل��ه أخ��ذ وق��ال��ت: إل��يَّ ش��وًق��ا ك��ات��ب��ت��ن��ي
ب��رزق��ي ث��راه��ا ف��ي ال��ل��ه وف��ى ق��د ب��الٍد ت��رك أس��ت��ط��ي��ع ال ق��ل��ت

ملاذا واإلنسانية؟! الخراسانية عىل صارخة شهادة أليس فارس ابن ألستاذه وكتابه
األغنياء من أمىس تلميذه أن وبلغه خصاصة يف ألنه أليس فارس؟ ابن الدهر يشكو
الكالم عن أجابه أن إال البديع األستاذ من كان فما به، يتبلغ ما إىل حاجة يف وهو

… وقاحة بكل والهمذانية بالخراسانية واحتج بكالم،
منها أبشع أخرى واحدة إليها وأضف الخصال، رش وهو البخل وهي واحدة هذه
والطغيان، التعجرف حد بالكربياء بلغ له، هللا غفر الفضل، أبو فاألستاذ الكربياء، وهي
عند بذلك بدأ فيه. عنده هوادة ال أمر والذهاب، القدوم عند املجالس، يف له» «فالقيام
أدب حدود البديع فيها تجاوز التي األدبية املعركة تلك عاقبته وكانت الخوارزمي،
صدر يف «دفع ألنه بكر؛ أبي عىل األستاذ عتب … الشوارع بأبناء أشبه فكان اللسان،
البديع، استقبل حني التام، االنتصاب الخوارزمي قامة تنتصب لم أي التمام» عن القيام

الغارة. عليه هذا فشن

28



عرصه يف الزمان بديع

شابور؛ بن سعيد أبي إىل رسالة يدبج ذا هو فها رسائله. يف يرافقنا «القيام» وهذا
اللوم عبارات فحشد عنده، من خرج حني القيام ترك ثم عليه، دخل حني له قام ألنه
يف وتثاقله أوله، يف بذله عما املجلس يف قعوده عليه أعتب ما «فأول قال: والتعنيف،
دخلت أني عىل … قيام وإيفاء سالم، توفري من صدره، يف عليه حرض عما األمر عجز
قد قيامه كان فإن الهمذاني، أحمد وأنا عنده من وخرجت الهمذاني، أحمد وأنا عليه
عيلَّ للخوارزمي حكم نرصويه بن الفضل أبا كاتبه أن وبلغني ، رضَّ ما فقعوده ، رسَّ

بالفضل.

ال��ن��خ��ِل ك��رب ف��ي ال��ل��ه ح��ك��م ك��ان م��ت��ى ع��ب��رت��ي س��واب��ق أم��ل��ك ول��م ف��ق��ل��ت

أبو أو الفضل، أبو كنيته أن وأحسب اسمه، أعرف وال الوسخ الوقع ذلك وأما
وسعرت عقل، سونيز إىل أحوجه فما مرخم. ومعنى مفخم، اسم فهو كان وما الطهر!
حاله. يكون حتى اللقاء عند السادة حال أحسن كان وما مكاملته. تحل حتى فطانة،
عند لالجتماع مكانًا يعني الرسالة هذه ختام ويف القرعاء.» حتى الفصال استنَّت نعم

بحقه. تقصري من جرى عما إليه ليعتذر القاسم أبي الشيخ
إذ لهجة؛ هذا من أمرُّ سهل بن نرص أبي القايض إىل يوجهه آخر مكتوب وهناك
أن أسأله أنا يقوم؟! فال ويراني الزقوم، بوجه يلقاني هللا، أعزه للقايض، «ما يقول:
أصًال. وأخسنا فضًال، وأقلنا جهًال، أكثرنا هللا لعن أهًال، لقيامه ألست … ال بغريه يقتدي
اإلسالم، يف شيبة بأول ليست الشيبة وتلك الحكام، قالنس بأول ليست القلنسوة تلك
فليحسن الَقَمْحدوة.3 تلك من خريًا ونصفع القلنسوة، تلك من خري يف … نخ ونحن
من يجملها لم إن ظاهره يف الصحبة وليجمل رعيته، من ولست بعد، من معي العرشة

والسالم.» أجمل والجميل هدرت، شقشقة فإنها شاء ما فليفعل أو نيته.
من بشاًرا يشبه وأنه فرًضا، البرشية عىل نفسه يفرض األستاذ أن معي ترى أال
غطرسته يريض ال من عىل والشتم والسب باللوم ينحني فهو الشبه، كل الناحية هذه

عليه. الخوارزمي يفضل أو وكربياءه،
خلقت األستاذ كربياء أن الجواب وكربياؤه؟ األستاذ بخل إال يعنك لم ملاذا يقال قد

سرتى. كما الطريفة، مقاماته أبدع املال وحبه وبخله النارية، رسائله
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هوامش

جرير: قول إىل املؤلف يشري (1)
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الثالث الفصل

الزمان جوانببديع

البديع آثار (1)

جمعت لو كلها وهذه والديوان، واملقامات الرسائل غري آثار من الزمان لبديع ليس
ليباع كالخطب ليس األدب ولكن البحرتي، ديوان حجم حجمه بلغ ملا واحد كتاب يف
بوأت صغرها، عىل اآلثار، فهذه كالصحاري، بالكيلومرتات يُقاس ال وهو بالقناطري،

فيه. األثر بعيد فكان العربي، األدب يف العليا منزلته الرجل
امليالد قديم فالسجع الرابع. القرن مواليد من الرسائل هذه وال النثر هذا وليس
الورقة عرفوا حني استعملوها وقد الطبيعية، الناس لغة هي والرسائل السن، كبري
يعرب عبارات بضع الزعيم فيهيئ الوفود، عىل أمرهم بدء يف يعتمدون كانوا والقلم.
كانت القبائل. وفود عن الرسائل نابت ثم استفرسوه، الذين الجماعة غرض عن فيها
وال فيها تفخيم ال واضحة، رصيحة قصرية، وجيزة عهدها، بدء يف العربية، الرسالة
مالك من ظهر فقد بعُد؛ «أما العاص: بن عمرو إىل الخطاب بن عمر كرسالة مداورة،
أين من إيلَّ فاكتب هذا؟ لك فأنَّى أستعملك، أن قبل لك كان وما رزقك، يف يكن لم ما

ل.» وعجِّ املال؟ هذا لك
يدك فعزلناك، اختربناك فوليناك، «أحببناك عماله: أحد إىل الخلفاء أحد كتب وكما

والسالم.» الركاب، يف رجلك الكتاب، يف
وإما تعتدل فإما شاكروك، وقل شاكوك، «كثر ينذره: له عامل إىل غريه كتب وكما

والسالم.» تعتزل،
وتمطت الكالم، سفُر طاَل املستعربني الفرس إىل الدواوين رسائل إمامة آلت وملا
الدهور مع الرسالة ومشيت والتعظيم. التبجيل وأكثروا شاءوا، ما فمطوا املقدمات،
له فوضعت الرسائل، أدب ذاك، إذ واستقل، وسلمها، الوزارات آلة فصارت والعصور
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ُعني الرابع القرن جاء وملا املرتسلني. من وغريهم الدواوين كتاب اتبعها ورسوم خطط
السلطان كان وملا سبيًال. ذلك إىل استطاعوا ما وزوَّقوها فدبَّجوها بتجويدها. مشاهريه
عندهم بما طمًعا ويعظمونهم يبجلونهم املرتسلون الكتاب هؤالء أخذ انتزاًعا، ينتزعه ملن

ويحصد. يقع متى يُدرى وال املسلول، سيفهم من وخوًفا وسبايا، نهاب من
األسواق يف بضاعته وعرض وحرب، فكتب امليدان هذا فرسان من البديع وكان
ذلك يف املرتسلني شيخ الخوارزمي، بكر أبا ناظر حني ريحه وهبت فراجت. األدبية
كان وقصائده. ومقاماته رسائله خرجه ويف حرضة إىل حرضة من ينتقل فراح الزمان،

… الشعر يف املاشية والسوق الرسائل، يف والتفوق املقامات، يف والخلق اإلبداع له

رسائله

الفرات: يف األخطل قول فيه يصح رسائله يف البديع

ال��ع��ش��ُر أوس��اط��ه وف��ي ح��اف��ت��ي��ه ف��ي ح��وال��ب��ه ج��اش��ت إذا ال��ف��رات وم��ا
َزوُر دون��ه، ف��ي��ه��ا أك��اف��ي��ف، م��ن��ه��ا ي��س��ت��ره ال��روم ج��ب��ال م��ن م��س��ح��ن��ف��ٌر

أباه ويسب املوىل خلف الجرة يكرس صائل، هائج رسائله. يف الزمان بديع هو هذا
املال عنده ملن ويسجد بشفتيه، األحكام ييل من بساط وينقش الحال، اقتضت إذا وأمه
وأخالق طباع من عنده ما عىل بها نستدل رسالة عن شاعًرا، ندرس حني نفتش، كنا …
صاحبنا عند ما كل عىل تدلنا رسائل مجموعة أمامنا أن عىل هللا فنحمد اآلن أما وشيم،

الهمذاني.
يطمع ملن أو يمدح، ملن والتواضع املبالغة وهذه والتزوير، والنقش الزخرف فهذا
هذه يف وشتمه سنه يف فهو الجنيس، مرياثه عىل صارخ دليل ثناء، بكلمة ولو منه،
يف الصنعة إن بضاعتهم. وبضاعته أخالقهم، فأخالقه بالساسانيني، أشبه الرسائل،
تفلت سجعة يدع فال الصاحب خطى يرتسم هنا فهو مقاماته، يف منها أكثر رسائله

بها. الالئق املحل لها ويوسع ليقتنصها وراءها ر يشمِّ بل منه،
من فاستعار بدقة، قلمه رسمها التي الفارسية صورة يف معارصيه عن يختلف إنه
واملحسنات والكنايات واالستعارات، التشابيه، يف وأغرق بارعة، صوًرا الشطرنج لعبة
ذلك يف يشء ككل مزخرًفا مزوًقا كالمه فجاء واإلشارات، والتلميح والرمز، اللفظية،
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الجاحظ، مقام إىل تطاول أن والبهرج الزخرف بهذا اعتداده به بلغ ولذلك العرص،
الكالم؟ عريان غري للجاحظ وهل مقاماته: إحدى يف فقال

فما املضمار، هذا يف فجاراهم معارصيه بعض سمات من العاري األدب وكان
مقاماته. بعض يف املنحطة الحكايات عن وال رسائله، يف البذيئة األلفاظ عن قلمه نزه
فجاءت وتوسل، وأوىص وسب واستعتب، وعاتب وعزَّى ومدح، الثالثة آثاره يف استجدى
فهو الهمذانية الرسائل يف الصارخ اللون أما وطباعه، أخالقه عىل صارًخا دليًال هذه

والتذمر. والسب الشكوى
متعمل والشعر الرسائل يف ولكنه ونثره، شعره يف واحدة فهي البديع صناعة أما

سرتى. كما فن رجل املقامات يف هو بينا ومتصنع
قدماء من وغريه الطيب أبي عىل يغري العرص، هذا كتاب كزمالئه البديع، كان
يستثقل املريض «فم فقال: املتنبي بيت الخوارزمي حل كما منظومهم فيحل ومحدثني
وعىل عليه شعواء غارات فشن البديع فعل وكذلك املاء.»1 طعم ويستمر الغذاء وقع
بن محمد بن سهل إىل رسالة يف فقال منثوره، هنداز عىل الشعر ذلك ففصل غريه،
إىل رددت لو وألوًفا راضيًا، الوجه مرشق إليه لرصت الردى، يفَّ تعمد «لو سليمان:

باكيًا.»2 القلب موجع شيبي لفارقت الصبا،
حب بي وما جداره، وقبلت داره حرضت «وقد الكرجي: القاسم إىل كتب وكما

السكان.»3 إىل شوًقا ولكن الجدران عشق وال بالقطَّان، شغًفا لكن الحيطان
إىل كتبها التي رسالته فاقرأ اإلبداع، غايات غاية هؤالء عند فكان الجناس وأما
الدهر يذم فيها فراح الطريق، عليه قطعوا أنهم مدعيًا العرب يشكو اإلسماعييل سعيد
إال عقاًرا وال علقه، إال علًقا وال به، ذهب إال ذهبًا وال فضها، إال فضة ترك «ما الذي
إال سيًدا وال عليه، حال إال حاًال وال إليه، مال إال ماًال وال أضاعها، إال ضيعة وال عقره،

خلعها.» إال خلعة وال بزها، إال بزة وال به، استبد
ألسنة صقلته الذي الكالم من يدور بما كالمه يحيل كان الشيخ أن تنس وال
فخل، خمر تكن «أََولم يستميحه: امليكايل جعفر أبي الشيخ إىل رسالته يف كما العوام،
وزيت ليس، فرس من خري هو وحمار الش،4 من خري وماش الجود، غاية املوجود وبذل

الجو.» يف كركي من خري الكف يف وعصفور ليت، من خري
فيكتب الجر، حروف استعمال يف العميد وابن الصاحب خطى يرتسم كان وأحيانًا
وأجرى.» أجرأ ومعك أنطق، وفيك أملك، ولك أقدر، وعليك آنس، بك «وجدتني أخيه: إىل
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اإلسفرائيني العباس أبا الوزير يجيب األلفاظ استخدام يف الحرية تلك مع وهو
أقالمي بصوب معجب بكالمي، مفتون أني وهي أخرى، «وخلة بقوله: الرسالة خاتًما
إليه وينظر كفؤادي، إليه ويميل اعتقادي، فيه يعتقد ملن إال أزفه ال أفكاري، وذوب

رأيس.» بعني
ليس الكالم يف فاالقتصاد وشاكًرا، وهاجيًا مادًحا يغايل أن الهمذاني طبيعة ومن
صاحب من الحديث، ذلك يف أرضيتني «وإن العباس: أبي للشيخ مثًال فيقول طبعه، من

والسماء.» األرض تسعها ال غراء، فيٌد املواريث،
حني والجباة القضاة من الشكوى رسائل يف فرتاها والثبور بالويل املناداة أما
أو حاجة بقضاء الحاكم أرضاه وإذا القيامة. ذاك إذ فتقوم كيسه صوب يقربون
«فقبلت يقول: كأن املديح، من بطوفان هاجمه — كثريًا يهمه وهذا — بالقيام بتعظيم
وجيًال عيانًا، يشاهد ملًكا الشيخ من وصادفت اآلفاق. وفتاح األرزاق، مفتاح يمناه من

عنانًا.» أمسك وبحًرا إنسانًا، سمي قد
«ومتى املناظرة: بتلك عليه تغلبه إىل مشريًا فيقول الخوارزمي إىل يستطرد ثم
مساماتي طلب إىل بنفسه يرتقي أظنه كنت وما عدنا. العقرب عادت وإن زدنا، استزاد
استغواه قد الشقاء كان فإن بالخردل. … إلخ وأطعمته الحنظل كأس سقيته بعدما

حارضة.» والنعل ناظرة، والعني منتظرة، فالنفس استعواه، قد والحنُي
تنقاد رأيتها وما سواه، رسدها يحسن ال شتائم وابل الرسالة يف يستطر ثم
فتح يف اإلسفرائيني إال كتبه فما مراجعات، رسائله يف لألستاذ أن تنس وال له. إال
جاء ما لبعض تكرارات أيًضا الرسائل ويف فارس. ابن ألستاذه يكرره رأيناه بهاضية
يضيق الرومي، ابن عم ابن هذا يف وهو املرة، رسائله يف املعاتبة كثري وكان املقامات. يف
أهلهم إىل املهاجرين برسائل أشبه رسالة الشيخ ولسيدنا عنه. يحتجبون بمن صدره
ما همذان إىل عودته عن فيها ويقول وتلك، وهاتيك هذا إىل «سالمات» مشحونة عندنا،

… األوطان إىل الرجوع عن معتذرين يقولوه أن هؤالء تعود
الشكوى وهو واحد، لولب عىل تدور كانت وإن تمل، ال البديع فرسائل وبعد؛
فمدحه هجائياته، يف توفيقه إخوانياته يف يوفق ال أنه يل بدا وقد الغالب. يف والتذمر
أظن وما ذم، أو هجا إذا إال يجيد تراه ال ولذلك هامد، من أقل وتشوقه جامد، فاريس
بكر أبي ذم من البديع بلغه ما «القايض» هجو من بلغ ناثًرا، أم كان شاعًرا أحًدا،

الهجاء. يف الرفيع الشعر آيات من آية هي الرسالة فهذه الحريي،
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فهو مقاماته، وأكثر رسائله يف الصنعة عنه بها تشغلك املشتعلة البديع نفس إن
نقرأ أننا نشعر وال فنقرؤها منه، جزء كأنها فتخرج موضوعات من يكتب فيما يندمج

الزمان. ذلك يف له محبتهم يعادل كرًها نكرهه سجًعا

مقاماته

صنعها. يف يد دريد البن وال فارس البن فال البديع، عمل من هي املقامات خطة إن
سارت شقها التي هذه طريقه وعىل املوىش، الطراز هذا ألبسها الذي هو فالهمذاني
أما البديع. غري عند الخطة لهذه أثر عىل العثور نحاول فعبثًا عام. ألف األدب عجلة
رسده فيما يحاول كان به وكأني وهناك، هنا من قشها5 صاحبنا أن فسنرى املادة
بأسلوب وإنما املتقدمني به يبزَّ أن يحاول قول غرض كل يف له يكون أن قصص، من
أي — الفتح أبي بطله بلسان الجاحظية» «املقامة يف قاله ما هذا عىل يدلنا آخر.
معتاصه من نفور يستعمله، الكالم لعريان منقاد الجاحظ «إن يقول: — الهمذاني
اإلشارات، بعيد فهو مسموعة؟ غري كلمة أو مصنوعة، لفظة له سمعتم فهل يهمله،

العبارات.» قريب االستعارات، قليل
البديع عىل الرد مئونة وأكثر، قرن نصف منذ عبده، محمد اإلمام الشيخ كفانا لقد
كأنها يعدها التي األوصاف «وهذه املقامة: هذه عىل حواش من علقه ما يف قال حيث
مقامه ترفع التي وهي أهله، عند الكالم مزايا أعىل هي الجاحظ، كالم مناقص من
ومجال األولني، البالغة رجال مذهب هو الجاحظ سلكه الذي املذهب وهذا غريه. عىل
صبية إال إليها ينظر ال املوضوعات، أحداث من فهي املصنوعات، أما السابقني. فرسانها

الصناعة.»6 هذه
العليا، الجاحظ سدة إىل التطاول أراد قد بكر، أبي من فرغ بعدما بالبديع، فكأني

الجواب. سمع الباب قرع ومن العصا، اإلمام له فقرش
والنوادر بالحكايات عربة وال مبدعها، فهو مقاماته البديع عنه أخذ عمن تفتش ال
وينصبون يحتالون الزمان بديع بطل كأنهم رجاًال اليوم نجد وقد تزال، وال كانت فهذه
مقاماته فتشنا إذا ولكن غريهم، تراهم مكان كل ويف مكان، إىل مكان من وينتقلون
وجالها غريه، عند من البديع أخذها أشياء منها الكثري يف رأينا والخمسني اإلحدى

له. كأنها فصارت املصنوع بأسلوبه وأبرزها
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عيال بعده جاءوا الذين «كل فيه: قال الذي العميد ابن هللا رحم بالجاحظ. فلنبدأ
الجاحظ لوصف معارضة هي العلم البديع فيها يصف التي العلمية فاملقامة عليه.»
عثمان أبي عن فيها قرص فقد القبيح! الوجه ذلك من املليح البديع أين ولكن للكتاب،

فاضًحا. تقصريًا
الجاحظ شيخنا أن عرف يزيد بن خالد حديث عىل ووقف الجاحظ بخالء قرأ ومن
أخذ له، هللا غفر البديع، وأن واملكدين، والتكدية، القصص عن حدثنا من أول هو
دلف أبي قصيدة أظن وما والرصافية. الوصية، مقامتني: وفصله أيًضا الحديث هذا
السجستانية املقامة ويف الجاحظ. موحيات من إال الساسانيني يف املشهورة الخزرجي

وهناك. هنا نلمحها أخر ومضات وهناك أيًضا، خالد حديث من سيماء
الخمرية املقامة سماها التي يف يغري الهمذاني رأينا األخرى املقامات إىل انتقلنا وإذا
الشباب وتهافت اللهو، ومجالس الخمرة وصف يف الزمان فبديع وغريه. نواس أبي عىل
يف وغريه نواس ألبي كان ما النثر يف له يكون أن يريد الغلمان ووصف امللذات عىل
ولم املنثور. بالشعر اليوم نسميه كالذي طليق، شعر هو هؤالء فنثر عجب وال الشعر،
املتفرقة الخيل، أوصاف جميع الحمدانية املقامة يف جمع بل الحد، هذا عند البديع يقف
الرواة يباري فراح بسهم النقد يف يرضب أن شاء ثم ومنثورهم. العرب منظوم يف
ساخًرا رماًزا منها اثنتني يف فبدا والقريضية، والعراقية الشعرية مقاماته: يف وذلك فيه،

متهكًما.
ويف البغدادي القاسم أبي حكاية يف شبيه فله الدينارية، املقامة يف التشاتم أما
لصور معرًضا رأيناها املقامات هذه إىل عامة نظرة نظرنا وإذا للخوارزمي. رسالة
والحالل. الحرام طريقيه من املال تحصيل عرص البديع: عرص يف االجتماعية الحياة
ويرسم عرصه، يف الفاشية الوجدانية والعقد النفسية األزمات فيها يعالج الزمان فبديع
الطازج الغنى لنا يصور رأيناه ومحيطه. زمنه إليه بها أوحى اجتماعية صوًرا لنا
يستخدم الذي املدح ينىس ال ثم بالدهاء، املقرونة البطولة لنا يصور كما النعمة، الحديث
… أحمد» بن «خلف طوفان ويغرقه الرزق، أبواب عليه هللا فيفتح الفتح، أبا بطله له
هذه كل والسارية، والتميمية، وامللوكية، والخلفية، والنيسابورية، الناجمية، فاملقامات:
البديع عىل تثريب وال لوم وال وأغناه، الهمذاني عىل خلف الذي «خلف» مدح يف جميعها
وقصائد رسائله وبعض مقاماته. ُعْرش من بأكثر الكريم الرجل هذا يخص رأيناه إن

ربح. من إال السوق شكر فما ديوانه
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صفراء، وتارة بلهاء ضحكة يضحك فتارة ودهاءً. احتياًال البديع حكايات يف إن
الفتح أبي عمل من لتشمئز إنك األصفهانية، املقامة مطالعة بعد قارئ لكل يحدث كما
نتن جسد يحملها ميتة نفس من فتعتجب الطويلة، سجدتهم يف تركهم حني باملصلني

الدنيا. حطام من بالدون يفوز كان إذا البرشية أقداس أقدس يحرتم ال
عن تنوء قد عرصية قصة تراها إذ املضريية باملقامة فتعجب البديع بمقامات وتمر
طريفة فكاهة وهناك النفسيات. ودرس الشخصيات تحليل يف قصة اليوم مضارعتها
وإن العقد، ذوات األقاصيص من تعدان والبرشية األسدية واملقامة الحلوانية. املقامة يف
استعداد بال كتبت كأنها تبدو التي األذربيجانية كاملقامة قصص هذه جانب إىل كان
الهمذاني لنا يصور والبرصية الجرجانية ويف طريف. كالم هي وال قصة هي فال …

برشف». «شحاذين اليوم نسميهم من
بطل لك يصور حني ترى كما كالم بأوجز لقصته إطار صنع إىل األستاذ ويوفق
يف وال القص يف ال األستاذ يوفق فال «الخلفية» املدحية املقامات يف أما املكفوفية. املقامة
كنت إذا وسنرى لشحاذ. إنك لبطله: هو قال كما له نقول أن لنا يجوز وقد الطرافة،

املقامات. مختارات يف بعضها تطالع حني الرأي هذا يف تشاركنا
زيها غري يف وليلة نابغية، ليلة كقوله: عبارات خالق فالبديع هو، فهو األسلوب أما
عبارات تكرير رأيت وقد املقام. هذا غري يف قلنا كما غريه عىل مغوار أنه كما إلخ،
وهي النيسابورية، املقامة ففي أسبق، أيهما أدري ولست والرسائل املقامات يف وأفكار

القايض. هجو يف رسائله من مأخوذ كالم خلف، مدح يف
الوصية مقامة تشبه األحدب، رشح بريوت طبعة يف ١٥٦ رقم تحمل التي والرسالة

الكرم. يف الجاحظ بخالء آراء كلتيهما وفيهما بالحرف. منقول وبعضها
القردية املقامات: وخصوًصا املقامات، أكثر يف فتجدها الخاصة التعابري أما
واحد، غرار عىل هي أو أخواتها، عن مقرصة مقامات وهناك وغريها. والخمرية واألرمنية
واملجاعية النهيدية قرأت فإذا يبلغه، أن نوى عدًدا بها ليتم عملها أنه إيلَّ يخيل حتى

… توءمتني رأيتهما
يرد: ما كثريًا الذي السؤال هذا عن جواب وهي أخرية كلمة نقول أن علينا بقي
كالفرق اليوم قصص وبني بينها والفرق قصة. إنها سيدي، يا نعم قصة؟ املقامة هل
مقامات كل ليست ولكن معه. ورحمني هللا، رحمه جدك، وهندام أنت هندامك بني
خلق. ما الرجل وحسب عظيم، يشء اآلخر والقسم يشء، ال منها فقسم قصًصا البديع

بديع. لفنان إنه
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ديوانه

البرشية املقامة يف خلق قد كان وإن ديوانه.7 يف منه أشعر ورسائله مقاماته يف البديع
وما القصيدة، هذه يف البديع تفوق لقد حقيقيٍّا. تاريخيٍّا شاعًرا جعله أسطوريٍّا بطًال

منها: قال حني الخوارزمي بكر أبا متخيًال إال أحسبه

م��ش��م��خ��را ب��ن��اءً ب��ه ه��دم��ت ك��أن��ي ب��دم م��ج��دًال ف��خ��ر
وق��ه��را ج��ل��ًدا م��ن��اس��ب��ي ق��ت��ل��ت أن��ي ع��ل��يَّ ي��ع��ز ل��ه وق��ل��ت

هذا يف واالزدواج السجع عن يتخىل ال فهو شعره. يف بعيًدا أثًرا البديع لنثر إن
عيل: أبي الجيش صاحب مدح يف مثًال، كقوله، الشعر،

م��ق��ت��ربَ��ا وال��ل��ي��ل م��ل��ت��ط��ًم��ا، وال��ب��ح��ر م��رت��ك��ًم��ا وال��س��ي��ل م��ح��ت��ط��ًم��ا، ال��س��ي��ف م��ا
م��طَّ��ل��بَ��ا م��ن��ك وأدى ي��م��ي��نً��ا، أج��دى ص��اع��ق��ًة م��ن��ك أده��ى م��ن��ك، ش��بً��ا أم��ض��ى
ال��ذه��ب��ا ي��م��ط��ر ال��م��ح��ي��ا ط��ل��ق ك��ان ل��و م��ن��س��ك��بً��ا ال��غ��ي��ث ص��وت ي��ح��ك��ي��ك وك��اد
َع��ذُبَ��ا ل��و وال��ب��ح��ر يُ��َص��ْد، ل��م ل��و وال��ل��ي��ث ن��ط��ق��ت ل��و وال��ش��م��س ي��خ��ن، ل��م ل��و وال��ده��ر

البيت: كهذا فكثرية األناقة وقلة الصناعة أما

ف��ائ��ِق ك��إدب��ار ع��ب��اد اب��ن ك��دي��ن ك��اس��م��ه ك��م��ع��ن��اه ك��ذك��راه ول��ي��ل

تأمل الصغري؛ ديوانه يف توجهت أين فرتاها النثرية، والعبارات العارم الجناس أما
األبيات: هذه

ج��س��ري ج��س��رت��ي ت��يَّ��اره ع��ل��ى ج��ع��ل��ت ظ��الُم��ه م��اج ال��ل��ي��ل م��ا إذا وك��ن��ت
ش��ع��ري ع��ل��ى أو ب��ه��ا ال��ش��ع��رى ع��ل��ى ك��أن ��َرى ال��سُّ دائ��م��ة ك��ال��ط��ود ب��م��ش��رف��ة
ال��ن��س��ر ب��أج��ن��ح��ة أم ت��س��ري، ال��ع��ي��س أب��ا درت ف��م��ا ال��ه��ض��اب ش��مُّ ع��ج��ب��ْت وق��د
ال��ص��در ذل��ك م��ن ال��ص��در ذاك ت��خ��ل وال ف��ارع��ه ال��م��ج��د ف��رع��ه أن��دى رب ف��ي��ا

أنها يف شك وال زين، بن نرص أبي الشيخ الوزير مدح يف قالها أبيات بعض هذه
اليوم. لها رواج فال األدب سوق يف أما الزمان، ذلك يف عنده نفقت
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طبخ وقد فاريس، شعر وترجمة واألحاجي، املعميات من كثري الشيخ ديوان ويف
باأللفاظ ممزوجة غزلية قصيدة فنظم «مخلوطة» لبنان يف نسميه ما الديوان هذا يف لنا
وقصائد أراجز أيًضا وله للتفكهة، الشعرية املختارات يف نرشناها وقد الفارسية،
وعرشين واحًدا له عددت إني حتى وتشبيهات واستعارات مبالغات كلها مصطنعات
عندهم. فيها املرغوب التشابيه وعىل الهتافات عىل يدلنا وهذا ، بكأنَّ كلها بدأها بيتًا
كان ولو اللفظية، واملحسنات البيانية القوالب هذه هي العرص لهذا صفة أبرز ولعل
عىل البديع أقدم ملا العميد، وابن الدولة، وسيف الرشيد، يشبه من املمدوحني هؤالء يف

فيهم. الشعر هذا مثل قول
وعال. فيه عيب ال من وجلَّ البديع، هللا رحم

السيايس األديب (2)

أكثر سبكتكني بن محمود القاسم أبي هللا لدين النارص أمر يعنينا إنه القول لنا تقدم
هذا أحمد بن وخلف كرمان، ملك أحمد بن خلف ملك سلب الذي هو ألنه سواه؛ من
ورسائل بمقامات خصه الذي الزمان بديع ممدوح وهو العطاء ويجزل يعطي كان

بابها. يف بعضها ستقرأ وقصائد
وهذه اإلسفرائيني، وزيره إىل وجهها ورسائل بقصائد، فامتدحه سبكتكني أما
عندما إليه كتب عرصه. سياسة يف البديع أديبنا مشاركة عىل للداللة هنا ننرشها إحداها

مرو: بباب السامانيون انهزم

وقلب انتظرها صدر عىل مني، بسطته هللا أدام الجليل، الشيخ رقعة وردت
خيص، عميدها دولة يف وال صبي، أمريهم قوم يف أغلط ال وإني استشعرها،
قوم، يا لغوي، إذًا إني قوي، وعدوها شقي، ونصريها حلقي، وسنانها
به بعدل أم أمدادهم، هو بجمع أم اعتمادهم، عليه أبمال ينرصون! بماذا
تعاىل هللا إن قطور! يف سطور إال هم هل عمادهم؟ هو لرأي أم اعتضادهم،
طائفة وأطاعوا، فسمعوا يفلحوا، أال وأمرهم يُصلحوا، لم ملكوا إن أنهم علم
وإن الهندوانية، فالسيوف أقاموا وإن والنري، النار بني وقوفهم املدابري، من
استأخروا وإن والجرجانية، فجرجان أيرسوا وإن والخانية،8 فاألتراك أيمنوا
بالظاعن محيًطا بالحالقيم، آخذًا هللا شاء إن املوت هو والربية. فالعطش

واملقيم. منهم
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نظرة الحني، يف وموتة التني، من أكلة بها إن جرجان، مدابري، يا جرجان
نجر الخراساني رأى إذا ونجاًرا والحفار، التابوت إىل واألخرى الثمار، إىل
برسمه. الحنوط يعد وعطاًرا لحده، عىل الحفار وأسلف قده، عىل التابوت
القوت، البتياع والثانية البيوت، لكراء أولها للكيس: فتحات ثالث للغريب وبها
واملكارين. والحفارين النجارين أسواق بهم هللا أغىل التابوت، لثمن والثالثة

العاملني. رب يا آمني

وصف وفيها سبكتكني، ابن فيها يمتدح الوزير هذا إىل وجهها رسالة أيًضا وله
— وسرتى فتحها. الذي السلطان لهذا وتعظيم للهند وصف ثم بهاضية، لفتح طريق
والقصائد. والرسائل باملقامات فتكسب بالبدع جاء البديع أن — مكانها يف تقرؤها حني

االجتماعي األديب (3)

مع رسالة من كتبه ما وهذا االجتماعية، عرصه أحوال وصف يف الزمان بديع شارك
قال: بؤس. فوقه ليس الذي البؤس وصف وفيه هراة ألهل للنظر طلبًا الوفد

عليهم ما وعرف أحوالهم، شاهد قد إنه وأهلها، بهراة علًما الشيخ أزيد وال
لها عرض بما أخربه ولكني القليل. إال فطنته ثاقب عن يغب ولم لهم، وما
جد ثم رجاًال، وأفنت عشواء فخبطت الحادة األمراض فشت فيهم ولهم:
حتى أسبوًعا يطعم لم الناس فمن العام. املوت ووقع الطعام، وفقد الغالء،
ليلحق نحبه، ينتظر وهو هذا، يومنا إىل بامليتة تبلغ من ومنهم جوًعا، هلك
كأنهم أحياء والباقون يموت، حتى كفه عىل القوت يجد ال من ومنهم صحبه.
وأطم، أعظم السلطان هول وإن البوائق. هذه من فرائصهم ترعد أموات،

… وأهم أكرب «املطالبات» وأمر

جاء أحمد بن السيد الشيخ إىل أخرى رسالة فكتب تثمر لم الرسالة هذه وكأن
ما ثم الخانية، محن من هراة أهل به ُمني ما الشيخ علم «وقد التوطئة: بعد فيها
كشف ما ثم الحادثة، املصادرة عالة من عليهم زيد ما ثم الديوانية، الحقوق من أرهقهم
وهي الجيفة أُكلت لقد ا حقٍّ األسعار، غالء من النواز وقبح العوار، وأظهر األستار،
العبادات وتركت موجود، وثمنه القوت وعدم يابسة، وهي امليتة عظام وطحنت خائسة،
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ولقد مطروحون. بالشوارع وهم املوتى وتخطى الجنائز، وأفردت النباحات، وهجرت
يع فلم أحدهم وكلمت عليًال، أسطوانة كل تحت فرأيت أمس يوم الجامع املسجد دخلت

«… قليًال إال
أن العام، هذا مثل يف نرصه، هللا أعز السلطان، عىل الواجب «ومن يقول: أن إىل
الساكن ليؤمن الرغائب فيهم ويبذل باإلنعام، الرعية ويتخول بالطعام، الناس يتعهد
«… الباقية الحاسة فتذهب املوظف املال هذا طلب إن البالء كل والبالء الغائب. وليتألف
الجوع. بهذا البطر ذلك مقابلة عىل القارئ تعينان رسالتني من قطعتان هاتان

عرص. كل يف الرعاة ضمري وموت الحكم، فساد يفعل وكذلك
عيني بأم رأيت فقد بلدته؛ أهل بؤس وصف يف البديع كتبه ما كل أصدق إني

.١٩١٦ عام األوىل الحرب إبان ضيعتي، يف منها أعظم بل املشاهد هذه

األدبي طابعه (4)

لواء كان وجرانه، بكلكله األذهان عىل ينيخ واملزدوج املسجوع والنثر البديع جاء
الدرفس تحت الصفوف يزجي والصاحب الدواوين، عىل يرفرف العميد ابن مدرسة
حرضة من له فأتيح اللواء، هذا تحت ينضوي أن همذان فتى يبغي ما أكرب وكان …
أبا عرصه، كاتب فقصد العدة، مكتمل األلواح تام عنها انرصف ثم أراد، ما الصاحب
وأراد العني، عىل العني وقعت منذ نواجذه الرش فأبدى نيسابور، يف الخوارزمي بكر
من الدنيا خلت حني األدبية الزعامة إليه وانتهت وفاز، فكانت األدبية املنازلة البديع

خصمه.
هو فيه، شك ال الذي ولكن بكر، أبي مع مناظرته وصف يف غاىل البديع يكون قد
شبابه، البديع ساعد ا، مستخفٍّ بكر أبو وولجها ا مستعدٍّ املعمعة خاض الشاب هذا أن
بقذائف خصمه ويرمي املبادرة، عىل دائًما يستويل فكان لسانه، وسالطة ذهنه، وحدة
وأنت كهل «إنك بكر: كأبي جليل لشيخ يقول بشاب قولك فما حذر. بال ونكاته نوادره
شعره مزدريًا له يقول ثم مؤاجر!» وأنت صبيٍّا وكنت مقامر، وأنت شابٍّا وكنت شاعر،
ألنها منه؛ أعقل الهرة تكون أن هللا، أيده بكر، أبو «فكره املناظرة: تلك يف أنشده الذي
ألخذك برج، يف خرج، يف درج، يف غدا قفاك أن لو «وهللا له: قوله ثم فتغطي.» تحدث

حدث.» وما قدم ما النعال من
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النثر يف فأحلته الشهرية مقاماته فأمىل البديع، عىل هللا فتح ماذا؟ هذا وبعد
فكان مقاماته، يف شقها التي الطريق عىل الذرية ومشت الشعر، يف القيس امرئ محل
ونحوياته ولغوياته ومعجزاته ببهلوانياته الناس ففتن وأفلح، حاول من أول الحريري
قرون، تسعة من نحًوا الحريري البديعي الغرار هذا عىل يطبعون الكتَّاب أخذ ثم …
صدر عن الكابوس هذا أزيح وما األقالم، أعناق وغلَّ األوراق وجوه فيها السجع سوَّد

عرش. التاسع القرن أخريات يف إال العربي األدب
آيات» وصاحب غايات «سباق مقاماته مقدمة يف الحريري يقول كما فالبديع
عبقري الهمذاني فشيخنا يد، املقامة اصطناع يف فارس ابن ألستاذه ليس أنه وعندي
البديع حرموا ملا القديمة، األساليب مرياث قسموا الذين أنصف ولو األول، الطراز من

العميد. ابن ال الطبقة هذه رأس هو كان بل اإلمامة، هذه
العميد ابن وأين العميد.» بابن وختمت الحميد بعبد الكتابة «بدئت القدماء: قال
الفارسية يف وتغلغل العرب لسان األدبي الهمذاني سلطان تجاوز أما هذا؟! نابغتنا من
اللغات تلك يف مقامات ويكتبوا يقلدوه. أن هؤالء جميع فحاول والعربانية؛ والرسيانية
معدوم يكون يكاد ولكنه وأناقتها، القصور ترف العميد ابن إنشاء يف إن كتب. كما
والعصور، الدهور كر يخمدها فلم البديع رسائل يف املتأججة النار ترى حني يف الحرارة،
يطالع من ثم أمس؟! كتبت أنها يحسب وال املعزول املوظف ذلك إىل رسالته يقرأ فمن

أمس؟! من أول كتبت أنها يظن وال الحريي بكر أبي ذم يف رسالته
قتال بها وصف قصيدة يف قرون تسعة العربي األدب تاريخ البديع خدع أما
قصيدتي نقد يف يشء، كل علم يدعي الذي األثري ابن قال حتى لألسد عوانة بن برش
البحرتي فيه وقع فيما يقع لم الطيب أبي «ولفطانة األسد: قتال يف واملتنبي البحرتي
البديع إال عوانة بن برش وما كثريًا.» تقصريًا عنه قرص ألنه برش؛ ذيل عىل االنسحاب من
يصبو أمنية أكرب يعد ما والقصص القصة من فبلغ األسطوري البطل هذا خلق الذي
شكسبري كأبطال خالًدا بطًال يخلقوا أن أي اليوم؛ العامليني القصصيني كبار إليها

وموليري.
هو البديع كان وإن البديع، عن مقرص األثري ابن نقد من يفهم كما فالبحرتي

… البحرتي ذيل عىل انسحب الذي
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بل النثر إىل انرصفوا شعراء والخوارزمي والصاحب العميد وابن البديع إن نعم
جميع شاعر بل العرص، شاعر املتنبي مجاراة عىل يقدروا لم ألنهم املنثور؛ الشعر قل
القصصيني فأكابر األمم، جميع عند ويحدث حدث هذا ومثل العربية، األدبية العصور
منظومهم، يف منهم أشعر منثورهم يف فكانوا الشعراء، نوابغ عن قرصوا شعراء هم
شعره يحلون فراحوا الطيب أبي عن قرصوا قبلهم، الرابع القرن كتاب أصاب ما وهذا
إحدى يف ألحدهم البديع صاحبنا قال كما الخاصة تعابريه وبعض معانيه ويرسقون

األعظم: العرب شاعر قول من أخذه «… األنام بعض يا «اسكت السامة: رسائله

األن��اِم ب��ع��ض أن��ه ل��ع��ل��م��ي أص��ط��ف��ي��ه ف��ي��م��ن أش��ك وص��رت

يف الكالم وأمري املوقف سيد هو بل حق، عىل فهو وادعى الزمان بديع ابتهر وإذا
أنه إال عليها غبار ال التي العبارة يف الحريري يفقه ولم األدب، تاريخ من الحقبة هذه

للبديع. يبقى وسوف وظل فبقي املقامات يف الفن أما أيًضا، وشاعر لغوي نحوي
الحريري أما هي. كما الشخوص بعيدات يريك ملهم قصيص طريف، أديب البديع
الفنية فالعبقرية والنحاة. العلماء أسلوب جفاف مقاماته ويف منحوتة، صلبة فعبارته
حلو إن ومقاماته. الزمان بديع رسائل يف تجدها إنما والتعمل التحكيك عن البعيدة
«الكتاب» فأهدى الشعر، محل النثر أحل الجاحظ كان وإذا الرجل، لهذا ومره الكالم
القصيدة محل والرسالة املقامة فحل نهجه ينهج البديع ذا هو فها والوزراء، الخلفاء إىل
كري من يتنفس فالجاحظ شاسعة. مسافة بينهما كان وإن ويُعطى، عليهما ويُجاز
املنخرين ضيق البديع نرى بينا األمد، طويل كان مهما ميدان عن صدره يضيق وال

النفس. قصري والصدر
فاملقامة خمسني؟ أم الهمذاني أمىل مقامة أأربعمائة الفن، لدى سواء أليس ثم
كان حل. حيث صاحبها لتحل كافية وهي ألف، عن تغني لها أخوات وبضع املضريية
والكنايات، والتشابيه االستعارات عصا عىل توكأ وإن خياليٍّا، منه أكثر واقعيٍّا البديع
وراء بما يفكر وال يفلسف ال مادي إنه واإلشارات. والتلميحات باملجانسة كالمه وزين
السيد رأى بكر. ألبي مناظرته من يتضح كما األدبية، والوجاهة لإلثراء يتشيع الطبيعة،
«أيها البديع: فقال عليه». موه قد كان ألمر بسيفني الخوارزمي عن «يرضب الحسني أبا
الواجب، غري أبلغت كنت فإن بجناحني، طرت برجلني التشيع يف غريي سار إذا السيد،

43



الهمذاني الزمان بديع

حاشيتي نظمت قد قصائد ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول آل يف يل إن ثم الواجب. ترك عىل يحملنك فال
إلخ.» للحارضة ال قلتها ولآلخرة … والبحر الرب

املستعمل الكالم عىل ويعول املعاني، يف ابتكاره من أكثر األلفاظ يف يبتكر والبديع
بحروفها، مأثورة كلمة أو حديثًا أو آية ذكر وقلما النفوس، يف تأثريًا أشد أنه لعلمه
ما كل يدرك أن العادي القارئ عىل يصعب ولذلك يميض، ثم إليها باإليماء يكتفي بل
وإال كان، هينتها عىل جاءت فإذا اللفظية، خناق عىل القابض ذلك ليس وهو يعني.
عنده. ذلك يف بأس وال الشارع من أخذ أو عرَّب، يجد لم وإذا غريها، محلها يضع فهو
قاعدة عنده نجدها ساسانية ألفاظ من فكم فيه. الفاريس اللسان أثر من هذا ولعل

وأهليها. قومها بني كأنها بل غربة، وال فراًقا تشكو ال مطمئنة
قصرية خفيفة جمله ترى ولذلك الوقع، ضعيفة الطويلة الجملة أن يدرك والبديع
عندما وخصوًصا مستقلة، روًحا يحمل تعابريه من تعبري فكل رقًصا. ترقص كأنها

وشتائم. سب صاحبنا هجاء ألن للسب؛ قل بل للهجاء، ينربي
لم ما فيها بلغ التي رسائله يف تفرده من أكثر مقاماته يف ينفرد لم عندي فهو
العورات ويكشف ويتهكم ويمزح، يمجن فهو العرب. الهجائني الشعراء أكابر يبلغه
ومطلب. غرض كل يف القول عىل القادر ذلك أنه ويرينا قرص، عرس كل يف له ليكون
الخفيف نواس أبي إىل منه بشار إىل أقرب فيهما هو موجع. مر وهجائه مجونه يف إنه

الظل.
كلمات وله ينتهي، وكيف يبتدئ كيف يعرف أصيل فنان نفس البديع نفس ولكن
يجد فلم البيت الغالم «وفتش الرصافية: مقامته يف كقوله طريفة. ونهايات مسكتة

البيت.» سوى
إنك إبليس! عىل شحذت الفتح، أبا «يا اإلبليسية: املقامة ختام يف لبطله وكقوله

لشحاذ!»
فضويل.» يا «اسكت الهمذاني: بطل زجر الذي الحمامي بلسان وكقوله

الرسية أخالقه ولعل نطق، بما البديع أنطق الذي هو يشء كل عىل السخط هذا إن
قبل فالشعراء الرزق، أبواب فتح يف مثله داهية كان الفتح. أبي بطله بأخالق أشبه
يف مصائبهم ويكربوا السفر، مشقات وصف يف ليبالغوا الناقة يصفون كانوا البديع
داهية أن يدعي مقاماته فكبطل الهمذاني صاحبنا أما الجائزة، ليكرب املمدوح عني
«وورد وشلحوه، الطريق عليه قطعوا العرب أن يزعم تارة «الحرضة»؛ بلوغه قبل نزلت
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طلعة من أوحش وزي حمار، جوف من أخىل وكيس الراحة، من أنقى براحة نيسابور
رسائله. يف سرتى كما األتراك بذلك يتهم وطوًرا املعلم.»

عن الجواب أما يستوزر؟! لم فلماذا القلم سيد البديع كان إن القارئ يتساءل وقد
املال، عىل وتكالبه شحه بل وحرصه الطويل، ولسانه وعجرفته، أنانيته أن فأظن هذا
ملا وريض البديع استقر فلو هذا، عىل هللا لنحمد وإنا القصور، يف بقائه دون حالت قد

الكالم. سحر آيات من آيات تعد هجاء رسائل من خرج ما رأسه من خرج

هوامش

املتنبي: بيت (1)

ال��زالال ال��م��اء ب��ه م��رٍّا ي��ج��د م��ري��ٍض م��ر ف��م ذا ي��ك وم��ن

املتنبي: بيت (2)

ب��اك��يَ��ا ال��ق��ل��ب م��وج��ع ش��ي��ب��ي ل��ف��ارق��ت ال��ص��ب��ا إل��ى رج��ع��ت ل��و أل��وًف��ا خ��ل��ق��ت

قال: الذي الشاعر ذاك من هذا أخذ (3)

ال��ج��داَرا وذا ال��ج��دار ذا أق��ب��ل ل��ي��ل��ى دي��ار ال��دي��ار ع��ل��ى أم��ر
ال��دي��ارا س��ك��ن م��ن ح��ب ول��ك��ن ق��ل��ب��ي ش��غ��ف��ن ال��دي��ار ح��ب وم��ا

يشء. ال بمعنى الجاحظ استعملها (4)
جمعها. قشها: (5)

الحاشية. ص٨١ بريوت طبعة الهمذاني». «مقامات (6)
املكي. شكري محمد نارشه ،١٩٠٣ مرص طبعة البديع» «ديوان (7)

الهزيمة. هذه يف السامانية عىل أعانوا جماعة وهم خان، أيلك إىل نسبة (8)
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الزمان بديع آثار منتخباتمن

الرسائل (1)

املدحية رسائله من (1-1)

الحق سيوف

سبكتكني بن محمود وزير اإلسفرائيني أحمد بن الفضل العباس أبي الشيخ إىل كتب
الهند: يف بهاضية فتح عندما

خلق اللسان، بهذا اإلنسان عىل منَّ شاء، ما املعطي العظيم العيل وهو هللا إن
عن بها ويخرب املاضية، القرون يف يرصفها لحم مضغة فكيه وأودع آدم ابن
ينطق يُخلق، أن قبل يكون وعما ُخِلق، ما بعد كان عما بها يخرب اآلتية، األمم
ورطب، يابس من وكان حرب، من وجرى خطب، من وقع عما بالتواريخ
التاريخ ينطق ولم بالوعد، هللا عن وصدق بعد، سيكون عما بالوحي وينطق
ليس عباده، من أحًدا خص تعاىل هللا بأن يكون بما الوحي وال كان، بما
الجاحد ودون امللة، وأمني الدولة، يمني السيد األمري به خص بما النبيني،
والبيعة الحربية، والسنني املروانية، واملدة العباسية، الدولة أخبار جحد إن
الرسالة، وعهد التيمية، والخالفة العدوية، واإلمارة األموية، واأليام الهاشمية،
نوح وإىل بطنًا، بطنًا وثمود عاد إىل لعددنا اإلطالة ولوال الفرتة. وزمان
قدره، وعظم أمره، عال وإن ملًكا أنَّ مقاًال قائل يجد لم ثم قرنًا. قرنًا وآدم
خاله، ثم ملك بسطة طاغيتها فأرس الهند طرق ريحه، وهبت سلطانه، وكرب
والخطة العذراء، املدينة وهي سجستان وصبح قلب قوة األرض وعرض
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فضل تخلية خاله ثم وعنٍف، عزٍّ إِْخذََة ملكها فأََخذَ الغراء، والطية العوراء،
جنودها، والليل والسيل بهاضية إىل البحر خاض أن يلبث لم ثم ولطف،
حصارها، والبحر والرب طريقها، والريح والضح1 سالحها، والشجر والشوك
وكرس أقيالها،2 وساق أموالها، وغنم رجالها، فقتل أنصارها، واإلنس والجن
الصيف، يتطرقها أن قبل شتوة فسحة يف ذلك كل أعالمها، وهدم أصنامها،
يشاء. ممن وينزعه يشاء من امللك يؤتي امللك مالك هللا وهو السيف، توسطها
وسائرها أربعة الحق سيوف أن األئمة قول واتفق األمة، علماء حكمت ثم
عيل وسيف املرتدين، يف بكر أبي وسيف املرشكني، يف هللا رسول سيف للنار،
مواقفه يف هللا، وفقه األمري، وسيوف املرشكني، يف القصاص وسيف الباغني، يف
بأنه واتهم الحد عطل فيمن هراة بظاهر فسيفه األقسام، هذه عن تخرج ال
والفسوق، الكفر من نوًعا العقوق، وجه يف سد غزنة بظاهر وسيفه ارتد،
بعد الطاعة وخلع رقودها، بعد الحرب نبَّه من يف سجستان بظاهر وسيفه
املالئكة عليه وأثنت الفتوح، به قرنت سيف الهند ديار يف اآلن وسيفه قبولها.
بفضله واختص السالم، عليه والنبي اإلسالم، به وعز األصنام، وذلت والروح،
األقالم. برشحه وأحفيت األيام، بذكره وأرخت األنام، خريه يف واشرتك اإلمام،
وقوة أحقادها، وشدة أكبادها، وغلظ وبالدها، الهند حديث من وسنذكر
غزاها غزوة أي السامع ليعلم نُبَذًا أجنادها وكثرة جالدها، وصدق اعتقادها،
بحرها، الشمس ألهلكتها بَدرِّها، السحاب تُحيها لم لو بالد إنها السيد. األمري
صعاب تقدمها واألمطار، الشمس بني ونوبة3 والنار، املاء بني دولة فهي
طواغي وتحفها الغياض،4 ملتف ويعصمها القفار، رحاب وتحجبها الجبال
رجاًال، والحىص الرمل عدد إىل ُخِلص الحجب هذه ُخرقت إذا حتى األنهار،
وأركان طعانًا، الجمال ومستاف جالًدا، املخاض وأنزاع أفياًال، الحبال وشبه
وال حياة، وال موتًا يخافون وال بيانًا، وال غدًرا يعرفون ال ثم ثباتًا، الجبال
أحدهم عمد وربما الجمر، وتحتهم وينامون األمر، وقع جنبيه أي عىل يبالون
قور ثم إكليًال، الطني من لرأسه فاتخذ باعثة، حمية وال داعية، رضورة لغري
تحطمه والنار يتأوه، ولم ناًرا الفتيل يف أرضم ثم فتيًال، فحشاه قحفه5
لحمه، وآكل ومغرقها، نفسه محرق فأما فجزءًا. جزءًا وتأكله فعضًوا، عضًوا
يموت من وأقلهم يعد، أن من فأكثر شاهق، من بها والرامي عظمه، ومفصل
عقابه. عندهم وعظم أعقابه، بها ُسبَّ أحدهم امليتة هذه مات فإذا أنفه، حتف

48



الزمان بديع آثار من منتخبات

يلمع وفالة قاللها،6 السماء يف وجبال أهوالها، تلك وفيلة حالها، هذه بالٌد
مطالها، طويل وطريق أوحالها، كثرية وأنهار مجالها، ضيق وغياض آلها،
ظله، هللا أدام السيد، األمري زحم واستعمالها. والهنداونية ورجالها، الهند ثم
إليهم فركض وعونه، هللا نرص معتمًدا لنفسه، محتسبًا بمنكبه األهوال هذه
ال األهوال من وقلب يفرت، ال التوفيق من ومدد يُخذل، ال هللا من بعوٍن
فسهل ينكل، ال الرضيبة عىل وسيف يقرص، ال املطلوب عىل وحث يجبن،
تنظمهم باألسارى عنانه من ثانيًا ورجع الخطب، به وكشف الصعب، له هللا
الرمال. وال واألموال الجبال، كأنها والفيلة الجمال، تنقلهم والسبايا األغالل،
الجبابرة الطاغية، الكفرة الخالية، السالفة امللوك عن هللا ذخره فتح
وأهله، الدين معز هلل والحمد آثاره، بعض وجعله بناره، وسمه حتى العاتية،

وآله. محمد عىل هللا وصىل وحزبه، الرشك ومذل

واالبن األب

من وقع ما ومؤرًخا أحمد بن خلف مادًحا سهل الطيب أبي اإلمام الشيخ إىل وكتب
عليه: ثار حني ابنه

واضطربت خطب، من جرى ما وجرى حرب، من وقع ما بخراسان وقع وملا
من وخرس ظفر، من وظفر الجموع، والتقت السيوف، واختلفت األمور،
البالد، تلك عن االمتداد، من ألهمني ثم مقاًما، األعلني يف هللا كتبني خرس،
الدفاع هللا وأحسن األتراك، الطريق يف واعرتضنا البقاع. تلك عن واإلقالع
نجزع فلم اللباس، وهو األعراض دون بما الرأس، وهو األعالق7 خري عن
الرءوس. بقاء مع املال، لذهاب نحزن ولم النفس، سالمة مع الحال، ملرض
ومرشع9 الحمد، ومربع الفضل، وساحة العدل، عرصة8 وردنا حتى ورسنا
ومرصع الشكر، ومفرع الدين ومشعر األصل، ومنزع الجود ومطلع املجد،
أضعناه، ما فكان أحمد، بن خلف أحمد أبي العادل امللك «حرضة» الفقر،
امللك هذا أقرضناه، كأنا فقدناه، ما وكان سنابل. سبع فأنبت زرعناه، كأنا
مىض ما كل وعن خلًفا، فائت كل عن ليكون خلًفا، سمي وكأنما العادل،
فيجعل آدم، بني إلينا ويبغض العالم، علينا ليضيق جئناه وكأنما عوًضا،
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وللملوك تحجيًال،10 للدنيا خلق وكأنما اإلحسان. وقيدنا سجستان حبسنا
هذا وكأن ثوابه، امللك هذا فُجِعل عمًال، أحسن قد العالم هذا وكأن تخجيًال،
عفاته،11 والَعَرض جسم وكأنه عقابه. العالم هذا فُجِعل مثًال أذنب قد امللك
يتصور واملجد رجلني، عىل يميش البحر فهو صفاته. واملكارم ذاته، وكأنه
فرشت التقينا فلما يتكلم. والنجم يتجسم، والجود يتقسم، والعدل العني، يف
كادت خطوات إيلَّ وخطا نقًشا، بفمي الرتاب ونقشت فرًشا، بيدي األرض
الكالم، وفود بلقياي زيف إنه ثم ترفعها، املالئكة وكادت تسعها، ال األرض
فما األجناس، جميع من الناس، عىل وأفسدني األنام، ملوك بلقياه زيفت كما
أالقِه، ولم مت أخالقه، يف ملًكا طلبت وإن أبًدا، مثله أجد وال أحًدا، أرىضغريه
وسع ملك من سلطانه هللا فحرس جوده. قبل عدمت جواده، يف كريًما أو
فما أمري وعظم أحد، يشرتيني فما ثمني وأغىل أخالقي، فضيق أرزاقي،
القرطاس واستغرق األذيال، ونرش طال، أطلته إن وصف وهذا بلد، يسعني
األقالم، وأفنى املعشار، يبلغ ولم األعصار، بل األعمار واستنفد األنفاس، بل

التمام. يبلغ ولم الكالم، بل
وضيًعا، يكون ال بأن رضيًعا، الفراسة له شهدت بملك الشيخ ظن ما
مكانًا ينزل بأن صبيٍّا، والشواهد كريًما. سمًحا يكون بأن فطيًما، واملحافل
طالبته وارتفع، أيفع12 فلما هماًما. ملًكا يكون أن غالًما، والشمائل عليٍّا.
رسير عن فقام الحج، يف هللا فرض يؤدي حتى الدنيا، برفض العليا الهمة
الكتاب ناسخ علم حتى العلم ودرس البيت فحج النسك، سبيل إىل امللك

وصدره. الحديث ومتن ومحظوره، ومباحه ومنسوخه
يظلمهم ال كبريًا، بهم وأوىص خدمه بعض رعيته عىل استخلف وكان
يرتكبها، واملحارم يحتقبها،14 املظالم يف يده العامل ذلك فبسط 13 نقريًا
ومحا وقهره، فحاربه املطر، رجعة إليهم ورجع القمر، كرَّة عليهم 15 فكرَّ
ورائه، من وهللا ، القيسَّ إليه وحنت ، العيصَّ األعداء له حملت ثم أثره، هللا
ركن فكم وازداد. نقصهم إال السنني تلك من يوم مر فما أعدائه، من يكلؤه
يكن لم فتيًال، يغنوا ولم طويًال، أقاموا فلما عدم. وكيد هزم، وجيش هدم،
صاغرين، ورجعوا أرساء، ولبثوا فقراء، فعادوا أمراء، جاءوه أن من أكثر
ويكسع آثارهم، يقفو اآلخذ، ومكره النافذ، كيده وتبعهم خارسين. وانقلبوا
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وأوالد الذنوب، أبناء مع الحروب، من لقي ما جريدة واشتملت أدبارهم،
وكتب رجل، ألف عرش بضعة مع ها أخفُّ حربًا عرشة بضع عىل الدروب،
الخمر، يرشب فلم الدهر، صحب ملك يف عادة النرص، جميعها يف له هللا
امللوك دور تشحن الَقْمر،16 يلعب ولم النقر، يعرف ولم الزمر، يسمع ولم
بالقرآن، ومجلسه بالِقيان، مجالسهم وتأنس باملصاحف، وداره باملعازف،
ويده بالعود، أيديهم وتعبث العلم. حملة وبابه الظلم، حملة أبوابهم ويألف
ويدَّخر الدراهم، يدَّخرون بالدفاتر، وأنامله باملزامر، أناملهم وتلعب بالجود،
ويعد األعالق، نفيس ويعدون املآثر، ويقتني الجواهر، ويقتنون املكارم،

ينشدني: ما وكثريًا األخالق، نفيس

م��ك��ارُم ف��رق��ت��ه��ن إذا وه��نَّ دراه��ٌم ج��م��ع��ت��ه��نَّ إذا ف��ه��نَّ

نزلت وقد دينار، ألف بثالثني فرجع املدة هذه يف السدة، بهذه ألمَّ
الحيل بني ومجليس والَخَول،17 الخيل بني فاختلت األيام، هذه يف املقام، بهذا

أجملت. ما بتفصيل العم وسيأتيه والحلل،
واعترب حجاب، بال يصعد مستجابًا دعاءً تعاىل هللا عند امللك لهذا إن ثم
نحر يف الكيد ورد بدعائه، هللا فكشفه السنة هذه يف وقع خطب يف ذلك
رشب الرس يف يرشب — تعاىل هللا كرمهم — أوالده بعض وكان أعدائه.
وعرًضا، طوًال النفرة وذهبت اختصه، من عىل فقصه، الخرب فبلغه املرص،
املنكر، لركوب العسكر، قلوب استمالة إىل وأفىض بعًضا، بعضه الحديث وجر
عىل وطابقه البوق، ورضب املنجنوق18 برفع والعقوق، العصيان إظهار من
عن وينسلوا بالجرم، يؤخذوا فال الظلم، يف ليسعوا الجنود من جملة ذلك
وأولج ودرج، بينهم الشيطان ودب الردع، ألم عليه ويأمنوا الرشع، لجام
من ونفر بابه، وزعماء حجابه بأكثر العادل امللك وأتبعه وخرج، االبن هذا
وقدًما واحدة، يًدا معه صاروا معسكره بلغوا فلما مكانه، إىل لريده غلمانه
ومالك نعمهم، وويل وليهم عىل والعصيان الدولة شعار وأظهروا قاصدة،
يُؤَمن ولم تطيش والقلوب تطري العقول فكادت الخرب واتصل ودمهم، لحمهم
كالذاهبني. يكونوا أن املقيمني ومن الغائبني، مع يكونوا أن الحارضين من
هللا يستنجد املحراب، إىل وقام األعراب، من بجماعة أردفهم الليل جن فلما
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هللا أوحى الفئتان التقت فلما يده، يف يجعله أن ويسأله ولده، عىل تعاىل
وقرس، الجمع ذلك فقهر يوحشه، أن الرمل وإىل يدهشه أن الرعب إىل تعاىل
سمجور ابن إىل أفلت من ولجأ وأرس، الكل وأفلت وكرس، جناحه وقص
الحاجب عسكره ويف هراة بباب الجمعان التقى فلما عسكره، يف وحارب
كل فأرس فوقفا، فرسيهما إىل تعاىل هللا أوحى الذاهب، بابه وزعيم النادب،
إىل وردُّوا الحديد يف فُكبِّلوا بعده، معهما كان من وأرس وحده، منهما واحد
ألم نفسه! ظالم يا هللا رأيت كيف قال: يديه بني الحاجب مثل فلما موالهم،
تهرب ألم حقريًا، أرفعك ألم فقريًا، أغنك ألم وليًدا، أربك ألم وحيًدا، أشرتك
ألست جديًرا، به ألست أسريًا، تأتني ألم نصريًا، للظاملني تكن ألم مستجريًا،
صليل العادل امللك سمع فلما السكوت، من بأفصح أجاب فما قديًرا؟! عليه
قدرته، عن فعفا لشقوته، رثى عليه، املنطقة وسواس بعد رجليه، يف الحديد
ا، جدٍّ عز ولو ا، حدٍّ مستوجب عن يعفو وال بجرم، خصه فيمن عادته وتلك

بفساد. الدولة يف يسعى كان من وحبس ولده عن أطلق إنه ثم
وضعف ونوافل توابع خراجه عىل زاد فالن أبا أن فالن أبو الشيخ وذكر
من ويحصد أثبت، ما الزيادة من لريفع أكاتبه أن وأمرني ولواحق، مؤنًا عليه
ال من فضيل، يوقر وهل يحتشمني، كيف غفًرا اللهم فقلت: أنبت، ما النكاية
خبيث مايل من يؤخذ الدرهم أن يعلم ال سلطانًا أكاتب وكيف أصيل! يوقر

مكاتبته. من يعفيني أن الشيخ رأى إن املغوثة. قليل األحدوثة
يستأدونهما أسالفه من امللوك تزل لم خراجني وجد ملك إىل وهلم
فرًضا، أحدهما ويسمون تأويًال، الثاني يف ويتأولون أصيًال األول ويسمون
أبو فأما فحذفه. اآلخر وإىل فتحيفه،19 األول الخراج إىل فعمد قرًضا، واآلخر
وال عرض، كتابي من الفصل عليه يعرض أن الشيخ استصوب فإن فالن
جاز فإن جهته، من األفعال خشونة من فهي األقوال، خشونة من يستوحش
ما وأعرف الخطاب، ألحسن عرَّفني الحسنى استأنف إن ثم نقول، أن لنا

تاب. من عىل هللا ويتوب طاب، مما خبث

استعطاف

الخوارزمي: بكر أبي إىل وكتب
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الخمُر، به مالت النشوان طرب كما — بقاءه هللا أطال — األستاذ لقرب أنا
بوالئه، االمتزاج ومن الَقطُر، بلله العصفور انتفض كما للقائه، االرتياح ومن
البارح تحت اهتزَّ كما بمرآه، االبتهاج ومن العذُْب، والبارد الصهباء التقت كما
قصبتي بني ما إليه طوى لصديق األستاذ نشاط فكيف الرْطُب. الُغُصُن
اهتزازه وكيف وجرجان؟ نيسابور عتبتي بني ما بل وخراسان، العراق

حمال: وجلدة جمال. بردة يف لضيف

األع��راِب م��غ��ي��رة ع��ل��ي��ه ب��ك��رت األث��واِب م��ن��ه��ج ال��ش��م��اِئ��ل رثُّ

برسي، إليه ألفيض مستقري، إىل غالمه بإنفاذ أنعامه ويل هللا أيده وهو
تعاىل. هللا شاء إن

واالعتذار العتاب رسائل من (2-1)

واعتذار زهد

: ومدالٍّ معاتبًا أحمد بن خلف أحمد أبي األمري إىل وكتب

روى ثم حرضته، أخاطب أال نذرت كنت وقد — بقاءك هللا أطال — كتابي
ينشد: منشًدا وسمعت طريًقا، نذرت ما نقض إىل طرق حديثًا القايض يل

وم��ط��ع��م��ا ل��ب��وًس��ا ي��ل��ق��ى أن ال��ع��ي��ِش م��ن ��ُه وه��مُّ ُم��ن��اُه ص��ع��ل��وًك��ا ال��ل��ُه ل��ح��ى

وألبس الطعام، طيب آكل البيت، يف قاعد ألني البيت؛ هذا معنيُّ أنا فقلت
وال وطب،21 يل ويمأل شغل، إيلَّ يُفوض وال نُُزل،20 عيلَّ ويفاض الثياب، لني
مقام أيام وكنت العاجز، والزمن العجائز، عيش وهللا وهذا خطب، بي يدفع
كاألول، وثانيًا كالثاني أوًال وأجدني قريبة، الرتب بني املسافة أرى األمري
تقدم، شاء إذا متأخًرا أحسبني وكنت بعيًدا، وتفاوتًا جديًدا، ترتيبًا اآلن وأرى
وأراني الوساد. مللك ساد، َمن زاحم لو وَمُسوًدا تعظم، أراد لو ومتواضًعا
تغري، رأيًا أو ر، تصوَّ ُجْرًما ولعل التصغر، إىل ُمْلجأ التأخر، إىل ُمْحوًجا اآلن
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وأوردت، رسدت مما يشء يكن لم فإن اختلف، ظنٍّا أو أخلف، اعتقاًدا أو
أرىض، ما فباهلل كذا كان وإن بان، عجزها ويف كان، القصة صدر يف فالغلط
ألستحيي وإني الوريد.22 انقطع ولو أريد، وال أرًضا، السماء صارت ولو
بالعراق أكن لم وإن أنا، ِمنَْزٌع القوس ويف األدنى املثل يل أرى أن هللا من
جوع إىل فقر همذان عنه زعجني فما الحرضة، زعيم وببخارى البرصة، أمري
املراد: حول نحوم وإنما وري، شبع يف طمع سجستان إىل ساقني وال وعري،

ال��م��اِل م��ن ق��ل��ي��ٌل أط��ل��ب ول��م ك��ف��ان��ي م��ع��ي��ش��ة ألدن��ى أس��ع��ى م��ا أن ول��و

أمري قصارى أن علمت لو فوهللا وصالته،23 خلعه من عيلَّ األمري يكثر ال
فيها، أتسع وأموالها أشرتيها، وغلمانها أقتنيها، وضياعها أليها،24 سجستان
— األمري هللا أيد — الرأس الطلب. عىل الزهد آلثرت بعد، زيادة يف مطمع وال
وبُْعدى رشبه، من خري املاء هذا وصب التخليط، كثري والضيف الخيوط، كثري

قربه. من أوىل الضيف هذا
بهذه رأى الهمذاني الفصول: هذه قرئت إذا يقول، باألمري وكأني
هذا أنشأ ولعله األنام، من فكيف املنام، يف يره لم ما اإلنعام، من الحرضة
مورده، نيس وكأنه الشكر، طريق عن السكر عادل به فعدل سكران، الكتاب
ابتغى، جاع إذا واللئيم بطنه، أشبع حني لحنه، رفع وإنما مولده، أشبه الذي
تربع ما رعدته، تحت يرقص بجلدته، ترك لو والهمذاني طغى، شبع وإذا
وملك البغلة، وركب الحلة، لبس حني ولكنه معدته. من تجشأ وال قعدته، يف
الدهن، يحتمل وال الوهن، يحتمل اللئيم ورأس الدول، تمنى والخول الخيل
ولوال الشحم، من رطلني يحمل وال الفحم، من ِعْدَلني يحمل الشقي وظهر
الكلب وكذا محاله، يتسع لم حاله، يتسع لم ولو الحمري، نهقت ما الشعري
وهذا بالرجوع، يهم الجوع وعند يشبع، حني يتبع وال يسمن، حني يزمن

تدحرج. ما عقبًا يكن لم ولو دعاه! من املقرتح.25
الجملة هذه تصور ومع أنسها، لم أني األمري ليعلم الكلمات هذه ذكرت
بأكثر مني سعد أنه وأرى وسكناته، بحركاته األمري وأؤاخذ لحظاته، عىل أغار
عىل ويقاس سواه، سما حيث الهمذاني سماه يقال أن وآنف منه، سعدت مما
فال غًدا، ويرحل اليوم يقيم كاألضياف ضيًفا أكون أن إال اللهم عداه، ما هذا
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املأخذ، لنيِّ لفًظا فيكرسه املعنى هذا يأخذ — هللا أيده — واألمري أحًدا. أنافس
والسالم. عنده، بما الحال يف عبده ويجيب سمعه إىل ويرقيه املقطع، سهل

والذهب األدب

مراًرا: عاوده مستميٍح إىل رقعة وكتب

أتى من سبيل اإلثمار، يف األشجار َمثَُل اإلحسان يف اإلنسان َمثَُل هللا، عافاك
جسدي، من عضوين أملك ال ذكرت كما وأنا السنة، إىل يرفه أن بالحسنة.
ولكن بالجود، فتولع اليد وأما بالوفود، فيعلق الفؤاد أما ويدي. فؤادي وهما
يحتمله ليس الكريم، الطبع وهذا الكيس، يساعده ال النفيس، الخلق هذا
يمكن ال واألدب بينهما. َجَمَعْت قلما والذهب، األدب بني قرابة وال الغريم،

نادرة. األدب مع ويل سلعة، ثمن يف رصفه وال قصعة، يف ثَْرُده26
فلم لونًا اخ27 الشمَّ جيميَّة من يطبخ أن بالطبَّاخ، األيام هذه يف جهدت
يشء إىل البيت يف واحتيج يقبل، فلم الكتَّاب أدب يسمع أن وبالقصاب يفعل،
ولو يُْغِن. فلم بيت ومائتي ألًفا الكميت شعر من شيئًا فأنشدت الزيت من
تقع ليست ولكن عندي، عدمتها ما السكباج توابل يف اج العجَّ أرجوزة وقعت
تطرق أال فراحتي عيلَّ، إفضاًال إيلَّ اختالفك تحسب كنت فإن أصنع؟! فما

والسالم. تجي، أال وفرجي ساحتي

مالمة

البشاشة: وعدم التعبيس عىل أصدقائه بعض يعاتب وله

الزَّند، يف النار اقتداح الصدر يف تقتدح — الشيخ بقاء هللا أطال — الوحشة
تدارك إذا والقطُر وطاشت، طارت عاشت وإن وتالشت، بارت أطفئت فإن
الصنعة هذه أولو ونحن وباض، فرخ ترك إذا والعث وفاض، امتأل اإلناء عىل
من ننظر حال، كل عىل ثم كالنداء، رشك يعقلنا وال كالجفاء، سوط يطردنا ال
طويل، بأنٍف لقينا فمن إذالل، نظر اللئيم وعىل إدالل، نظر الكريم عىل عال،
أن وعندي نَْزر، بثمن بعناه َشْزر، بنظٍر لحظنا ومن فيل، بخرطوم لقيناه

سواه. ليبيعني اشرتاني وال فتاه، ليقطعني يغرسني لم الرئيس الشيخ

55



الهمذاني الزمان بديع

بشطر الوكالء، عىل مثله يرد جوابًا فرد الغداة عليه سلمت ويحك!
تعويج عىل اإلقبال، ومن الشاشة، تحريك عىل البشاشة، من واقترص اإليماء،
فهذا َحبًْوا، وسماطة َعْدًوا، بساطه إيلَّ يخرق الرئيس بذلك وعهدي السبال،
من معي العرشة بحسن يوصيه هللا، أيده الفقيه، والده من أجل الفاضل
عن وال إعتابًا، اإلعتاب هذا بعد أريد وما قوم، وللجربوت يوم، فللتيه بعد،
حتى عليه أسلم وال يستهني، أن من بعدها أمكنه ال فإني جوابًا، الواقعة هذه

العاملني. رب هلل والحمد يهني.

وتقويم تثقيف

يحيى:28 بن الحسني هللا عبد أبي الشيخ إىل وكتب

وطبيعٌة والعتب، السبِّ يف لذٌة وللشيخ — الشيخ بقاءَ هللا أطال — كتابي
لم وإذا يديه، بني فأنا عليه، يغضب من أعوزه فإذا والعسف، العنف يف
غنيمة، به والظفر قيمة، له ليست عبٌد والولُد زبونه، فأنا يصونه من يجد
ال جسًدا مني هللا يعدمه ال شاء، ما فليفعل أساء، أم أحسن موىل والوالد
ِعريض من استحل ما (له) هنيئًا العتب، من يتظلَّم ال وقلبًا بالرضب، يتألم

بعضه. إال يضيم وال لحمه، إال يأكل فما لحمي، من وأكل
فللقديم لذة للجديدة كانت فإن بأس، وال إخوانًا استجد وقد به وكأني
وكان البنَْي. يف لعارشنا شاء ولو اثنني، عن تضيق ال بُْردة واألخوة حرمة،
إليه لينهض وأكاتبه غذي، ومرعاه روي، ماؤه منزًال له أرود أن سألني
منيته وخراسان وجدتها، وقد نشدتها، التي ضالته نيسابور فهاك راحلته،
فإن وردتها، فقد أردتها، التي بغيته الدولة وهذه أصبتها، وقد طلبتها، التي
وهيهات رسيًعا، فليجئني مشريًا رضيني وإن قاصًدا، فليأتني رائًدا، صدقني
عنها فيعتاض ورياضها، وماوًسا وشعابها، وترمذ وهضابها، أروند يرتك أن
ال وأنه أطيب، املروءة وشعاب أنرض، األخوة رياض أن علم ولو العهد، كرم
إليها لحث املتوجهات، تلك من وخريًا املتنزهات، تلك مثل نيسابور من يعدم

ركابه.
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بهذه موفر العافية، ثوب يف فمتقلب الناحية، بهذه وأخباري أنا وأما
عليه منها تفصيل، ووراءها حايل جملة هذه القبول، بعني مرموق الحرضة،

دليل.
شكرت فقد — لقاءه ورزقني فداءه، هللا جعلني — سعيد أبو األخ وأما
يحتمل ال أنه وعلمي ترتيبه، ولطف تركيبه، ضعف من إشفاقي ولوال بره،
رطب لكنه وتقويمه، تعليمه ألتوىل إيلَّ إهداءه الشيخ لسألت السفر وعثاء
مخه يعقد حتى املكان، ذلك من بإنهاضه أخاطر ال األركان، لطيف العظام،
منه؟ بلغ فأين اللغة مجمل ابتدأ أنه وبلغني ألواحه. بقوة وأثق عظامه، يف
أخذني بما يأخذه وال سهلها، يعلم حتى اللغة بعويص عليه يحمل ال والشيخ
علم اللغة من ويكفيه أحسنها، عىل فلينفق أجمع للعلوم يتسع ال فالعمر به،
به غناء ال وما أصوله، معرفة اإلعراب ومن مستهجنها، دون مستحسنها،
يل عني قرة عىل يرد حتى تعاىل هللا كتاب علوم به يأخذ ثم فروعه، من عنه

وآله. محمد عىل هللا وصىل ولك،

وخصاصة فاقة

اعتذاًرا: الرسالة هذه وكتب

الزمان، إثر من وقبضت الشيب، وتطرفت الشباب توسطت وقد كتابي
الخطوب: مع ووقعت امللوك، مع وطرت األمور، عقب يف ونظرت

ي��ن��ظ��ُر خ��زي��اُن وال��م��وت ف��ف��ارق��ت��ه��ا وت��أم��ُر ت��ن��ه��ى وال��ج��ن وراف��ق��ت��ه��ا

حلبت حتى أشهرها، عددت وما وعرشين، خمًسا سني من وعددت
هللا منح بما وأنا ثمنها، استوفيت حتى رسنها،30 سلمت وال أشطرها،29
حق هلل والحمد الرسور، موفور األمور، منتظم مزيد من يوم كل األستاذ

عبده. محمد رسوله عىل والصالة حمده،
موضًعا، أصابت لو وصنيعٌة أرًضا، صادفت لو نعمٌة األستاذ وقول
برزناه، حني وجفانا نرشناه، حني طوانا للنعمة الكافر هذا يقول: به فكأنني
أيامي من يوًما وال نظم، مدٍح قصيدة وال كتب، شكٍر كتاَب فال سنني وغاب
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يف موجود وأعز خراساني، فألني فعلت وإن نرش. أيادي من يًدا وال ذكر،
ضيق وقباء31 بأذنني، قميص يف وأنا األستاذ رآني ولو اإلنسانية. الخراسانية،
وأسفله جراب، أعاله املزاج، فاسد وخف الحجاج، كقبة وعمامة الرُّْدننَْي،32
تجري كيف لعلم كالرضيع. يرقص التقطيع، عبدي ِبرذَْون33 عىل خراب

اإلنسان. يمسخ وكيف الفرسان
الحر ولكن الجنة، أبينا مفارقة الحرضة تلك فارقت أنني هللا علم وقد
ومرعى خصيبًا، وجًها وجد إذا بالهامة، الدعامة عىل القيامة، إىل يجنح ال
يمنة، نظرت وقد والوزراء، األمراء أفواه محيت يدي رأيت لقد وهللا رطيبًا.

حرسة: إال أر فلم يرسة، وعطفت محنة، إال أر فلم

ق��ض��اءه��ا ق��ض��ي��ُت ق��د إال ال��ع��م��ر وف��ي ح��اج��ٌة ال��ن��ف��س وف��ي أه��ل��ك ل��م م��ت ف��إن

شماتة ال

الخوارزمي: بكر أبي خصمه بمرض يهنئه إليه كتب من إىل جواب

ووصف معرفتي، الدهر عرف إذا سيما وال — بقاءك هللا أطال — الحرُّ
فإن أماني، فهي معدومة دامت ما الدهر نعم أن علم نظر إذا صفتي، أحواله
تُِصْب لم وإن فستنفد، مطلت وإن الزمان محن وإن عواري، فهي وجدت
جنسه، يف يعدمها وال نفسه، يف يأمنها ال من باملحنة يشمت فكيف قد، فكأن
الشماتة، أقبح وما فسيموت، يمت لم وإن يفوت، فليس أفلت إن والشامت
والدهر لفظة، كل وعقب لحظة، كل بعد يتوقعها بمن فكيف اإلماتة، أِمَن بمن
بأنياب املرء يشمت فهل األحرار، رشبه وظمآن الخيار،35 طعمه غرثان34
ظاهر وإْن هللا، شفاه الفاضل، وهذا قاتله؟! بسالح العاقل يَُرسُّ أم آكله،
ولكنه يصطاد، ال الحمية عند والحر جميًال، ا ودٍّ باطنَّاه فقد قليًال، بالعداوة
بصورتها إال حايل تتصور فال األحقاد، تذهب الشدائد وعند ينقاد، الكرم عند
السوء سماع ووقاني املكروه، هللا وقاه ملرضته، والتحزُّن لعلته، التوجع من

ولطفه. بحوله فيه،
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والذم القدح رسائل من (3-1)

قايضالسوء

الحريي: بكر أبا يشكو أحمد بن عيل القاسم أبي القايض إىل وكتب

إال ترق لم القضاء مجلس من أتت إذا — القايض بقاء هللا أطال — الظالمُة
لوال األنام. جميع دون الحكام، عىل سيادته ألقرص كنت وما القضاة، سيد إىل
عىل متطفلني بسمته، اتسموا القضاة وهم بلقبه، واتسامهم بسببه، اتصالهم
حديٌث أو كقديمه، الرشف يف قديٌم أو كأديمه، الصحة يف أديٌم ألهم قسمته.
وله الظواهر لهم زالت وال املعاني، وله األسماء لهم فهنيئًا كطريفه؟ الكرم يف
وال سماء، سقف كل وال ماء مائه كل فما قضاة سموا إن غرو وال الجواهر،
القضاء! لثارات ويا الحرمني، قايض قاض كل وال الُعَمرين،36 َعْدل سرية كل
وموت الديار خلو قبل األنذال وألبسته أضيع، ما وأرسع بيع، ما أرخص ما
تحت السياسة أويل ومركب السوداء، عىل الحسناء، لحيل يغارون أال الخيار،
البغاث، صيد من البزاة وحمى األغنياء، تصدر من األنبياء ومنزل الساسة،

الرجال؟ وأين للرجال ويا اإلناث، تسلط من الذكور ومربع
غري أدواته من يعرف وال السبال، غري آالته من يملك ال من القضاء ُويل
يف إال التفرقة يرى وال االستحالل، يف إال أحكامه من يتوجه وال االختزال،
قلة إال الفرائض من يتقن ولم املال، جمع غري الفقه من يحسن وال العيال،
وزور الفعال قبح إال الجدل أبواب من يدرس ولم االفتعال، وكثرة االحتفال
خزانته، وخان أمانته، أضاع كما هللا أضاعه الفالني فالن أبو ذاك املقال.
قضاياه، يف أشبهه فما كردي، وسبلة جندي صولة يف قاٍض من حاطه وال
منديله، يف وجهه ويلف عديله، إىل يسلم بالصبي إال خطاياه، بني وتحريه
ضاربها، عن ويسأل بصفعة، رفعة وكل قذاله.37 فيحني أترابه عليه ويجتمع
من وكذا الكف، قذاله وعىل اللف، وجهه عىل أعيد صاحبها، يف غلظ فإن
للقضاء جلس ثم فعل، ما الشباب أيام وفعل شغل، بما صباه أيام شغل

جهًال. يشء كل ووسع كهًال،
إىل اعتزى فمن الحية، غري تلد ال والحية القضية، من القضاء فإن وبعُد،
والفرع أهله، من اليشء فهو جهله، عىل يَُلْم لم كأخيه، بأٍخ واقرتن كأبيه، أب
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ال املرام، بعيد تعرفه كما يشء — القايض بقاء هللا أطال — والعلم أصله. يف
وال باللجام، يضبط وال املنام، يف يُرى وال باألزالم، يقسم وال بالسهام، يصاد
يصادف حتى أرض كل يف يزكو ال وزرع للئام. يكتب وال األعمام، عن يُورث
صافيًا، جوٍّا الطبع ومن صيبًا، مطًرا التوفيق ومن طيبًا، ثرى الحرص من
زاد، ممن يُباع ال علق والعلم نافًعا، سقيًا الصرب ومن دائًما روًحا الجهد ومن
إال يصاب ال وغرض الروح، بنزع إال يدرك ال ويشء األوغاد، يألف ال وصيد
السهر، وإدمان الخطر، وركوب الضجر، ورد الحجر، واستناد املدر، بافرتاش
زكا من عىل معتاص هو ثم الفكر، وإعمال النظر، وكثرة السفر، واصطحاب
ذهنه وصفا وسمعه، برصه ووعى وفرعه، أصله وكرم ذرعه، وخال زرعه،
بالغنى سلوته وشغل الفحشاء، عىل صباه أنفق من يناله فكيف وطبعه،
ال ثمر والعلم الكأس. عىل وهزله الكيس، عىل ِجدَّه وأفرغ بالغناء، وخلوته
ال ثم البذر، يف إال يقع ال وصيد النفس، يف إال يغرس وال للغرس، إال يصلح
ك َرشَ إال يعقله ال ثم اللفظ، قفص إال يخدعه ال وطائر الصدر، يف إال ينشب
وجبل الرياح، تهيجه وال األلواح، تطيقه وال املالح، يخوضه ال وبحر الحفظ،
ال ونجم الفهم، بمعراج إال إليها يصعد ال وسماء الفكر، بخطا إال يتسنم ال

املجد. بيد إال يلمس
حتى الحدود، موجبات ويميس والعود، الزق بني املرء يصبح أن أيكفي
طيلسانه ويسوي دينيته، ليخلع َدنيَّته، يلبس ثم أترابه، وتشيب شبابه، يتم
ليغطي شقاشقه ويبدي حباله، ليطيل سباله ويقرص ولسانه، يده ليحرف
طمعه، ليخفي روعه، ويظهر صحيفته، ليسود لحيته ويبيض مخارقه،
يخرج أن ويرجو وعاءه، ليحشو دعاءه، ويكثر حرابه، ليمأل محرابه، ويغيش
كال يقفزان. كالوه املجد إذا هذا حاكًما، ويقعد عامًلا، األحوال هذه بني من
الدفاتر، ويحتضن املخابر، ويعتضد الفلوات، ويجوب الشهوات، ينىس حتى
باليوم، الليلة ويصل القفار، ويعتاد األسفار، ويحالف الخواطر، وينتج
من وينفق العني، عىل ويجني الروح، عىل ويحمل النوم، من السهر ويعتاض
من وال التحديق، إىل إال النظر من يسرتيح وال القلب، يف ويخزن العيش،
ضل فقد التوفيق، رائد أخطأه إن الكلف هذه وحامل التعليق. إىل إال التحقيق
آالتها، تحصل بغري الرئاسة طلب سفلة رجٌل الحريي وهذا الطريق، سواء

أدواتها: تمحل عن األمنية حصول وأعجله
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ال��خ��س��اس��ْه ف��ي ال��ن��ه��اي��ة وه��و ح��ال��ًة أح��س��ن وال��ك��ل��ب
ال��ري��اس��ْه إب��ان ق��ب��ل س��ة ل��ل��ري��ا ت��ص��در م��م��ن

مقدارها، يعرف ال وهو األمانة وحمل أرسارها، يعرف ال وهو املظالم فويل
ويحملها الجبال، منها تشفق العاتق، عىل املحمل خفيفة الفاسق، عند واألمانة
رسوله وحديث يتىل، هللا كتاب بني ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول مقعد وقعد الجهال،
من عنده أعدل شاهد ال حاكم من هللا فقبحه والدعوى، البينة وبني يروى،
ْفر، الصُّ من لديه أصدق مزكي وال الحكام. إىل بهما يديل والجام، السلة
الكيس عىل الخصوم، غمزات من إليه أحب وثيقة وال الظفر، عىل ترقص
أعزُّ كفيل وال الليل، ال وحمَّ الذيل، خبيئة من بوفاقه أوقع وكيل وال املختوم،
إليه أبغض حكومة وال والفلق، الغسق وقتي يف والطبق، املنديل من عليه
الويل ثم املفلس، خصومة من لديه أوحش خصومة وال املجلس، حكومة من
يجريه وال الظلم، من بالقتل إال الحكم، موقف يغنيه فما ُظلم إذا للفقري

الرمضاء. من بالنار إال القضاء، مجلس
لكانت السود، الحيات بل األسود، أنياب يف وقع اليتيم أن لو وأقسم
وأقاربه. القايض هذا غيابات بني وقع إذا سالمته من أحسن منهما سالمته
بطونهم، يف النار ويأكلون متونهم، عىل األمانة يحملون بقوم القايض ظنُّ وما
األيامى، مال من أكفالهم وتسمن اليتامى، مال من قرصاتهم38 تغلظ حتى
من البيوت، وخالء القدور، وُعطلة الدور، خراب عمارتها بداٍر ظنك وما
بالثمن الدين ويبيع الفلس، يف هللا يعادي رجل يف قولك وما والقوت، الكسوة
فعله السبت، أصحاب وباطن السمت، أهل ظاهر يف يربز حاكم ويف البخس،
يف إال يقع ال سوس يف رأيك وما السحت،39 الحرام وأكله البحت، الظلم
خزانة إال ينقب ال ولص الحرام، الزرع عىل إال يسقط ال وجراد األيتام، صوف
بني إال هللا عباد يفرتس ال وذئب الضعاف، عىل إال يغري ال وكردي األوقاف،

والشهود؟! العهود بني إال هللا مال ينهب ال ومحارب والسجود، الركوع
وملة، دينًا أبغضتهم حتى وجبلَّة، طبًعا القضاة حال أبغض زلت وما
وقاسيت، الحريي هذا من شاهدت بما ُقربة، لعنتهم حتى دربة، وألعنهم
هللا أصلحه إنه معه: حديثي وسأسوق عانيت، ما وخطبه خبطه من وعانيت
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فجنى مذبَّة،41 لحيتي وإال دبَّة40 رأيس إال وجد فما نيسابور أعطاف فتش قد
أنياب من وأخرجتها العمر، ماء كسبها يف أرقت درهم آالف خمسة عىل يل
رشيح عمر من خري منها يوم كل عمري من أشهر وخمسة الحمر، الخطوب
واحتملت سنني ثالث إجاره يل عقد أسد. بباغ املعروف الباغ42 أمر يف القايض
حماره ضمن الذي البخاري مثل إال معه مثيل يكن لم ثم قالئل، أياًما دخله
يف وينشده منهلة، كل يف يطلبه بسببه، جيحون عرب حتى طلبه، يف وخرج
وأتى طربستان، إىل وانتهى خراسان، جاوز حتى يجده، ال وهو مرحلة، كل
ولم أسفاره، طالت وقد عاد وأيس يجده، لم فلما األسواق، وطاف العراق،
يلطف أن هللا أحب وولده، أهله بني بلده، يف حصل إذا حتى حماره، يحصل
ولجامه، برسجه الحمار فإذا إصطبله إىل يوم ذات فنظر به. ليعترب لطًفا له

ينش. املعلف عىل قائًما وحزامه، وثفره43
وطمع ويشده، يرخيه بأمل الباغي هذا يف يرددني زال ما أيًضا وأنا
الهمذاني. يد يف وبنائه، وزرعه ومائه، بأرضه الباغ صار حتى ويمده، يرسله
سخيف، أو سخي إال بمثلها مثيل يعامل — القايض بقاء هللا أطال — أليس
قفاه، عىل الصفع يوجعه وال عقباه، إليه يئول بما يبايل ال فالذي السخي أما
قطعته ووقتًا الحريي هللا ولعن املستجار، الفاضل والقايض املستعان وهللا

هلل. والحمد باسمه، دنسته وقرطاًسا بذكره،

ونفار جفوة

عارضها التي الرسالة بهذه فأجابه وداده يستمد حسنة والية عن عزل رجل إليه وكتب
الكثريون:

يد إليها ومددت التعزُّز، طرف فأعرتها — بقاءك هللا أطال — رقعتك! وردت
بناظري تحظ ولم كبدي، عىل تند فلم التحرُّز،44 ذيل عنها وجمعت التقزُّز،
ما عرشتي من وطلبت كفًؤا، لها أجدك لم ما مودتي من وخطبت ويدي،
بشعرات وشال طرفه، أجفان عنا رفع الذي هذا وقلت: رضا. لها أرك لم
نرس ولم نوئه،45 من يسقنا ولم خده، بورد وزها قده، بحسن وتاه أنفه،
غرب وفثأ46 غصنه، مائدة وأقام حسنه، آية الدهر نسخ إذ واآلن بضوئه،
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وأكسفت هالله،47 كسفت بشعرات منه لنا وانترص زهره، زهو وكفَّ ُعجبه،
ُجْرفنا من يستقي جاء رشعته،48 وكدَّرت خاله، وغريت جماله، ومسخت باله،

مهًال: الفضل أبا فمهًال غرًفا، طيبنا من ويغرف َجْرًفا،

َق��ِح��ْل49 خ��دٍّ ف��ي ال��ش��ع��ر ك ع��ال إذ ف��ي��ن��ا أرغ��ب��ت
اإلب��ْل ح��د ف��ي وص��رت ء ال��ظ��ب��ا ح��د ع��ن وخ��رج��َت
َخ��ِج��ْل ي��ا ل��ل��ع��داوة ُع��ْد ع��ش��رت��ي ت��ط��ل��ب اآلن

حرض، من وتجالس َشْزًرا، وتلحظنا نزًرا، تكلمنا إذ أيامك وتناسيت
لسالمك: ونهش لكالمك، ونهتز النظر، إليك ونسرتق

ي��ن��ظ��ُر ال��ده��ر س��ال��ف ف��ي ب��ه��ا إل��ي��ك م��دًة ك��ان ال��ت��ي ب��ال��ع��ي��ن ل��ك وم��ن

وتتلفت، تتفالج، واألجساد وتتغانج، تتزايل، واألعضاء تتمايل، كنت أيام
وتُقبل، وتُدبر، ويسفل، بنا يعلو والوجد وترفل، وتخطر تتفتت، واألكباد

وتُمرض: فتُضني وتُعرض، وتصد وتخبُل، فتَْمنى

ن��دي ل��ه غ��ض ال��رم��ل ح��رَّ ت��خ��ل��ل م��ن��وًرا ك��أن أْل��َم��ى ع��ن وت��ب��س��م

انقضت: وأيام عرضت، ودولة فسد، ومتاع كسد، سوق فإنه اآلن فاقرص

ن��زْل ك��س��اد وخ��ط��ب م��ض��ى ن��ف��اق وع��ه��د
ي��زْل ل��م ك��أن وخ��ٌط ي��ك��ن ل��م ك��أن وخ��دٌّ

يرشف، فال ماؤه غاض وثغٌر النفس، يف بقيت وحرسة أمس، صار يوم
تجرح ال ومقلة يطرب، ال وتثن يُعجب، ال وتمايل ينشف، فال خدع وريٌق
وآن وعالَم، نحتمل، ولَِم وإالم، تدل فحتام ألفاظها، تفتن ال وشفة ألحاظها،
بعد يجوز تمويه من متعاطيه أنت ما الوقت بلغني وقد اآلن. تذعن أن
الشعرات لتلك وإفنائك البرص، ذوي عند يفتضح وتشبيه الغسق، يف العشاء
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عليك اإلنكار مئونة الدهر وسيكفينا ا، وقصٍّ نتًفا لها وإسباغك ا،50 وحصٍّ ا حفٍّ
وأمهاته. الشعر بنات من إليك، يزف بما

نشاطي أقل فما مجليس إىل االختالف من فيه رأيي استأذنَت ما فأما
حضورك، عن استغنائي وأشد منك، قلبي وأشبع عنك، بساطي وأضيق لك
فيه ونتكلف الصرب، به ونتعلم الحلم، عليه نروض كغاش فأنت حرضت فإن
ونجعله أذى، عىل الصدر منه ونطوي قذى، عىل الجفن منه ونغيض االحتمال

تأنيبًا. وللقلوب تأديبًا للعيون
التدلل ذلك ومن فينا! رغبة عنا الرغبة من تعتاض الفضل، أبا يا لك ما
الدهر بال وما ترخًصا! الغايل ومن تبصًصا، التعايل ذلك ومن لنا! تذلًال علينا
اعتضت ولنئ تقمًصا. اإلخوان عىل التسحب ومن تنقًصا، التزايد من أبدلك
برحلك فأنا نزوًعا، النزاع هذا عن اعتضنا لقد رجوًعا، الذهاب ذلك عن
أحببت ولو رسبك، أنده51 وال قربك، أوثر ال غاربك، عىل حبلك ملقى وجانبك،

لقلت: أوجعك أن

ث��م��وِد وال ب��ع��اٍد وال ب��ال��ي��ه��وِد ال��ل��ه ي��ف��ع��ل م��ا
ب��ال��خ��دوِد ال��ش��ع��ُر ي��ف��ع��ُل م��ا ع��ص��اُه إذ ب��ف��رع��ون وال

والشتم السب رسائل من (4-1)

وسعاية شكوى

سبكتكني بن ملحمود استوزر من أول وهو اإلسفرائيني أحمد بن الفضل الشيخ إىل كتب
والهند: السند فاتح

مرَّة فتكون أكمامها، من تخرج الجليل، الشيخ عز هللا أدام والثمرة، كتابي
ثم عفصة،52 فجة تكون ثم أيامها، من كثريًا مزَّة تصري ثم تمامها، قبل
هنيٍّا، حلًوا وتؤكل جنيٍّا، رطبًا تصبح حتى ينضجانها والنهار الليل يزال ال
الليل ينضجني وال والنار، املاء يفَّ يؤثر ال حجًرا الجليل الشيخ تصورني وقد
وإن وينزعون، األربعون، جاء إذا يربعون، ثم طيش نزقة وللشباب والنهار،

يوزعون. ال كانوا
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يتأهب والشباب وينهب، يتلهث الشيب فوجدت املرآة يف نظرت ولقد
أرجو وأنا خري، خاتمة هللا وأسأل لسري، إال األشهب هذا أرسج وما ويذهب،
والعدوان الظلم من — علوه هللا أدام — النعمة ويل إليه نسبني ما يكون أن
الخراج فأما السيل. بي وسال الويل، فألمي اعتقاًدا كان فإن ومزاًحا، مطايبة
يطلب، جزاف يف الحديث إنما اقتضائه، إىل عامًال أحوج ما فوهللا وتوابعه
باقيًا عيلَّ العمال يدعي فال وفرًعا أصًال الديوان حقوق فأما يكتب. ومحال
باألمهات يفدونني فهم الرشكاء وأما أنا! أمجنون ديناًرا، للدرهم غرمت إال

املؤمنني. تنفع والذكرى كالمهم الجليل الشيخ سمع وقد واآلباء.
رجل جريتنا يف كان أنه رشًفا، هللا زاده العايل، املجلس به أطرف ومما
عم له وكان صالته، لكثرة املسجد أسطوانة نسميه كنا الهول، أبا يُكنى
أن غمه، فرط الهول أبا فحمل السن. كرب عىل ولًدا فرزق له، عقب ال مورس
وال فرًضا يؤدي ال فكان أصًال، الصالة ترك عىل عمه. مرياث عنه هللا زوى

… عمًال الخري يف يعمل وال سالًما، يرد وال نفًال،
يعتق مىض فيما كان فالن. أبو وهو ِعْدًال53 الهول ألبي وجدت وقد
من فرجع وربًطا، مصانع ويتخذ ورًدا، بالليل ويصيل عبًدا، شهر كل يف
يشهد ال اآلن فهو عري، قالب يف ورضبه خري، كل من هللا سلخه وقد الحرضة،
يرزق وال حبَّة، فقريًا يعطي وال ركعة، الظاهر يف يصيل وال جمعة، وال جامًعا
مأل وقد وفرسانًا. رجالة وارتبط وأعوانًا، نقباءَ اتخذ وقد محبة. منه طفل
ني خصَّ أمٌر ولوال سعاية، عىل قبيل أحد ُسجن وما أجعاًال،54 والبلد الرستاق
هذا طويت وقد حاله، لتصوير العايل املجلس إىل أنهض أن هلل ا حقٍّ لرأيت
املاء، عىل بالنهار أميش وأنا حايل، هذه كانت وإذا به، عاملني ما عىل الكتاب
بالنظر أنعم وإذا العامة. حال الجليل الشيخ علم السماء، إىل بالليل وأعرج
وعىل آخرها يف القايض جواب ويف عليها، هذا كتابي طويت التي الرقعة يف

العبد. يقوله ما صدق علم ظهرها،
يتعطاه عما الطويل هذا وزجر للجواب العبد تأهيل يف الجليل وللشيخ

هللا. شاء إن العايل رأيُُه
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اللحيم الوجه

البخرتي: أبي شأن يف أيًضا إليه وكتب

عبده، عن موىل جازى ما أفضل النبيل، السيد الجليل، الشيخ هللا جزى
وأعطى جميًال، أوىل فقد خريًا هللا جزاك قال ومن عنده، من له هللا وأضعف
الشيخ تمكني هللا أدام — بي وما وكيًال. هللا اتخذ من قرص وما جزيًال،
يف وأبلغ املال، كنفه يف أعدم ال إني وصل. حق أو حصل، مال — الجليل
أنَّى اليوم. بياض ومنعني النوم، لذيذ حماني البخرتي أبا ولكن اآلمال. دولته
أسمع وكنت درب، كأنه صفعان به يعبث رضب، سحتب55 وأنا مثيل يكون
يف كالحية لص ويقولون الطبل، كأنه بمختال أسمع ولم النبل، كأنه بطرار56
وَعرض املنارة، طول يف ولص كالسلم،58 طرار فأما كالزَّلم،57 وطرار الظلم،
ثم حليته، ثم بنيته، ثم كنيته، األحمق وعنوان الحر، هذا إىل فال الغرارة،
وإن خالد، وأبو حامد، أبو فهال البخرتي، أبي معنى أعرف ما ووهللا مشيته،
أبا تسميه ثم وشهرها، يومها وتعد وظهرها، بطنها تعرص مدة تقعد امرأة
دهرها. تلد فال نهرها، تطمَّ أن وخليقٌة مهرها، تستحق ال لرعناء البخرتي
والقطف األمني، ينقله ال السمني، واألنف كريم، يحمله ال اللحيم، الوجه ثم

الخنازير. مشية والهرولة الحمري، سري

الرذائل مجمع

الحسني: بن عمار إىل وكتب

نعب إن وقع، جنب أي عىل مذموًما إال يقع ال الغراب، إال مثًال ار لعمَّ أجد ما
أكل وإن الحمري، فصوت شحج وإن األسري، فمشية حَجَل وإن النذير، فروعة
فالحني،59 عينه ُحِذفْت إن ار عمَّ كذلك الفقري. فبلغة رسق وإن البعري، فدبر
خطه ف صحِّ وإن فالرَّيْن، راؤه ُحِذفْت وإن نْي، فالشَّ ميمه ُحِذفْت وإن
العبوس، فالوجه استقصيته وإن الكاذبة، فاملعاذير الصقته وإن فامَلنْي،60
فالحجاب زرته وإن األليم، فالعقاب كذبته وإن اللئيم، فالظفر صدقته وإن

الطويل. فالعتاب تزره لم وإن الثقيل،
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تعريض

الخوارزمي: بكر أبي قصيدة نقض يف وكتب

لو بيتًا فيه ألجد إني وقلت وشعره، الخوارزمي عن بك هللا أمتع سألت،
ا، مسٍّ الطهارة ينقض رسد إذا بيتًا وبعده ا، حسٍّ الغسل ألوجب املنام يف ُرئي
جنيتا ما تمرتني أو أرض، يف نبتا ما تينتني كانا لو البيتني هذين إن ولعمري
من يطبعا أو صدر، عن يصدرا أن يبعد شعرين كانا إذا فكذلك غصن. من
ثم الشاعر يسمن فقد نَْفس، نفَيس يكونا أو قلب، قالب عىل يصبا أو طبع،
كنت وما بكر. أبي شعر يف تراه كما ال ولكن يرث، ثم القائل ويجيد يغث،
ما لوال والعوار، العار منه وأظهر األستار، هذه وأهتك األرسار، تلك ألكشف
من روينا، ما يف علينا قدح وتجهيز أملينا، ما يف علينا اعرتاض من عنه بلغنا
منتهاها. عند نقف وإنا سواها، نحسن ال إنا قوله من اإلسكندري، مقامات
مفرتيات. عرش أو مقامات، خمس عىل طبعه لراض الفاضل هذا أنصف ولو
كانت فإن والبصائر، األبصار إىل وأهداها والضمائر، األسماع عىل عرضها ثم
وعىل بالقدح، علينا يعرتض كان ها، تمجُّ وال تأخذها أو ها، تزجُّ وال تقبلها
من أمىل من أن فيعلم وهنه، ويتداركه سعيه يقرص أو بالجرح، إمالئنا
معنى، وال لفًظا ال املقامتني بني مناسبة ال مقامة أربعمائة الكدية مقامات

والسالم. عيوبه. بكشف حقيق عرش، عىل منها يقدر ال وهو

اإلصطبل ساكن

أيًضا: إليه وكتب

شاء إن وأصان مجونه، مال بأصل — بقاءه هللا أطال — الشيخ إيلَّ بعث قد
بطنه عىل لنفشت حماري كان فلو لفالن الواقعة القسمة فأما فروعه، عن هللا
وهللا أنا كرامة، وال ال الغرامة، عنه أفأؤدي اللبن. ظهره عىل ونقلت التبن،
الحمار. ذلك عىل بالعذار، ألنفس إني الطبل، ذلك مثل اإلصطبل، يف أربط ال
وال واملنية، الصوت، هذا وال املوت الجور! منه يحتمل حتى الثور ذلك َمْن

والسالم. الدنية، هذه
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األهلية الرسائل من (5-1)

إغراء

هراة: إىل يستقدمه أبيه إىل كتب

إذ ولده، يف بيعقوب أسوة بوشنج، من — سيدنا بقاء هللا أطال — كتابي
وال األحقاف، رمل وال األعراف،61 سور العائق وليس بلده، من إليه ظعن
عوَّضه إال درهًما املكان بذلك يضيع ال وهللا ينشط، ال فلم قاف،62 جبل
النفس ويف أموت أن وهللا أخاف دياًرا. أفدته إال داًرا، هناك يعدم وال ديناًرا،
والضنُّ الشيخ، سيدنا يفعل ال ببعضها. أحَظ لم وُمنْيَة أقضها، لم حاجة
مائة ينقده أن هذا كتابي ملوصل رسمت وقد بالبلد، الضن من أوىل بالولد
الفاضل والشيخ تسعه شتوية عمارة له يرتب وأن يخرج، أن برشط دينار
بأهله وليأتني سعيد، أبا األخ ويستصحب ويرحال. وليقوما فليتفضال العم
يمكن لم فإن فراق. بعده وصل وال بقاء، له ليس لقاء يعجبني فما أجمعني،
أكار، وألف نريان، خمسمائة عىل فسريد بنفسه، يتأخر فال القوم استصحاب

مستقيمة. وأسباب منتظمة وأحواٍل

خالُك َغرْيِي

أخته: ابن إىل وكتب

والدفرت حليُفك، املحربة مكانُك، واملدرسُة شأنُك، والعلُم دمَت ما ولدي أنت
والسالم. خالك، فَغرْيِي إخالك، وال ت قرصَّ فإن أليُفك،

القصد فضيلة

مال: وارث إىل أيًضا وكتب

ولكنك جدير، بالجزع وأنت كبري، هللا لعمر واملصاب سيدي، يا رقعتك وصلت
فليحي امليت مات وقد الغي، كأنه ُرشد األعزة عن والعزاء أجدر، بالصرب

باألمس. غريك اليوم فأنت بالَخْمس،63 مالك عىل فاشدد الحي،
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مولك وقد لك، ويبكي تضحك وكيلك، هللا، رحمه الشيخ، ذلك كان قد
وسيعجم غريه. عن غنيٍّا هللا إىل فقريًا وخلفك وسريه، ُرساه64 بني ألف بما
أتلف ما املال خري يقولون: بقوم رماك استالنه فإن عودك65 الشيطان
األقداح بني والعيش واألحباب، الحباب66 بني وأنفق والشباب، الرشاب بني
وغًدا الرشاب يف فاليوم أطعتهم فإن املال. أريد ملا االستعمال ولوال والِقداح،67

اإلفالس. من َحَربا وا وغًدا للكاس، َطَربا وا واليوم الخراب، يف
نقًرا، والجاهل فقًرا، العاقل يسميه العود من الخارج ذلك موالي، يا
سمر،68 األبواب يف وغًدا زمر، اآلذان يف اليوم هو الناي من املسموع وذلك
يجد لم وإن بضاعة. العمل هذا يف والقنطار ساعة، اآلالت هذه مع والعمر
حذاء الفقر يمثلون بآخرين رماك الوجه هذا من عودك يف مغمًزا الشيطان
يف وتبوء نفسك، وتمنع عينك، وتناقش بطنك، وتحاسب قلبك فتجاهد عينك،
الطريقني، بني قصًدا ولكن ال. غريك. ميزان يف اآلخرة يف وتراه بوزرك، دنياك
عاجل، وضري حارض فقر والبخل إرساف. وال منع ال الفريقني، عن وميًال
قسم، وللمروءة قسط، مالك يف هلل فليكن فيه، هو ما خيفة املرء يبخل وإنما
التقدير، جانب يف تكون فألن قطعت. إذا وقدر استطعت، ما الرحم فصل

التبذير. جانب يف تكون أن من لك خري

املقامات (2)

األدبية املقامات من (1-2)

القريضية املقامات

األقىص، جرجان وطئت إذا حتى مطارحها النوى طرحتني قال: هشام بن عيىس حدثنا
التجارة، عىل وقفتها وأموال العمارة، يد فيها أجلت بضياٍع األيام عىل فاستظهرت
النهار، حاشيتي للدار، وجعلت صحابة اتخذتها ورفقة مثابة،69 جعلته وحانوت
جلس قد شابٌّ وتِْلقاءنا وأهله، القريض نتذاكر يوًما فجلسنا بينهما، ما وللحانوت
ميله، بنا الكالم مال إذا حتى يعلم، ال وكأنه ويسكت يفهم، وكأنه ينصت بعيد غري
للفظت شئت ولو ُجذَيَله،70 ووافيتم ُعذَيَقه، أصبتم قد قال: ذيله، فينا الجدال وجر
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، مَّ الصُّ يُْسِمُع بيان معرض يف الحق ولجلوت وأوردت، ألصدرت قلت ولو وأفضت،
الُعْصم.71 ويُنِْزُل

أجبكم، سلوني وقال: فدنا أثنيت. فقد وهاِت َمنَّيت، فقد اْدُن فاضل يا فقلت:
بالديار وقف من أول هو قال: القيس؟ امرئ يف تقول ما فقلنا: أعجبكم، واسمعوا
كاسبًا، الشعر يَُقِل ولم بصفاتها، الخيل ووصف ُوُكنَاتها، يف والطري واغتدى وَعَرَصاتها،

بنانه. للرغبة وانتجع لسانه، للحيلة تفتق َمن فَفَضَل راغبًا، القول يجد ولم
رهب، إذا ويعتذر رغب، إذا ويمدح َحِنق، إذا يثِلُب قال: النابغة؟ يف تقول فما قلنا:

صائبًا. إال يرمي وال
والسحر القول ويدعو يذيبُه، والشعر الشعر يذيُب قال: زهري؟ يف نقول فما قلنا

يجيبه.
ومدينتها، القوايف وكنز وطينتها، األشعار ماء هو قال: طرفة؟ يف تقول فما قلنا:

خزائنه. أغالق تفتح ولم دفائنه، أرسار تظهر ولم مات
وأغزُر شعًرا، أرق جرير فقال: أسبق؟ وأيهما والفرزدق، جرير يف تقول فما قلنا:
والفرزدق يوًما. وأرشف هجًوا، أوجع وجرير فخًرا، وأكثر صخًرا، أمتن والفرزدق غْزًرا،
أسنى، مدح وإذا أردى، ثلب وإذا أشجى، نسب إذا وجرير قوًما، وأكرم َرْوًما، أكثر

أوىف. وصف وإذا أزرى، احتقر وإذا أجزى. افتخر إذا والفرزدق
أرشف املتقدمون قال: منهم؟ واملتقدمني الشعراء من املحَدثني يف تقول فما قلنا:

نسًجا. وأرق صنًعا ألطف واملتأخرون حظٍّا، املعاني من وأكثر لفًظا،
واحد، معرض يف خذهما قال: أخبارك، من لنا ورويت أشعارك، من أريت فلو قلنا:

وقال:

م��را أم��ًرا ال��ض��ر ف��ي م��م��ت��ط��يً��ا ِط��ْم��ًرا72 ��ى أت��غ��شَّ ت��رون��ي أم��ا
ح��م��را ص��روًف��ا م��ن��ه��ا م��الق��يً��ا غ��م��را ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى م��ض��ط��ب��نً��ا73
ده��را ب��األم��ان��ي ع��ن��ي��ن��ا ف��ق��د ال��ش��ع��رى74 ط��ل��وع أم��ان��ي أق��ص��ى
س��ع��را أغ��ل��ى ال��وج��ه ه��ذا وم��اء ق��درا أع��ل��ى ال��ح��ر ه��ذا وك��ان
ك��س��رى وإوان دارا دار ف��ي خ��ض��را ق��ب��ابً��ا ل��ل��س��را ض��رب��ت
ن��ك��را ع��ن��دي ال��ع��ي��ش ع��رف وع��اد ظ��ه��را ل��ب��ط��ن ال��ده��ر ف��ان��ق��ل��ب
ج��را ه��ل��م ال��ي��وم إل��ى ث��م ذك��را إال َوْف��رَي م��ن ي��ب��ق ل��م
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بُ��ْص��َرى ج��ب��ال دون وأف��رٌخ را75 َم��ْن ب��ُس��رَّ ل��ي ع��ج��وز ل��وال
ص��ب��را ن��ف��س��ي س��ي��ادة ي��ا ق��ت��ل��ت ض��را ع��ل��ي��ه��م ال��ده��ر ج��ل��ب ق��د

وأثبته، أنفيه فجعلت فراح. عنا وأعرض تاح، ما فأنلته هشام: بن عيىس قال
فارقنا كان فقد وهللا، اإلسكندري فقلت: ثناياه عليه دلتني ثم أعرفه، وكأني وأنكره
أبا ألست وقلت: خرصه، عىل قبضت ثم إثره، عىل ونهضت ِجْلًفا، ووافانا ِخْشًفا،76
را؟! من برس لك عجوز فأي سنني، عمرك من فينا ولبثت وليًدا، فينا نربك ألم الفتح،

وقال: إيلَّ فضحك

ال��غ��روُر ي��غ��رنَّ��ك ف��ال زوُر ال��زم��ان ه��ذا وي��ح��ك
ت��دوُر ك��م��ا ب��ال��ل��ي��ال��ي ُدْر ول��ك��ن ح��ال��ًة ت��ل��ت��زم ال

الجاحظية املقامة

عن املأثور للحديث إليها فأجبت وليمة ورفقة أثارتني قال: هشام بن عيىس حدثنا
بنا فأفىض لقبلت. ذراع إيلَّ أهدي ولو ألجبت، ُكراع77 إىل دعيت لو ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول

دار: إىل السري

وت��ن��ت��خ��ُب م��ن��ه ت��ن��ت��ق��ي ت��أخ��ذه وال��ح��س��ن تُ��رك��ْت
ت��ه��ُب م��ا ب��ع��ض واس��ت��زادت ط��رائ��ف��ه م��ن��ه ف��ان��ت��ق��ت

بني الوقت أخذوا قد وقوم سماطها، ومد أنماطها، وبسطت بساطها، فرش قد
ثم إلينا. وصاروا إليه فرصنا وعود، وناي مفصود، وَدنٍّ منضود، وورد مخضود،78 آس
ألوانه، واختلفت جفانه، واصطفت رياضه، ونورت حياضه، ملئت قد خوان عىل عكفنا
يده تسافر رجل الطعام عىل ومعنا فاقع، تلقاءه قان ومن ناصع، بإزائه حالك فمن
وترعى الجفان، عيون وتفقأ الرغفان،79 وجوه وتأخذ األلوان، بني وتسفر الخوان، عىل
ويهزم للقمة، باللقمة يزحم الرقعة. يف كالرُّخ80 القصعة، يف وتجول الجريان، أرض
معه نجري الحديث يف ونحن بحرف. ينبس ال ساكت ذلك مع وهو املضغة، باملضغة
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أول ووافق وذُرابته، املقفع ابن ووصف وخطابته، الجاحظ ذكر عىل بنا وقف حتى
الذي الحديث من أنتم أين الرجل: فقال املكان، ذلك عن وزلنا الخوان، آخر الحديث
فيما وسننه الفصاحة يف سننه وحسن وَلَسِنه،81 الجاحظ وصف يف فأخذنا فيه؟ كنتم
زمان ولكل سكان، دار ولكل مقال، مقام ولكل رجال، عمل لكل قوم يا فقال: عرفناه،

اعتقدتم. ما لبطل انتقدتم، ولو جاحظ،
عنده، ما ألجلب له وضحكت اإلكبار، بأنف وأشم اإلنكار، ناب عن له كرش فكل
يقف، اآلخر ويف يقطف،82 البالغة شقي أحد يف الجاحظ إن فقال: وزدنا، أفدنا وقلت:
شعًرا للجاحظ ترون فهل بشعره، كالمه يُْزِر ولم نثره، عن نظمه يقرصِّ لم من والبليغ

رائًعا؟
قريب االستعارات، قليل اإلشارات، بعيد فهو كالمه، إىل فهلموا قال: ال، قلنا:
سمعتم فهل يهمله، معتاصه من نفوٌر يستعمله، الكالم،83 لعريان منقاد العبارات،
من تسمع أن تحب فهل قال: ال، فقلنا: مسموعة؟ غري كلمة أو مصنوعة، لفظة له
عن يل فأطلق قال: وهللا. إي فقلت: يديك، يف ما عىل وينم منكبيك عن يخفف ما الكالم

فقال: ردائي، فنلته شكرك، عىل يعني بما ِخنْرصك،84

م��ج��دا ب��ه ال��ث��ي��اب ت��ل��ك ح��ش��ي��ت ل��ق��د ث��ي��اب��ه ع��ل��يَّ أل��ق��ى ال��ذي ل��ع��م��ر
ن��ردا86 ن��ص��ب��ت وال ق��دًح��ا85 ض��رب��ت وم��ا رداءه ال��م��ك��رم��ات ق��م��رت��ه ف��ت��ى
ا ه��دَّ ت��ه��دم��ن��ي األي��ام ت��دع وال ث��ي��اب��ه ح��ب��ان��ي م��ن ي��ا ن��ظ��ًرا أع��د
س��ع��دا ط��ل��ع��وا غ��م��ة ف��ي ط��ل��ع��وا وإن ض��ح��ى أس��ف��روا أس��ف��روا إن ل��ألل��ى وق��ل
ن��ق��دا واب��ل��ه س��حَّ م��ا ال��ن��دى ف��خ��ي��ر ل��ه��ات��ه��ا87 وبُ��لُّ��وا ال��ع��ل��ي��ا رح��م ص��ل��وا

ملا وقلت عليه، الصالت وانثالت إليه، الجماعة فارتاحت هشام: بن عيىس قال
فقال: البدر، هذا مطلع أين من تآنسنا:

ق��راري ف��ي��ه��ا ق��ر ل��و داري إس��ك��ن��دري��ة
ن��ه��اري وب��ال��ح��ج��از ب��ن��ج��ٍد ل��ي��ل��ي ل��ك��ن
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الفكاهية املقامات من (2-2)

املضريية املقامة

الفصاحة رجل اإلسكندري، الفتح أبو ومعي بالبرصة، كنت قال: هشام بن عيىس حدثنا
فُقدمت التجار بعض دعوة معه وحرضنا فتطيعه، يأمرها والبالغة فتجيبه، يدعوها
وتشهد بالسالمة، وتؤذن الَغضارة، يف وترتجرج الحضارة، عىل تُثنى َمِضرية،88 إلينا
فلما الظرف، فيها ويموج الطرف. عنها يزل قصعة يف باإلمامة، هللا، رحمه ملعاوية،
يلعنها اإلسكندري الفتح أبو قام أوطانها، القلوب ومن مكانها، الخوان من أخذت
وإذا بالضد، األمر فإذا يمزح، وظنناه وطابخها، ويثلبها وآكلها، ويمقتها وصاحبها،
معها فارتفعت ورفعناها اإلخوان، مساعدة وترك الخوان، عن وتنحى الجد، عني املزاح
واتقدت الشفاه، لها وتلمظت األفواه،89 لها وتحلبت العيون، خلفها وسافرت القلوب،
أمرها، عن وسألناه هجرها، عىل ساعدناه ولكنا الفؤاد، إثرها يف ومىض األكباد، لها
وإضاعة املقت آمن لم بها حدثتكم ولو فيها، مصيبتي من أطول معها قصتي فقال:

هات. قلنا: الوقت،
والكلب الغريم، مالزمة ولزمني ببغداد، وأنا مضرية إىل التجار بعض دعاني قال:
زوجته، عىل يثني الطريق طول فجعل وقمنا، إليها أجبته أن إىل الرقيم،90 ألصحاب
لو موالي، يا ويقول: طبخها، يف وتأنقها صنعتها، يف حذقها ويصف بمهجته، ويفديها
القدور ومن القدور، إىل التنور من الدور، يف تدور وهي وسطها، يف والخرقة رأيتها،
ذلك يف غرب وقد الدخان رأيت ولو األبزار. بيديها وتدق النار، بفيها تنفث التنور، إىل
أعشقها وأنا العيون. فيه تحار منظًرا لرأيت الصقيل، الخد ذلك يف وأثر الجميل، الوجه
بظعينته، يسعد وأن حليلته، من املساعدة يرزق أن املرء سعادة ومن تعشقني، ألنها
مدينتي، ومدينتها طينتي، طينتها ا، لحٍّ عمي ابنة وهي طينته. من كانت إذا سيما وال
وصدعني َخلًقا. وأحسن ُخلًقا، مني أوسع لكنها أرومتي. وأرومتها عمومتي، وعمومتها
أرشف هي املحلة. هذه ترى موالي، يا قال: ثم محلته. إىل انتهينا حتى زوجته، بصفات
غري يسكنها ال ثم حلولها. يف الكبار ويتغاير نزولها. يف األخيار يتنافس بغداد محال
كم دائرتها. من والنقطة قالدتها، من طَّة91 السِّ يف وداري بالجار. املرء وإنما التجار.
الكثري. قلت: يقينًا. تعرفه لم إن تخمينًا، قله منها؟ دار كل عىل أنفق موالي، يا تقدر
وقال الصعداء، وتنفس فقط! الكثري تقول الغلط، هذه أكرب ما هللا سبحان يا فقال:

األشياء. يعلم من سبحان
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هذه عىل أنفقت موالي، يا تقدر كم داري هذه فقال: داره. باب إىل وانتهينا
وشكلها؟ صنعتها ترى كيف الفاقة. ووراء الطاقة، فوق عليها وهللا أنفقت الطاقة.
ُخط فكانما تعريجها حسن وتأمل فيها الصنعة دقائق إىل انظر مثلها؟! باهلل أرأيت
أين ومن قل: كم؟ من اتخذَه الباب. هذا صنعة يف ار النجَّ حذق إىل وانظر بالربكار.
. طنَّ نُقر وإذا ، أنَّ ُحرك إذا عفن. وال مأروض92 ال واحدة قطعة من ساٌج هو أعلم.
نظيف رجل وهللا، وهو، البرصي، محمد بن إسحاق أبو اتخذَه سيدي؟ يا اتخذه من
ال بحياتي الرجل! ذلك در هلل العمل. يف اليد خفيف األبواب، بصنعة بصري األثواب،

مثله. عىل به إال استعنَت
دنانري بثالثة الطرائقي عمران من الطرائف سوق يف اشرتيتها تراها؟ الحلقة وهذه
الباب. يف بلولب تدور وهي أرطال، ستة فيها الشبه؟ من سيدي يا فيها وكم معزية،
يبيع فليس منه إال الَحَلق اشرتيت ال عليك وبحياتي وأبرصها، انقرها ثم دورها، باهلل

األعالق. إال
أمتن فما جدار، يا خربك وال دار، يا هللا عمرك وقال: الدهليز ودخلنا الباب قرع ثم
وخوارجها، دواخلها وتبني معارجها باهلل تأمل أساسك! وأقوى بنيانك، وأوثق حيطانك،
أبا يكنى جار يل كان عقدتها؟ حتى احتلتها، حيلة من وكم حصلتها، كيف وسلني:
يحرصه ال ما الصامت ومن الخزن، يسعه ال ما املال من وله املحلة هذه يسكن سليمان
والَقْمر، النرد بني ومزَّقه والزمر، الخمر بني أتلفه خلًفا وخلف هللا رحمه مات الوزن.
يجعلها أو الضجر، أثناء يف فيبيعها الدار، بيع إىل االضطرار، قائد يسوقه أن وأشفقت
املمات، يوم إىل حرسات، عليها فأتقطع رشاها، فاتني وقد أراها، ثم للخطر. عوضًة
أن عىل وساومته عليه، وعرضتها إليه فحملتها تجارتها، تنض93 ال أثواب إىل فعمدت
وثيقة وسألته هدية، يعتدها واملتخلف عطية، النسية يحسب واملدبر نسية،94 يشرتيها
ترق حاله حاشية كادت حتى اقتضائه عن تغافلت ثم يل، وعقدها ففعل املال بأصل
وسألته فأحرضته، الثياب من غريها والتمس فأنظرته، واستمهلني فاقتضيته، فأتيته
بيعها إىل باملعامالت درجته ثم ففعل. يدي، يف ووثيقة لدي، رهينة داره يجعل أن
بحمد وأنا لقاعد، ساع ورب ساعد، وقوة مساعد، وبخت صاعد، بجد يل حصلت حتى
نائًما ليال منذ كنت أني موالي، يا وحسبك محمود، األحوال هذه مثل يف مجدود هللا
معها امرأة فإذا املنتاب؟ الطارق من فقلت: الباب، علينا قرع إذ فيه من مع البيت يف
واشرتيته َخْلٍس، إْخذََة منها فأخذته للبيع، تعرضه آل، ورقة ماء جلده يف آلل، عقد
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بهذا حدثتك وإنما ودولتك. هللا بعون وافر، وربح ظاهر، نفع له وسيكون بخس، بثمن
أكرب! هللا الحجارة، من املاء تنبط والسعادة التجارة، يف جدي سعادة لتعلم الحديث
وقد املناداة، يف الحصري هذا اشرتيت أمسك، من أقرب وال نفسك، من أصدق ينبئك ال
الزمن منذ مثله أطلب وكنت الغارات. وزمن املصادرات وقت الفرات، آل دور من أخرج
وهذا الطاق. باب حرضت أني اتفق ثم يلد، ما يُدَرى ليس حبىل والدهر أجد. فال األطول
ولونه، وصنعته ولينه، دقته باهلل تأمل ديناًرا. وكذا كذا فيه فوزنت األسواق. يف يعرض
الحصريي عمران بأبي سمعت كنت وإن الندر. يف إال مثله يقع ال القدر، عظيم فهو
ال فبحياتي عنده. إال الحرص أعالق يوجد ال حانوته يف اآلن يخلفه ابن وله عمله. فهو

بخوانه. تحرَّم من سيما وال إلخوانه، ناصح فاملؤمن دكانه، من إال الحرص اشرتيت
فقلت: واملاء، الطست غالم، يا الظهرية، وقت حان فقد املضرية، حديث إىل ونعود
إنه الغالم؟ هذا ترى فقال: الغالم، وتقدم املخرج، وسهل الفرج، قرب ربما أكرب هللا
وانفْض ساقك، عن وشمر رأسك، عن واحرس غالم يا تقدم النشء. عراقي األصل رومي
من باهلل التاجر: وقال ذلك، الغالم ففعل وأدبر. وأقبل أسنانك، عن وافرت ذراعك، عن
فوضعه اإلبريق، وهات الطست، ضع النخاس. من العباس، أبو وهللا، اشرتاه اشرتاه!
كأنه الشبه95 هذا إىل انظر فقال: نقره، ثم النظر فيه وأدار وقلبه التاجر وأخذه الغالم
خلقان96 من ليس العراق، وصنعة الشام، شبه الذهب، من قطعة أو اللهب، جذوة
وهللا اشرتيته اشرتيته؟! متى وسلني: حسنه تأمل ودارها. امللوك دور عرف قد األعالق،
ثم فقلبه، التاجر وأخذه فقدمه، اإلبريق، غالم، يا الساعة. لهذه وادخرته املجاعة، عام
مع إال الطست هذا يصلح وال الطست، لهذا إال اإلبريق هذا يصلح ال منه. وأنبوبه قال:
هذا مع إال البيت هذا يجمل وال البيت. هذا يف إال الدست هذا يحسن وال الدست، هذا

الضيف.
أزرق أصفاه! ما املاء هذا ترى باهلل الطعام، وقت حان فقد غالم، يا املاء أرسل
فجاء البيات، بعد واستعمل الفرات من استُقي البلور، كقضيب وصاف السنور، كعني
يدلك ال اإلناء، يف الشأن السقاء، يف الشأن وليس الدمعة، صفاء يف الشمعة، كلسان
نسج فهو قصته، عن سلني املنديل! وهذا رشابه. نظافة من أصدق أسبابه، نظافة عىل
واتخذت رساويل، بعضه امرأتي فاتخذت فاشرتيته، إيلَّ وقع أرجان، وعمل جرجان،
انتزاًعا، القدر هذا يدها من وانتزعت ذراًعا، عرشون رساويلها يف ودخل منديًال، بعضه
يف وخزنته السوق، من رددته ثم وطرزه. تراه كما صنعه حتى املطرز إىل وأسلمته
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النساء وال بأيديها، العامة عرب تذله لم األضياف، من للظراف، وادخرته الصندوق،
قوم. آلة ولكل يوم، علق فلكل ملآقيها،

فقد والطعام، املصاع،97 طال فقد والقصاع، الزمان، طال فقد الخوان، غالم، يا
وعجمه بالبنان، ونقره املكان، عىل التاجر وقلبه بالخوان، الغالم فأتى الكالم، كثر

صناعها! وأظرف متاعها، أجود فما بغداد هللا عمر وقال: باألسنان،
وحسن عوده وصالبة وزنه، وخفة متنه، عرض إىل وانظر الخوان، هذا باهلل تأمل
الخوان لكن الطعام. غالم، يا عجل اآلن. فقال: األكل؟! فمتى الشكل، هذا فقلت: شكله،

منه. قوائمه
وصفاته، والخبز وآالته، الخبز بقي لقد وقلت: نفيس فجاشت الفتح: أبو قال
انة98 وإجَّ طحن، رحى أي ويف حمًال، لها اكرتى وكيف أصًال، اشرتيت أين من والحنطة
جلب ومتى احتطب، أين من الحطب وبقي استأجر، وخباز سجر، تنور وأي عجن،
ونعته، والتلميذ ووصفه، الخباز وبقي يبس. حتى وحبس، جفف حتى صفف وكيف
اتخذها، من السكرجات99 وبقيت ومالحته، وامللح ورشحه، والخمري ومدحه، والدقيق
وكيف رطبه، اشرتى أو عنبه، انتقى كيف والخل عملها، ومن انتقذها،100 وكيف
البقل وبقي دنه؛ يساوي وكم حبه،101 ُقريِّ وكيف لبه. واستخلص معرصته صهرجت
وبقيت نُظف، حتى تؤنق وكيف رصف، مبقلة أي ويف قطف، حتى له احتيل كيف
ودقت نارها، وأججت قدرها، ونصبت شحمها، وُويف لحمها، اشرتي كيف املضرية

يتم. ال وأمر يطم، خطب وهذا مرقها، وعقد طبخها أجيد حتى أبزارها،
يُْزري كنيًفا تريد موالي يا فقال: أقضيها، حاجة فقلت: تريد؟! أين فقال: فقمت،
سقفه وُسطح أسفله، وصهرج أعاله جصص قد الوزير، وخريفي األمري، بربيعي
فيزلق، الذباب أرضه عىل ويميش يعلق، فال الذر حائطه عن يزل أرضه، باملرمر وفرشت
الضيف يتمنى ازدواج، أحسن مزدوجني وعاج، ساٍج خليطي من غريانه102 باب عليه

الحساب. يف الكنيف يكن لم الجراب، هذا من أنت كل فقلت: فيه. يأكل أن
يا ويصيح يتبعني وهو أعدو وجعلت الذهاب، يف وأرسعت الباب، نحو وخرجت
أحدهم فرميت صياحه فصاحوا يل لقب املضرية أن الصبيان وظن املضرية. الفتح! أبا
من فأخذت هامته. يف فغاص بعمامته الحجر رجٌل فلقي الضجر، فرط من بحجر،
فأقمت الحبس، إىل وحرشت وخبث، طاب بما الصفع ومن وحُدث، قُدم بما النعال
همدان آل يا ذا يف أنا فهل عشت. ما مضرية آكل ال أن فنذرت النحس، ذلك يف عامني

ظالم؟!
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عىل املضرية جنت قديًما وقلنا: نذره، ونذرنا عذره فقبلنا هشام: بن عيىس قال
األخيار. عىل األراذل وقدمت األحرار،

القصصية املقامات من (3-2)

البرشية املقامة

فيهم ركب عىل فأغار صعلوًكا العبدي عوانة بن برش كان قال: هشام بن عيىس حدثنا
فقالت: كاليوم! رأيت ما وقال: بها فتزوج جميلة امرأة

ك��ال��ل��ج��ي��ِن أب��ي��ض وس��اع��د ع��ي��ن��ي ف��ي ح��ور ب��ش��ًرا أع��ج��ب
ح��ج��ل��ي��ِن103 ف��ي ت��رف��ل خ��م��ص��ان��ة ال��ع��ي��ِن ط��رف م��س��رح ودون��ه
وب��ي��ن��ي ب��ي��ن��ه��ا ب��ش��ر ض��م ل��و رج��ل��ي��ن ع��ل��ى ي��م��ش��ي م��ن أح��س��ن
ب��زي��ن��ي زي��ن��ه��ا ي��ق��ي��س ول��و ب��ي��ن��ي104 وأط��ال ه��ج��ري أدام

ع��ي��ن��ي��ِن ل��ذي ال��ص��ب��ح ألس��ف��ر

الحسن من أهي فقال: فاطمة، عمتك بنت فقالت: عنيت؟ َمن ويحك! برش: قال
يقول: فأنشأ وأكثر، وأزيد قالت: وصفِت. بحيث

ب��م��س��ت��ع��ي��ض م��ن��ك خ��ل��ت��ن��ي م��ا ال��ب��ي��ض105 ال��ث��ن��اي��ا ذات ي��ا وي��ح��ك
وب��ي��ض��ي106 ف��اص��ف��ري ج��وٍّا خ��ل��وت ب��ال��ت��ع��ري��ض ل��وح��ت إذ ف��اآلن
ال��ح��ض��ي��ض107 م��ن ع��رض��ي أش��ل ل��م م��ا ت��غ��م��ي��ض ع��ل��ى ج��ف��ن��اي ض��م ال

فقالت:

ل��ح��ا ع��م اب��ن��ة إل��ي��ك وه��ي أل��ح��ا أم��ره��ا ف��ي خ��اط��ب ك��م

أحد عىل يُْرِعي108 أال فآىل أمنيته، العم ومنعه ابنته، يخطب عمه إىل أرسل ثم
رجال فاجتمع إليهم، معرته واتصلت فيهم، مرضاته كثرت ثم ابنته، يزوجه لم إن منهم
أهلكه حتى وأمهلوني عاًرا، تلبسوني ال فقال: مجنونك عنا كفَّ وقالوا: عمه إىل الحيِّ
إال هذه ابنتي أزوج ال أن آليت إني عمه: له قال ثم وذاك، أنت فقالوا: الحيل، ببعض
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أن كان العم وغرض خزاعة، نوق من إال أرضاها وال مهًرا ناقة ألف إليها يسوق ممن
عن تحامت كانت قد العرب ألن األسد؛ فيفرتسه خزاعة وبني بينه الطريق برش يسلك

قائلهم: فيها يقول شجاًعا تُدعى وحية داذًا يُسمى أسد فيه وكان الطريق ذلك

ال��س��ب��اع س��ي��د داز ي��ك إن ش��ج��اع وم��ن داٍذ م��ن أف��ت��ك
األف��اع��ي س��ي��دة ف��إن��ه��ا

فنزل مهره وقمص األسد لقي حتى نصفه109 فما الطريق ذلك سلك بًرشا إن ثم
قميصه عىل األسد بدم كتب ثم وقطه110 واعرتضه، األسد إىل سيفه اخرتط ثم وعقره،

عمه: ابنة إىل

ب��ش��ًرا أخ��اك ال��ه��زب��ر الق��ى وق��د خ��ب��ٍت ب��ب��ط��ن ش��ه��دت ل��و أف��اط��م
ه��رب��زا الق��ى أغ��ل��بً��ا ه��زب��ًرا ل��ي��ثً��ا زار ل��ي��ثً��ا ل��رأي��ت إذًا
م��ه��را ع��ق��رت ف��ق��ل��ت: م��ح��اذرة م��ه��ري ع��ن��ه أح��ج��م ث��م ت��ب��ه��ن��س111
ظ��ه��را م��ن��ك أث��ب��ت األرض رأي��ت إن��ي األرض ظ��ه��ر ق��دم��ي أن��ل
م��ك��ف��ه��را ووج��ًه��ا م��ح��ددة ن��ص��اًال112 أب��دى وق��د ل��ه وق��ل��ت
أخ��رى ع��ل��يَّ ل��ل��وث��وب وي��ب��س��ط ي��دي��ه إح��دى غ��ي��ل��ة ي��ك��ف��ك��ف
ج��م��را ت��ح��س��ب��ه��ن وب��ال��ل��ح��ظ��ات ن��اٍب وب��ح��د ب��م��خ��ل��ٍب ي��دل
أث��را113 ال��م��وت ق��راع ب��م��ض��رب��ه أب��ق��ى ال��ح��د م��اض��ي ي��م��ن��اي وف��ي
ع��م��را ل��ق��ي��ت غ��داَة ب��ك��اظ��م��ة ظ��ب��اه ف��ع��ل��ت م��ا ي��ب��ل��غ��ك أل��م
ذع��را ي��خ��اف ف��ك��ي��ف م��ص��اول��ة ي��خ��ش��ى ل��ي��س ق��ل��ب��ك م��ث��ل وق��ل��ب��ي
م��ه��را األع��م��ام الب��ن��ه وأط��ل��ب ق��وتً��ا ل��ألش��ب��ال ت��روم وأن��ت
ق��س��را ال��ن��ف��س ي��دي��ك ف��ي وي��ج��ع��ل ي��ول��ي أن م��ث��ل��ي ت��س��وم ف��ف��ي��م
م��را ك��ان ل��ح��م��ي إن ط��ع��اًم��ا غ��ي��ري ل��ي��ث ي��ا ف��ال��ت��م��ْس ن��ص��ح��ت��ك
ه��ج��را ق��ل��ت ك��أن��ي وخ��ال��ف��ن��ي ن��ص��ح��ي ال��غ��ش أن ظ��ن ف��ل��م��ا
وع��را ط��ل��ب��اه إذ ك��ان م��راًم��ا رام��ا أس��دي��ن م��ن وم��ش��ي��ت م��ش��ى
ف��ج��را ال��ظ��ل��م��اء ل��دى ب��ه ش��ق��ق��ت أن��ي ف��خ��ل��ت ال��ح��س��ام ل��ه ه��ززت
غ��درا م��ن��ت��ه م��ا ك��ذب��ت��ه ب��أن أرت��ه ب��ج��ائ��ش��ة ل��ه وج��دت
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ع��ش��را األض��الع م��ن ل��ه َف��َق��دَّ ي��م��ي��ن��ي م��ن ال��م��ه��ن��د وأط��ل��ق��ت
م��ش��م��خ��را ب��ن��اء ب��ه ه��دم��ت ك��أن��ي ب��دٍم م��ج��دًال ف��خ��ر
وق��ه��را ج��ل��ًدا م��ن��اس��ب��ي ق��ت��ل��ت أن��ي ع��ل��يَّ ي��ع��ز ل��ه وق��ل��ت
ص��ب��را ل��ي��ث ي��ا أط��ق ف��ل��م س��واك ي��رم��ه ل��م ش��ي��ئً��ا رم��ت ول��ك��ن
ن��ك��را ح��اول��ت ق��د أب��ي��ك ل��ع��م��ر ف��راًرا ت��ع��ل��م��ن��ي أن ت��ح��اول
ح��را ف��م��ت يُ��ع��اب أن ي��ح��اذر ح��رٍّا الق��ي��ت ف��ق��د ت��ج��زع ف��ال
ح��رَّا ط��رف��ي��ن ذا الق��ي��ت ف��ق��د ع��اًرا ف��ل��ي��س ُق��ت��ل��ت ق��د ت��ك ف��إن

الحية تغتاله أن وخيش تزويجها، منعه ما114 عىل ندم عمه األبيات بلغت فلما
فجعل الجاهلية حمية أخذته عمه رأى فلما الحية، َسورة ملكته وقد وبلغه أثره يف فقام

فقال: فيها سيفه وحكم الحية فم يف يده

ع��م��ه ب��ال��ع��راء رآه ل��م��ا ه��م��ه ب��ع��ي��ٌد ال��م��ج��د إل��ى ب��ش��ٌر
ت��ه��م��ه ج��ائ��ش��ة ب��ه ج��اش��ت وأم��ه ن��ف��س��ه ث��ك��ل��ت��ه ق��د
وك��م��ه ي��ده ف��ي��ه ف��غ��اب ي��ؤم��ه ل��ل��ف��ال اب��ٍن إل��ى ق��ام

س��م��ه وس��م��ي ن��ف��س��ي ون��ف��س��ه

فارجع عنه، عناني هللا ثنى قد أمر يف طمًعا عرضتك إني عمه: قال الحية قتل فلما
عىل القمر كشق أمرد طلع حتى فخًرا فمه يمأل برش جعل رجع فلما ابنتي. ألزوجك
بغالٍم فإذا وخرج صيد، حس أسمع إني عمي، يا برش: فقال سالحه، يف مدجًجا فرسه
يف أنت فخًرا! ماضغيك تمأل وبهيمة دودة قتلت إن برش، يا أمك ثكلتك فقال: قيد، عىل
األحمر، واملوت األسود اليوم قال: لك، أم ال أنت َمن برش: فقال عمك. سلمت إن أمان

سلحتك. ومن برش، يا فقال: َسَلحتك.115 من ثكلتك برش: فقال
عرشون الغالم وأمكن منه، برش يتمكن فلم صاحبه، عىل منهما واحد كل وكر
برش يا قال: ثم عليه، إبقاء بدنه عن حماه السنان116 شبا مسه كلما برش كلية يف طعنة
فرضب سيفه واستل رمحه ألقى ثم الرمح؟ أنياب ألطعمتك أردت لو أليس ترى، كيف
سلم برش يا قال: ثم واحدة، من برش يتمكن ولم السيف بعرض رضبة عرشين بًرشا
ابنك. أنا فقال: أنت، من يل تقول أن برشيطة ولكن نعم قال: أمان، يف واذهب عمك
التي املرأة ابن أنا فقال: املنحة! لهذه فأنَّى قط عقيلة قارنت ما هللا سبحان يا فقال:

برش: فقال عمك، ابنة عىل دلتك
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ال��ح��ي��ْه إال ال��ح��ي��ُة ت��ل��د ه��ل ال��ُع��َص��ي��ة117 ه��ذه م��ن ال��ع��ص��ا ت��ل��ك

البنه. عمه ابنة زوج ثم َحصانًا،118 تزوج وال ِحصانًا ركب ال وحلف

األسدية املقامة

يَْصَغى بما ومقاالته اإلسكندري مقامات من يبلغني كان قال: هشام بن عيىس حدثنا
النفس بأجزاء يمتزج ما شعره من لنا ويروي العصفور، له وينتفض النَُّفور،119 إليه
وأتعجب لقاءه، أرزق حتى بقاءه، هللا أسأل وأنا دقة، الكهنة أوهام عن ويغمض رقة،
وهلم دونه، بأسداد120 شئونه الدهر رضب وقد آلته، حسن مع بحالته، همته قعود من
كنجوم أفراد صحبة يف الحرص، إليها فشحذت بحمص، حاجة يل اتفقت أن إىل جرٍّا،
ولم شأفته، ونستأصل مسافته، ننتهب الطريق وأخذنا الخيل، لظهور أحالس121 الليل،

كالقيس. ورجعن كالعيص، رصن حتى الجياد، بتلك النجاد أسنة نفري نزل
وينرشن الضفائر يرسحن كالعذارى وأثل122 أالءٍ ذي جبل سفح يف واٍد لنا وتاح
وملنا باألمراس، األفراس وربطنا ونغور، نغور ونزلنا إليها، بنا الهاجرة ومالت الغدائر،
وطمح أذنيه، أرهف وقد فريس إىل ونظرت الخيل. صهيل إال راعنا فما النعاس، مع
الخيل اضطربت ثم بحوافره، األرض خدَّ ويخدُّ بمشافره، الحبل قوى 123 يجذُّ بعينيه،
سالحه إىل منا واحٍد كل وطار الجبال، نحو وأخذت الحبال، وقطعت األبوال فأرسلت
بطرف أنيابه، عن كاًرشا إهابه، يف منتفًخا غابه، من طلع قد املوت، فروة يف السبع فإذا
وقلنا الرعب، يسكنه وال القلب، يربحه ال وصدر أنًفا، ُحيش قد وأنف صلًفا، ملئ قد

فتى: الرفقة رسعان124 من إليه وتبادر مهم، وحادث ملم، خطب

ال��ك��رب125 ع��ق��د إل��ى ال��دل��و ي��م��أل ال��ع��رب ب��ي��ت ف��ي ال��ج��ل��دة أخ��ض��ر

حتى قدمه، أرض فخانته األسد سورة وملكته أثر، كله وسيف قدر، ساقه بقلب
ما بمثل أخاه الحني ودعا معه، كان من إىل مرصعه األسد وتجاوز وفمه، ليده سقط
رميته ولكني صدره، الليث وافرتش أرضه، فأخذ يديه، الرعب وعقل إليه، فصار دعاه
الفتى هلك حتى بطنه َفَوَجأ126 الفتى وقام دمه. حقنت حتى فمه، وشغلت بعمامتي
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وتركنا ثبت ما منها فتألفنا الخيل إثر يف ونهضنا جوفه، يف للوجأة واألسد خوفه، من
لنجهزه. الرفيق إىل وعدنا أفلت، ما

م��ج��زع س��اع��ة أي ول��ك��ن ج��زع��ن��ا رف��ي��ق��ن��ا ف��وق ال��ت��رب ح��ث��ون��ا ف��ل��م��ا

أو الزاد ونفد املزاد،127 ضمرت إذا حتى ورسنا أرضها، وهبطنا الفالة من وعدنا
لنا عنَّ والجوع، الظمأ القاتَلني وخفنا الرجوع، وال الذهاب نملك ولم النفاد، يدركه كاد
األرض ينقش فرسه، حر عن نزل بلغنا وملا قصده، وقصدنا صمده، فصمدنا فارس
بجنابي، وتحرم ركابي، فقبل الجماعة بني من وعمدني بيديه، الرتاب ويلقي بشفتيه،
تسهل، فيه العني ترق ما متى وقوام املتهلل، العارض برق يربق وجه هو فإذا ونظرت
تركي، ونجار ريان، وقضيب مآلن، وساعد 128، طرَّ قد وشارب اخرض، قد وعارض

ملكي. وزي
عىل فهمت بَهمٍّ، قتيل من همَّ امللوك بعض عبد أنا فقال: لك! أبا ال لك ما فقلنا:
اليوم أنا قال: ثم مقاله، صدق عىل حاله، شواهد وشهدت تراني. حيث إىل وجهي
رطب. وعيش رحب، فناءٍ إىل سريك أَدَّاك وبك. لك برشى فقلت: مالك، ومايل عبدك،

يا فقال: ألفاظه، فتقتلنا وينطق ألحاظه، فتفتننا ينظر وجعل الجماعة، وهنأتني
فلوينا املاء، هنالك من فخذوا عوراء، فالًة ركبتم وقد عينًا الجبل سفح يف إن سادة،
العيدان، الجنادب129 وركب األبدان الهاجرة صهرت وقد وبلغناه أشار، حيث إىل األعنة

وذاك. أنت فقلنا: العذب، املاء هذا عىل الرحب، الظل هذا يف تقيلون130 أال فقال:
تنم بغاللة إال عنَّا استرت فما ُقْرُطقته،131 ونحى منطقته، وحل فرسه عن فنزل
إىل وعمد رضوان، من وهرب الجنان، ففارق الوالدان، خاصم أنه شككنا فما بدنه، عىل
فيه، البصائر حارت وقد فرشها، األمكنة وإىل فحشها، األفراش وإىل فحطها، الرسوج
فالويل الجملة، يف وأحسنك الخدمة، يف ألطفك ما فتى، يا فقلت: عليه، األبصار ووقفت
مني سرتونه ما فقال: بك؟! النعمة عىل هللا شكر فكيف رافقته، ملن وطوبى فارقته، ملن
الرفقة، يف رأيتموني لو فكيف الجملة، يف وحسني الخدمة، يف خفتي أتعجبكم أكثر.
فأوتره أحدنا قوس إىل فعمد هات، فقلنا: شغًفا؟ به لتزدادوا طرًفا، حذقي من أريكم

الهواء. يف فشقه بآخر وأتبعه السماء، يف فرماه سهًما وفوَّق
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ورمى فعاله، فريس وإىل فأخذها كنانتي إىل عمد ثم آخر، نوًعا سأريكم وقال:
قال: تصنع؟! ما ويحك فقلت: ظهره، من طريه وآخر صدره، يف أثبته بسهٍم أحدنا

بريقه. ألغصنه أو رفيقه، يد منكم كل ليشدن وهللا لكع،132 يا اسكت
وهو بعيدة وأسلحتنا محطوطة، ورسوجنا مربوطة، وأفراسنا نصنع ما ندر فلم
والصدور، البطون بها ويمشق الظهور، بها يرشق يده يف والقوس رجالة، ونحن راكب
يشد من أجد ال وحدي وبقيت بعًضا بعضنا فشد القد،133 أخذنا الجد، رأينا وحني
الواحد يصفع وجعل فرسه عن نزل ثم فخرجت. ثيابك، عن بإهابك، اخرج فقال: يدي،
دنا ثم خلعه، عيلَّ فقال: جديدان، ُخفان وعيلَّ إيلَّ، وصار ثيابه، وينزع اآلخر، بعد منا
يف فأثبته شغله يف وهو الخف، يف معي كان سكني إىل يدي ومددت الخف، لينزع إيلَّ

حجره. وألقمه فغره،134 فٍم عىل زاد فما متنه، من وأبنته بطنه،
جاد وقد الرفيق وأدركنا القتيلني، سلب وتوزعنا أيديهم فحللت أصحابي إىل وقمت
انتهينا فلما خمس، لياٍل بعد حمص ووردنا الطريق إىل ورصنا لرمسه، وصار بنفسه،
وهو وُعصيَّة بجراٍب وبُنَيَّة، ابن رأس عىل قام قد رجًال رأينا سوقها من ُفْرَضة135 إىل

يقول:

م��ك��ارم��ه ج��راب��ي ف��ي ح��ش��ا م��ن ال��ل��ه رح��م
وف��اط��م��ه ل��س��ع��ي��د رن��ا م��ن ال��ل��ه رح��م
خ��ادم��ه ش��ك ال وه��ي ل��ك��م خ��ادم إن��ه

وسألت به، سمعت الذي اإلسكندري هو الرجل هذا إن فقلت هشام: بن عيىس قال
فقلت: درهم، فقال: حكمك، احتكم وقلت: إليه، فدلفت هو فإذا عنه

ال��ن��ف��س ي��س��ع��دن��ي دام م��ا م��ث��ل��ه ف��ي دره��ٌم ل��ك
ال��م��ل��ت��م��س أن��ي��ل ك��ي��م��ا وال��ت��م��س ح��س��اب��ك ف��اح��س��ب

العرشين إىل انتهيت حتى خمسة يف أربعة يف ثالثة يف اثنني يف درهم له: وقلت
وال الخذالن، مع نرص ال وقلت: بها، له فأمرت رغيًفا، عرشون قال: معك؟ كم قلت: ثم

الحرمان. مع حيلة
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الكدية مقامات من (4-2)

املكفوفية املقامات

وٌد َرشُ لفظٌة وقصاراي األهواز، بالد بعض يف أجتاُز كنت قال: هشام، بن عيىس حدثنا
هناك وإذا البلد، من فسيحة رقعة إىل السري اني فأدَّ أستزيدها، بليغة وكلمة أصيدها،
يختلف، ال إيقاع عىل بعصا األرض يخبط وهو إليه يستمعون رجل عىل مجتمعون قوم
الفصيح من أسمع أو حظٍّا، السماع من ألنال أبعد ولم لحنًا، اإليقاع مع أن وعلمت
الطرف حت ورسَّ الرجل، إىل وصلت حتى ذاك وأدفع هذا أزحم بالنظارة زلت فما لفًظا،
كالُخذروف،137 يدور صوف، شملة يف مكفوف، أعمى كالقرنبى، ة136 ُحُزقَّ إىل منه
َغِنج، إيقاع عىل بها األرض يخبط جالجل فيها عصا عىل معتمًدا منه، بأطول متربنًسا

يقول: وهو حرج، صدر من شج، وصوت هزج، بلحٍن

ب��ال��م��ه��ر ط��ل��ت��ي138 وط��ال��ب��ت��ن��ي ظ��ه��ري دي��ن��ي أث��ق��ل ق��د ق��وم ي��ا
ف��ق��ر وح��ل��ي��ف ق��ف��ٍر س��اك��ن ووف��ر غ��نً��ى ب��ع��د م��ن أص��ب��ح��ت
ال��ده��ر ص��روف ع��ل��ى ي��ع��ي��ن��ن��ي ُح��رِّ م��ن ب��ي��ن��ك��م ه��ل ق��وم ي��ا
ال��س��ت��ر ذي��ول ع��ن��ي وان��ك��ش��ف��ت ص��ب��ري ل��ف��ق��ري ع��ي��ل ق��د ق��وم ي��ا
وت��ب��ر ف��ض��ة م��ن ل��ي ك��ان م��ا ال��ب��ت��ر ب��أي��دي ال��ده��ر ذا وف��ض
ق��در وص��غ��ي��ر ق��دٍر خ��ام��ل ش��ب��ر ك��ق��ي��د ب��ي��ٍت إل��ى آوي
ب��ي��س��ر ع��س��ر ع��ن أع��ق��ب��ن��ي أم��ري ب��خ��ي��ر ال��ل��ه خ��ت��م ل��و
األج��ر ع��ظ��ي��َم ف��يَّ م��ح��ت��س��ب ال��نَّ��ْج��ر139 ك��ري��م ف��ي��ك��م ف��ت��ى م��ن ه��ل

ل��ل��ش��ك��ر م��غ��ن��ًم��ا ي��ك��ن ل��م إن

كان ديناًرا فنلته عيني، له واغرورقت قلبي، وهللا له فرق هشام: بن عيىس قال
قال: أن لبث فما معي،

ق��وراء م��ن��ق��وش��ة م��م��ش��وق��ة ص��ف��راء ف��اق��ع��ة140 ح��س��ن��ه��ا ي��ا
ع��ل��ي��اء ه��م��ة أث��م��رت��ه��ا ق��د ال��م��اء م��ن��ه��ا ي��ق��ط��ر أن ي��ك��اد
ي��ش��اء ك��م��ا ف��ي��ه ي��ص��رف��ه ال��س��خ��اء ي��م��ل��ك��ه ف��ت��ى ن��ف��س
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اإلط��راء ق��درك ��ى ي��ت��ق��صَّ م��ا ال��ث��ن��اء ذا ي��ع��ن��ي��ه ال��ذي ذا ي��ا
ال��ج��زاء ل��ك ال��ل��ه إل��ى ام��ض

ثم نالوه، ما الناس فناله بأختها، وآنسها مثلها، قرن141 يف شدها من هللا ورحم
مددت خلوة نظمتنا فلما الدينار، عرف ما لرسعة متعاٍم أنه وعلمت وتبعته فارقهم
توءمتي عن ففتح سرتك، ألكشفن أو رسك، لرتيني وهللا وقلت: عضديه ى يُْرسَ إىل يمناي
أنت فقلت: اإلسكندري، الفتح أبو شيخنا وهللا فإذا وجهه عن لثامه وحدرت َلْوز.142

ال. فقال: الفتح! أبو

أك��ون ل��ون ك��ل ف��ي ق��ل��م��ون أب��و أن��ا
دون ده��رك ف��إن دونً��ا ال��ك��س��ب م��ن اخ��ت��ْر
زب��ون143 ال��زم��ان إن ب��ح��م��ٍق ال��زم��ان زج
ال��ج��ن��ون إال ال��ع��ق��ل م��ا ب��ع��ق��ٍل ت��ك��ذب��ن ال

الفزارية املقامة

جنيبة،144 وقائًدا نجيبة، مرتحًال فزارة بالد بعض يف كنت قال: هشام بن عيىس حدثنا
ببيده، يلويني البعد وال بوعيده، يثنيني الليل فال بالوطن أهم وأنا سبحا، بي يسبحان
فبينا الخيل، بحوافر الليل، بطن وأخوض التسيار، بعصا النهار ورق أخبط فظللت
إال سانح وال سيًحا أسيح الوطواط، فيها يبرص وال الغطاط،145 فيها يضل ليلة يف أنا
منشور إيلَّ يطوي األثالت، يوم اآلالت تام راكب يل عنَّ إذ الضبع، إال بارح وال السبع،
ال أرضك فقلت تجلدت لكني السالح. شاكي من األعزل، يأخذ ما منه فأخذني الفلوات،
إن سلم وأنا أزدية، وحمية ضخم، وخصٌم القتاد، وخرط الحداد، رشط فدونك لك أم

أنت؟ من يل فقل أردت، إن وحرب شئت،
فصيح شاورت، إن نصيح قال: أنت؟ فمن أجبت، خريًا فقلت: أصبت، ِسْلًما فقال:

األعالم. تميطه ال لثام، اسمي ودون حاورت، إن
ويل جواد، جفنة عىل أقع حتى البالد، جيوب أجوب قال: الطُّْعمة؟146 فما قلت:
وينفض جنيبته،147 يل يخفض كريم وقصاراي بنان، يرقمه وبيان لسان، يخدمه فؤاد
غاب لكنه بغروبها، عني وغرب الشمس، طلوع باألمس، عيلَّ طلع حر كابن حقيبته، إيلَّ
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كان ما إىل وأومأ منها، أقرب عنها، يُنْبئك وال آثاره، وشيعتني وودع تذكاره، يغب ولم
لبسه.

بد وال أستاذ، فيها هو بل نفاذ، الصنعة يف له اذ، أخَّ الكعبة ورب شحاذ فقلت:
عليه. وتسح له ترشح أن من

من كالمي وأين فقال: كالمك؟ من شعرك فأين عبارتك جليت قد فتى، يا فقلت:
يقول: وأنشأ الوادي مأل بصوت عقريته ورفع غريزته، استمد ثم شعري!

وال ك��ال ل��ك��ن األرض ت��م��س وخ��م��س وال��ف��ال ال��ل��ي��ل ل��ي أه��داه وأروع
م��خ��وال ال��س��ي��ادة ف��ي ��ا م��ع��مٍّ ف��ك��ان ع��وده ال��م��ك��ارم ن��ار ع��ل��ى ع��رض��ت
ف��ت��س��ه��ال ب��ره م��ن وس��اه��ل��ت��ه ف��خ��دع��ت��ه م��ال��ه ع��ن وخ��ادع��ت��ه
ب��ال ب��م��ا ال��ق��ري��ض ن��ظ��م م��ن ب��الن��ي م��ن��ط��ق��ي وأح��م��د ت��ج��ال��ي��ن��ا ول��م��ا
أوال ال��س��ب��ق إل��ى إال ي��ل��ق��ن��ي ول��م ه��زن��ي ح��ي��ن ص��ارًم��ا إال ه��ز ف��م��ا
م��ح��ج��ال أغ��ر إال ت��ح��ت��ه وم��ا م��ح��ج��ال أغ��ر إال أره ول��م

فيها، بما الحقيبة فقال: حكمك، يصحبني فيما ولك فتى. يا رسلك عىل له: فقلت
وشقها ملًسا، ألهمها والذي ال وقلت: عليه بجمعي قبضت ثم وحاملتها، 148 إنَّ فقلت:
وهللا، هو، فإذا وجهه عن لثامه فحدر علمك، أعلم أو تزايلني ال خمًسا، واحدة من

قلت: أن لبثت فما اإلسكندري الفتح أبو شيخنا

م��خ��ت��اال ال��س��ي��ف ب��ه��ذا ال��ف��ت��ح أب��ا ت��وش��ح��ت
ق��ت��اال ت��ك ل��م إذا ب��ال��س��ي��ف ت��ص��ن��ع ف��م��ا
خ��ل��خ��اال س��ي��ف��ك ب��ه ح��ل��ي��ت أن��ت م��ا ف��ُص��ْغ

الوصية املقامة

يوصيه أقعده للتجارة ولده اإلسكندري الفتح أبو جهز ملا قال: هشام بن عيىس حدثنا
ملسو هيلع هللا ىلص: رسوله عىل وصىل عليه وأثنى هللا حمد بعدما فقال

والشفيق شفيق فإني أصلك، وطهارة عقلك، بمتانة وثقت وإن إني بني، يا
فاستعن وشيطانها والشهوة وسلطانها، النفس عليك آمنًا ولست الظن، سيئ
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وبطانته الجوع، ظهارته لبوس إنه بالنوم، وليلك بالصوم، نهارك عليهما
الخبيثة! بن يا أفهمتهما سورته، النت إال أسد لبسهما وما الجوع،

اآلخر واسم الكرم، أحدهما لصني عليك آمن فال ذاك عليك أخىش وكما
القرم وإن السوس، من املال يف أرسع الكرم إن وإياهما. فإياك الَقَرم149
عن الصبي خدعة إنها كريم! هللا إن قولهم: من ودعني البسوس،150 من أشأم
يرضه، وال وينفعنا ينقصه، وال يزيدنا هللا كرم ولكن لكريم، هللا إن بل اللبن،
ينقصني، حتى يزيدك ال كرم فأما خصاله، فلتكرم حاله، هذه كانت ومن
يا أفهمتهما بقري، ولكن عبقري، أقول ال فخذالن يربيني، حتى يريشك وال

املشئومة. بن
بيد البحر، ريح واألكلة األكلة وبني الحجارة، من املاء تُنبط التجارة إنما
وهو تطلبه ثم معرض وهو أفترتكه سفر. ال أن غري والصني خطر، ال أن

لك! أم ال أفهمتهما معوز،
ولك وامللح، بالخبز وعليك الربح، من إال تنفقن فال هللا عافاك املال إنه
وما لحمك واللحم بينهما، تجمع ولم تذمهما، لم ما رخصة والبصل الخل يف
عيش والوجبات يقع، جنبيه أي عىل يبايل ال من طعام والحلو تأكله، أراك
كن ثم املوت، داعية الشبع وعىل الفوت، واقية الجوع عىل واألكل الصالحني،

معك. ما كل واحفظ معهم ما كل خذ الشطرنج: كالعب الناس مع
فاهلل أبيت وإن حسبك، فاهلل قبلت فإن وأبلغت، أسمعُت قد بني، يا

أجمعني. وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل حسيبك،151

املدحية املقامات من (5-2)

امللوكية املقامة

أرسي الوطن، نحو إىل وتوجهي اليمن، من منرصيف يف كنت قال: هشام بن عيىس حدثنا
وبرز الصباح، نصل انتُِيضَ فلما السبع، إال بارح وال الضبع، إال بها سانح ال ليلة ذات
األعزل، يأخذ ما منه فأخذني السالح، شاكي راكب الرباح،152 يف يل عنَّ املصباح، جبني
الحداد، رشط فدوني لك، أم ال أرضك وقلت: فوقفت، تجلدت لكني أقبل، إذ مثله من
ورفيًقا أصبت، سلًما فقال: أنت، فمن كنت، إن سلم وأنا أْزدية، وحمية القتاد، وخرط
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عن القصة أجلت تجالينا، وحني تخالينا، فلما ورسنا أجبت، خريًا فقلت: أحببت، كما
ومن الشام، ملوك فذكرت امللوك، من لقيته من أكرم عن وسألني اإلسكندري، الفتح أبي
الذكر، وسقت األطراف، وأمراء األرشاف، من بها ومن العراق وملوك الكرام، من بها
الطائف، ملوك ولطائف اليمن، ملوك بعوارف وحدثته رأيت ما فرويت مرص، ملوك إىل

يقول: فأنشأ الدولة، سيف بذكر الجملة، مدح وختمت

خ��ط��را ل��ه��ا ي��ع��رف ل��م ال��ش��م��س رأى ول��و ي��م��دح��ه��ا ال��ل��ي��ل ب��ن��ج��وم س��اريً��ا ي��ا
خ��ب��را! ل��ه ت��ع��رف أل��م ب��ح��ر ال ت��زر ل��م ه��ب��ك ل��ل��س��واق��ي وواص��ًف��ا
ال��ب��ش��را ي��ذك��ر ل��م «خ��ل��ًف��ا» رأى وم��ن ح��ج��را ب��ه ي��ع��دل ل��م ال��در أب��ص��ر م��ن
ت��رى إل��ي��ه وان��ظ��ر أح��ٌد ي��ح��وه��ا ل��م ب��أرب��ع��ٍة ي��ع��ط��ي م��ل��ًك��ا ت��زر زره
م��ط��را وس��ي��ب��ه َق��َدرا، وع��زم��ه ق��م��را ووج��ه��ه غ��رًرا، أي��ام��ه
ك��درا ع��ن��ده ف��ك��ان��وا ال��زم��ان ص��ف��و أظ��ن��ه��ُم أق��واًم��ا أم��دح زل��ت م��ا

ما يكون، كيف فقال: الكريم، الرحيم امللك هذا من فقلت: هشام، بن عيىس قال
إن األكارم، يأنف ملك كان ومتى العقول، تقبله لم ما أقول، وكيف الظنون، تبلغه لم
الكحل جبل وهذا الخلف، إال يعمه ال واأللف، يهب، ما أيرس والذهب، بالدراهم، بعثت
ملك يكون أن يجوز وهل الجزيل؟ العطاء ذلك يؤثر ال فكيف امليل،153 به أرض قد
إىل امللك ومن كلفه، إىل الدين ومن رشفه، إىل الخلق ومن رسفه، إىل البذل من يرجع

خلفه؟ إىل النسل ومن سلفه، إىل األصل من كنفه،

ي��ن��ت��ظ��ُر ال��ن��ج��م ب��ب��ل��وغ ال��ذي م��اذا م��آث��ره ه��ذي م��ن ش��ع��ري ف��ل��ي��ت

النيسابورية املقامة

وملا املفروضة، فحرضت جمعة، يوم بنيسابور، كنت قال: هشام بن عيىس حدثنا
من بجنبي: مُلصلٍّ فقلت ُسنية،155 وتحنك َدنية،154 لبس قد رجل بي اجتاز قضيتها
الحرام، الزرع عىل إال يسقط ال وجراد األيتام، صوف يف إال يقع ال سوس هذا قال: هذا؟
يفرتس ال وذئب الضعاف، عىل إال يغري ال وكردي األوقاف، خزانة إال ينقب ال ولص
والشهود، العهود بني إال هللا مال ينهب ال ومحارب والسجود، الركوع بني إال هللا عباد
سبابه، وقرص ولسانه، يده وحرَّف طيلسانه، وسوى دينيته، وخلع دنيته لبس وقد
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وأظهر صحيفته، وسود لحيته، وبيض مخارقه، وغطى شقاشقه، وأبدى حباله، وأطال
طمعه. وسرت ورعه،

هللا سقى فقلت: باإلسكندري، أُعرف رجل أنا قال: أنت، فمن هذا، هللا لعن قلت:
بخٍّ بخٍّ فقلت الكعبة، قال: تريد؟ فأين النسل. هذا خلَّف وأبًا الفضل، هذا أنبتت أرًضا

رفاق. إذًا ونحن تُطبخ،156 وملا بأكلها
أما قال: الكعبة؟ إىل تصعد فكيف قلت: مصوِّب، وأنت مصعد وأنا ذلك كيف قال:
بي، السَّ وبيت الحرم، َمْشَعر ال الكرم، وَمْشَعر الحجاج، كعبة ال املحتاج، كعبة أريد إني
قلت: الخيف،159 ِمنَى ال الضيف، وِمنَى الصالة، قبلة ال الت،158 الصِّ وقبلة الَهْدي157 ال

يقول: وأنشأ املكارم هذه وأين

م��ورد ب��ه ال��م��ك��رم��ات وخ��د ال��م��ؤي��د وال��م��ل��ك ال��دي��ن ب��ح��ي��ث
أح��م��د ب��ن خ��ل��ف س��ح��اب��ه��ا ألن ف��ي��ه��ا اآلم��ال ت��ن��ب��ت ب��أرض

الخلفية املقامة

الحرضة، عىل إليها وانحدرت البرصة، أحكام وليت ملا قال: هشام بن عيىس حدثنا
وأطرافها األرض أعطاف يف إني فقال: البدن، يف العافية كأنه شاب املركب يف صحبني
تطلب وال صنيعة، تتخذني أن لك وهل صف، مقام وأقوم ألٍف، ُمَعدَّ أَعد لكني ضائع
بل ال عقلك، من أعظم وسيلة وأي فضلك، من آكد ذريعة وأي فقلت: ذريعة، مني
غاب البرصة وصلنا فلما ورسنا، والضيق. السعة يف وأشاركك الرقيق، خدمة أخدمك
وجدته، حتى البلد جيوب أفتش فأخذت صربًا، أملك ولم ذرًعا، لغيبته فضقت أياًما عني
يف النار اقتداح الصدر يف تقدح الوحشة إن فقال: هجرت، ولم أنكرته الذي ما فقلت:
اإلناء عىل تتابع إذا والقطر طاشت، طارت عاشت وإن وتالشت نارت أطفئت فإن الزند،
يطرده وال كالعطاء، ك َرشَ يعلقه ال والُحرُّ وباض، فرخ ترك إذا والعتب وفاض، امتأل
نظر اللئيم وعىل إدالل، نظر الكريم عىل عال، من ننظر حال، كل وعىل كالجفاء، سوط
بعناه شزر، بنظر لحظنا ومن فيل، بخرطوم لقيناه طويل، بأنف لقينا فمن إذالل،
من واملرء خدامك، لتبيعني اشرتيتني وال غالمك، ليقلعني تغرسني لم وأنت نزر، بثمن
لم وإن أوجب، الذي فما به أمرت شيئًا جفاؤهم كان فإن عنوانه، من كالكتاب غلمانه،

قال: ثم أعجب، كان به علمت تكن
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ال��خ��دام م��ؤدب ال��ف��ن��اء س��ه��ل إن��ه أح��م��د ب��ن خ��ل��ف ي��دا ظ��ف��رت
م��ق��ام ب��دار ي��ده م��ن وي��ح��ل ال��ورى ي��ج��ت��از ال��ج��ود رأي��ت أََوم��ا

انرصف، حتى أالطفه زلت وما أستعطفه وتبعته أعرض ثم هشام: بن عيىس قال
حرمته. له فوهبُت عرشته، ساء من أوردُت ال حلف: أن بعد

الديوان (3)

املديح من (1-3)

السباق امللك

جوزجان: أمري الفريغوني الحارث أبا يمدح قال

ال��س��م��اء ت��ج��اوزت وق��د وأي��ن ت��ب��ن��ي إالم ال��ك��ري��م ال��م��ل��ك س��ل
وف��اء أو ع��ط��اءً أو ع��الءً إال ال��ل��ه ي��راك ال أج��دك
ث��ن��اء أو دع��اءً أو والءً إال ك��ن��ت م��ا ذوب��ت��ن��ي ول��و
ال��ظ��م��اء ي��روي ل��ف��رط��ه ي��ك��اد ا ودٍّ ال��ص��در س��واء م��ن م��ن��ح��ت��ك
ش��ف��اء! م��رض��وا إذا ول��ل��ك��ل��ب��ى ه��ن��اء اح��ت��ك��وا إذا أي��ع��ج��زن��ي
وارت��ق��اء س��ن��اء ف��ف��ت��ه��م م��داه��ا إل��ى ال��م��ل��وك م��ع ج��ري��َت
ال��ث��راء رم��ى ال��ث��ن��اء ط��ل��ب وم��ن م��اال وف��ض��ل��ت ن��ًدى ف��ض��ل��ت��ه��م
س��واء ل��ي��س��وا ال��ن��ه��ى؟ ج��م��ع ك��م��ن واق��ت��ن��اه��ا ال��دراه��م ج��م��َع أَم��ن
وم��اء ل��ي��نً��ا ع��وده وي��ق��ط��ر ج��ان��ب��اه ي��ورق ال��ت��خ��ت ي��ك��اد
ج��اء ق��ي��ل أو أع��واده إل��ى ت��س��ع��ى ق��دم��اك ل��ه خ��ط��رت إذا

األمراء سيد

عيل: أبا الجيش صاحب يمدح وقال

وال��ي��ل��ب��ا وال��ظ��ل��م��اء ال��ب��ي��د وأل��ب��س وال��ق��ت��ب��ا ال��ع��ي��َس أري��ح ال أن ع��ل��يَّ
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ط��رب��ا ش��رب��ه��ا ي��غ��دو ال��ك��أس وأه��ج��ر م��ق��ب��ل��ه��ا م��ع��س��وًال ال��خ��ود وأت��رك
م��ن��ت��ق��ب��ا ال��ش��ه��ر وه��الل م��ش��ت إذا م��ن��ع��ط��ًف��ا ال��ب��ان ك��ق��ض��ي��ب وط��ف��ل��ة
ح��ب��ب��ا أس��ن��ان��ه��ا م��ن وت��ن��ظ��م دون��ي ح��بَ��بً��ا أج��ف��ان��ه��ا م��ن ت��ن��ث��ر ت��ظ��ل
م��ن��س��ك��ب��ا ب��ال��دم��ع ي��خ��ن��ق��ه��ا وال��وج��د ت��ودع��ن��ي ذي��ل��ي ع��ل��ق��ت وق��د ق��ال��ت
ك��ث��ب��ا وال ه��ونً��ا ال ي��ش��وق��ك ب��رٌق ل��ه��ا ي��زال ال ال��م��ع��ال��ي درُّ درَّ ال
وم��ن��ق��ل��ب��ا م��ش��ت��اق أوب��ة إل��ي��ك ل��ن��ا إن ال��ص��ب��ر ق��ن��اع ردي ف��ق��ل��ت
وال��خ��ب��ب��ا ال��ت��خ��وي��د ت��ص��ل وه��م��ٌة ك��رٌم ل��ي ال��ذل ب��دار ال��م��ق��ام أب��ى
ط��ن��ب��ا ال��م��ش��ت��ري وف��وق األم��ي��ر دون ض��ارب��ًة ال��ده��ر ت��زال ال وع��زم��ة
أب��ا واش��ت��ه��اك م��وًل��ى ت��م��ن��اك إال م��ل��ٌك ف��م��ا اف��خ��ر، األم��راء س��ي��د ي��ا
ذن��ب��ا ق��ب��ل��ه َم��ن وال ك��س��رى ت��رض ل��م ه��ام��ت��ه��ا ُع��رف ال��م��ع��ال��ي دع��ت��ك إذا
وه��ب��ا وم��ا أع��ط��ى م��ا ال��ذخ��ي��رة ي��رى م��ل��ٍك م��ن ال��م��ال أع��دوا ال��ذي��ن أي��ن
م��ق��ت��رب��ا وال��ل��ي��ل م��ل��ت��ط��ًم��ا، وال��ب��ح��ر م��رت��ك��ًم��ا وال��س��ي��ُل م��ح��ت��ط��ًم��ا، ال��س��ي��ُف م��ا
م��ط��ل��ب��ا م��ن��ك وأدن��ى ي��م��ي��نً��ا، أج��دى ص��اع��ق��ًة م��ن��ك أده��ى م��ن��ك، ش��بً��ا أم��ض��ى
ال��ذه��ب��ا ي��م��ط��ر ال��م��ح��ي��ا ط��ل��ق ك��ان ل��و م��ن��س��ك��بً��ا ال��غ��ي��ث ص��وب ي��ح��ك��ي��ك وك��اد
ع��ذب��ا ل��و وال��ب��ح��ر يُ��َص��د، ل��م ل��و وال��ل��ي��ث ن��ط��ق��ت ل��و وال��ش��م��س يَ��ُخ��ن، ل��م ل��و وال��ده��ر
ال��ش��ه��ب��ا أب��راج��ه��ا ع��ل��ى ي��رون ك��م��ا ف��وق��ه��م األرض م��ل��وك ي��راه م��ن ي��ا
ال��ع��رب��ا أم��ث��ال��ه��ا ف��ي ت��ه��اب��ن وال أص��دق��ه ال��ق��ول ف��خ��ي��ر ت��ك��ذب��ن ال
غ��ل��ب��ا وال��ش��ن��ف��رى ن��دى، س��ع��دى اب��ن وال ق��رى وال��خ��ل��ي��ل ع��ه��ًدا، ال��س��م��وءل ف��م��ا
ن��ه��ب��ا أس��ل��ف��وا ف��ي��م��ا ال��م��ج��د م��آث��ر اق��ت��س��م��وا إذا ب��م��ع��ش��اٍر األم��ي��ر م��ن
م��ن��ت��دب��ا ال��ق��ي��س��ي وال وال��م��ازن��ي، ي��ع��ش��رن��ي ال��ذب��ي��ان وال ح��ج��ر، اب��ن وال
ط��رب��ا إذا ه��ذا ل��رغ��ب��ت��ه، ه��ذا ل��ره��ب��ت��ه، ه��ذا ل��رك��ب��ت��ه، ه��ذا

السماء ابن

العنربي: األمري يمدح وقال

ح��ج��اج��ه آم��ال��ن��ا ك��ع��ب��ًة ي��ا ل��ه وق��ل ال��ع��ن��ب��ري األم��ي��ر ح��ي
م��ع��راج��ه ال��م��ش��ت��ري وف��وق س��ق��ًف��ا م��ك��ان��ه ال��س��م��اء ف��ي ب��ي��ت اب��ن أن��ت
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إس��راج��ه ل��ج��ام��ه ب��ع��د وع��ل��ي��ك م��ل��ج��ًم��ا ال��ك��رام��ة ف��رس أرك��ب��ت��ن��ي
أم��واج��ه ع��ل��ي��ك��م ت��م��وج ش��ك��ًرا ال��ورى ف��ي ألش��ك��رن��ك ف��ع��ل��ت ول��ئ��ن
ع��ج��اج��ه ي��ن��ت��ه��ي ال وب��خ��اط��ر دي��ب��اج��ه��ا ي��ن��م��ح��ي ال ب��م��دائ��ٍح

العبد أنا

الدولة: نارص ابن عيل أبي األمري مدح يف قالها قصيدة ومن

س��ائ��ره خ��راس��ان ف��ي وث��اٍو أس��ي��ٌر ف��ؤاده ب��ال��ع��راق ص��ب ح��اُل وم��ا
م��اط��ره ال��ظ��ن ي��خ��ل��ف ال ع��وًض��ا ل��ن��ا وب��س��ط��ه األم��ي��ر ق��رب ف��ي أن ع��ل��ى
م��ن��اب��ره األم��ي��ر ب��اس��م ُزي��ن��ت إذا ق��راره ق��ر ال��م��ل��ك أن ت��ر أل��م
ع��ق��ائ��ره ال��م��ل��وك ول��ك��ن ول��ي��ٌث ص��وب��ه ال��دن��ان��ي��ر ول��ك��ن س��ح��اٌب
ع��س��اك��ره ال��ب��ه��ي��م وك��ال��ل��ي��ل ض��ي��اءً، ج��ب��ي��ن��ه األغ��ر ك��ال��ص��ب��ح وأب��ل��ج
ع��ش��ائ��ره وه��ي األي��ام وت��خ��دم��ه ج��ن��وده وه��ي األق��دار ل��ه ت��ذل
ح��واف��ره ال��م��ل��وك ل��ه��ام��ات ح��ف��وٌز أدي��م��ه ص��اٍف ال��ح��رب ب��ه ي��م��وج
ب��ص��ائ��ره ان��ت��ح��ت��ه��ا ل��م��ا م��ع��اق��ل��ه��ا ت��غ��ورت ك��ي��ف َغ��ْرَش��ْس��ت��ان ت��ر أل��م
ض��رائ��ره ت��ك��ث��ر ع��ي��ن��اه ح��س��ن��ت وم��ن ت��رى ك��م��ا ك��ث��ي��ٌر ح��س��ادي ح��ن��ان��ي��ك
وق��اص��ره ال��م��ح��ل ق��اص��ي ل��ه ت��ص��دَّى ت��ح��لُّ��ن��ي ح��ي��ث ع��ل��ي��اك م��ن ح��ل وم��ن
م��ف��اخ��ره ذراك ت��خ��ط��و وال خ��ل��وًص��ا والؤه ع��ل��ي��ك ي��أب��ى ال ال��ع��ب��د أن��ا

جواهر بحر

أحمد: بن خلف األمري يمدح قصيدة من وقال

م��اط��ره ال��ظ��ن ي��خ��ل��ف ال َخ��َل��ٌف ل��ن��ا ال��م��ن��ى ي��ُد أل��ح��ق��ت��ن��ا إن َخ��َل��ٍف وف��ي
ب��وادره واس��ت��ق��ب��ل��ت��ن��ا ال��غ��ن��ى وف��ود أق��ب��ل��ت ال��م��ل��ك م��وس��م وردن��ا ف��ل��م��ا
ت��ع��اف��ره ال��وج��وه ح��ر ال��ث��رى أع��رن��ا ج��ب��ي��ن��ه م��ن ال��دج��ى ب��در ان��ج��ل��ى ول��م��ا
ت��اج��ره وه��و ب��زه ع��ل��ي��ه وب��ع��ن��ا أم��ي��ره وه��و ال��ف��ض��ل إل��ي��ه ج��ل��ب��ن��ا
وش��اع��ره األم��ي��ر ع��ب��د أج��اب��ه��م: م��ن وق��ال ذا؟ م��ن ال��ن��اس ف��ق��ال وب��ح��ت
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ذاك��ره أن��ا م��ا غ��ي��ر ف��ي��ه ع��ي��ب وال ك��ث��ي��رة ع��ي��وب م��ن��ه ل��ن��ا والح��ت
ي��ق��ادره ال اس��م��ه م��ث��ل زم��ٍن وف��ي ق��دره دون ع��ال��ٍم ف��ي والدت��ه
ن��ص��ادره ون��ح��ن رغ��ٍم ع��ل��ى إل��ي��ه خ��راج��ه ي��ؤدي إال م��ل��ك وم��ا
ك��اس��ره ه��و ال��ذي ال��ع��ظ��م ي��ج��ب��ر وال ل��ق��اؤه ال��م��ه��ي��ض ال��ع��ظ��م ج��اب��ر أي��ا
آم��ره أن��ت م��ا ب��اس��ت��ي��ف��اء ال��ش��غ��ل إل��ى ن��ظ��رٍة ك��ل ب��ب��درة ل��ي أت��أم��ر
ج��واه��ُره أغ��رق��ت��ن��ي ب��ح��ٌر ف��إن��ك م��اؤه ال��ن��اس أغ��رق ب��ح��ٌر ي��ك ف��إن

والنار الندى يد

أحمد: بن خلف يف قصيدة من وله

ف��ائ��ق ك��إدب��ار ع��ب��اٍد اب��ِن ك��دي��ِن ك��اس��م��ه ك��م��ع��ن��اُه ك��ره ك��ذا ول��ي��ل
ص��ادق ال��س��ي��ر م��ن وع��د ع��ل��ى وب��ت��ن��ا ظ��الم��ه ب��رد ال��ع��ي��س ب��أي��دي ش��ق��ق��ن��ا
ح��ال��ق ك��ل م��ن اآلم��ال ب��ن��ا وت��رم��ي ش��اه��ق ك��ل ف��ي األس��ف��ار ب��ن��ا ت��زج
س��ارق ك��فَّ ال��ف��ال إل��ي��ه��ن ت��م��د ك��أن��م��ا ش��ف��اٌر م��ط��اي��ان��ا ك��أن
وال��ع��وائ��ق آم��ال��ن��ا م��ن ت��ع��ج��ب ل��ن��ا ن��ظ��ارة ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ك��أن
وام��ِق خ��ج��ل��ُة ال��ق��ي��ظ س��راب ك��أن آي��ٍس ف��رض��ُة ال��ص��ب��ح ن��س��ي��م ك��أن
وال��ص��واع��ِق ال��ن��دا ع��ن��د َخ��َل��ٍف يَ��َدا ان��ق��ش��اع��ه��ا ل��وال ال��دج��ن س��م��اء ك��أن

خاقان ابن

سبكتكني: بن محمود السلطان الدولة يمني يمدح وقال

إي��م��ان��ي ال��ل��ه وزاد ش��اء م��ا ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
ال��ث��ان��ي اإلس��ك��ن��در أم ال��ت��اج ف��ي أأف��ري��دون
ب��س��ل��ي��م��ان إل��ي��ن��ا ع��ادت ق��د ال��رج��ع��ة أم
س��ام��ان أن��ج��م ع��ل��ى م��ح��م��وٍد ش��م��ُس أط��ل��ْت
خ��اق��ان الب��ن ع��ب��ي��ًدا ب��ه��راٍم آُل وأم��س��ى
ل��م��ي��دان أو ل��ح��رب ال��ف��ي��ل رك��ب م��ا إذا
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ش��ي��ط��ان م��ن��ك��ب ع��ل��ى س��ل��ط��انً��ا ع��ي��ن��اك رأت
ج��رج��ان س��اح��ة إل��ى ال��ه��ن��د واس��ط��ة ف��م��ن
خ��راس��ان أق��ص��ى إل��ى ال��س��ن��د ق��اص��ي��ة وم��ن
ال��ش��ان م��ف��ت��ت��ح وف��ي ال��ع��م��ر م��ق��ت��ب��ل ع��ل��ى
ال��خ��ان ُرُس��ُل وي��وًم��ا ال��ش��اِه ُرُس��ُل ف��ي��وًم��ا
اث��ن��ان ط��اع��ت��ك ع��ن ب ب��ال��م��غ��ر ي��ع��زُب ف��م��ا
ه��م��دان ص��اح��ب وي��ا ب��غ��داد وال��ي أي��ا
أرك��ان س��ب��ع��ة ع��ل��ى ف��ي��ٍل م��ائ��ت��ي ت��أم��ل
ب��ث��ع��ب��ان وي��ل��ع��ب��ن أس��اط��ي��ن يُ��ق��ل��ب��ن
ت��م��وج��ان ال��ج��ن��د م��ن وم��أج��وج وي��أج��وج

الرثاء من (2-3)

وندم حزن

الخوارزمي: بكر أبا األستاذ يرثي وقال

ث��اب��ت ك��م��ٍد م��ن ول��ب��ي��ك خ��اف��ت ن��ف��ٍس م��ن ح��ن��ان��ي��ك
ال��ص��ائ��ت ب��م��س��م��ع��ِة ول��س��ت ذا ك��ي��ف وق��ل اس��م��ع ب��ك��ٍر أب��ا
ص��ام��ت م��ن اب��ن��ك ت��ح��م��ل��ه م��ا ال��ح��زن م��ن ف��ي��ك ت��ح��م��ل��ت
ال��م��ائ��ت خ��ط��ر ع��ن غ��ب��ي��ي��ن م��ع��ش��ٍر ع��ن م��ت ل��ق��د ح��ل��ف��ت
ال��ش��ام��ت ب��ف��م ال��ث��رى ف��ق��ل��ت ش��ام��ٌت ب��ه أن��ت ي��ق��ول��ون
ل��ل��ف��ائ��ت م��ت��دارك وال م��ع��ادات��ه ع��ل��يَّ وع��زَّْت
ع��ان��ت ع��ل��ى ول��ك��ن ل��ع��م��ري ل��ي ال��ج��وُّ خ��ال األن��ام وق��ال
س��اك��ت ع��ل��ى ل��ك��ن وأص��ف��ُر ع��اق��ر إل��ى ول��ك��ن أب��ي��ُض
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االعتذار من (3-3)

مخلصالود

إليه: واالعتذار االستعتاب هذا منها عباد ابن الصاحب يف طويلة قصيدة وقال

م��ش��رد ال��ب��الد ف��ي م��ج��ٍد ح��ش��اش��ة دم��ي وم��ن م��ن��ي اس��ت��ب��ق ال��ك��ف��اِة أك��اف��ي
س��ؤدد ق��ض��ي��ة أم م��ث��ل��ي، ت��وع��د أه��ل��ه أن��ت ال��ذي ال��ف��ض��ل م��وج��ب أف��ي
وم��ت��ل��دي ط��ري��ف��ي وإن��ف��اق��ي إل��ي��ك، وه��ج��رت��ي ل��دي��ك م��ق��ام��ات��ي أب��ع��د
م��ق��ص��د وب��ي��ن م��ن��ث��ور ب��ي��ن غ��دت ط��ردت��ه��ا ف��ي��ك ل��ألف��ق وج��وَّاب��ة
ج��وِّد — ق��ول��ك ال��ل��ه وأع��ل��ى — وق��ل��ت م��ن��ش��ًدا ال��رأي أس��ت��ط��ل��ع ب��ه��ا وق��ف��ت
ت��رددي ال��رف��ي��ع ال��ب��اب إل��ى وأي��ن ح��ض��رت��ه ب��ال��خ��وان زم��ان��ي ف��أي��ن
م��وص��د رج��ائ��ك م��ن ب��ب��اب وق��ف��ُت ج��م��ٌة) ف��ي��ك ال��رج��ا (وأب��واب وم��ال��ي
ب��أس��ود ل��دي��ك أع��م��ال��ي وج��ُه وال ب��ق��اص��ر إل��ي��ك آم��ال��ي ب��اُع وال
م��ؤي��ِد أيُّ ل��ي ث��ار وج��ٍه أي وم��ن دم��ي ع��ل��ى خ��اض��وا ال��واش��ون ع��س��ى ف��م��اذا
َدِد أي��م��ا م��ن ه��اج ع��ظ��ي��ٍم وأي م��وق��ٍد أي ش��بَّ��ه��ا ن��اٍر وأي��ة
غ��دي ع��ن ي��وم��ي ت��ع��ج��ي��ل ف��ي ف��رأي��ك ب��ك��ري��ه��ٍة م��وع��دي ��ا ح��قٍّ ك��ن��ت ف��إن
ي��دي ف��ي ُف��تَّ وق��د ذرع��ي ف��ي ص��كَّ ف��ق��د ج��ان��ٍب وت��ه��ذي��ب ت��ح��ري��ًك��ا تَ��ن��ِو وإن
م��ع��ت��ِد ال��ع��ب��د ع��ل��ى رأي م��ن ول��ب��ي��ك ج��ائ��ٍر ل��م��والك ظ��ن م��ن ح��ن��ان��ي��ك
وي��غ��ت��دي م��ن��ه��ا ال��م��وت إل��ي��ه ي��روح ن��ي��ًة ال��ود م��خ��ل��ص ف��ي ت��م��ض��ه��ا ول��م
م��رت��ِد ل��ك ب��ال��ه��وى إال أن��ا وال م��ح��ت��ٍب والئ��ك ف��ي إال أن��ا وال
م��م��ه��ِد غ��ي��ر ال��ن��اس ع��ن��د ك��ان وإن م��م��ه��ٌد ف��ي��ك ال��ل��ه ع��ن��د وع��ذري
ب��م��ؤك��د ال��م��ن��ى ع��ق��د ي��ك��ن ل��م وإن م��ؤك��ٌد ذراك ف��ي والئ��ي وع��ق��د
ف��دف��ِد ب��ع��د َف��ْدَف��ًدا رك��اب��ي أح��ث م��ه��ربً��ا م��ن��ك واج��ٌد ألن��ي ول��س��ت
وم��ش��ه��دي م��غ��ي��ب��ي يَ��وَم��ْي ف��ي ب��ش��ك��رك ح��ال��ٍة ك��ل ف��ي ال��ع��ذر س��أب��ل��ي ول��ك��ن
ت��زوِِّد) ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار (وي��أت��ي��ك ع��ن��ده أن��ا م��ا األي��اُم ل��ك ف��ت��ب��دي
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الفخر من (4-3)

النحيف صولة

زيد: نرص أبي الشيخ ملدح موطئًا يفتخر وقال

ال��خ��الِف ف��ي ال��م��ع��ان��د ي��َد أردُّ ال��ث��ق��اف ص��ع��ب ت��رى ك��م��ا ُخ��ِل��ق��ُت
األث��اف��ي ك��ث��ال��ث��ة ك��ب��ٌد ل��ه ال��م��ث��ان��ي ك��واح��دِة ج��س��ٌد ول��ي
ال��ن��ح��اف آث��ار ك��ي��ف ل��ت��ن��ظ��ر م��ن��ي ال��ج��س��م ن��ح��ي��ف إل��ى ه��ل��م
ال��ع��ج��اف ال��ق��ص��ب ه��ذه ن��ت��ي��ج��ة ل��ظ��اه��ا ط��ائ��ش��ًة أن ت��َر أل��م
ال��غ��داف خ��اف��ي��ة ت��غ��ررك ف��ال ف��ي��ه ن��ب��اِت ق��ب��ل ال��ده��ر ص��ح��ب��ُت
ال��خ��الف ش��ج��ر م��ن غ��ص��ن��ي��ن ع��ل��ى ب��ن��ي��ه وم��ن ال��زم��ان م��ن ن��زل��ت
س��الف ف��ي ذع��اًف��ا أش��رب ول��م ص��دي��ق ف��ي ع��دوٍّا أص��ح��ب ف��ل��م
غ��الف ف��ي خ��الٌف وب��ي��ن��ه��م��ا وج��ًدا م��ع��ت��ن��ق��ي��ن غ��ي��َر أَر ول��م
األش��اف��ي وخ��ز ك��ب��دي��ه��م��ا وف��ي ال��ت��ه��ان��ي ض��ح��ك ش��ف��ت��ي��ه��م��ا ع��ل��ى

املطعم الشعر من (5-3)

فارسية عربية قصيدة

ف��ل��ك��ا أي م��ح��ب��ت��ي ب��ذك��ا ع��ي��ن��ي ق��رة
درل��ك��ا ك��ردي درس��ت ن��ه ت��ق��ت��ل��ن��ي أن ت��ري��د
ش��رك��ا دون��ي ي��ن��ص��ب أن ل��ي��ل��ك ح��م��ى وانْ��َه
م��ع��ت��رك��ا ال��ردى إل��ى ل��ي ص��دغ��ك ك��ف��ى أم��ا
ال��ف��ل��ك��ا وأرع��ى ـ��ل��ي��ل ال أرق��د ال وأن��ن��ي
ال��ح��س��ك��ا وأع��ل��و ـ��ج��م��ر ال أل��ت��ح��ف ك��أن��م��ا
ال��ب��ك��ا ط��ول وه��دَّن��ي ال��ض��ن��ا ف��رط أذاب��ن��ي
روح��ك��ا ه��داد ب��ن��ى ودم��ي روح��ي أب��ح��ت
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َل��بَ��ك��ا يَ��بُ��وَس��م ي��ه��ل زل��ب ب��وس��ه ده��ى ورن��ه
وك��ا ن��ه وي ب��س ف��ق��ال ل��ه ق��ول��ي ف��غ��اظ��ه
ل��ك��ا أم ال إل��ي��ك ف��م��ي ت��ق��ب��ي��ل ت��ري��د
ف��ارك��ا ك��ل��ي أح��ل��س��ت ي��ح��ت��ل��م ل��م يَ��نَ��ْم ل��م ل��و
ال��ح��ل��ك��ا ال��غ��راب م��ن س��ل��ب��ْت ق��د ط��رًَّة ي��ا
ه��ل��ك��ا ب��س��ح��ر ف��ي��ه نَ��َف��ثَ��ْت م��ن وم��ق��ل��ًة
ف��ت��ك��ا ع��ل��ق ب��أي ب��ي أج��ح��ف إذ ه��واك
ب��ك��ا ال��خ��م��ر ت��ف��ع��ل م��ا ب��ي أل��ح��اظ��ك ت��ف��ع��ل
ال��م��ش��ت��ك��ى إل��ي��ه م��ن ي��ا ده��ي ن��ه دم دا وك��رت��و
وح��ك��ا ق��اض��ي س��س��ي درم َج��ام��ه يَ��ْك��َرْزم
أرف��ع��ك��ا م��ن س��ب��ح��ان ه��ددت��ه إذ وق��ال
ال��س��م��ك��ا ي��ص��ي��د ـ��ل��ي��ل ال ج��ن��ه م��ا إذا ق��اض
ش��ب��ك��ا ح��وت ل��ك��ل أس��ف��ل��ِه ف��ي ي��ن��ص��ب
درك��ا ال��م��ع��اص��ي م��ن ي��ب��ت��غ��ي ل��ق��اٍض أفٍّ

هوامش

الشمس. (1)
حمري. ملوك من وامللك الرئيس وهو قيل، جمع األقيال: (2)

دولة. (3)
املاء. مغيض يف الشجر مجتمع وهي غيضة، جمع الغياض: (4)

الجمجمة من انفلق ما والقحف: مستديًرا. خرًقا وسطه من قطعه اليشء: قور (5)
قدح. نصف كأنه الرأس قحف مثل إناء أو فانفصل.

الجبل. أعىل وهي قلة، جمع القالل: (6)
النفيسة. األشياء األعالق: (7)

الساحة. العرصة: (8)
املورد. املرشع: (9)

الفرس. قوائم يف بياض التحجيل: (10)
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الفقري. وهو عاف، جمع العفاة: (11)
الشباب. حد بلغ أيفع: (12)

النواة. ظهر يف الصغرية الحفرة النقري: (13)
جمعه. اإلثم: احتقب (14)

يرعاه. يكلؤه: (15)
القمار. يف واللعب املراهنة القمر: (16)

واإلماء. العبيد الخول: (17)
الحجارة. بها تُرمى حربية آلة املنجنيق: لعله (18)

جوانبه. من وأخذ تنقصه اليشء: تحيف (19)
للضيف. يعد ما نُُزل: (20)

زق. وطب: (21)
العنق. يف عرق الوريد: (22)

العطية. وهي صلة، جمع الصالت: (23)
عليها. واليًا أكون أليها: (24)

بتحكم. الطالب (25)
باملرق. امللتوت املفتوت الخبز وهو ثريًدا أعده ثرده: (26)

مشهورون. شعراء والعجاج والكميت الشماخ (27)
والتعليم. التعلم يف آراء هذه يف يبسط (28)

ورشه. خريه وعرف جربه أي الدهر؛ أشطر حلب يقال: (29)
املقود. الرسن: (30)

الثياب. فوق يلبس ثوب القباء: (31)
الواسع. طرفه أو الكم أصل الردن: (32)

الثقيلة. الحمل دابة الربذون: (33)
جوعان. غرثان: (34)

الكريم. وهو خري، جمع الخيار: (35)
وعمر. بكر أبو العمران: (36)

الرأس. مؤخر من األذنني بني ما القذال: (37)
رقابهم. قرصاتهم: (38)
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الظلم. ومال الحرام السحت: (39)
طريقة. دبة: (40)

الذباب. به يطرد ما مذبة: (41)
البستان. (42)

الدابة. ذنب تحت يوضع الرسج مؤخر يف سري (43)
منها. االحرتاز أي (44)

املطر. (45)
غليها. تكن القدر فثأ (46)

جماله. فذهب التحى إنه أي (47)
املاء. محل (48)

عظم. عىل جلد (49)
الشعر. حلق (50)

زاجًرا. صاح نده: (51)
القبض. تسبب مرة (52)

مماثل. (53)
خرائب. (54)
جريء. (55)

فيه. ما لسلب الثوب يشق لص (56)
السهم. (57)

كبرية. شجرة (58)
الهالك. الحني: (59)
الكذب. املني: (60)

والنار. الجنة بني سور (61)
باألرض. محيط إنه يقال جبل (62)

الخمس. األصابع يقصد (63)
ليًال. السري الرسى: (64)
امتحنه. العود: عجم (65)

الخمرة. مزج عند تطفو التي الفقاقيع (66)
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امليرس. قداح (67)
باملسمار. شده (68)

مرجع. (69)
ابن إنه أي املحكك؛ وجذيلها املرجب عذيقها إذا قال: من قول من أخذها (70)

فيها. وعمدة بجدتها
القيس: امرئ قول إىل إشارة (71)

م��ن��زِل ك��ل م��ن ال��ع��ص��م م��ن��ه ف��أن��زل

بياض. ذراعه يف الذي الظبي وهو أعصم، جمع والُعْصم:
باٍل. ثوب (72)
حامًال. (73)
كوكب. (74)

بغداد. قرب بلدة رأى: من رس أو را من رس (75)
غالًما. هنا به ويريد الظبي، ولد الخشف: (76)

الساق. مستدق الكراع: (77)
ملوي. (78)

رغيف. جمع (79)
الشطرنج. حجارة من واحد (80)

اللسان. طالقة اللسن: (81)
يقرص. (82)

والبيانية. البديعية املحسنات تزينه ال الذي الكالم أي (83)
ادفع أي الكتاب، بيض املنجمون: يقول كما أو شيئًا، أعطنا هات يعني (84)

شيئًا.
بها. يتقامرون التي السهام أحد (85)

الزهر). (طاولة يسمونه ما عىل اليوم تطلق النرد (86)
الحنك. سقف يف مدالة لحمة (87)

بلبنية. الكبة أو أرنبية كبة اليوم نسميه ما تشبه لعلها (88)
لعابها. سال (89)
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مشهور. وكلبهم الكهف، أهل (90)
الوسط. (91)

األرضة. أكلته الذي املأروض: (92)
نافقة. غري كاسدة، (93)
مؤجل. بثمن بيع (94)

الربونز. أو األصفر النحاس الشبه: (95)
البايل. الرث (96)

واملقاتلة. املجالدة (97)
فيه. يعجن الذي املركز (98)

الطعام. آنية (99)
بالرشاء. إليه اتصلت كيف (100)

الخابية. (101)
فواصله. (102)

الخلخال. الحجل: الكشح. ضامرة خمصانة: (103)
الفراق. البني: (104)

األسنان. الثنايا: (105)
حماه: نزلت التي ة للقربَّ وائل كليب قول إىل إشارة (106)

واص��ف��ري ف��ب��ي��ض��ي ال��ج��و ل��ك خ��ال ب��م��ح��ج��ر ق��ب��رة ل��ك ي��ا
ت��ن��ق��ري أن ش��ئ��ت م��ا ون��ق��ري

أرفع. أشل: (107)
يبقي. (108)

منتصفه. بلغ نصفه: (109)
عرًضا. قطعه (110)

تبخرت. (111)
أنيابًا. يعني وهو السيف، حديدة (112)

السيوف. وثلمات الجراح ندوب الهمزة بضم األثر: (113)
أن. بمعنى مصدرية ما (114)
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بطنها. من ألقتك من (115)
حده. السنان: شبا (116)

والعصية األبرش جذيمة فرس اسم فالعصا قديم مثل العصية: من العصا (117)
أمها. اسم

العفيفة. املرأة الحاء بفتح الَحصان: (118)
النفار. الكثري فعول: وزن النفور: (119)

سد. جمع (120)
لها. مالزمني (121)

شجر. (122)
يقطع. (123)

رسيع. جمع (124)
والنهاية. الغاية بلوغ به يراد مثل البيت من الثاني الشطر (125)

شق. (126)
املاء. قربة وهي مزادة، جمع املزاد: (127)

طلع. (128)
الجراد. من نوع (129)

الظهر. بعد النوم وهي القيلولة، إىل تستسلمون أال أي (130)
بطانة. بال قباء (131)

اللئيم. (132)
جلد. من سري (133)

فتحه. (134)
املنفرج. الفرضة: (135)

الخنفساء. والقرنبى البطن. كبري قصري (136)
إلخ. … الوليد كخذروف درير القيس: امرؤ بها شبه للصبيان لعبة (137)

الزوجة. (138)
األصل. (139)

الصفرة. شديدة (140)
النري. (141)
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لوزية. عيون العوام: تقوله ما يقصد (142)
الحلب. وقت ترفس ببهيمة الزمان يشبه (143)

وهكذا. األوىل، تعبت إذا يركبها أخرى دابة (144)
القطا. (145)

املعاش. أسلوب الحرفة: (146)
الحمل. فردة (147)

نعم. بمعنى هنا إن (148)
اللحم. أكل إىل الشهوة شدة القرم: (149)

كانت أنها ذلك الشؤم؛ يف املثل بها يرضب مرة، بن اس جسَّ خالة البسوس: (150)
جساس صدر بها أوغرت الشعر من بأبيات وتغلب بكر بني الحرب نشوب يف السبب
وجدها ألنه قتلها؛ قد كليب كان سعًدا يسمى جرم من لرجل ناقة يف وائل كليب فقتل

هذه: فهي باملوثبات وتسمى األبيات أما الرجل. حمى قد جساس وكان مرعاه يف

ألب��ي��ات��ي ج��ار وه��و س��ع��د ض��ي��م ل��م��ا م��ن��ق��ٍذ دار ف��ي أص��ب��ح��ت ل��و ل��ع��م��ري
ش��ات��ي ع��ل��ى ي��ع��د ال��ذئ��ب ف��ي��ه��ا ي��ع��د م��ت��ى غ��رب��ٍة دار ف��ي أص��ب��ح��ت ول��ك��ن��ن��ي
أم��واِت ال��ج��ار ع��ن ق��وم ف��ي ف��إن��ك وارت��ح��ْل ب��ن��ف��س��ك ت��غ��رر ال س��ع��د ف��ي��ا
ب��ب��ن��ي��ات��ي ي��غ��دروا أن م��ح��اذرة ف��إن��ن��ي إل��ي��ك أذوادي ودون��ك
ن��س��واِت ب��ي��ن اله��يً��ا ف��ي��ن��ا ت��ك وال أع��زٌة ج��رًم��ا إن ج��رم ن��ح��و وس��ر

يحاسبك. (151)
الواسعة. الجرداء األرض (152)

به. يكتحل ما (153)
القايض. قلنسوة (154)

السنة. أهل إىل نسبة (155)
وثوابها. الكعبة زيارة يعني (156)

بها. ليُضحى أنعام من يساق ما (157)
العطايا. (158)

املكرمة. مكة قرب بلدة (159)
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املراجع

األثري. البن الكامل •
للخياط. اإلسالمي التاريخ دروس •

للثعالبي. الدهر يتيمة •
املكي. شكري محمد طبعة الهمذاني ديوان •

مع األحدب إبراهيم والشيخ عبده، محمد اإلمام رشح والرسائل املقامات •
قديمة. لهما طبعات مراجعة




