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حسنكما فراقني رأيتكما وإني أتبعه، بالجمال موكًال كنت لقد أخي! ابنَْي يا
عليه. تندما أن قبل بشبابكما فاستمتعا وجمالكما،

املخزومي ربيعة أبي بن عمر





اإلهداء

مبارك السالم عبد الشيخ الكريم الوالد إىل

ال��ح��َس��ِن رأي��ك م��ن أو ال��َج��ْزِل نَ��يْ��ل��َك م��ن وع��اف��ي��ٍة نُ��ْع��َم��ى ف��ي أَْم��َرح زل��ُت م��ا
َس��نَ��ِن��ي وع��ن ق��ص��دي ع��ن رَض��اءََك أب��غ��ي أدٍب وف��ي ع��ل��ٍم ف��ي ال��ل��ي��َل وأس��ه��ُر
ِم��َح��ِن م��ن ال��ف��ض��ل أله��ل ال��ل��ي��ال��ي ب��ه س��َم��ح��ْت م��ا ال��ف��ض��ِل ألج��ل وأس��ت��ق��لُّ
وط��ن��ي ل��ي ي��رج��وه ك��م��ا ن��ف��س��ي إل��ي��ه ط��م��ح��ْت م��ا ب��ع��َض ب��ِج��دِّي ب��ل��غ��ُت ح��ت��ى
ال��زم��ِن م��ن ال��ب��اق��ي ال��زم��ن ع��ل��ى أب��ق��ى أث��ٍر م��ن أب��دع��ُت م��ا أُه��دي��ك ف��ال��ي��وم

مبارك زكي ولدكم
١٩١٩ سنة فرباير ٢٧





كلمة

محبٍّا ذلك مع وكان الرأي، يف واالستقالل الفكر، يف الحرية إىل مياًال بطبعه كان من
شخصيته، ويقوِّي فكرته، ي ينمِّ فإنه الكتاب، هذا فليقرأ االعتدال يف راغبًا لإلنصاف،
الشعراء. عىل والحكم األدب، فهم إىل السبيَل ويهديه بالشعر، وعلًما بالنقد، بًرصا ويَزيده
مبارك زكي األستاذ به عرف ملا عقلُه، ويَكرب علُمه، يَكُمل أن فيه نظر بمن وجدير
له ما مع املالحظة، ة ودقَّ النظر، بعد من به امتاز وما الرأي، وأصالة الذوق، سالمة من
أن كثريًا نأمل تجعلنا التي امليزات من ذلك غري إىل الرتكيب، ومتانة األسلوب، رشاقة من

األمة. عظماء من وعظيًما األدب، أئمة من إماًما البارُّ االبن هذا يكون
والسالم. الناهضني، وأبنائنا العاملني، لشبابنا قدوة هللا جعله

القاياتي1 مصطفى
١٩١٩ سنة فرباير ٢٥

هوامش

لتوضع الكلمة؛ هذه بكتابة القاياتي مصطفى الشيخ األستاذ املرحوم تفضل (1)
هذه من رفعها النية يف وكان والثانية، األوىل الطبعة بها فحلَّيت الكتاب صدر عىل
علينا فرض ربه جوار إىل األستاذ انتقال ولكن التقريظ، عىل االعتماد من فراًرا الطبعة؛
من له كان بما باالعرتاف مشفوعًة الطيبة الكلمة هذه إبقاء به والرب له، الوفاء سبيل يف

الجنان. فراديس يسكنه أن هللا إىل واالبتهال الفضل،





نقد كلمة

حسني طه الدكتور الكبري الباحث حلرضة

ممتعة، قيِّمة ولكنها صغرية، رسالة قراءة من فرغت أن بعد كله هذا أقول
أبي بن عمر شعر فيها تناول املرصية، الجامعة خرِّيج مبارك زكي للدكتور
ني ويرسُّ به، أهنئه أن ني يرسُّ حسنًا درًسا نواحيه بعض من فدرسه ربيعة،
عقول عىل فضٍل من املرصية للجامعة ما لتسجيل الفرصة هذه أنتهز أن أيًضا
يف أرسف عنيفه، الشباب حادُّ شابٌّ وهو مبارك زكي الدكتور ولكن الشباب.
وليس اإلنصاف، إىل منه أقرب الظلم إىل جعله إرساًفا هللا عبد بن مصعب نقد
باختالف األدبية امُلثُل اختالَف ينبغي كما يُقدِّر لم أنه إال اإلرساف هذا مصدر
من فيه ما فملطٌِّف النقد، هذا إىل عائد أنه إال أحسب وما واألجيال، العصور

جور. من فيه ما وُمزِيل حدَّة

ص١٤٢ ج٢ األربعاء حديث





األوىل الطبعة املؤلفيف كلمة

تمرين، دروس أنها عىل املرصية الجامعة يف ١٩١٩ سنة فرباير يف أُلقيت املحارضات هذه
النجار، الوهاب عبد الشيخ واألستاذ ضيف أحمد الدكتور األستاذ إعجاب من لقيت وكنت
اآلداب، عشاق يتناوله كتاب يف ظهورها إيلَّ حبب ما القاياتي مصطفى الشيخ واألستاذ
إىل بسبب نمتَّ أن لنا هللا فكتب املرصية، النهضة كانت حتى طبعها يف أرشع أكد لم ثم
به يوحي ما كل فيها أنكرت قليلة غري ًة مدَّ اعتقلت ثم والسودان، مرص عن الذائدين
أثًرا فيها فرأيت املطوية، الصحائف تلك يف ثانية ونظرت املعتقل، من عدت ثم الشباب!
والثبات. بالعزيمة يملؤه فضاءً الشباب نسيم يجد ال أن عيلَّ وعزَّ بالنفس، الثقة آثار من
إال أكتبه لم ولكني البيان، من النحو لهذا يطرب ال من الناس يف أن ملوقن وإني
يف إال يصلح ال التأليف أن يحسب من هللا وهدى الجمال، أرسار يدرك أن له َر ُقدِّ ملن
به أعيد ما األدبية الشجاعة من أجد ولعيلِّ الجمود! يف األذهان بعض تشبه التي األبحاث
نفحة فيها كلمة بكل ألرحب وإني وهجاء! مدح من فيه سيقال ما مع الكتاب هذا طبع
الثانية، الطبعة يف ذلك من يشء له ينرش أن شاء فمن وإدراك، فهٍم عىل املبنيِّ النقد من

رهني! كسب بما امرء وكل العقول! من طائفة الناس عىل ألعرض إيلَّ به فليبعث

سيد الشيخ واألدب: اللغة يف ألساتذتي العقوق شوائب من الخالص الشكر أقدم وإني
القاياتي، مصطفى والشيخ الرازق، عبد عيل والشيخ املهدي، بك ومحمد املرصفي،

ضيف.1 أحمد والدكتور
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هوامش

واليوم فرنسا، من حسني طه الدكتور األستاذ حرضة يعود أن قبل ذلك كان (1)
الذي العظيم الباحث هذا اسم واألدب اللغة يف أساتذته إىل يضيف بأن املؤلف يترشف

والحياة. القوة بطابع العرص هذا يف األدب وطبع الناس، وشغل الدنيا مأل
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النفس النفسإىل من

كيف القارئ لريى هنا إثباتها رأينا الكتاب، هذا نقد يف للمؤلف كلمة «البدائع» كتاب «يف
البقاء.» لها غ ليسوِّ برفق عنها يعتذر وإنما يمحوها، فال عليه الكاتب سيئات تعز

أبي ابن حب عن املرصية الجامعة يف محارضات ثالث ألقيت ١٩١٩ سنة فرباير يف
املحارضات هذه ُطبعت وقد ضيف، أحمد الدكتور األستاذ إرشاف تحت وشعره، ربيعة

الجريئة: الكلمة هذه الكتاب تَْقِدمة يف الناظر ويرى بقليل، إلقائها بعد

أكتبه لم ولكني البيان، من النحو لهذا يطرب ال من الناس يف أن َلموقن وإني
ال التأليف أن يحسب من هللا وهدى الجمال! أرسار يدرك أن له ُقدِّر ملن إال

الجمود! يف األذهان بعض تشبه التي األبحاث يف إال يصح

من قريب، عما الثانية الطبعة وستظهر الكتاب، هذا من األوىل الطبعة نفذت وقد
للثقة إجالًال إبقائها، إىل مضطًرا أراني التي املآخذ بعض إىل النقاد أَسِبُق هذا أجل

ربيعة: أبي ابن قول انظر الشباب! لنزق وإكباًرا بالنفس،

أَت��راِب ك��واع��ٍب َخ��م��ٍس ب��ي��ن تَ��ه��اَدى ال��م��ه��اة م��ث��ل أب��رزوه��ا
ال��ش��ب��اب م��اءُ ال��خ��دي��ن أَدي��م ف��ي م��ن��ه��ا ت��ح��يَّ��ر م��ك��ن��ون��ٌة وه��ي
وال��ت��راب وال��ح��ص��ا ال��رم��ل ع��دد ب��ه��ًرا ق��ل��ت: ت��ح��ب��ه��ا؟ ق��ال��وا: ث��م

اآلتية: الكلمة اقرأ الحسان؟ األبيات هذه عىل علقت كيف أتدري

فرتاها املوردة، الخدود إىل تنظر أنك الشباب ماء تحيري يف الحسن ووجه
املصباح. قلبها يف ج يتموَّ كاملشكاة أو الشمس، تحته من تتنقل كالشفق
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فرأيت أرضعته، ى ُحمَّ من أبلَّ وقد رأيته يوم النظرة! تلك الحب سبيل يف
كالورد، حمراء فيعيدها كالورس، صفراء وهي الخدود تلك يف يدبُّ الشباب ماء

أعضائه. يف الربء تمَيش لشفائه، فؤادي يف يتمىشَّ األنس وإذا

هللا! أستغفر ولكني محمود، غري أنه يف القارئ يشك ال استطراد وهذا
الكلمة: هذه القارئ يجد آخر موطن ويف

والحنني عليه، البكاء يف أخذ حبيب عنه غاب إذا ممن ربيعة أبي ابن يكن لم
عليهم، للدهر أعوانًا قلوبهم كانت الذين عني، املفجَّ الشعراء سبيل تلك إليه،
واملحرومون املحبة، عالم يف املعوزون هم أولئك لهم، أخصاًما نفوسهم وكانت
أن يستطيعون ال ثم ظليًال، ظالٍّ الجمال يرون الذين أولئك الصبابة، دولة يف
األعطاف، عىل الغالئل يحسدون الذين أولئك الظالل، وارف من له ما يتفيئوا
وما شعره، يف مسكينًا مثلهم ربيعة أبي ابن يكون وكيف النحور، يف والعقود
وال نفسه، أَِلَمْت وما واملدامع، البكاء يصف كيف أم حبه؟ يف مسكينًا كان

الغرام! يف حتى للمسكنة وتبٍّا ؟ الحبِّ يف حتَّى للذلَّة بعًدا عينه؟ دمعت

القارئ ويرى كان! الذي هذا ولكن الحديث، موضوع يقتضيها ال قد نفسية صورة وهذه
نصه: ما الحكيم حسني الشيخ ترجمة عن الثانية الصفحة هامش يف

وأصالة الوجه، وصباحة الخلق، حسن يف اآليات آية — هللا رحمه — وكان
الذي مبارك» «سيد شقيقي غري عندي يعدله ال وكان الحديث، وحالوة الرأي،
لها هللا ردَّ ال اإلسبانية، ى بالُحمَّ مًعا موتهما وكان واحد، أسبوع يف معه فقدته
وأمضاهم بأًسا الفتيان أقوى من سيد أخي وكان رجعة، لها قدَّر وال غربة،

األمثال. بشجاعته لرضبت عاش ولو عزيمة،

مؤلف يعني إنه فأجبته: التفصيل؟ هذا من القارئ يعني ا عمَّ بعضهم سألني وقد
الكتاب!

18



النفس إىل النفس من

الحرض: أهل عواطف عن الكلمة هذه القارئ ويرى

متمات من يرون إذ صبابة، لهم تبقى أو حب، للحرضيني يصُدق وقلَّما
يزالون فال خفاق، وقلب باكية، بعني الرجل يحيا أن األدب، الت ومكمِّ الظَّرف،
إليهم وتساق أسبابها، لهم تتاح حتى الصبابة، ويتحسسون الهوى يتلمسون

همومها.

ال��ق��ات��ل وال��ق��ت��ي��ل ال��م��ط��ال��ب ف��م��ن ط��رُف��ُه ال��م��ن��ي��ة اج��ت��ل��ب ال��ذي وأن��ا

يقولون! كما نظر فيها مسألة وهذه

أحمد ولكني الهفوات، من وشعره» ربيعة أبي ابن «حب كتاب يف ما أعد أن أستطيع وال
تراه. كأنك حتى حياته، وتمثيل ربيعة أبي ابن تصوير إىل قت ُوفِّ أني عىل هللا
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الثالثة الطبعة مقدمة

ال��ل��ِع��ُب ج��رَُّه ِج��دٍّ ُربَّ ب��ه م��زح��ُت م��ا ا ِج��دٍّ ص��ار

تسع منذ ربيعة أبي ابن عن كتبت ما كتبت يوم وألعب ألهو كنت فقد وهللا! إي
والجمال الحبَّ أتخذ كنت أنني هذا معنى وليس املرصية، بالجامعة طالب وأنا سنني،
تخشع محرابًا الحني ذلك يف فهمته كما الجمال كان فقد كال! واملجون، العبث إىل سبيًال
ال الذي الغافل، إقبال والحسن الحب عىل أُقبل كنت أنني معناه ولكن القلوب، ُه ُمَصالَّ يف

الل. الصِّ وقاتالت األفاعي عاديات من األزهار خمائل تُكنُّ ما يدري
يف قلت أنني — الخالية األيام تلك سذاجة عىل الحرسة تأكلها والنفس — أذكر ولقد
أخذت ثم النبوة»، نفحات من نفحة الحب «إن ربيعة: أبي ابن عن ألقيتها محارضة أول
صديقي رأسهم عىل املستمعني من جماعة فعارضني والرباهني، األدلة ذلك عىل أقيم
األهبة أخذت قد كنت الثانية املحارضة كانت فلما رمضان، الجواد عبد الشيخ األستاذ
األزهر علماء زمالئه من طائفة استقدم قد صديقي وكان النظرية، تلك عن للدفاع
يف أسلفنا لقد السادة! «أيها قلت: أن إال هي فما النضال، واحتدم الِجدُّ َجدَّ إذا ملعاونته
واحدة دفعة األشياخ انفجر حتى النبوة»، نفحات من نفحة الحبَّ أن املاضية املحارضة
رفق يف لهم وأبان ضيف، أحمد الدكتور األستاذ ل فتدخَّ الهراء، هذا بوقف مطالبني
هذه بتخطِّي إيلَّ وأشار مبني، أقول فيما خطأ عىل وأنني فارغ»، «كالم الحب أن ودعابة

جديد! من القوم يثور ال حتى وأنبياء، نبوة فيه حديث كلِّ وطيِّ الفكرة،
أغراضه سمت مهما الحبَّ أن العنيفة، املعارضة تلك بفضل مرة ألول عرفت وكذلك
أن الفضل كلَّ الفضل يحسبون الذين الجامدين عدوان به يدفع ما القوة من يجد ال
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إىل فعدت الجمال، أرسار يدرك وال الحب، معنى يفقه ال متبلد، مغلق بقلب الرجل يحيا
عىل وأقبلت الليل، تجاليد من الضوء يُمحى كما فمحوته والنبوة، الحب عن كتبته ما

الالئمني. ملزات ويردع الالزمني، غمزات يكبح الذي اح الرصُّ للجد أعدها نفيس
اإلنسانيَّ الجماَل أرى وعدت الجد، أنواع أخطر نفيس يف الحب صار وقد كيف ولكن
عىل الدليل أقيم وأنا العشاق»، «مدامع مقدمة يف أقول أن واستطعت الوجود، يف ما أروع

املكنون: ورسها الطبيعة لُباب اإلنسان أن

يذكرني لم إن البدر قيمة وما ظلماؤه؟ الحب يف تُظلني لم إن الليل قيمة وما
ُحْسن وما القدود؟ ضم إىل تهزني لم إن األغصان جمال وما ألالؤه؟ بالثغر
تشبه لم لو الظباء إىل أميل وكيف الخدود؟ لثم إىل تَُشْقني لم إن األزهار
الغزال ُغنَّة إىل أصبو وكيف وعيون؟ أعناق من للحسان ما وأجيادها بعيونها

الحالل؟ السحر ونها: يسمُّ التي الِعذاب النربات تلك ذكرى لوال

رأس عىل سنني منذ هو رجًال، عيلَّ أثار العشاق» «مدامع كتاب أن أنس ال أنَس وما
يف فصًال عنه كتب حسني طه الدكتور أستاذي وأن والرشق، مرص يف العقلية الحياة
البحث؛ من النحو هذا عن باالنرصاف جديًرا وكنت عنيف، بمالٍم فنالني السياسة جريدة

البهتان. وحنادس اِإلفك ُظلُمات من عيلَّ تشفق التي النبيلة، النفوس لتلك ترضيًة
وأصبحت شفاء، وال بُرءٌ له يرجى ال عضاًال مرًضا الحب صار وقد كيف ولكن
أقول: حني ميخائيل أنيس األستاذ صديقي إىل كلمتي نفيس عن به أحدُِّث ما وأَْصَدُق

يتمثل سحر من الليل هللا أودع بما االغتباق عىل إدماني أن تعلم أن أرجو
الخالد الكتاب ذلك بمطالعة واالصطباح املسدول، ظالمه أو املرشق، بدره يف
تعلم أن أحب الجمال، وبدائع املالحة غرائب من فيه ما ودرس الوجود، كتاب
توقد كارهني، أو طائعني األدب رجال يحياها التي الوجدانية، الحياة هذه أن
يف يسبح وهو الظمأ، من سعري يف القلب ليصبح حتى الخيال، وتُلهب الحسَّ
من ظل يف وهو ويعتب يشكو يزال ال من تجد هنا ومن النعيم، من كوثر
فيها بما وإحسايس إلعجابي ُمدينة الطبيعة أن أحسب وكذلك ظليل. النعمة
ترنو عني كل عىل الفضل صاحب وأراني يميد، غصن أو تتفتح زهرة من
يف غذائي يكون أن فأنكر الطغيان، ويَلجُّ اإلرساف يُلحُّ وقد يميس، قدٍّ وكل
من واستعصم عزَّ ما انتهاب إىل عيناي وتمتد واملاء، الخبز من الدنيا هذه
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شوارد من ندَّ ما اقتناص إىل نفيس وتسمو القدود، ورشاقة الخدود، أسالة
تلني. ال قناة أو تتمنَّع، سانحة أحس كلَّما قلبي ويتمرد اآلمال، وأوابد املنى
وصعق والجالل، العزة وحَده له بأنَّ يؤمنون ال بمن لبطش الحسن شاء ولو
رياضة من رني ينفِّ أن حاشاه ولكن واآلصال، الغدوِّ يف له يسبحون ال من
عىل والساهر حارسه وأنا حياضه، عن يذودني أو لياله، ومجنون شاعره وأنا

حماه.

ولكن الحجال! لربَّات الشعراء أْوَصِف ربيعة، أبي ابن إىل العودة من مفر ال إذن
إليه؟ نعود كيف

وشعره»؟ ربيعة أبي ابن «حب كتاب من الثانية الطبعة تنفذ ألم يسري! األمر
الفرصة هذه ولننتهز والجمال؛ الحب شاعر ملصافحة كفاية هذا ويف جديد، من فلنطبعه
الكلمات هذه ولنقلِّب والصباحة، والحسن والصبابة العشق عن مازحني أو جادِّين لنتكلم
ولنَْجُل ومره، وحلوه وهزله، القول ِجدِّ من به تتصل فيما ولنُطل وجوهها، جميع عىل
ورضب اللغو، من نوع أنها مرة غري سمعت التي البضاعة هذه بترصيف النفس صدأ
حسن! اإلحساس! دقيق الرأس فارغ كل من له شغل ال من شغل وأنها الُهراء، من

الثالثة! للطبعة مقدمًة الحب وجه عىل أو هللا، بركة عىل فلنكتب
ضمائر من تعقيًدا أشد نيات لهم اليوم قراء فإن جديد، من بدَّ ال نقول؟ ماذا ولكن

الرقيب! عني من أحدُّ أبصار ولهم الوشاة،
بأن ثقًة زادتني خطرية، حوادث بي مرَّت املقدمة هذه لكتابة نفيس أعد أنا وبينا
ألخيارهم، حربًا أرشارهم وليكون بعض، عىل بعضهم ليبغي خلقوا؛ كأنما آدم بني
عليه ُفِطر ما ليخفوا يَْلبَسونها؛ براقَع واإلخالص والوفاء املودة من الِخالل كرائم ولتكون

والعدوان. والبغي اإلثم من عليه َدَرجوا وما والحقد، الغل من لئامهم
العلقم، فسقوني الشهد سقيتهم أناس يف أفكر أسابيع ثالثة أمضيت وكذلك
بيشءٍ القارئ أيها إليك أتقدم أن أستطيع واآلن الجحود! نار فأصَلْوني الودَّ وأصفيتهم

هو؟ ما أتدري جديد!
حاسٍد معارشة يف تضيع أن من وأثمن أغىل الحياة هذه إن لك: أقول أن أستطيع
أو الهباء، من عقله وصيغ الظلمة، من رأسه ُقدَّ غبي محاورة أو والخال، العم لئيم
وستقول: األنبياء. ونبل املالئكة، طهر يف أنك يعلم وهو عليك يتجنَّى صديق مصافحة

اليوم؟ قبل الفالسفة من فريق به يقل ألم جديد؟ أهذا
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عليها زاد واملتنبي الدعوة، هذه يشبه بما جهر نفسه ربيعة أبي ابن بأن وأجيبك
امِلالح: َمالحة من السخر يف قال حني

ف��ط��ن��وا وال ال��دن��ي��ا ع��رف��وا وم��ا َه��ُووا أن��ه��ُم ال��ع��ش��ق ب��أه��ل أض��رَّ م��م��ا
ح��س��ن وج��ه��ه ق��ب��ي��ح ك��لِّ إِث��ر ف��ي وأن��ف��ُس��ه��م دم��ًع��ا ع��ي��ونُ��ه��م ت��ف��ن��ى
م��ؤت��م��ن ال��ي��وم ع��ل��يَّ بَ��يْ��ٍن ف��ك��لُّ ن��اج��ي��ة ك��لُّ ح��م��ل��ت��ك��م ��ل��وا تَ��ح��مَّ
ث��م��ن ل��ه��ا ف��ي��ه��ا وال ش��وًق��ا م��ت إن ع��وٌض م��ه��ج��ت��ي م��ن ه��وادج��ك��م ف��ي م��ا

من يهبك أن هللا إىل باالبتهال وِألَْكتَِف القارئ، أيها وحدي عيلَّ جديًدا هذا فليكن
أعواًما، ليُِمرَّ يوًما يحلو ِوْرٍد إىل السكون وبني بينك يحول ما والخالئق بالطبائع البرص
العني رأي يف هي حظوظ عن والرضا دهًرا، لتكدر لحظة تصفو نفوس إىل واإلِخالد

وأرزاء! مصائب العقل نظر ويف وأهواء، مطامع
إثًما الحسن رعاية يف إرسايف وال كله، ا رشٍّ الحب كأس عىل إدماني يكن لم إذن،
ظالل يف يل جعل أن عىل هللا أحمد وأن هًدى، غوايتي أعدَّ أن اليوم بعد أستطيع بل كله،

األشجان. ولذعات األىس، لفحات فيه أنىس مقيًال الحسن
الجمال، نفائس تُعرض حيث الحج مناسك أين ربيعة؟ أبي ابن مواسم أين ولكن
يقول كما كريم، هللا والعراق؟ والشام الحجاز من املالحة وغرائب الحسن، وروائع

األتراك!
كلِّ ويف بقعة كلِّ يف بجانبهما أنشأ الخافق، والقلب الجامح، الطْرف خلق حني فإنه

للظباء! ومراتع للغيد مالعب زمان،
الغرض، أسود وال القصد، سيئَ وهللا فلست إليه، وأذهب به، أدين رأٌي إذن هو
ِمن عيلَّ املشفقون أُساتي فليطمنئ الحرمات، ويهتكون األرض يف يعيثون ممن أنا وال
وأجارَي الفطرة، أساير أن عىل زمان منذ مت صمَّ فقد املعتدين، وتََزيُِّد املفرتين، ل تََقوُّ
من إيلَّ ألحب املوت وإن الضمري، وصوت الواجب، وحي يِقُفني حيث أقف وأن الطبيعة،

فيكون! كن له: يقال رجًال أكون

ال��ص��ف��ائ��ح ت��ض��مُّ م��ن ك��ري��ًم��ا ف��إن أَُم��ْت وإن ال��ث��ريَّ��ا ص��اف��ح��ت ع��ش��ت ف��إن
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وشعره، ربيعة أبي ابن حب عن فصوًال الطبعة هذه إىل أضيف أن رأيت فقد وبعد
ابن بها أعجب التي رائيته فأَثبتُّ الثالث، املحارضات تلك يف أجملت ما بعَض بها ل أفصِّ
القدماء بني انفرد الذي هللا عبد بن مصعب وأترجم والتفسري، بالرشح مصحوبًة عباس
نار قلبه يف ْمَن أْرضَ الالئي معشوقاته عن وأتحدث الجمهور، إىل شعره مزايا بتقديم
مجرى وجرت به اتصلت التي الفكاهات بعض وأذكر النسيب، سواء إىل وهدينه الحب،

األمثال.
إذ املكشوف، األدب إيثار يف رأيي لك ألعرض الفرصة هذه أنتهز أن أحب أني غري
له، تتنكَّر أو منه، تتحرَّج أن أخىش ما الكتاب هذا جملة يف سرتى أنك من واثًقا كنت
بوضعه ويْضَوى يفُرت ال حتى والتقاليد، األوضاع عن يسمو أن يجب كالفن األدب أن مع

األخالق. دعاة من املتحرِّجني ورعاية الدين، رجال من تني املتزمِّ رحمة تحت
أو املرصية، لباس يف وهي فصورتها جميلة امرأة إىل عمدت لو أنك ترى أال
تلك وضع يف سيئ أثر اللباس لذلك لكان األملانية أو اإلنجليزية، أو الرتكية، أو الفارسية،
لو ولكنك الهندام؟ ذلك ويُقبل الزيُّ ذلك يليق حيث تحبسها ضيقة، حدود يف الصورة
اإلنسانية تروق «إنسانة» لبقيت الدالل ورسمها الحسن، صاغها حيث عريانة صورتها

البقاع. جميع يف
إنهم واللباس! الُحيلِّ عن غانية الجسم، عاريَة «فينوس» األقدمون وضع ما وألمٍر
اختالف وعىل املمالك، جميع يف العيون، ونهبة األفئدة، ُمنية لتبقى كذلك وضعوها

األجيال.
الرسالة أو فالقصيدة واملكان، الزمان قيود من يتحرر ما بقدر يسمو األدب وكذلك
مرصية نزعة عن تعرب التي من الدهر عىل أبقى اإلنسانية املعاني من معنى عن تعربِّ التي
جديرة اإلنسانية امليول ولكن والزوال، للتغري عرضًة املوضعية النزعات فإن إنجليزية، أو
مقبولة، سائغة أتبقى ندري ال التي املحلية بالحجب يُغىشَّ إنما املستور واألدب بالخلود،

الخمول؟ مهاوي يف بها فيلقي املستطَرف الِبدُْع عليها يعدو أم
موىس سالمة األستاذ بني قامت التي املناظرة شاهدوا حني الناس، ظنَّ ولقد
بني املفاضلة يف العربية اللغة أدباء فيها يختلف مرَّة ل أوَّ هذه أن دياب، توفيق واألستاذ
الجدل مثار كانت بعينها املسألة هذه أن الواقع ولكن املكشوف، واألدب املستور األدب
كله، ا ِجدٍّ الكالم يكون أن يوجبون من بني الخصومة هو آخر اسم تحت املتقدمني عند

واملجون. الدعابة من بيشء الحال يقتيض حيث يمزج أن يؤثرون من وبني
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ولفتت العربية، اللغة فيها نهضت التي العصور تلك يف األدب رجال إىل عدنا ولو
لوجدنا الحياة، وأصول القوة عنارص من فيها ما إىل والغرب الرشق يف العالم أنظار
«األغاني» كتاب يودع األصبهاني الفرج أبو فهذا املكشوف، األدب أنصار من أكثرهم
ال مكشوفة، رصيحة حرة بعبارة والكتاب والشعراء الخلفاء أخبار من له عرض ما كلَّ
يشوبها ال خالصة بحرية األرب نهاية يكتب النويري وهذا قناع، يحجبها وال قيد يثقلها
التي اطالعه ثمار من القارئ يحرم أن يأبى الجاحظ وهذا ك، تنسُّ يحدُّها وال تحرُّج،
روائع من رشد ما تصيُّد يف يفرط الثعالبي وهذا العقول، شهوات من تفرَّق ما جمعت
بأنه الناس أشعر الذي منظور ابن ننس وال وامللوك، الساسة ونوادر والفكاهات، امُلَلح
أبي أخبار وضع حني بدعابته فراعهم رجع ثم العرب، لسان وضع حني الِجدِّ أهل جبَّار

نواس.
األدب إيثار يف األفذاذ هؤالء يقوله ما بعَض للقارئ نقدِّم أن الخري من أنه عىل

األخبار»: «عيون مقدمة يف قتيبية ابن بقول ولنكتف املكشوف،

واألئمة األرشاف عن روي وما والفكاهة، املزاح باب إىل هذا كتابنا بك وسينتهي
منه، تعجب أو تستحسنه أو تستخفه حديث املتزمت أيها بك مر فإذا فيهما،

به. أردنا وما فيه املذهب فاعرف له، تضحك أو
فيما يرتخص ممن غريك فإن بتنسكك، عنه مستغنيٍّا كنت إن أنك واعلم
ظاهر عىل فيهيَّأ غريك دون لك يعمل لم الكتاب وأن إليه، محتاج فيه تشددت
وألعرض مائه، وشطر بهائه شطر لذهب املتزمتني ي توقِّ فيه وقع ولو محبتك،

معك. عليه يقبل أن أحببنا من عنه
الختالف الطعوم مذاقات فيها تختلف املائدة َمثَل الكتاب هذا َمثَل وإنما
أو فرج أو عورة بذكر إفصاح فيه حديث بك مرَّ وإذا اآلكلني، شهوات
وتعرض خدَّك ر تصعِّ أن عىل التخاشع أو الخشوع يحملنك فال فاحشة،
الزور وقول األعراض شتم يف املأثم وإنما تؤثم، ال األعضاء أسماء فإن بوجهك،
بعزاء تعزى «من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال بالغيب، الناس لحوم وأكل والكذب،
هللا ريض الصديق أبوبكر وقال تكنوا.» وال أبيه بَهِن وه فأَِعضُّ الجاهلية، أهل
السالح حزُّ هم مسَّ قد لو هؤالء إن ملسو هيلع هللا ىلص للنبي قال حني ورقاء بن لبديل عنه
طالب أبي بن عيل وقال نسلمه؟» أنحن الالت، ببظر «اعضض ألسلموك:
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املعنى هذا يف الشاعر وقال به.» ينتطق أبيه أير يطل «من عليه: هللا صلوات
بعينه:

س��دوس ب��ن ال��ح��ارث ك��أي��ر ط��وي��ًال أب��ي��ك��م أي��ر ك��ان رب��ي ش��اء ف��ل��و

للشعبي: وقيل ذكًرا. وعرشون سدوسأحد بن للحارث كان األصمعي: قال
ذكر. الولد القياس، يف أير فقال: القياس، يف يجيء ال هذا إن

تعيري ذلك ألن والفرزدق؛ جرير شعر يف تراه ما شكل من هذا وليس
األمرين ِم فتََفهَّ الغافالت، للمحصنات وقذف واألمهات، األخوات يف وابتهار
تجعله أن عىل بالرفث اللسان إرسال يف لك أترخص ولم الجنسني، بني واْفِرْق
حكاية عند فيه مني الرتخص بل مقال، كل يف وديدنك حال، كل عىل رياك ِهجِّ
وأحببت التعريض، بحالوتها ويذهب الكناية تنقصها ترويها، رواية أو تحكيها
عىل النفس إرسال يف الصالح السلف عادة عىل هذا من القليل يف تجري أن
قارفوا القوم أن تستشعر وال والتصنع، الرياء لبسه عن بها والرغبة السجية،

وتورعَت. أديانهم وثلموا وتنزهَت،

يكون ال أن هو واحٍد؛ بقيٍد املكشوف األدب يقيد قتيبة ابن نرى الكلمة هذه ومن
أن عن ينهى ونراه الغافالت.» للمحصنات وقذًفا واألمهات، األخوات يف وابتهاًرا «تعيريًا
الكناية، تنقصها التي املواطن يف ويحرصه رياه، وِهجِّ الكاتب ديدن النوع ذلك يكون
يريدون ال فهم املكشوف، األدب أنصار اليوم يرى وكذلك التعريض، بحالوتها ويذهب
واملرارة، الحالوة من ه حقَّ مقام كلَّ يعطوا أن يريدون وإنما والعبث، للهزل يفرغوا أن

واللني. الشدة أو

الِجدَّ بأنَّ ذلك املكشوف، األدب إيثار عىل كاره وهو عمل من األدب رجال من أن إىل أرشت
إىل امليضَّ يستطيعون أنهم املستور األدب أنصار يحسب فال الحياة، طبيعة ينايف املطلق
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طائفة ذكر عن كتابه يصون أن اآلداب» «زهر صاحب أراد فقد الطريق، ذلك يف النهاية
من يُبيح يكن لم ما فأباح كثرية، مواطن يف أمره عىل ُغلب ولكنَّه الرصيح، الشعر من

واملجون. اللهو فنون
«كاألقحوان النابغة: قول قلب بمن املثل فرضب التضمني، عن يتكلَّم أن مرًة له خطر

الهجاء:1 يف فقال سمائه»، غب غداة

ك��ال��ج��َل��م��ِد ��ه وك��فُّ ال��ِع��ج��ان رط��ب ب��ه ع��ه��دي ج��ع��ف��ر ع��ن س��ائ��ل��ي ي��ا
ن��دى وأس��ف��ل��ه أع��ال��ي��ه ��ت ج��فَّ س��م��ائ��ه ِغ��ب غ��داة ك��األق��ح��وان

الطبع، يف مليًحا «جاء بأنه وصفه فقد الكالم، من الرضب هذا نسيغ ال أننا ومع
السمع.» يف مقبوًال

الرومي ابن قصيدة فساق السود، الجواري محاسن عن يتكلم أن أخرى مرَّة وأراد
الباطنة:2 محاسنها وصف يف األبيات هذه وفيها صالح، بن امللك عبد جارية يف

َح��نَ��ِق ذي وص��در َص��بٍّ ق��ل��ب م��ن َوْق��َدتَ��ه ي��س��ت��ع��ي��ر ِح��ٌر ل��ه��ا
ُح��رق م��ن ح��ش��اه ف��ي أل��ه��ب��ت م��ا ل��خ��اب��ره َح��رُّه ك��أنَّ��م��ا
ال��َوَه��ق3 أن��ش��وط��ة ض��ي��ًق��ا ت��زداد ك��م��ا ال��م��راس ع��ل��ى ض��ي��ًق��ا ي��زداد

امرأة:4 ِهَن يصف الرومي ابن قول ذكر آخر موطن ويف

إق��ل��ي��م م��ن إص��ب��ع��ي��ن ف��ي وه��و ط��رٍّا األق��ال��ي��م ال��س��ب��ع��ة ي��س��ع
ح��ي��زوم دف��ت��ا وت��ح��وي��ه ـ��ي��ا ال��دن��ـ ي��ل��ت��ه��م ال��ف��ؤاد ك��ض��م��ي��ر

«قال اآلتية:5 الفكاهة إىل العرب صدور يف الشاعرية تأصل عن الكالم وساقه
عىل نزا فإنما منكم الشعر يقول من فكلُّ للعرب، الشعر الفرس: بني من لشاعر أعرابيٌّ
رجل أمه عىل نزا فإنما منكم الشعر يقول ال من وكذلك الفاريس: فقال منا، رجل أمه

منا!»
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أن البحث تتمة من فرأى النساء، محاسن يف عرصه أهل ألفاظ يذكر أن وأراد
املختارة التعابري من بطائفة الباب هذا يف وأتى الغلمان، محاسن يف ألفاظهم أيًضا يورد
هذه يف ويعيد يبدئ أخذ وقد الرءوس،6 نزوات من خمد ما وتوقظ الحواس، تهيِّج التي
أبي قول رواه ما أعف من لنعد حتى الحديث، وساقه الفرصة له سنحت كلَّما املعاني

نواس:

ال��غ��ص��ن��ا ف��ض��ح ل��ي��ن��ه م��ن ان��ث��ن��ى م��ا إذا ب��ط��رف��ه ال��ح��دي��ث رج��ع وم��ن��ت��ظ��ٍر
أذن��ا ل��ت��ف��ه��م��ه ع��ي��ن��ي ل��ه ج��ع��ل��ت ك��الم��ه ال��خ��ف��يَّ ال��ل��ح��ظ ج��ع��ل إذا

املؤلفني أحد فعل كيف لريى اآلداب؛ زهر من الشواهد هذه للقارئ قدَّمت وإنما
ال املؤلف ذلك نرى أوالء نحن وها يباح، ال وما يباح ما بني يفرقون الذين املتحرِّجني
ذكَّرني ولقد والتقاليد، األوضاع من األذواق به تتأثر بما األدب تقييد عىل الصرب يستطيع
ففي باريس، يف بولونيا وغابة لكسمبور حديقة يف الناظرون يراها التي باللوحات ذلك
كلِّ ويف واالحتشام، األدب حدود عىل يخرج من لكلِّ بالطرد إنذار فيها لوحة ركن كل

يُباح! وحًمى يُرَشف، وثغٌر يَُضمُّ، قٌد املالعب تلك من مكان

إىل وسيلة هو وإنما لذاِته، يُراد ال األدب أن دياب توفيق األستاذ خطبة يف جاء وقد
ويغلب باألخالق، أرضَّ إن األدب فليسقط االنفعال: من يشءٍ يف قال أنه وأذكر األخالق،
والدعوة رأيه عن الدفاع يف مبالغًة إال األخرية العبارة يقل لم دياب األستاذ أن ظنِّي عىل
النظر بغض والفنون، اآلداب عن الحية لألمم ِغنى ال أنه معنا يرى أن أرجو لذلك إليه؛
واألخالق الدين تأثري إىل وبِإخالص برفق مًعا فلننظر األخالق، من بعدها أو قربها عن

والفنون: اآلداب إخماد يف
الشعوب عىل جنى للتصوير اإلسالم تحريم أن التكلُّف، يف أرسف ولو أحد، ينكر ال
فهم عن املتخلفني زمرة يف وحرشها الفنية، مواهبها وعطَّل عظيمًة، جنايًة اإلسالمية
لألنصاب العرب تحطيم أن التعصب، يف أمعن ولو أحد، ينكر وال الجمال، أرسار
دعاهم الذي ج للتحرُّ أثًرا كان إنما األولني، أساطري عن وتبني تفصح كانت التي والتماثيل
الشعوب يف رأينا ملا الحسِّ صدق من وُصبابٌة الذوق سالمة من بقيٌة ولوال الدين، إليه

املبدعني. بآثار كلًفا وال الفن، روعة إىل ميًال اإلسالمية
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والتصوير؟ النحت عن املسلمني بانرصاف خرسناه الذي وما القارئ: وسيسأل
تركهم فلو وسجاياهم، وغرائزهم ميولهم عىل الوقوف من بذلك ُحرمنا بأننا ونجيبه
وكيف يِجدُّون، كانوا وكيف يلعبون كانوا كيف لرأينا حياتهم ألوان رشح يف أحراًرا الدين
إال لنا يرتكوا فلم قيَّدهم ولكنه اآلمال، ونوازع املنى هواجس بصدورهم تجيش كانت

يضمرون. كانوا ما كشف يف تكفي ال ضئيلًة آثاًرا
وعذاب الجنة نعيم عن «يتكلموا» أن والرتهيب الرتغيب سبيل يف لهم أبيح ولقد
فعرفنا ويرهبون، يرجون كانوا ما تمثِّل واملخاوف األماني من طائفة لنا فرتكوا السعري،
آالم من كانوا العرب جزيرة من يخرجوا أن قبل األول، الجغرايفِّ مركزهم بحكم أنهم مثًال
هو الجنة أهُل به يُنعم ما ل أوَّ أنَّ يذكرون كيف ترى أال عظيم، كرب يف والجوع الظمأ
يظمأ «ال وعبارة أبًدا، بعدها يظمأ فال نهلًة، الوارد منه ينهل عذب نهر والكوثر الكوثر،
وصهرته موم السَّ لفحته وقد الصحراء، يف البدويُّ يتمناه ما أقىص تمثِّل أبًدا» بعدها
يتصورون تراهم إذ القرب؛ عذاب عن به تحدَّثوا فيما ذلك مثل تقول أن ولك الرمضاء،
البادية يف يقاسون كانوا ما عىل لدليل وإنه والثعابني، الحيات به أحدقت وقد املذنب،

الل. والصِّ األفاعي عنت من
تسمح ال الحديث البحث مناهج فإن ولك، يل هللا واستغفر القارئ أيها هذا افهم

املتقدمون! يفعل كان كما الحروف معاني عند بالوقوف
فقد والقبح، الشناعة يف غايًة كان إخماده يف املتزمتني أثر لرأينا الشعر إىل عدنا ولو
وشعراء قريش شعراء من عاداه من بعداوة متأثًِّرا الشعراء وهاجم بالشعر النبيُّ عرَّض
الشعراء، من والنيل الشعر بغض يف املسلمني جمهور أرسف أن ذلك من فكان اليهود،
بد ال فأجاب: وورعك؟ فقهك يف الشعر أتقول عتبة: بن هللا عبد بن هللا عبيد سئل وقد

الرائعة: األبيات هذه صاحب هو الفقيه وهذا ينفث! أن للمصدور

ال��ف��ط��وُر ف��ال��ت��أم ف��ل��ي��َم ه��واك ف��ي��ه ذررِت ثُ��مَّ ال��ق��ل��َب ش��ق��ق��ِت
ي��س��ي��ر ال��خ��اف��ي م��ع ف��ب��ادي��ه ف��ؤادي ف��ي ع��ث��م��ة ح��ب ت��غ��ل��غ��ل
س��رور ي��ب��ل��غ ول��م ح��زن وال ش��راب ي��ب��ل��غ ل��م ح��ي��ث ت��غ��ل��غ��ل
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قال: الشافعي اإلمام أن زعموا وقد

ل��ب��ي��د م��ن أش��ع��ر ال��ي��وم ل��ك��ن��ت ي��زري ب��ال��ع��ل��م��اء ال��ش��ع��ُر ول��وال

كرسه، إال الشعر من بيتًا يقرأ يكن لم النبيَّ أن — هللا قاتلهم — زعموا وكذلك
ألنه بالبسملة؛ الشعر بدء يف مختلفني األزهر شيوخ يزال وال والبهتان، اإلفك غاية وذلك

البال! ذوات األمور من ليس يرون فيما
من طائفًة لنا أتاح الشعر ضد اإلسالميُّ الجمهور فيه تورَّط الذي االتجاه وهذا
الوضوء، ينقض الشعر إنشاد أن يزعمون قوًما إن سريين: البن قيل فقد الفكاهات،

فأنشد:

الس��ت��ق��رَِّت اْس��ت��ِه َرْش��َح رض��ي��ْت ول��و ن��اش��ًزا ال��ف��رزدق ِع��ْرُس أص��ب��ح��ْت ل��ق��د

أنشد: بل وقيل: يصيل! وقام

ال��ط��ول ف��ي ال��ص��وم ش��ه��ر م��ث��ل ع��رق��وب��ه��ا أخ��ط��ب��ه��ا ج��ئ��ت ع��ج��وًزا أن أُن��ب��ئ��ت

فأنشد: القول؟ رفث من الشعر هل عباس: ابن وسئل

ل��م��ي��س��ا نَ��ِن��ْك ال��ط��ي��ر ت��ص��دق إن ه��م��ي��س��ا ب��ن��ا ي��م��ش��ي��ن وه��ن

أترى املخزومي: السائب ألبي وقيل للصالة! أحرم ثم النساء، عند الرفس إنما وقال:
فال! اآلخر واليوم باهلل يؤمن ممن أما فقال: النسيب؟ يشتهي ال أحًدا

فألكتف الفنون، سائر قتل يف التحرج أثر كيف القارئ ألريت اإلطالة خوف ولوال
عىل طغت بل والفن، األدب عند تقف لم التحرج جناية أن إىل فقط وألرش أسلفت، بما
النفس أن إىل العلماء من بفريق يذهب ألنه الترشيح؛ يكره الغزايل كان فقد أيًضا، العلم

تموت!
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صارا ولكنهما وهان، األمر لخفَّ العقل حدود عند وقفا والخلق الدين أن ولو
شاء ولريضمن والفنون، اآلداب حرية فلنعلن الربهان، سقيم الحجة ضعيف لكلِّ ِسناًدا

األخالق! وتحوطها الدين يحرسها بالجهالة
مبارك زكي
١٣٤٦ سنة رمضان ٣ الجديدة مرص
١٩٢٨ سنة فرباير ٢٤

هوامش

ج١. ص٢١١ (1)

ج١. ص٢٠٩ (2)
عقدة واألنشوطة واإلنسان، الدابة به فتؤخذ أنشوطة يف يرمى الحبل الوهق: (3)

التكة. كعقدة انحاللها يسهل
ج٢. ص٩٣ (4)
ج٣. ص٥١ (5)

الثالث. الجزء من ١٤٩ ص١٤٨، راجع (6)
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شاطئ وعىل القمر، ليايل يف السمر، يحلو حيث سنرتيس، ضواحي يف السادة: أيها
املشتبكة األزاهر، املشتبهة البقعة تلك يف والزهر واملاء والشجر، النجم حيث هناك، النيل
املعطَّفة الشجرة تلك وتحت الصادحات، والطيور الشاديات، السواقي حيث الجداول،
والعشرية، الصحب مع والظهرية، الضحى يف أجلس حيث الشعور، لة املهدَّ الغصون،
اإلسكندرية إىل القاهرة من الفاخرة، السيارات تعدو حيث الجميل الطريق ذلك بجانب
والعشيات، األصائل يف سنرتيس فضالء يميش وحيث القاهرة، إىل اإلسكندرية ومن

األخبار. ويتناقلون األشعار، يتناشدون جماعات، جماعات
لم الذين أولئك البالد، شجعان األمجاد، أولئك مع الجلوس أستظرف حيث هناك
البداوة، أخالق طباعهم تفارق ولم املدنية، سموم وال الحضارة، أوضار نفوسهم تخالط
املوروث وعدواني القديم، ضاليل إيلَّ فيعود إليهم أجلس الذين أولئك العصبية، رسوم وال
العصور يف الغارات، من شنُّوا ما وأذكر األبطال، وآبائي الشجعان، بأجدادي فأتمدَّح

الخاليات.
أو أكتبه، خطاب بني الخريف، من وجزءًا الصيف، من شطًرا أقيض حيث هناك
عليه. أبكي عيش أو إليه، أحنُّ وعهد أسامره، أنيس أو أساهره، وحبيب أقرؤه، جواب

ف��أض��ن��ان��ي أش��ج��ان��ي ع��ل��ي��ك��ن وج��دي ذاه��ب��ٌة وال��ل��ذاُت ال��ن��ي��ل ل��ي��ال��َي
ن��ي ِخ��الَّ ب��ع��َض ويُ��دن��ي س��ن��ت��ري��َس ف��ي واح��دًة م��ن��ك��ن ل��ي ال��ده��ُر يُ��رج��ع ل��و
أح��زان��ي1 ع��دوان وم��ن ��ي ه��مِّ ظ��ل��م م��ن ي��رح��م��ن��ي ك��ي��ف ده��ري ت��ب��يَّ��ن إذن
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الحكيم2 حسني الشيخ الحميم: الصديق مع األصائل بعض يف جلست هناك هناك،
املخزومي. ربيعة أبي بن عمر الَغِزل: الشاعر عن وأحدثه يحدثني

فإن الكهول، أدب يف الكهول يرغب كما الشباب، شعر إىل الشباب يميل وكذلك
لحكمة كما وأتباع، أشياع استطرافه يف الصبا وألدب شعًرا، وللكهولة شعًرا، للشبيبة

وأعوان. أنصار رزانتها يف الشيخوخة
ورشحنا الساحر، الخيال ميدان يف الجري من الشباب، مآرب بعض قضينا فلما
الغروب، إىل جنحت قد الشمس وكانت ربيعة، أبي ابن شخص يف وميولنا أهوائنا بعض
الكون فم يف بسمة وكأنها سنرتيس لنا وبدت الهدوء، إىل مالت قد األصيل ونسمات
الساهرة، املغاني يف الزاهرة، املصابيح غري منها نتبني فما الظالم، جن إذا يضمرها

فيها. السامرين ومساهرة إليها العودة من ا بدٍّ نجد لم السامرة، واألندية
وأردت البلدة، شمال يف منزله إىل يذهب أن حسني الشيخ صديقي أراد ما وألمر
إذا يقول: سمعته حتى كثريًا نبتعد نكد لم أنَّا بيد ، الرشقيِّ جنوبها يف منزيل إىل العودة
ربيعة؟ أبي ابن ومن مازًحا: له فقلت ربيعة، أبي ابن ديوان معك فأحرض غًدا عدت

وشاعرها. قريش فتى مرسًعا: فأجاب
درسنا مهما ربيعة أبي ابن أن علمت إذ بداهته، من ورسرت بجوابه، فأعجبت
أحدثكم أن أريد وكذلك وشاعرها، قريش فتى إال نجده فلن شخصيته، وحللنا شعره،

ونسيبه. حبه أو وشعره، فتوته لكم فأرشح الناحية: هذه من عنه

يشء، كل قبل العلمي البحث هو إنما املحارضات هذه من الغرض إن السادة: أيها
ا، جافٍّ دائًما يكون ال العلم أن إىل نظركم ألفت وهنا سبيل، أي من الحقيقة إىل والوصول
من يشءٍ إىل احتجت إذا فإنك الحسان، ثغور من وأشهى امُلنى، من أحىل يكون قد بل
للغزايل، «اإلحياء» كتاب من الثالث الجزء لتفهم الحياة؛ عن والرغبة العيش، يف الزهادة
للفيلسوف بافنيس، الراهب مع تيموكليس امللحد حديث لتفهم االرتياب؛ من قسط وإىل
لتفهم املجون؛ من ونصيب الخالعة، من يشء إىل حاجة يف أيًضا فإنك فرانس، أناتول

ربيعة. أبي بن عمر الفتى الشاعر
طريفها صبابتكم: واستنهاض وحديثه، قديمه هواكم: استقدام إىل أدعوكم وكذلك

الخليع. املاجن هذا غرض وتدركوا الَغِزل، الشاعر هذا تفهموا حتى وتليدها،
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العلم، طريق عن إليها سائرين الحقيقة، عن باحثني إال ذلك فعلتم إذا تكونوا ولن
مختلفة، أرواًحا يتطلب الواحد الفن بل النفوس، من ألوانًا تتطلب العلوم أنواع فإن
يهوى، من يساكن ألنه له؛ ويطرب األمراء نسيب يفهم الذي فليس املختلفة، أدواره لفهم
أهدرت ممن اآلفاق يف دين املرشَّ نسيب يفهم أن عىل بقادر يحب، من إىل ويختلف

: ُكثريِّ بقول يعجب الذي وليس ميولهم. وصودرت دماؤهم،

اس��ت��ذلَّ��ِت ل��ل��م��ل��ي��ك ول��ك��ن ه��وان��ي ب��ه��ا وم��ا ش��ت��م��ي ال��غ��ي��راُن ي��ك��ل��ف��ه��ا
اس��ت��ح��لَّ��ِت م��ا أع��راض��ن��ا م��ن ل��ع��زة م��خ��ام��ٍر داء غ��ي��ر م��ري��ئً��ا ه��ن��ي��ئً��ا
ف��ت��ج��لَّ��ِت3 غ��م��رًة ك��ان��ت ب��ع��زة ص��ب��اب��ت��ي أن ال��واش��ون ي��ح��س��ب ف��ال

اآلخر: بقول يعجب أن بمستطيع

ص��اح��ب ِق��ي��ل ب��ه ن��س��م��ع ول��م ع��دوٍّا نُ��ط��ع ل��م ث��م ص��ف��ا م��ا ل��ي��ل��ى ُودُّ ص��ف��ا
وج��ان��ب ل��ق��وٍم ت��ول��ي��ن��ا وق��وم ل��ج��ان��ٍب ل��ي��ل��ى ودُّ ت��ولَّ��ى ف��ل��م��ا
م��ق��ارب ب��ودٍّ ي��رض��ى أو ال��غ��در م��ن ي��خ��اف��ن��ي ل��ي��ل��ى ب��ع��د خ��ل��ي��ل وك��لُّ

أفئدتكم، إلمتاع ذلك فليس الشعر، بإنشاد وأُعنى األمثلة، من أكثر رأيتموني فإذا
الشاعر ذلك صورة قلوبكم يف وأمكِّن أذهانكم، يف ألثبِّت بل فحسب؛ أسماعكم وإشباع
من لنا يبق فلم واملصورين، الرسامني أيدي إليه تمتد ال بأن أيامه قضت الذي ، الشابِّ
صورة والشعر نسيبه، يف ه وخالَّ شعره، يف تركه ما إال شبابه، ومعاهد جماله، معالم

الشعراء.

مغروًرا فتًى كان أم الصبابة؟ متني الحب، صادق محبٍّا ربيعة أبي ابن كان فهل وبعد
محبٍّا، وال عاشًقا يكن لم وإذا للغرام؟ يخضع وال بالحب، يأبه ال بجماله، مفتونًا بشبابه،
وفاق إخوانه، بها بذَّ التي شعره، ميزة هي وما التشبيب؟ يف وأبدع النسيب، أجاد فكيف

أقرانه؟ بها
عن الكالَم وسنويف شعره، حقيقة والثانية حبه، حقيقة األوىل مسألتان: إذن فأمامنا
شاء إن القادمتني، املحارضتني إىل أخراهما عن الكالم ونرجئ املحارضة، هذه يف أوالهما

هللا.
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ألمور: وذلك عليه، وأنكره فيه، أتهمه فأنا حبه: أما
يرون إذ صبابة؛ لهم تبقى أو حبٌّ للحرضيني يصدق وقلَّما ، بدويٌّ ال حرضيٌّ ألنه أوًال:
فال اق، خفَّ وقلب باكية، بعني الرجل يحيا أن األدب، الت ومكمِّ الظَّرف، متممات من
إليهم وتساق أسبابها، لهم تتاح حتى الصبابة، سون ويتحسَّ الهوى سون يتلمَّ يزالون

همومها.

ال��ق��ات��ُل؟! وال��ق��ت��ي��ُل ال��م��ط��ال��ُب ف��م��ن ط��ْرُف��ُه ال��م��ن��يَّ��َة اج��ت��ل��ب ال��ذي وأن��ا

جانبه: ويتهيَّب عواقبه، يتخوف فقال: ، الحبَّ البدويُّ رهب وإذا

ف��ؤادي وب��ي��ن ع��ي��ن��ي��ه��ا ب��ي��ن وُح��ْل ف��ؤاده��ا م��ن رح��م��ًة ل��ي خ��ذ رب ف��ي��ا

من فنال أجمع الجمال أهل إليه هللا حرش لو يودُّ طماًعا، ًها َرشِ الحرضيَّ رأيت
األحنف: ابن قول وينشد أسماها، املحبَّة ومن أقصاها، الصبابة

ق��ض��ائ��ي أو ح��ك��م��ي ف��ي��ه ـ��ُف��ذ يَ��نْ��ـ ك��ان ل��و ال��ه��وى إن
س��م��اء أو أرٍض ك��لِّ م��ن وج��م��ع��ت��ُه ل��ط��ل��ب��ت��ُه
ب��ال��س��واء ن��ف��س��ي ح��ب��ي��ب ـ��ن وب��ي��ـ ب��ي��ن��ي ف��ق��س��م��ت��ُه
وال��ص��ف��اء ال��م��ودَّة م��ح��ض ع��ل��ى ع��ش��ن��ا م��ا ف��ن��ع��ي��ش
ف��ن��اء إل��ى واألم��ور ـ��ًع��ا ج��م��ي��ـ م��ت��ن��ا إذا ح��ت��ى
ال��وف��اء أه��ل ف��ي ع��اش أو ب��ع��دن��ا م��ن ال��ه��وى م��ات

يُعرف أن الحرضيِّ وعىل يشء، كلِّ يف القناعة إىل يخلد أن البدويِّ عىل حتًما كأنَّ
يشء. كلِّ يف بالجشع

قلَت فإذا هؤالء، إىل الفسق وتطرق أوالئك، عىل العفة غلبت كيف تعرف هنا ومن
السجن: يف ُزجَّ وقد َجْحدٍر غريُ يروقه فقلَّما الشعر، من شيئًا أنشدني للبدويِّ

ت��داِن ل��ن��ا ف��ذاك وإي��ان��ا؟ ع��م��ٍرو أمَّ ي��ج��م��ع ال��ل��ي��ل أل��ي��س
ع��الن��ي ك��م��ا ال��ن��ه��ار وي��ع��ل��وه��ا ت��راه ك��م��ا ال��ه��الل وأرى ن��ع��م
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قول غريَ يُنشدك فقلَّما النسيب، يف مختاره من شيئًا الحرضيَّ استنشدت وإذ
الفارض: ابن

أك��ت��ف��ي ال ب��وص��ال��ه ال��ذي ف��أن��ا خ��ي��ال��ه ب��ط��ي��ف غ��ي��ري اك��ت��ف��ى وإذا

ال األعراب عند فهي الحب، يف السعادة معنى فهم يف الفريقان يختلف ملا وذلك
… وال العني أمتع ما كل الحرض: أهل وعند األحبة، ومسايرة األماني، مسامرة تعدو

يشتهون. مما ذلك غري إىل
وبعضه لالدخار بعضه يطلب — الحرضيني معبودات من وهو — املال كان وإذا
بالعيون يعجبون فهم — هللا َعَصم من إال — كذلك عندهم الجمال فإن لإلنفاق،
ال ثم فيها، بالتفكري وأفئدتهم إليها بالنظر عيونهم ليمتعوا املرسلة؛ والشعور الكحيلة،
والريَق للتقبيل، الخدَّ يرجون بهم فعهدي املحاسن، بقية يف رأيهم عن ذلك بعد تسأل
يف والتأمل ذكره، عن النفس ترغب ما إىل الطمع بهم يصل حتى وهكذا لالرتشاف،

جدواه.
يدخلها ندٌي، وزهرها ، َجِنيٌّ وردها بجنة يشء أشبه الحرضيني عند الحسن
أنرض أخرى دعته إال نرضة، ذات وردة أو بهجة، ذات بزهرة منها يعجب فال الزائر

وأصبح. منها
حتى ورابعة، ثالثة نظره لفتت شكلها، ويتأمل حسنَها، يجتيل إليها ذهب فإذا
بالجمال. ويُغرم بالحسن، يكلف واملرء ا، وشمٍّ نظًرا ويقتلها بأكملها، الحديقة يتصفح
لوجدانه، وأملك بخاطره، أعلق أيها ليعرف نفسه؛ إىل ورجع قلبه، إىل عاد فإذا
وأوىل بالرعاية، أحق أيها يدري فال األمر، عليه يختلط ثم تلك، بل هذه حسبها
معينة بزهرة مغرم غري جملته، يف البستان من مرسور وقلبه فينرصف باالحتفاظ،

الحسان. زهوره من
الحسن، يف األلوان شتى من فريى الحوارض، متنزهات يف الحرضيُّ يميش وكذلك
من خليٍّا بيته إىل يأوي ثم قلبه، ويبهر عينه، يمأل ما املالحة، يف األشكال ومختلف

الجبني. ألالء ير ولم الُحيلِّ، َوْسواس يسمع لم كأن الصبابة، من بريئًا الهوى
يسلم أتراه لبه، عىل واستولت قلبه، عىل غلبت من الفاتنات، أولئك بني أن وهب
من وتنفرد قلبه، بعدها من فتملك ، ِدالٍّ وأحىل شكًال، أملح غادة من البواقي، أيامه يف

تَبوع؟ للحسن وهو بهواه، دونها
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األخرى بكأسه فينىس مرة، يوم كلَّ يُرصع الخمر، كمدمن حبِّه يف الحرضيَّ إن أال
األوىل. كأسه

ال��خ��ط��ر ع��ل��ى م��وق��وف ال��غ��ي��د أع��ي��ن ف��ي ي��ق��لِّ��ب��ه��ا ع��ي��ن ذا دام م��ا وال��م��رء

فالتفتت عينه، فتبعتها امِلشية، ظريفة امرأة أمامه مشت ًا ُكثريِّ أن ذكروا ولقد
سيدتي! يا فقال: عزة؟ يف شعرك ضاع وقد ذلك كيف فقالت: حبه، عليها فعرض إليه،
ذكرك يف نَّ ألُسريِّ حسنك، ومنحتني حبك، أبحتني ولنئ ورياء، تصنًعا ذلك كان قد
له: قالت ثم عزة، هي فإذا وجهها عن فكشفت األمثال، بحسنك وألرضبن الشعر،

نادم! خزيان وهو وانرصف كثري فبهت غادر! يا حسبك
فتاة، عىل حبَّه وقَف وال امرأٍة، عىل نفَسه َقَرص فما ربيعة، أبي ابن كان وكذلك
فيغىش الظباء، مسارح يف الحسن ط ويتلقَّ الحج، مناسك بني الَجماَل س يتلمَّ كان وإنما
يسمع عساه السامرة، األندية ويقصد كالزهور، ال بزهرة يظفر علَّه الزاهرة، الرياض
من ورام حبٍّا، بالحب تجزيه ن عمَّ صدَّ ربما بل الحور، اآلنسات بعض عن حديثًا

الصدود. بالقرب تجزيه
وبعد غصنُه، وتأوَّد زهُره، ح صوَّ أن بعد يصيل، بالِحْجر وهو َفتياِن به مرَّ ولقد
جانبًا، الغراَم خىلَّ أن وبعد والرشاد، الهداية إىل وجنح والفساد، الغواية سئم أن
ُهرع حتى صالتَه يقيض يكد فلم يستغفره، ربه وعىل يحاسبها، نفسه عىل وأقبل
أخي: ابْنَْي يا قال: أخوين، وكانا عرفهما فلما أهلهما، ويعرف خربهما يتعرَّف إليهما
فاستمتعا وجمالكما، حسنكما فراقني رأيتكما وإني أتبعه، بالجمال موكًال كنت لقد
َمن حبه يف يصدق ال أن السادة أيها بعجيب وليس عليه. تندما أن قبل بشبابكما

يقول:

األخ��رى ع��ل��ى ف��ال��س��الم ك��ره��ت��ه ف��إن س��الم��ن��ا أح��ب��ت م��ا ع��ل��ي��ه��ا س��الٌم

فقد كرامتهم، يف الطعن وال الحرضيني عواطف من الغضَّ الكلمة بهذه نريد وال
والطمع الحب، يف الَرشه نرى ولكنَّا عرًضا، وأنقى حبٍّا، أصدق هو من بينهم من يكون

التقلب.4 ودالئل التلون، عالئم من الصبابة، يف

38



األوىل املحارضة

اث��ن��ان األم��ور أح��دث وال ـ��ن ل��ح��ب��ي��ب��ي��ـ م��وض��ع ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ي��س
رح��م��ن واح��ٍد غ��ي��ر خ��ال��ًق��ا ي��دري ل��ي��س واح��ٌد ال��ع��ق��ل ف��ك��م��ا
م��دان أو م��ب��اع��د ف��رد غ��ي��ر ي��ه��وى ل��ي��س واح��ٌد ال��ق��ل��ب ف��ك��ذا
دي��ن��ان ع��ن��ده م��ن وك��ف��ور م��س��ت��ق��ي��ٌم واح��ٌد ال��دي��ن وك��ذا
اإلي��م��ان ��ة ص��حَّ ع��ن ب��ع��ي��ٌد ٍك ِش��ر ذو ال��م��ودَّة ِش��رع��ة ف��ي ه��و

حبهم. يف متَهمني عشقهم، يف مكذَّبني الحرضيُّون كان وكذلك
عليه، وإقبالهن له، النساء بحبِّ وتحدثه بجماله، وفتونه بشبابه، غروره كثر ثانيًا:
ال املعشوق، عزَة شعره يف رأيت وقد ُمِحبٍّا، واملحبوب عاشًقا، املعشوق يكون وقلَّما

املحب. خضوَع ال املحبوب، وتيَه العاشق، ِذلَة
كقوله: معشوقته، وأمل محبوبته، أمنية أنه يذكر فتارة

غ��دا5 ال��رح��ي��ل ك��ان ل��ئ��ن ال��ث��واء ق��لَّ أَِف��دا ق��د ال��رك��ب إنَّ ب��زي��ن��ب أل��ِم��م
م��ج��ت��ه��دا6 ال��ح��ل��ف إال ال��م��رء ع��ل��ى وم��ا ج��اه��دًة ��وري��ن ال��صَّ ل��ي��ل��ة ح��ل��ف��ت ق��د
وج��دا7 ال��ذي ف��وق ب��ه وج��دت ل��ق��د م��ن��اص��ف��ه��ا: م��ن وألخ��رى ألخ��ت��ه��ا
أح��ًدا ب��ه أع��دل ل��م ال��ن��اس م��ن ش��خ��ًص��ا ص��ف��وت��ه��م اخ��ت��ي��ر ث��م ال��ن��اس ��ع ُج��مِّ ل��و

وقوله:

واع��ت��م��روا ال��ح��ج��اج ل��ه أه��لَّ وم��ا ج��اه��دًة ب��ال��ل��ه ح��ل��ف��ت وإن��ه��ا
ُع��َم��ُر ف��وق��ه إال ال��ع��ي��َن وأع��ج��ب ب��ه تُ��س��رُّ ش��يء م��ن ال��ن��ف��س واف��ق م��ا

كقوله: إليه، وتوددها عليه، بعتبها يتمدَّح وأخرى

ن��ع��ل��ي ق��دم��ي ه��دت م��ا ِب��نَ��اٍس، ف��ل��س��ُت ع��ه��ُدُه ت��ق��ادم ُودٍّ م��ن أن��َس ف��م��ا
ُم��س��ل يُ��ْس��ل��ه ل��م ع��ن��ك ل��ق��ل��ب ه��ن��ي��ئً��ا ب��ع��ي��ن��ه��ا: وال��دم��وع ق��ال��ت ع��ش��ي��َة
ع��ق��ل��ي م��ع��ي انَّ ل��و ل��ي ن��اٍه وف��ع��ل��ك غ��ي��َرن��ا ال��ودَّ إق��راض��ك ف��ي ك��ان ل��ق��د
ذَح��ل8 ذو ك��أن��ك ح��ت��ى ب��ي ص��ن��ي��ع��ك ع��ل��م��ت��ه ذن��ب غ��ي��ر ف��ي ال��ذي ف��ه��ذا
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ق��ت��ل��ي9 ب��ال��ٌغ أو ع��ش��ت م��ا س��ق��م إل��ى ص��رم��ت��ن��ي إن م��س��ل��م��ي إال ��رم ال��صَّ ه��ل

كقوله: لهجره، املنهلَّة لبعده، ة املرفضَّ بدموعها يفخر وحينًا

ت��ج��ري ال��خ��دي��ن ع��ل��ى ن��س��ق ل��ه��ا دم��وًع��ا ت��ذري وع��ي��ن��ه��ا ت��ق��ول
وذك��ري؟ ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ه��م وأن��ت ل��ع��ي��ن��ي ي��م��ش��ي م��ن أق��رَّ أل��س��َت
ق��ب��ري؟ وش��ه��دت ج��ن��ازت��ي ح��م��ل��ت ع��ن��ي ص��ددت ع��ل��يَّ َس��َخ��ط أم��ن

فيقول: اليوسفي، بالجمال نفسه يصف وآخر

ب��ف��ت��ي��ل ق��ول��ن��ا م��ن ت��ح��ج��ي ال ف��ي��ه ن��ل��وم��ك ال��ذي ه��ذا ق��ل��ن:
وال��ت��ن��وي��ل ال��ص��ف��اء أه��ل ف��ه��و ع��ل��ي��ه تُ��الم��ي ف��ل��ن ف��ص��ل��ي��ه

مثًال: فيقول التيه؛ يف ويمعن َلف، الصَّ يف أحيانًا ليُْغرب وإنه

تُ��ِب��ال10 ق��د ال��ق��ل��ب ف��إن ت��أم��ري��ن؟ م��ا ل��ج��ارت��ه��ا: ي��وًم��ا ِرْق��ب��ٍة ع��ل��ى ق��ال��ت
ع��م��ال؟ م��ا ب��ع��ض إل��ي��ه��ا أش��ك��و م��ن��ك��نَّ م��واس��ي��ٍة أخ��ٍت م��ن ال��ي��وم ل��َي وه��ل
خ��ِط��ال11 ي��ك��ن ل��م ولُ��بٍّ ق��ول ب��رج��ع ف��اح��ش��ٍة غ��ي��ُر َح��َص��اٌن ف��راج��ع��ت��ه��ا
َع��ج��ال أم��ت ل��م إن س��أك��ف��ي��ِك��ِه إن��ي أراج��ع��ه ح��ت��ى ح��بَّ��ه ت��ذك��ري ال
رج��ال12 ُع��لِّ��ق��ت أن��ث��ى ل أوَّ ف��ل��س��ِت ك��رٍم وف��ي س��ت��ٍر ف��ي ح��ي��اءك ف��اْق��نَ��ْي
ف��ع��ال ال��ذي ب��ع��ض ف��ي ل��وم��ي��ه ب��ال��ل��ه م��ع��ه��ا: ل��ل��ت��ي وق��ال��ت ب��ع��اًدا ص��دَّت
َج��َدال ب��ه تُ��ْع��ي��ي وال ي��ق��ول م��اذا واس��ت��م��ع��ي ُح��دِّث��ت ب��م��ا وح��دث��ي��ه
ن��ق��ال ك��ل��ه إل��ي��ن��ا ل��دي��ه ف��ي��ن��ا ل��ه ال��وش��اة ق��ال م��ا أن ي��رى ح��ت��ى
ال��رج��ال تُ��غ��ض��ب��ي أن م��ع��ت��ب��ة غ��ي��ر ف��ي واح��ت��ف��ظ��ي ك��ال��ه��زل ب��ه وع��رِّف��ي��ه
ال��ع��ذال ي��ك��ره م��م��ن ال��ذن��ب أت��ى وإن ي��ح��ف��ظ��ه وال��ل��ه ب��ه ع��ه��دي ف��إنَّ
َج��ِذال ع��ن��دن��ا م��ن م��غ��ت��اب��ه آب م��ا ن��ق��ي��ص��ت��ه ن��ي��ل��ت أو اغ��ت��ي��ب ع��ن��دن��ا ل��و
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به: الواجدات بعض عن الحديث يف أيًضا ويقول

ق��ب��وال ع��مِّ ي��اب��ن م��ن��ي وأُع��ط��ي��َت ن��ظ��رة أول ال��ع��ي��ن َح��ِل��ي��تْ��َك ل��ق��د
ظ��ل��ي��ال ع��ل��يَّ ال��ن��ع��م��ى م��ن وظ��الٍّ وم��ن��ي��ة ل��ل��ف��ؤاد ��ا ه��مٍّ ف��أص��ب��ح��ت

طالبًا، ال ومطلوبًا عاشًقا، ال معشوًقا كان ربيعة أبي ابن أن عىل دليل كله فهذا
الشجر. عىل والطري الزََّهر، عىل النحل يقع كما عليه تقع كانت النساء وأن
ليىل: يف فيقول غرامه، وإفراد حبه، توحيَد ربيعة أبي ابن دعوى كثرت ثالثًا:

َج��ْل��ًدا13 َط��ِرًف��ا َم��لَّ��ة ذا وت��زع��م��ن��ي ت��ل��وم��ن��ي ل��ي��ل��ى ال��س��ر ف��ي أرس��ل��ْت ل��ق��د
وع��دا ط��ائ��ًع��ا أخ��ل��ف��ت��ه��ا م��ا ووال��ل��ه وع��دت��ن��ا م��ا أخ��ل��ف��ت��ن��ا ل��ق��د ت��ق��ول:
ا ِج��دَّ أم��ره��ا م��ن — ال��وي��الت ل��ك — تُ��راه أت��ى: ال��ذي ل��ل��رس��ول َم��ُروًع��ا ف��ق��ل��ت
ق��ص��دا م��ن��ه��ًج��ا واس��ل��ك��ي ل��ي��ل��ى ال��ج��وَر ذَري ل��ه��ا: وق��ل ال��س��الم ف��اق��َر ج��ئ��ت��ه��ا إذا
ا ع��دَّ ذن��وب��ك��ُم أُح��ص��ي وال ! ع��ل��يَّ ج��ن��ي��ِت��ه ل��ي��ل��ى أن��ت ذن��بً��ا تَ��ُع��دِّي��ن
َج��ْه��دا؟! م��رض��ي ع��ل��ى ل��ي��ل��ى ت��زي��دي��ن��ن��ي م��رض��تُ��ه��ا ل��ي��اٍل ع��ن��ك��م غ��ي��ب��ت��ي أف��ي
ا بُ��دَّ ع��ن��ك��ُم م��ك��ث��ه��ا م��ن ت��رى ون��ف��س��ي ع��ن��ك��ُم ت��م��كَّ��ث��ت أن��ي ت��ح��س��ب��ي ف��ال
ع��ه��دا غ��ي��رن��ا م��ن ال��ب��ي��ن ع��ن��د وأص��دُق ص��ب��اب��ًة أش��د أن��ي ف��اع��ل��م��ي أال
بُ��ع��دا دي��ارك��ُم م��ن داري وت��زداد وم��ن��ك��ُم م��ن��ا ال��ب��اك��ون ي��ك��ث��ر غ��ًدا
س��ع��ًدا وال س��روًرا أل��ق��ى وال ل��ع��ي��ن��ي ُق��رًَّة ال��ده��َر أرى ال ت��ص��رم��ي��ن��ي ف��إن
بَ��ْردا14 وال نُ��َق��اًخ��ا أْط��ع��م ل��م ش��ئ��ِت وإن س��واك��ُم ال��ن��س��اء ح��رَّم��ت ش��ئ��ِت ف��إن

الرباب: يف ويقول

اإلن��ش��اد ف��ي ق��ل��ت م��ا أت��ان��ا ق��د وق��ال��ت: ال��رب��اب ت��ع��ت��ب أرس��ل��ت
وت��الدي وط��ارف��ي أه��ل��ي ث��م ن��ف��س��ي ف��داؤك ت��غ��ض��ب��ي ال ق��ل��ت:
م��ع��ادي ح��ل��ل��ت إذا وب��ن��ج��ٍد داري ت��ه��ام��ة ت��ك��ن ت��ع��ودي إن
ال��ت��ع��داد ك��ث��رة م��ن ذري��ن��ي ِس ال��ن��ا س��ائ��ر م��ن إل��يَّ أه��وى أن��ت
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عبدة: يف ويقول

َك��رُب وال رخ��اءٌ يُ��س��ل��ي��ه ه��و وال ال��ق��ل��ُب م��ودتَ��ِك ي��ن��س��ى م��ا أع��بْ��دُة
ق��رُب وال ن��أي��ِت إن دار بُ��ع��د وال ع��داوٍة ذي ك��اش��ٍح واش ق��ول وال
ح��بُّ يُ��ق��ارب��ُه م��ا ح��بٍّ��ا ول��ك��ن أص��اب��ه��ا ل��دي��ك نُ��ع��م��ى م��ن ذاك وم��ا
ذن��ب أب��ًدا ل��ه ي��وج��د ال ث��م ي��ت��ب ت��ائ��ب ت��وب��ة ع��ب��د ي��ا ت��ق��ب��ل��ي ف��إن
َص��ع��ُب غ��ي��ُرك��م رام��ن��ي م��ا إذا وإن��ي ه��وي��ت��ُم ف��ي��م��ا ع��ب��ُد ي��ا ل��ك��م أَِذلُّ
ص��بُّ َك��ِل��فٌّ ب��ك��م ق��ل��ب وي��أِص��رن��ي ��ن��ي ف��ت��ع��قَّ ال��ه��وى ف��ي ن��ف��س��ي وأع��ذل
ل��بُّ وال ع��ن��دي ص��ب��ر ال ول��ك��نَّ��ه راح��ة ي��وات��ي��ك ال ��ن ع��مَّ ال��ص��ب��ر وف��ي
ت��ص��ب��و وال ال��ح��ل��ي��م تُ��ص��ب��ي ��م��ٌة م��ن��عَّ َط��ف��ل��ٌة ال��م��ح��اج��ر ب��ي��ض��اء وع��ب��دة
ِت��ْرُب: ل��ه��ا ك��ل��ه��ن ُغ��رٍّ ن��واع��م ألرب��ٍع ق��ال��ت ي��وم ب��ن��اٍس ول��س��ُت
ع��ت��ب؟ ب��ه ع��ل��يَّ أم أخ��رى أَُع��لِّ��َق ص��دودُه ك��ان ف��ي��م ش��ع��ري ل��ي��ت أال

زينب:15 يف ويقول

زي��ن��ب واألح��ادي��ث ��ي ه��مِّ وأك��ب��ر ��ٌة ج��مَّ واألح��ادي��ث ن��ف��س��ي أُح��دِّث
ت��غ��رب ال��ش��م��س إذا ذك��راه��ا وأُْح��ِدث ذك��رت��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��م��س ط��ل��ع��ت إذا

أسماء: يف ويقول

َح��َس��ن��ا ب��ع��دك��م ش��ي��ئً��ا ال��ع��ي��ن ت��ر ول��م ح��ب��ك��م م��ث��ل ش��ي��ئً��ا ال��ق��ل��ُب يُ��ح��ب��ِب ل��م
ق��ط��ن��ا16 أو األح��ب��اب م��ن ش��طَّ ك��ان م��ن ق��رَّب��ك��م ال��ل��ه م��ا إذا ن��ب��ال��ي إن م��ا
س��ك��ن��ا ل��ن��ا ك��ن��ت��م دارك��م دن��ت وإن ن��أيُ��ك��م ال��ق��ل��َب أص��اب ن��أي��ت��م ف��إن
زم��ن��ا ع��نَّ��ي��ِت��ن��ي ف��ق��د ت��ج��ودي وإن ب��خ��لُ��ك��م ال��ق��ل��َب يُ��س��لِّ��ي ال ت��ب��خ��ل��ي إن

هند: يف ويقول

ه��ن��ِد ه��ج��ر ع��ل��ى ل��ي ص��ب��ر ال ربِّ ه��ج��ري: ت��ط��اول إذ ق��ل��ت ول��ق��د
َج��ْه��دي ف��وق وزادن��ي وب��ران��ي ع��ظ��م��ي وأوه��ن ��ن��ي ش��فَّ ق��د ربِّ
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وب��ع��دي ق��ب��ل��ي ال��رج��ال أح��بَّ ق��د أم��ر ب��ب��دع��ة ل��ه��ا ح��بِّ��ي ل��ي��س
ي��ف��دي ن��ف��َس��ك األن��ام ج��م��ي��ع م��ن س��واك��م أُح��بُّ م��ن ال��ل��ه ج��ع��ل

النوار: يف ويقول

س��ارا م��ن أو َح��لَّ م��ن ف��دن��وت��م، ق��رَّب��ت��ك��م ال��ن��وى إذا أب��ال��ي، ال
ق��ص��ارا دن��وِت إذا وأراه��ا ط��واٌل ن��أي��ِت إذا وال��ل��ي��ال��ي

عمرة: يف ويقول

وتْ��را ل��ن��ا ت��رٍة ب��ال ح��م��ل��ت ب��ه��ا ك��ل��ف��ت أود ب��ن��ي إح��دى
ِب��ك��را وال ُخ��ل��ق��ت ث��يِّ��بً��ا ال ح��بَّ��ُك��م أح��ب��ب��ت م��ا وال��ل��ه

عثمة: يف قوله تقدم ما كل من وأظهر

ف��اع��ل��م��ي ل��غ��ي��رك وص��ٍل إل��ى ق��ل��ب��ي ه��ف��ا وال ع��ث��ي��م ي��ا ع��ه��َدك خ��ن��ت م��ا

بعضها َكذَب فإن صحيحة، الدعاوى هذه كل تكون أن السادة أيها يمكن وال
والغواني يمينًا، غانية لكل يُقِسم ماهر محتاٌل إذن فهو البواقي، كذب عىل دليًال كان

التصديق.17 رسيعة
التقلب، منه وعهدن ن، التلوُّ فيه عرفن النساء أن عىل يدل ما شعره يف جاء قد رابًعا:

قوله: ذلك فمن

ل��ع��ج��ب��ت��ا دون��ه م��ا خ��ل��ي��ل��ي ت أب��ص��ر ل��و م��م��ا ع��ج��ب��ُت م��ا ع��ج��بً��ا
وه��ج��رت��ا؟ ج��ف��وت��ن��ي ق��د ول��م��ا ال��ت��ج��نِّ��ي ف��ي��م : ال��ص��ف��يِّ ل��م��ق��ال
ف��ع��ل��ت��ا م��ا ف��ت��ات��ه��ا: ق��ال��ت ـ��ك��اك؟ أب��ـ ال��ذي م��ا ف��ق��ل��ت: ب��ك��اءٍ، ف��ي
أن��ت��ا ذل��ك اخ��ت��رت رأت��ن��ي: إذ وق��ال��ت ِض��راًرا رأس��ه��ا ول��وت
وم��ِل��ْل��ت��ا وص��ل��ن��ا وت��ن��اس��ي��ت غ��ي��ري ب��ال��م��ودَّة آث��رت ح��ي��ن
ح��ل��ف��ت��ا إذ م��ص��دَّق ب��ل��س��ان ت��س��ت��ب��ي��ن��ي م��ازح ق��ول ل��ي ق��ل��ت
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ُخ��ِب��رت��ا ث��م ُع��وِش��ْرَت وش��ق��ائ��ي َج��دِّي ش��ؤم ف��م��ن ف��اخ��بُ��ري ع��اش��ري
ق��ل��ت��ا ك��ن��ت ك��م��ا ت��ك��ن ل��م َط��ِرًف��ا م��ل��وًال َخ��ب��رن��ا إذ ف��وج��دن��اك
وص��ل��ت��ا ق��د رثَّ��ُه ك��ن��ت ب��ع��دم��ا ح��ب��ل��ى ل��ت��ص��رم ل��ي وت��ج��لَّ��دت
ُخ��ن��ت��ا18 ث��م ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ال��ذي وال��ود ��ب ب��ال��م��ح��صَّ ال��ع��ه��د ف��اذك��ر
غ��درت��ا ث��م ع��مِّ ي��اب��ن ه��دت��ن��ي ع��ا م��ا ب��أول ذا م��ا ول��ع��م��ري
ِن��ل��ت��ا19 ك��ن��ت ال��ذي غ��ي��ر م��ن��ي ه��َر ال��د ت��ن��ال ال أن ع��ل��يَّ ف��ح��راٌم
ِم��ت��ا رأي��ت��ك ول��و وع��ي��ش��ي ال ف��ق��ال��ت: ج��م��ي��ًال، ع��ف��ًوا م��ه��ًال ق��ل��ت:

معشوقاته: بعض عن الحديث يف ويقول

ت��س��ج��م: ب��ه��ا ت��ط��رف إن وال��ع��ي��ن ب��ه��ا رح��ي��ل َج��دَّ وق��د ق��ال��ت
ب��ال��م��وس��م ع��م��رت إن نَ��ل��َق��ك ل��ن��ا وي��ؤذن ال��م��وت ي��ن��س��ن��ا إن
األق��دم ع��ن األدن��ى ي��ص��رف��ك َم��لَّ��ٍة ل��ذو وال��ل��ه إن��ك

بعضهن: عن الحديث يف أيًضا ويقول

األي��ه��م: ال��ك��ث��ي��ب ع��ق��د ف��ي ك��ال��رئ��م ع��ن��ده��ا رداح آلن��س��ة ق��ال��ت
واألع��ظ��م ��ه م��خِّ ف��ي وش��رك��نَ��ه ف��ؤاده ال��ح��س��ان م��ن��ح ال��ذي ه��ذا
م��ت��ق��س��م ه��وى ذو ل��ي ب��دا ف��ي��م��ا ذن��ب��ه ي��غ��ف��ر وال��ل��ُه ب��ه ع��ل��م��ي
األق��دم ال��وص��ال ذي خ��ل��ة وي��ب��ت ال��ه��وى األدن��ى إل��ى ي��ن��ازع��ه َط��ِرف

كقوله: عليه، وعتبهن له، شتمهن يذكر لقد حتى املعنى، هذا يف شعره كثر وقد

ي��س��ي��ر ل��ك��م ح��ي��ي��ت م��ا ج��دي��د وودي ع��ه��دي ع��ن ح��ل��ت وق��ال��ت:
ال��خ��ت��ور ل��ي ت��ب��ي��ن وق��د ي��زرك ل��م م��ن وزرت ال��وش��اة وط��اوع��ت
أم��وُر ع��م��ًدا ل��ي م��ن��ك وب��ان��ت رع��ي��ن��ا ك��م��ا ال��وداد ت��رع ول��م
ك��ف��وُر ص��ال��ح��ٍة ل��ك��ل وأن��ت تُ��ث��ب��ه��ا ول��م ال��ق��روض تَ��ج��ِز ول��م
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قوله: يف بالتقلُّب، ح ورصَّ ن، بالتلوُّ نفُسه أقر وقد

ه��ج��را ل��ه��ا يُ��ط��ي��ق ال ف��أم��س��ى ص��ح��ي��ًح��ا م��س��ل��ًم��ا ال��ف��ؤاد ك��ان ل��ق��د ل��ع��م��ري
��را وال��ضُّ ��ق��م ال��سُّ أورث��ت��ه ف��ق��د دءوًال ال��ه��وى ف��ي ق��ب��ل��ك ك��ان ودوًدا ف��ج��ازى
وال��ك��ف��را ال��ظ��ل��م أخ��ط��أت��م ف��م��ا ص��وابً��ا ف��ح��ك��م��ت��ُم ُح��كِّ��م��ت��ُم أَن ال��ح��ق أف��ي

املزني: قرط بن مرضس قول من السادة أيها هذا وأين

ص��دوُق ال��م��ش��َع��رات ال��ه��داي��ا وربِّ أن��ن��ي أي��ق��ن��ِت ال��ع��ل��م ت��ع��ل��م��ي��ن ول��و
ط��ري��ق ع��ل��ي��ِك إال أح��ٍد إل��ى وم��ال��ُه ع��ن��ك ال��ط��رف َس��َواَم أذود
َرُم��وُق ل��ل��رج��ال ال��رج��ال وب��ع��ض ف��اس��أل��ي تَ��خ��بُ��ري��ن��ي ��ا ل��مَّ ك��ن��ت ف��ِإن
رف��ي��ق؟ ال��رح��ال ف��ي رح��ل��ي ذم وه��ل ص��ح��ب��ت��ُه خ��ل��ي��ل م��ن ق��الن��ي ه��ل َس��ل��ي
ع��م��ي��ق ال��ِف��ج��اج َم��ْخ��ِش��يُّ اغ��ب��رَّ إذا ص��ح��اب��ت��ي ال��ك��رام ال��ق��وم يَ��ْج��ت��وي وه��ل

بها سما التي امليزة هي ما — الحب يف كذبه لكم بينت وقد — شعري ليت فيا
الشعراء؟ به وآمن النساء، شعره َسَحر أَْن يف الرس هو وما ذكره؟ بها وسار شعره،

هوامش

للمؤلف. قصيدة من األبيات هذه (1)
بمدسة والتحق القاهرة، سكن ثم سنرتيس يف الحكيم حسني الشيخ ولد (2)
مدرًسا وعني العاملية، شهادة منها نال ثم الرشعي، القضاء فمدرسة ماهر باشا عثمان
الواصفية املدرسة يف سنة فقىض اإلسالمية، الخريية الجمعية بمدارس العربية للغة
الجمعة يوم هناك نحبه قىض ثم الثانوية، دسوق مدرسة يف أشهر وبضعة ببورسعيد،
السبت مساء القاهرة إىل نقل ثم ،١٩١٨ سنة ديسمرب ١٣٣٧ / ١٣ سنة األول ربيع ٩

األحد. مساء بها فدفن
الحديث، وحالوة الوجه، وصباحة الخلق، حسن يف اآليات آية — هللا رحمه — وكان
أسبوع يف معه فقدته الذي مبارك سيد شقيقي غري عندي يعدله ال وكان الرأي، وأصالة
وكان رجعة، لها قدَّر وال غربة لها هللا ردَّ ال اإلسبانية ى بالُحمَّ مًعا موتهما وكان واحد،
األمثال. بشجاعته لرضبت عاش ولو عزيمة وأمضاهم بأًسا، الفتيان أقوى من سيد أخي
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القارئ يجدها العربي الشعر غرر من غرة وهي ، ُكثريِّ تائية من األبيات هذه (3)
العشاق». «مدامع كتاب يف كاملة

النفس، يهذِّبان قد والفلسفة العلم أن ضيف أحمد الدكتور األستاذ يرى (4)
ال ثم الفجور، موجبات وال الفسق، أسباب من الحضارة تكون فال الطبع، ويلطفان

الغرام. يف منه أثبت وال الحب، يف الحرضيِّ من أصدَق البدويُّ يكون
الحرضيني، من وأمثاله ربيعة أبي ابن عىل تنطبق ال أنها غري جميلة فكرة وهي
يف رأيهم يرون ال ثم النظر، وبعد العلم، َسعة يف الفالسفة يشاركون منهم كثريًا فإن

النفس. وزجر الهوى كبح يف الفضل يرجع وإليهما والزهد، التقشف
ينتفع وال العفاف، يف ب ترغِّ وال الطهر، إىل كلها تدعو ال الفلسفية املذاهب أن عىل
وشبابه وجهره، ه رسِّ يف إليها، والداعني أربابها، من يرص لم ما أثًرا بأحسنها املرء

والفساد؟ العلم بني الحوارض تجمع فلماذا وإال ومشيبته،
أرسع. الركب: أَِفد (5)

بالبقيع. موضع وهو: الصور، مثنى الصوران: (6)
يقمن الالئي الوصائف هنا: وهي ومنصفة، منصف جمع الخدم، املناصف: (7)

الحسان. بخدمة
والحقد. العداوة هو أو الثأر، الذحل: (8)

قوله: يف ربيعة أبي ابَن عاب ًا ُكثريِّ أن ذكروا ولقد (9)

ُع��َم��ِر ف��ي ال��ط��واَف َل��نُ��ف��س��َدنَّ ت��ح��دث��ه��ا: ل��ه��ا ل��ت��رب ق��ال��ت
خ��ف��ر ف��ي أخ��ت ي��ا اغ��م��زي��ه ث��م ل��ي��ب��ص��رن��ا ل��ه ت��ص��دِّي ق��وم��ي
أث��ري ع��ل��ى ت��س��ع��ى اْس��بَ��َط��رَّْت ث��م ف��أب��ى غ��م��زت��ه ق��د ل��ه��ا: ق��ال��ت

قبَّحت لكنت أهلك، هرَّة الشعر بهذا وصفت أنك ولو بنفسك، تنسب إنما له: وقال
وأشار — هذا قال كما واالمتناع، والبخل واإلباء، بالحياء الحرة توصف إنما الهجر، وقلت

األحوص: إىل

أدور ح��ي��ث درت م��ا ب��أب��ي��ات��ك��م ج��ع��ف��ر أمَّ أرى أن ول��وال أدور
س��ي��زور أن ب��د ال يُ��زر ل��م إذا ال��ه��وى ذا ول��ك��ن زوَّاًرا ك��ن��ت وم��ا
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ل��ف��ق��ي��ر م��ع��روف��ه��ا إل��ى وإن��ي ج��ع��ف��ر أمُّ م��ع��روَف��ه��ا م��ن��ع��ت ل��ق��د

قوله: يف أيًضا عتيق أبي ابن ذلك عليه الحظ وقد

األغ��ر ب��ي ي��ع��دو ال��م��ي��ل ق��ي��د دون أَبْ��َص��ْرنَ��ن��ي يَ��نْ��َع��تْ��نَ��ِن��ي ب��ي��ن��م��ا
ع��م��ر ه��ذا ب��ل��ى ال��وس��ط��ى: ق��ال��ت ت��ع��رف��ن��ه؟ أم��ا ال��ك��ب��رى: ق��ال��ت
ال��ق��م��ر؟ ي��خ��ف��ى وه��ل ع��رف��ن��اه، ق��د ت��ي��م��تُ��ه��ا وق��د ال��ص��غ��رى ق��ال��ت

يف ربيعة أبي البن وليس عتيق، أبي ابن من وضالل ُكثرَيِّ من خطأ هذا أن وعندي
من ونصيبًا نسيبه يف أثًرا الشاعر لجمال فإن دمامته، يف ُكثريِّ رأي يتبع أن صباحته

هناك. فانظره الثالثة، املحارضة يف ذلك أوضحت وقد تشبيبه،
الحب. أسقمه القلب: تبل (10)

حواصن. ونساء العفيفة، املرأة والحاصن: الحصان (11)
اْلَزميه. حياءك: اْقنَي (12)

صاحب. وال امرأة عىل يثبت ال الذي املتقلب هو الَطِرف: (13)
العذب. املاء غراب: وزن عىل النقاخ (14)

عتيق أبي ابن أن بها تشبيبه سبب وكان الجمحية، موىس بنت زينب هي (15)
وأماله عمر، قلب شغل ما وجمالها وأدبها عقلها من ووصف فأطراها، يوًما عنده ذكرها
وقال عليه، وسخط المه عتيق أبي ابن ذلك بلغ فلما بها، وشبَّب الشعر فيها فقال إليها

املساءة: عليه عطف وقد ربيعة أبي ابن فقال عمي؟ ابنة يف الشعر أتقول له:

ك��ف��ان��ي ق��د م��ا ع��ت��ي��ق ي��ا ب��ي إن ب��ي ال��ذي ح��س��ب��ي ع��ت��ي��ق ت��ل��م��ن��ي ال
ل��إلن��س��ان ال��ش��ي��ط��ان م��ث��ل أن��ت ل��ي زي��ن��ت��ه��ا وأن��ت ت��ل��م��ن��ي ال
ال��ع��ي��ن��ان ق��رَِّت ال��س��ف��ح ل��ي��ل��ة ن��ظ��رن��ا ع��ت��ي��ق ي��ا ب��ع��ي��ن��ي��ك ل��و

يقول: إذ النساء؛ أجلها من نيس أنه القصيدة هذه يف زعم وقد

ب��ل��س��ان��ي م��ازًح��ا ق��ل��ت م��ا غ��ي��ر ن��ص��ي��بً��ا ع��ن��دي ل��ل��ن��س��اء ت��دع ل��م
ب��ال��غ��وان��ي م��غ��رًم��ا ك��ان ب��ع��دم��ا س��واه��ا ال��ن��س��اء ق��ل��ب��ي وق��ل��ى
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قام. قطن: بعد. شط: (16)
مقدمتهم: ويف البيان، وأساتذة األدب، شيوخ من كثري الرأي هذا عىل وافقنا قد (17)
األستاذ ذلك يف وخالفنا ضيف، أحمد الدكتور واألستاذ القاياتي مصطفى الشيخ األستاذ
الحب، يف الكذب عىل يدلُّ ال املعشوقات َد تعدُّ أن يرى فهو النجار؛ الوهاب عبد الشيخ
يكون وال الغد، يف الودَّ غريَها يصفي ثم الغانيات، إحدى إىل يومه يف املحب يخلص فقد
ثم الغواني، لبعض حبه يف يَفنى قد بل الثاني، ه ودِّ يف متَّهًما وال األول، حبه يف كاذبًا

قيل: كما إليها، يعود ثم عنها ينرصف

ص��ب��ر ل��ه ل��ي��س ق��ي��ل: ح��ت��ى وزرت��ك ال��ه��وى ي��ع��رف ال ق��ي��ل: ح��ت��ى ه��ج��رت��ك

تقلُّب وأمثاله ربيعة أبي ابن من هذا أن النجار الشيخ األستاذ فضيلة يرى أال ولكن
َمن وفيٍّا أيعد الكذب؟ بعض فهو الكذب كلَّ يكن لم إن وإنه ، الودِّ يف وتلوُّن الحب، يف

لبعيد! هذا إن وفاء؟ ذا يكن لم من صادًقا أَويحسب جديد؟ حب يف يوم كلَّ قلبُه
«حديث كتابه يف ربيعة أبي ابن لحب حسني طه الدكتور أستاذنا عرض وقد هذا،
ه، بحسِّ يحب كان وإنما بقلبه وال بعقله يحب يكن لم أنه فذكر ص١٤٣، ج٢ األربعاء»
تستطيع ال للرجل لة مكمِّ أنها عىل إال املرأة يتصور يكن لم أنه قرر ثم غري، ليس ه وبحسِّ
وحَده، املاديِّ معناها عىل الجنسية الصلة هذه يقرص يكن لم وأنه بدونه، تعيش أن

الحياة. أطراف جميع متناولة واسعة يريدها كان وإنما
ِبِمنًى. الجمار رمي موضع املحصب: (18)

تنال. ال أن عىل فحرام قوله: يف زائدة «ال» أن الظاهر (19)
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متني وال الحب، صادق يكن لم ربيعة أبي ابن أن السالفة املحارضة يف بيَّنا السادة: أيها
وجماله الرائع، شبابه ذلك عىل ساعده باألوانس، فتَّاًكا للحرائر، هتَّاًكا كان وأنه الصبابة،

الحور. ومالعبة الغيد، ملداعبة وقته يتسع أن شأنها من كان طائلة وثروة الفاتن،
الحكم يصح ال أنه من به ونؤمن نعرفه ما لوال ذلك، يف القول نطيل أن بنا كان وما
علمنا وقد فؤاده، وخطرات قلبه، دقات عىل الوقوف بعد إال ناثر، نثر أو شاعر، شعر عىل
نذكر أن إال يبق ولم الصبابة، من ونصيبه الحب، من ربيعة أبي ابن مبلغ سلف مما
وميوله النفسية، لحالته وفًقا طابع؛ من وألسلوبه ميزة، من لشعره يكون أن يجب ما
أن إىل داعيًا ذلك كان وكيف عشقه، يف وتالعبه حبه، يف تلوُّنه أثر نبني وأن الشخصية،

عداه. ا عمَّ وتفضله غريه، عن تميزه صفة لشعره يكون
لكم أبني أن بعد إال عنه، اللثام وأميط ذلك، عن الغطاء أكشف أن أشأ لم أني غري
إذا فإني ألدبه؟ وتقديرهم شعره عىل حكمهم كان وكيف قبلنا، من الناس فهمه كيف
أقول: بأن جديًرا كنت الجادة، عن وانحرافهم الصواب، من بُعدهم فبينت ذلك فعلت
ابن فهم يف وسلكت حسنة، بدعة وابتدعت جميًال، أثًرا وأحدثت جديًدا، عمًال عملت إني
ال يقول: من أخطِّئ بأن جديًرا وكنت نعم، قبل. من الناس يسلكه لم سبيًال ربيعة أبي

للقديم. تتميًما الجديد إىل للداعني نصريًا أكون وأن الشمس، تحت جديد
كل أن اعتقادي مع وفكرهم، األسالف أدب أحرتم وأنا إليه، وأسعى ذلك أعمل
كتبها التي صحيفة السبعني وأن التكميل، إىل مفتقر للتهذيب، قابل الكون يف يشء
إذ شخصه؛ وتعرفنا حقيقته، لتفهمنا تكن لم ربيعة أبي ابن عن «األغاني» صاحب
ال لهم وتبعيتنا ألسالفنا بنوَّتنا وأن أساس، غري عىل مبنية نظام غري عىل موضوعًة كانت
يكن وإن — للولد فإن يهذبوه، لم ما وتهذيب لوه، يكمِّ لم ما تكميل وبني بيننا يحوالن
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عظم مهما للوالد وليس وعينه، أبيه قلب غري بها، يبرص وعينًا به، يفقه قلبًا — أبيه رسَّ
ال كما عليها. هو يحكم كما األشياء عىل الحكم إىل ابنه يضطر أن قدره، وجلَّ أمره،
نظر من أهدته فيما الطبيعة يعق أن بره، يف وصدق بنوته، يف أخلص مهما للولد ينبغي

تدبري. من ومنحته

قائًال وأن واستحسنه، ربيعة أبي ابن شعر سمع عباس ابن أن علمت قد السادة: أيها
عن نسألك البالد أقايص من اإلبل أكباد إليك نرضب فإنَّا عباس! بن يا هللا هللا له: قال
سمعت ما تاهلل فقال: فتسمعه؟ سفًها فينشدك قريش من ُغالٌم ويأتيك فتعرض؛ الدين
كثري، الشعراء أن غري الشعر، مستجاد شاعٌر ربيعة أبي ابن أن ذلك من فعلمت سفًها!

به؟ عرف الذي اإلبداع هو وما سلكها؟ التي سبيله وما بينهم؟ من هو فمن
كانت الذي هذا فقال: ربيعة، أبي ابن تشبيب من شيئًا سمع الفرزدق أن وبلغني
أدر ولم شيئًا، هذا من أفهم فلم عليه. هذا ووقع الديار، وبكت فأخطأته تطلبه الشعراء

فأخطأته؟ تطلبه الشعراء كانت الذي هذا قوله: يف اإلشارة اسم عليه يدل الذي ما
فيتذاكرون إليه الناس يجتمع الفقهاء من رجل بالكوفة كان أنه أيًضا وبلغني
ترىض بمن له: فقالوا نه، فهجَّ مجلسه يف ربيعة أبي ابن شعر يوًما ذُكر وأنه العلم،
يزعم فيمن تقول ما لحماد: فقالوا هذا، رضيت قد فقال: الراوية، حماد بهم ومر حكًما؟
به نصنع قالوا: إليه، بنا اذهبوا هذا؟ أين فقال: شيئًا؟ يحسن لم ربيعة أبي بن عمر أن
ربيعة أبي ابن أن فعلمت عمر! من أمثل هو بمن تأتي لعلَّها أمه عىل ننزو فقال: ماذا؟
الفحش عىل منه النيل يف اعتمدوا أعدائه بعض وأن تقديره، يف الناس اختلف شاعر

والسباب.
الشعر؛ إال يشء كل يف عليها بالتقدم لقريش تُقرُّ كانت العرب أن أيًضا وسمعت
بالشعر الشعراء لها فأقرَّت ربيعة، أبي بن عمر كان حتى به، لها تُقرُّ ال كانت فإنها
قومه، شأن من رفع مجيد، شاعر أنه إال أيًضا هذا من أفهم فلم شيئًا، تنازعها ولم أيًضا

آبائه. مجد وأكمل
الحبَّ فإن املحبني، يف هو ومن فأقول: محب، أنه آخر طريق من سمعت وربما

مذاهب؟ للنسيب فإن املشببني، يف هو ومن فأقول: متغزل، ناسٌب أو درجات؟

يبعدني ما له، الناس وصف من وأقرأ ربيعة، أبي ابن أخبار من أسمع زلت ما وكذلك
فيما املتقدمني العلماء لبعض مسهبًا حديثًا رأيت حتى شعره، عىل والحكم فهمه، عن
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أراد ، علميٌّ حديث األغراض، جديد من وابتدعه املعاني، نادر من ربيعة أبي ابن ابتكره
ويضلون األدب، فهم يف يعتسفون كيف الناس يعلِّم أن — عنه هللا عفا — كاتبه به
إذا حتى ماء، الظمآن يحسبه بقيعة كرساب أنه بيد طويل حديث الشعراء: تقدير يف
ويمتع بذكره، األدب يكرم أنه «األغاني» صاحب ظن خادع، حديث شيئًا، يجده لم جاءه

حرًفا. منه يغادر ولم كلمة، منه يغفل فلم بنقله، األدباء
قارئ عىل يعود رضر أي تعلموا حتى وأناقشه؛ الحديث ذلك لكم أنقل أن رأيت وقد
تعرفوا وحتى الطيب، من الخبيث يميز وممن الحكم، أهل من يكن لم إن الكتب، تلك
علم أنه منهم ظنٍّا أعمالهم، من الفراغ وبعد بيوتهم، يف األدب يدرسون الذين أولئك خطأ
الفكر ويروض إليها، يرجع مكتبة للمرء يكون أن ودركه فهمه يف يكفي بسيط، كمايلٌّ
والشعراء! الكتاب ينقدوا وأن األدب، يف يؤلفوا أن ذلك بعد ألنفسهم يبيحون ثم فيها،

يف ننظر لم إن للغة، بقاء وال لألدب، حياة ال أن جميًعا الناس يعلم وحتى نعم،
ونشطوا خمولهم، بعد نبهوا وكيف وأدبهم، أدبنا بني الفرق فنعرف األدبية، غرينا حياة
كذلك، نحن نصل حتى إليه، وصلوا ما إىل أوصلتهم التي السبل هي وما فتورهم، بعد
يف آباؤنا عاش كما ظلهم يف نعيش أن وال دونهم، ونحن بأجدادنا نفخر أن نريد ال فإنا
وبأنفسنا، أنفسنا، يف نحيا وأن فكري، وتراث أدبية، ثروة لنا تكون أن نريد بل ظلهم،

واألحفاد. األبناء بها يتغنى خالدة، طيبة حياة
عن بكار بن الزبري عن — ربيعة أبي ابن يرتجم وهو — «األغاني» صاحب نقل

قال: أنه مصعب عمه

وشدة الشعر، بسهولة وبرعهم نظراءه وفاق الناَس ربيعة أبي بن عمُر راق
للحاجة، والقصد املصدر، وصواب املعنى ودقة الوصف، وحسن األرس،1
ة وعفَّ النساء، ومخاطبة العزاء، وحسن القلب، وإنطاق الربع، واستنطاق
وطالوة اليقني، موضع يف الشك وترجيح الحجة، وإثبات االنتقال، وقلة املقال،
وأحسن العذال، عىل املساءة وعطف العلل، ونهج الغزل، وفتح االعتذار،
وإن أورى، قدح إن الصفاء، وصدق الخرب، واخترص املنازل، وبخل التفجع،
النوم، وأرس بغرة، يعتذر ولم خربة، عن وأقدم أشجى، تشكى وإن أبرا، اعتذر
فأربى، الهوى وقاس ل، وقوَّ ل وسهَّ الشباب، ماء وحري السري، وأغذ الطري، وغم
الحب وأعلن وحذَّر، الرسل، نعت وأبرم وطرفه بسمعه وحالف وأْخىل، وعىص
ورضب الحديث وجنى النوم، وأنتج ، وأسفَّ وألحَّ وأظهره، به وبطن وأرسه،
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واستبكى قاتله، وأعلن الوفاء، من بالرجاء وقنع صعبه، وأذل لبطنه، ظهره
فصيًحا. كله هذا بعد وكان قتاله، وأهدر ِمنًى رهن وأغلق النوم، ونفض عاذله،

املرء يجيب أن يحسن وهل منه؟ وضوًحا وأقل الكالم، هذا من أغمض رأيتم فهل
ربيعة؟ أبي ابن شعر عن سئل إذا هذا بمثل

هذا فهم يف عنتًا لقيت وأني استطعت، ما اإلصالح إال أريد ال أني تعلم إنك اللهم
عليه ويصعب فهمه، عليه يشق من فيه يتورط أن أخىش وأني الغامض، املبهم الحديث
باملثال. رشحه يف فأطال بإبهامه: وأحس بغموضه، شعر قد نفسه املؤلف فإن دركه،

ستٍّا ذاكرته ل يحمِّ أن يستطيع الذي ذا فمن ، بنيِّ واضٌح كالٌم هذا أن ولنفرض
يف الفهم من النحو هذا أِلْفنا لو الطامة تكون كانت وما واحد؟ لشاعر صفة وأربعني
واملصطلحات العديدة، األلقاب لهذه اللغة تتسع أكانت وحكمائنا؟ وشعرائنا كتابنا تقدير
وتباين أنواعها، اختالف يف النحو هذا عىل الفنون لدراسة وقتنا يتسع كان أم الكثرية؟

الضالل! يف وأمعن الخطأ، يف الكاتب تورَّط ما ولشدَّ هيهات! أشكالها؟

لنا ل يخوِّ فهًما ولنفهمها الكلمة، تلك يف النظر إىل ولنعد جانبًا، تأنيبه فلنرتك ولكن
يرد. ال صارًما حكًما عليها، الحكم

لم كلها الصفات بتلك انفرد ربيعة أبي ابن أن يشء كل قبل كالمه معنى أليس
من وفاق الناس، بها بهر فكيف وإال مزاحم؟ عليها يزاحمه ولم مشارك، فيها يشاركه
فهمه. يف واهًما حكمه، يف خاطئًا كان وإال ذلك غرضه يكون أن بد ال النظراء؟ أجلها
هو ذلك فإن ربيعة، أبي ابن خواص من أنها إال الصفات تلك من يريد أال يجب نعم،
الكاذبني؟ من كان أم أصدق فلننظر وإذن القلم، أجله من ُسلَّ وما الحديث، موضوع

دراسة ربيعة أبي ابن شعر يدرس لم املؤلف ذلكم أن السادة: أيها أوًال أالحظ وإني
الشاهُد يكون وأن مواضعه، يف الكلم وضع عىل قادًرا وتجعله الصحيح، الحكم من تمكِّنه
بقوله: مصدره وصواب معناه لدقة يمثل رأيناه فقد يدعيه؛ ملا وطبًقا يزعمه، ملا َوفًقا

وال��م��ن��زال2 أس��م��اء م��ن وال��رب��َع ال��ُم��ْح��ِوال ال��ط��ل��ل ن��ح��يِّ ع��وج��ا
ي��ؤه��ال3 ب��أن ال��ع��ه��د ت��ق��ادم ي��ع��دُه ل��م ال��ب��وب��اة ب��ج��ان��ب
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التعقيد يف أمره من كان شعر هو وإنما الدقيق؛ املعنى ذي الرائع بالكالم هذا وليس
فيعدوه يؤهل لم أنه يعني إبراهيم: بن إسحق فقال وتأويله؛ فهمه يف الناس اختلف أن
تقادم عليه يخىش ال حتى يؤهل لم الذي املنزل فإن سقيم، فهم وهو العهد، تقادم
أي يؤهل؛ بأن يحيِّيه املدنيني: بعض وقال الدموع، لتذراف وال للتحية، أهًال ليس العهد،
بقوله: املصدر وصواب املعنى لدقة الكاتب مثل لو أوىل وكان أنسب، وهو بذلك، له يدعو

ي��ذك��ر4 ك��ان ال��ذي ال��م��غ��ي��ريُّ أه��ذا ألخ��ت��ه��ا: وق��ال��ت ب��م��دراه��ا أش��ارت
ي��ت��غ��ي��ر ق��د واإلن��س��ان ال��ع��ه��د ع��ن ب��ع��دن��ا ح��ال ل��ق��د إي��اه ك��ان ل��ئ��ن

بها لتفقأ إال بمدراها إليه أشارت كانت إن طالق امرأته يز: ُجمَّ الحارث أبو قال
أو ، الخلِّ يف مغموسة َسنْبُوَسَجة5 أو بالخردل، ُمطرف بنقانق إليه أشارت هالَّ عينه،
صاحبته! مودة عىل وأدل لنفسه، وأطيب له، أنفع ذلك فإن بالدهن، قة َرشِ َلْوِزينجة6

الكلم؛ بمواقع أبرص ربيعة أبي ابن نرى ه، الرشَّ األكول هذا نقد من بالرغم ونحن
وإنما عليه، وإقبالهن له، النساء هدايا يصف حتى وشبابه، فتوته عن يتحدث ال هنا فإنه

ذلك: بعد يقول ترونه أال الليايل، قواه من وهدَّت األيام، حسنه من نالت ما يذكر

��ُر7 وال��ت��ه��جُّ ��ه ن��صَّ يُ��ح��ي��ي ال��ل��ي��ل ُس��رى ل��ون��ُه غ��يَّ��ر ش��ك ال ن��ع��م ف��ق��ال��ت:
ف��ي��خ��ص��ر ب��ال��ع��ش��ي وأم��ا ف��ي��ض��ح��ى ع��ارض��ت ال��ش��م��س إذا ��ا أمَّ رج��ًال رأت
ال��م��ح��بَّ��ُر ال��رداء ع��ن��ه ن��ف��ى م��ا س��وى ظ��لُّ��ُه ال��م��ط��ي��ة ظ��ه��ر ع��ل��ى ق��ل��ي��ًال
أغ��ب��ر أش��ع��ث ف��ه��و ف��ل��واٌت ب��ه ت��ق��اذف��ت أرٍض ج��وَّاب س��ف��ر أخ��ا

رأيه، بيان يف قبل من صاحبنا ذكره ا ممَّ مصدًرا وأصوب معنًى أدق شك وال وهذا
بقوله: الصفاء لصدقه مثل ثم مذهبه. وتأييد

أَداءُ إل��ي��ه��ا وص��ل��ه��ا غ��ي��ره��ا ألن��ث��ى ل��دي��ك أم��س��ى وص��ٍل ك��ل
ال��ف��داء ل��ل��رب��اب ف��ه��ي ن��أْت أو ل��وص��اٍل دن��ت وإن أن��ث��ى ك��ل
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الصدق قيمة وما الصدق، عىل ينمُّ مما أكثر الكذب عىل يدلُّ الشعر هذا أن وعندي
يف عميقًة نظرًة نظر أنه ولو سواها؟ ويصل غريها يعرف وهو قلبه، يف والحب حبه، يف
يف صدقه عىل الداللة يف البني والشاهد الواضح، املثال إىل الهتدى ربيعة أبي ابن شعر
وقف وقد املعنى، هذا يف ربيعة أبي ابن قال ما أحسن وإليكم الغرام، يف وثباته الحب،
عابثات، بالحج وكنَّ الحمائم، كأرساب جماعاٍت جماعاٍت النساء فأقبل املناسك بعض يف

العبات: النسك ويف

ال��م��غ��ف��ال ال��ب��ريء ل��ي��ق��ت��ل��ن ول��ك��ن ح��س��ب��ًة ي��ب��غ��ي��ن ي��ح��ج��ج��ن ل��م ال��الءِ م��ن

الهوى فيطيعون باألماني: ويصلونهن بالنظرات، يرشقونهن الرجال فأخذ
ربيعة أبي وابن ذلك كل النسك، داعي ون ويعقُّ الحسن داعَي ويجيبون هللا، ويعصون
ونزوًال للهوى، طاعًة ولكن للمنسك، إجالًال أو هللا، من خشيًة ال والقلب، الطرف عفيف

يقول: ذلك ويف يحب، من لعهد ورعيًا يهوى، من بودِّ احتفاًظا الصبابة، حكم عند

أغ��ي��ُب ح��ي��ن أرع��اك ال وأن��َي ال��ه��وى أص��ُدُق��ك ل��س��ت أن��ي ي��ق��ول��ون
وق��ل��وُب م��ع��ش��ٍر م��ن أع��ي��ٌن ل��ه ت��س��اق��ط��ت ع��م��ا ع��فَّ ط��رف��ي ب��ال ف��م��ا
ل��ب��ي��ب ي��ق��ال: م��م��ن ام��رئ س��ف��اه ي��روا أن ال��ق��وم ي��س��ت��ن��ك��ف ال ع��ش��ي��ة
ل��ع��وب8 ال��ق��ي��ام ك��س��ل��ى ال��ص��ب��ا ب��ع��ي��ن ل��ُه أوم��ض��ت ن��اس��ٍك م��ن ف��ت��ن��ًة وال
ذن��وُب ع��ل��ي��ه زي��دت وق��د ف��آب ذن��وبُ��ه تُ��ح��طَّ أن ي��رج��و َح تَ��روَّ
رق��ي��ب9 وال��ف��ؤاد م��ن��ي ال��ع��ي��ن ع��ل��ى ل��ل��ه��وى ول��ك��نَّ أس��الن��ي ال��ن��س��ك وم��ا

بقوله: عزائه لحسن ومثَّل

ط��ائ��ر؟ ق��ل��ب��ك أن ح��ب��ٌل ان��ب��تَّ أو ت��ب��اع��دت ال��رب��اب دار إْن أأل��ح��قَّ
ال��م��رائ��ر10 ب��ال��رج��ال واس��ت��م��رَّت ـ��ه��وى ال��ـ وف��ارق��وا ال��ع��اش��ق��ون أف��اق ف��ق��د أف��ق
ال��م��ق��ادر11 ال��رب��اَب تُ��دن��ي أو تُ��ب��اع��د ف��إن��م��ا ال��ح��ي��اء، واس��ت��ب��ق ال��ن��ف��س زِع
ت��ع��اش��ر ال م��ن ك��م��ث��ل وِع��ْش��رت��ه��ا وص��ال��ه��ا ق��دي��م واج��ع��ل ح��ب��ه��ا أَِم��ت
ال��م��ق��اب��ر غ��يَّ��ب��ت��ه م��ن أو ال��داُر ب��ه ك��ن��ازٍح أو ي��ك��ن ل��م ك��ش��يءٍ وه��ب��ه��ا
ح��اض��ر12 ه��و وم��ن ي��ب��دو م��ن أح��ادي��ث ت��ك��ن ف��ال ال��رب��اَب ُع��لِّ��ق��ت وك��ال��ن��اس

54



الثانية املحارضة

ن عمَّ وتغاٍض يهوى، ملن تناٍس هو إنما العزاء، حسن من يشء الشعر هذا يف وليس
وأدلَّ معناه، يف منه خريًا ولعل املبتدعات؟ من يعدُّ أو الحسنات من يُحسب فكيف يحب،

الربصاء: بن شبيب قول الصبابة، عىل منه

ل��ج��وُج13 ال��َغ��م��ي��م ص��ح��راء ي��وم ن��ًوى ب��ي��ن��ه��م ف��رق ال��ح��يَّ أن ت��ر أل��م
ت��ه��ي��ج14 ال��خ��ط��وب إن َح��َزنً��ا ل��ن��ا وه��يَّ��ج��ت ن��وان��ا ع��ن ش��ط��ن��ت��ه��م ن��ًوى
وح��دوج15 ل��ه��م أح��ف��اٌض ال��ص��ب��ح م��ع ��ل��ت ت��ح��مَّ ح��ت��ى ال��ع��ي��ن��ان ت��ذرف ف��ل��م
دروج16 ال��رَّغ��ام ت��ذري ي��م��ان��ي��ٌة ع��راص��ه��م تُ��ذري ال��ح��يَّ رأي��ت وح��ت��ى
ن��ش��ي��ج17 ال��دي��ار ع��ن��د ل��ه وب��اٍك م��ع��ج��ٌب ب��ب��ي��ن��ك م��س��روٌر ف��أص��ب��ح
ف��ي��ع��ي��ج18 ال��ف��ت��ى ال��ي��أَس ي��ع��رف ف��ق��د دون��ه��ا ح��ي��ل ج��ن��ًة ه��ن��د ت��ك ف��إن

وأنشد أبرا، أعتذر إن قال: فإنه الصفات، بعض كرر أنه السادة أيها أيًضا وأالحظ
قوله: ذلك يف

ث��ارا ال��ع��ي��ن م��ن دم��ًع��ا وك��ف��ت ـ��ت س��ل��م��ـ ح��ي��ن ��ب��ت ف��رحَّ ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا
وازورارا ت��ج��لُّ��ًدا ع��نَّ��ا م��ن��ك رأي��ن��ا ال��ع��ت��اب: ع��ن��د ق��ال��ت ث��م
أَغ��م��ارا ب��ه��ا ك��ن��ا أم��وًرا ـ��ن��ا خ��ف��ـ ب��ل ع��م��ك اب��ن الِه ك��ال ق��ل��ت:
أس��ت��ارا ل��ل��ه��وى ال��ن��اس ق��ال��ة خ��ش��ي��ن��ا ل��م��ا ال��ص��دود ف��ج��ع��ل��ن��ا

قوله: فيها وأنشد االعتذار، وطالوة قال: ثم

أت��اُه إن م��ح��رًِّش��ا ب��ي ي��ق��ب��ل��ن أالَّ ب��ع��ادَي رأت إذ أرس��ل��ت
رض��اه ع��ن��دي ف��إنَّ ول��ي��ط��ع��ن��ي م��ن��ا ال��م��ق��ال��ة ي��س��م��ع أن دون
اف��ت��راه ه��واه ع��ل��ى ل��ح��دي��ٍث ع��دوٍّا ن��ف��س��ي ف��دت��ك ب��ي ت��ط��ع ال
ع��ن��اه م��ا ض��رورة أس��ي��َرْي ك وإي��ا رآن��ي ل��و م��ن ب��ي ت��ط��ع ال

عن ثانيهما ويف نفسه، عن يحدث أولهما يف أنه إال الشعرين هذين بني فرق وال
حبيبته.

اعتذر وإن أورى، قدح إن الحجة، وإثبات االنتقال، «وقلة قوله: أن أالحظ وكذلك
املوضوع، استيفاء هو غرضواحد: إىل تؤدي الصفات هذه كل أشجى.» تشكَّى وإن أبرا،
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يف أنشده ما غري تجد فال االنتقال، قلة يف أنشده ما إىل تنظر فإنك املخاطب؛ وإقناع
العاذل. ومراجعة الالئم محاورة يف فكالهما الحجة: إثبات

العربي، الشعر يف األولية امليزات من ان يعدَّ املوضوع، وتتميم الكالم، إسباَغ أن عىل
ه، حقَّ موضوع كلَّ يويف ذلك مع وهو واحدة، قصيدة يف أشياء عدة عن الشاعر يتكلم فقد
العينية قصيدته جعل اليشكري، كاهل أبي بن سويد وهذا قسَطه. وصف كلَّ ويعطي
شاعر استطاعة يف ليس أْن القارئ ليحسب حتى ألغراضه، ورشًحا لتاريخه، صحيفة
بلغ ما يشءٍ من غرضه يبلغ أن وال فيها، بسطه واحدة مسألة يف القول يبسط أن غريه،
قوله: عىل زاد ملا الباطن، سيئ الظاهر َحَسن عدوٍّا يصف أن شاء شاعًرا أن فلو منه،

يُ��َط��ع ل��م ش��رٍّا ل��َي ت��م��ن��ى ق��د ق��ل��ب��ه غ��ي��ًظ��ا أن��ض��ج��ت َم��ن ُربَّ
يُ��ن��ت��زع م��ا م��خ��رج��ه َع��ِس��ًرا ح��ل��ق��ِه ف��ي ��ج��ا ك��ال��شَّ وي��ران��ي
ان��ق��م��ع19 ص��وت��ي أس��م��ع��ت��ه ف��إذا ي��رن��ي ل��م م��ا يَ��خ��ِط��ر م��زب��ٌد
يَ��ِض��ع ال ش��ي��ئً��ا ي��ك��ف م��ا وم��ت��ى ن��ف��س��ه ف��ي م��ا ال��ل��ه ك��ف��ان��ي ق��د
يُ��دَّرع20 وداءٌ َوْخ��م َم��ْط��ع��ٌم ي��غ��ت��اب��ن��ي أن ي��ج��م��ع ب��ئ��س��م��ا
��َوع21 ال��ضُّ ي��زق��و م��ث��ل��م��ا ي��زق��و ف��ه��و ي��ح��س��دن��ي أن غ��ي��ر ي��ض��رن��ي ل��م
ف��نَ��بَ��ع22 ذُب��اٌب م��ن��ه َل��بَ��دا ي��ف��ق��دن��ي ل��و ال��ش��نء م��س��ت��س��ر
َس��َط��َع23 ال��ش��ر إذا ال��ن��ار يُ��وق��د ي��س��أم��ه��ا ال ال��ِم��ئ��رة ص��اح��ب
رق��ع24 َوْه��يً��ا وال ف��ات��ت ِت��رًة ب��ِه يُ��درك ول��م ال��داء ذرع

أغراضها، كثرت قصيدة من جزءٌ وهو السابغ، والوصف الشامل، النعت من وهذا
الوصف يف العرب طريقة لكم أرشح أن السادة أيها بي كان ولو فنونها، بت وتشعَّ
أفهمكم أن اآلن أريد ولكني فسيح، وميدان واسع، مضطرب يل لكان البيان، يف وسبيلهم
التي أبياته فليست الشعر، وهلهل القول، بسط شاعر أول ليس ربيعة أبي ابن أن فقط

فيها: يقول

ع��ل��م25 ع��ل��ى ت��ق��وال ح��ت��ى رف��ي��َق��ك��م��ا ب��ه ت��رح��ال ال ال��ل��وم ب��ع��َض خ��ل��ي��ل��يَّ
ُس��ق��م26 ع��ل��ى ف��ؤاًدا ي��دم��ل ب��ه ك��ل��ف��ت ك��ال��ذي ب��آخ��ر ي��ك��ل��ف م��ن خ��ل��ي��ل��يَّ
نُ��ع��م27 ع��ل��ى وق��ع��ت ح��ت��ى غ��رَّن��ي وال م��ق��ات��ل��ي ت��ص��اب ك��ان��ت م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
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يَ��رم��ي28 إذا ص��ي��وٍد يُ��رَم��ى إذا ��ى ُم��َوقٍّ ب��خ��ادع ح��ب��ل��ي لُ��فَّ ح��ت��ى خ��ل��ي��ل��يَّ
ال��ُع��ْص��م29 م��ن ال��نَّ��وار ي��دن��ي ب��م��ا ُرق��ي��ت ال��ه��وى م��ن خ��ل��ي��ٌل يُ��رق��َى ل��و خ��ل��ي��ل��يَّ
س��ل��م30 وال ب��ح��رب أَنْ��بُ��ْل ف��ل��م تَ��ب��اع��ْد أَِل��ْن وإن الن��ت ب��اع��دت إن خ��ل��ي��ل��يَّ

بيشء — الحجة إثبات يف املؤلف ذلكم أنشدها التي وهي — األبيات هذه ليست
فقتله، كليب زوجها عىل جساس أخوها اعتدى وقد ُمرَّة، بنت جليلة قالته ما جانب من
البيان، وساحر القول، ِبَشائق لها تبني فأخذت مأتمه. يف الدخول من كليب أخت فمنعتها
وذلك بالشجي، وأجدر بالحزن، منها أوىل وأنها أخيها، عىل ها وهمَّ زوجها، يف مصيبتَها

قولها:

ت��س��أل��ي ح��ت��ى ب��ال��ل��وم ت��ع��ج��ل��ي ف��ال ل��م��ِت إن األق��وام اب��ن��ة ي��ا
واع��ذل��ي ف��ل��وم��ي ال��ل��وم ع��ن��ده��ا ال��ت��ي ت��ب��يَّ��ن��ت أن��ِت ف��إذا
ف��اف��ع��ل��ي ع��ل��ي��ه م��ن��ه��ا ش��ف��ٍق ع��ل��ى ِل��ي��َم��ْت ام��رٍئ أخ��ت ت��ك��ن إن
أج��ل��ي وُم��ْدٍن ظ��ه��ري ق��اص��ٌم ب��ِه وج��دي ع��ل��ى ��اٍس ج��سَّ ِف��ع��ُل
أح��ف��ِل ل��م إذن ال��ي��م��ن��ى ع��ي��ن��ي ان��ف��ق��أت ع��ي��ن��ي غ��ي��ر ب��ع��ي��ن ل��و
ت��ن��ج��ل��ي أو ان��ج��ل��ت ع��م��ا ح��س��رت��ي ف��ي��ا ج��س��اس ف��ع��ل ع��ن��دي ج��لَّ
َع��ِل م��ن ج��م��ي��ًع��ا ب��ي��ت��يَّ س��ق��ف ب��ه ال��ده��ر خ��رَّب ق��ت��ي��ًال ي��ا
األول ب��ي��ت��ي ه��دم ف��ي وب��دا اس��ت��ح��دث��ت��ُه ال��ذي ال��ب��ي��ت ه��دم
ال��م��س��ت��أِص��ِل31 ب��ه ال��م��ص��م��ى رم��ي��َة َك��ثَ��ِب م��ن ق��ت��ل��ه ورم��ان��ي
ُم��ع��ِض��ِل ب��أم��ٍر ال��ده��ر ��ن��ي خ��صَّ ق��د ال��ي��وم دون��ك��ن ن��س��ائ��ي ي��ا
ُم��س��ت��ق��ِب��ل��ي ول��ًظ��ى ورائ��ي م��ن ب��ل��ًظ��ى ك��ل��ي��ب ق��ت��ل ��ن��ي خ��صَّ
بَ��َج��ِل32 ل��ي��وم ي��ب��ك��ي إن��م��ا ك��م��ن ل��ي��وم��ي��ه ي��ب��ك��ي م��ن ل��ي��س
م��ث��ك��ل��ي ق��ت��ٌل ال��ث��ائ��ر َدَرك وف��ي ش��اف��ي��ه ال��ث��ائ��ر َدَرُك
ل��ي33 ي��رت��اح أن ال��ل��ه ول��ع��ل م��ق��ت��ول��ٌة ق��ات��ل��ٌة إن��ن��ي
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ممثلني ربيعة، أبي ابن مبتدعات من جعلوه الذي للحاجة القصد هو نفسه وذلك
بقوله:

ي��ل��ت��ق��ي��ان ك��ي��ف ال��ل��ه َع��ْم��َرك ُس��ه��ي��ًال ال��ث��ري��ا ال��م��ن��ك��ح أي��ه��ا
ي��م��ان اس��ت��ق��ل إذا وس��ه��ي��ٌل اس��ت��ق��ل��ت م��ا إذا ش��ام��ي��ٌة ه��ي

تحدِّد ال التي العامة األمور من الصفات تلك أكثر أن السادة أيها أيًضا وأالحظ
قصده الذي وما األرس؟ وشدة الشعر، بسهولة أراده الذي فما طريقة، ترسم وال معنًى
لتلك ذكرها التي األمثلة لت تأمَّ ولقد الغزل؟ بفتح عناه الذي وما الوصف؟ حسن من

بقوله: الوصف لحسن مثَّل فقد غموًضا؛ منها أكثر هي فإذا الصفات،

ص��ه��ال إذ ال��م��خ��ت��ال ال��س��اب��ق وغ��رة ول��ف��ت��ت��ُه ع��ي��ن��اه ال��ري��م م��ن ل��ه��ا

املختلفة، للموصوفات املختلفة الصفات إحراز يف كان إن هنا؟ الحسن وجه فما
حصانه: وصف يف القيس امرؤ قال فلقد الجديد، باليشء فليس

تَ��تْ��ُف��ل34 وت��ق��ري��ب ِس��ْرح��ان وإرخ��اء ن��ع��ام��ٍة وس��اق��ا ظ��ب��ي أي��ط��ال ل��ه

الشنفَرى: قول منه وخري باملبتدع، أيًضا هو فما وبهائه، لروعته كان وإن

ُج��نَّ��ِت35 ال��ح��س��ن م��ن إن��س��ان ُج��نَّ ف��ل��و وأُك��ِم��َل��ْت واس��ب��ك��رَّت وج��لَّ��ت ��ت ف��دقَّ

بقوله: الغزل لفتح ومثَّل

َج��ْل��م��دا ال��ص��خ��ر ي��اب��س م��ن ح��ج��ًرا ف��ك��ن ال��ه��وى م��ا ت��در ول��م ت��ع��ش��ق ل��م أن��ت إذا

ينسب أنه عىل شاعر، نبوغ عىل دليًال يجعل أن يصح ال مشهور، معنى وهو
معناه ودقة الخرب، واختصاره وتقويله، تسهيله من ذكره فيما رأينا وكذلك لألحوص،
إال يبق فلم تُحدَّد، لم التي والنعوت العامة األوصاف من ذلك غري إىل مصدره، وصواب

عليه. دلَّت ما وابتكر عنه، أفصحت ما ابتدع أنه يظن التي الصفات يف ننظر أن

58



الثانية املحارضة

إىل وبعضها املعنى، إىل بعضها يرجع الصفات تلك أن إىل نظركم ألفت ذلك قبل وإني
الشاعر يعدُّ التي األساسية، الفكرة هنا باملعنى وأريد األسلوب. إىل منها ويشء اللفظ،

قوله: يف العبد بن طرفة الخيال طرد من أول يقولون: كما بها، سبق إذا لها مبدًعا

وَص��ْل َم��ن ح��ب��ل واص��ٌل ف��إن��ي إل��ي��ه��ا ي��ن��ق��ل��ْب ال��ح��ن��ظ��ل��ي��ة ل��خ��ي��ال ف��ق��ل

يقولون: كما معروف، معنًى عن التعبري يف مرة أول املستعملة الكلمة باللفظ وأريد
قوله: يف القيس امرؤ األوابد قيَّد من أول

ه��ي��ك��ِل36 األواب��د ق��ي��د ب��م��ن��ج��رٍد وك��ن��ات��ه��ا ف��ي وال��ط��ي��ر أغ��ت��دي وق��د

الطريقة وهو — األسلوب فأما التعبري. بهذا الرسعة عن عربَّ من أول أنه يريدون
قبل للعرب كان فقد به، يتعلق فيما املؤلف مناقشة أريد ال فإني — األداء يف املثىل
مون ويرتسَّ أثرهم، فيه يقتفون الناس زال ما بديع، ساٍم أسلوب بأجياٍل ربيعة أبي ابن
يشء إىل أرشنا وقد مزيَّف، منتقد الصفات تلك من بذلك يتعلق ما أكثر أن عىل ُخطاهم،
الصفات فمن للبيان. والجانح الفهم، يف الراغب فليتأمله السالفة، املالحظات يف منه

بقوله: لها مثَّل التي املقال، عفة املعنوية

نُ��ْع��ُم ال��ق��ل��ب م��ق��ات��َل وأص��اب��ت ُس��ْق��ُم ال��ي��وم واع��ت��ادن��ي ل��ي��ل��ي ط��ال
ُغ��نْ��ُم ن��ال ل��م��ن ت��ك��ل��ي��ُم��ه��ا ه��ر وال��ج��و وال��ش��م��ائ��ل ال��وج��ه ُح��رَُّة
ح��ل��م ذل��ك ي��ش��وب رخ��ي��م ـ��م ال��ُع��ْص��ـ تُ��ن��زُل ب��م��ث��ل��ه وح��دي��ث
ِع��ْل��ُم ت��غ��يَّ��ب ب��ال��ذي ل��ي ل��ي��س م��ن��ه��ا ل��َي ب��دا م��ا وص��ف ه��ك��ذا
ي��ذمُّ م��ن ف��ي��ه��م��ا ن��ع��ُم ي��ا ل��س��ت ف��ب��ح��م��ٍد ت��ب��خ��ل��ي أو ت��ج��ودي إن

لوال الصبابة؛ أحاديث به وتنعت الحب، يف الشعر به يوصف ما خري من ذلك وكان
عنه، يعدل ال ومما ه، خواصِّ من يكن لم ما للمحب، منقبة وال للشاعر حسنة نعده ال أننا

نسيبه؟ يف متطرف شعره، يف متهتك ربيعة أبي وابن فكيف
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يف املحبوب إغراب عىل يدل ال فإنه املحب، ة عفَّ عىل دلَّ وإن الشعر هذا أن عىل
من وتنفر أمها، إىل تسكن ظبية يف الشنفَرى قول منه وخريٌ التمنع، يف وإمعانه الصيانة،

محبها:

��ِت ت��ل��فُّ ب��ذات وال م��ش��ت م��ا إذا ق��ن��اع��ه��ا س��ق��وًط��ا ال أع��ج��ب��ت��ن��ي ل��ق��د
ُح��لَّ��ِت ب��ال��م��الم��ة ب��ي��وت م��ا إذا ب��ي��ت��ه��ا ال��ل��وم م��ن ب��م��ن��ج��اٍة تَ��ُح��لُّ
ت��ب��ل��ت37 ت��ك��ل��م��ك وإن أم��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��ص��ُه ِن��س��يً��ا األرض ف��ي ل��ه��ا ك��أن

ربيعة أبي ابن يكون فكيف بالصيانة، ويتمدحون بالعفة، يفتخرون العرب زال وما
زعمهم يف أيًضا ابتدعه ومما الفعال؟ يف قبله من عرفت وقد املقال، يف للعفة مبتدًعا

قوله: يف العذال عىل املساءة عطف

ك��ف��ان��ي ق��د م��ا ع��ت��ي��ق ي��ا ب��ي إن ب��ي ال��ذي ح��س��ب��ي ع��ت��ي��ق ت��ل��م��ن��ي ال
ل��إلن��س��ان ال��ش��ي��ط��ان م��ث��ل أن��ت ل��ي زي��ن��ت��ه��ا وأن��ت ت��ل��م��ن��ي ال

بقواد، عاذل كل وليس خاصة، حادثة أوجدته معنى هذا فإن الفهم، يف ٌ خطأ وهو
قبل، من هللا كتاب يف ُوجد وقد ملوم، لكل وعاذًرا الئم لكل شامًال املعنى يكون حتى

املبدعني. من صاحبه لجعل وال املبتكرات، من لعدِّه فالسبيل

قوله: بغرة يعتذر ولم خربة عن إقدامه ومن قال: ثم

وال��م��ورُد ال��م��ص��ادر أي��ن ـ��ُت ع��رف��ـ ح��ت��ى وواص��ل��ت ص��رم��ت
أع��م��د وم��ا أت��وق��ى م��ا ـ��ت ع��رف��ـ ح��ت��ى ذاك م��ن وج��رب��ت

الدهاء، من أوفر قسط إىل يحتاج ال قد لديهن، والحظوة الغانيات، وصل أن عىل
يف املرء يكرب إنما به، والظفر فيه بالفوز الشاعر يفخر حتى السياسة، من أكرب ونصيب
ديباجة من الطبيعة منحته وما الرطيب، وغصنه النضري، وبشبابه بفحولته، النساء عني
وأصغرهم عليه، الناس أهون فهم والوشاة، والعذال اللوام فأما وسيم، ومحيا مرشقة

الشفيق. قلبه يف وحل الكرامة، ِحبِّه من نال إن لديه،
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الدول لسفراء أشباًها املخنثني القواد جعل إذ املعنى: هذا يف قلده زهري البهاء ولهل
يقول: حني

ال��رج��ُل يُ��ع��رف ف��ي��ه��ا ال��م��ه��م��ات إن ب��ِه أب��وح ال م��ن إل��ى رس��ول��ي ف��ي��ا

نصابه، يف وأقره موضعه يف وضعه وقد غسان، بني مدح يف للنابغة أصله واملعنى
قوله:38 وذلك

الزِب ض��رب��ة ال��ش��رَّ ي��ح��س��ب��ون وال ب��ع��دُه ش��ر ال ال��خ��ي��ر ي��ح��س��ب��ون وال

الرش. مدافعة يف يَفُرتون وال الخري، حراسة عن يغفلون ال كانوا إذ
قوله: تحذيره ومن قال: ثم

ح��ذرك خ��ذي ل��ه��ا: وق��ل��ت ج��اري��ت��ي أرس��ل��ت ل��ق��د
ع��م��رك نَ��وِّل��ي ل��زي��ن��ب: م��الط��ف��ٍة ف��ي وق��ول��ي
َك��َف��رْك م��ن ال��ل��ه ف��أخ��زى َس��َق��ٍم ذا داوي��ت ف��إن
أم��رك ب��ذا م��ن وق��ال��ت: ع��ج��بً��ا رأس��ه��ا ف��ه��زَّت
خ��ب��رك خ��بَّ��رن��ن��ي ق��د ن ال��ن��س��وا س��ح��رك أه��ذا
ه��ج��رك ح��اج��ًة وأدرك وط��ًرا ق��ض��ى إذا وق��ل��ن:

تحذير فإن اخرتاع، عىل يدل أو ابتداع، عن ينبئ ما الشعر هذا يف أرى ولست
بما علًما وأقلهم بالحب، عهًدا الناس أحدث ببال تخطر التي الفطرية األمور من الرسول

الوشاة. يجني
إىل تحتاج ال أن ينبغي كان التي ة القوادَّ تلك عيوب من يكون قد ذلك أن عىل
له، تسعى ما الناس يدرك بلهاء، غرة ربيعة أبي ابن جارية تكون أن يصح فما تحذير،

له. سعت فيما فتخفق به، أرسلت ما فهم تخطئ أو إليه، تميش من فيعرفون
التي الشعواء، والداهية الشمطاء، العجوز تلك — عنها هللا عفا ال — كانت فأين
حلو من فتسمعهنَّ الغرائر، والحسان النوافر، الظباء إىل ربيعة أبي ابن يرسلها كان
أقرب، الفحش ومن أميل، الفسق إىل يجعلهن ما وسهله، الكالم وصعب وُمرِّه، الحديث

طاهرات؟! عفيفات كنَّ أن بعد فاجرات، خليعات فيصبحن
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فيها: يقول التي تلك — كانت ال — كانت أين

ب��ال��ل��ع��ب39 م��راًرا ال��ِج��دَّ ت��م��زج ع��ال��م��ٌة َط��بَّ��ٌة وأت��ت��ه��ا
ال��غ��ض��ب س��ورات ع��ن��د وتُ��راخ��ي ل��ه��ا الن��ت إذا ال��ق��ول تُ��غ��ل��ظ
وأدب40 ب��رف��ق وت��أنَّ��اه��ا رأي��ه��ا ع��ن ت��ص��رف��ه��ا ت��زل ل��م

والتي رأيها، يف أمريًا أو عقلها، يف خليفًة األقدار لهم أتاحت لو الناس ودَّ التي تلك
عليه، سلمى تعطف حتى بشبهها، ويدركه بمثلها، يسعفه أن حماد من الوليد طلب

إليه. وتردها
املؤلف، عناه الذي «التحذير» فأما الرسل، وصف يف ربيعة أبي ابن أجاد ما ذلك

الفضول. من نوع أو الخطأ، من رضب فهو

قوله: الوفاء من بالرجاء قناعته ومن قال: ثم

ال��رج��اءُ ال��م��ح��بَّ ي��ن��ف��ع إن��ه تُ��ن��ي��ل��ي ل��م وإن ن��ائ��ًال ف��ِع��دي

من باليسري حبه يف يرىض ممن يكن لم ربيعة أبي ابن أن أسلفناه مما علمت وقد
وأين العفاف. خصائصه ومن القناعة، ميزاته من تعدَّ حتى القرب، من والقليل الوصل،

جميل: قول من حسنه يف البيت هذا

ب��الب��ل��ه ل��ق��رَّت ال��واش��ي اب��ص��ره ل��و ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ل��راٍض وإن��ي
آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��وِّ وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ي��ع ال وب��أن ب��ال
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��ره ت��ن��ق��ض��ي وب��ال��ح��ول ال��َع��ْج��ل��ى وب��ال��ن��ظ��رة

تستبعدوا حتى املعنى يف الشعرين بني فرًقا هناك أن السادة أيها تحسبوا وال
بعفافه، والتغني الشاعر، بقناعة التنويه إال يشأ لم — أظن فيما — املؤلف فإن املقارنة،

: كثريِّ قول من أحسن هذا ذلك: بعد قوله بدليل

ب��ق��ل��ي��ل ل��ه أرض��ى وال ق��ل��ي��ل ب��ن��ائ��ٍل خ��ل��ي��ل م��ن ب��راٍض ول��س��ت
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وكثريِّ محبوبه، عن يتكلم ربيعة أبي ابن فإن واألوىل؛ اآلخرة يف يخطئ أن شاء وقد
يصدف فقد صديقه، بجور يرىض وال حبيبه بظلم املرء يرىض وقد خليله، عن يتكلم
الصديق. نُوقش وربما صُفوح، ِحبِّه عن والصبُّ مالًال، الصديق ويعرض دالًال، الحبيب
القديمة املعاني عىل الفاخرة، الجديدة الحلل من ربيعة أبي ابن أسدل ما ا فأمَّ
فإنا املبتَدعة، الحديثة والتعابري املخرتعة، الطريفة الرتاكيب من به تندَّر وما الباهرة،
بها ل فيجمِّ شاعر بها يُخدع أو نثره، بها فيزيِّن كاتب بها يُعجب أن من األدب نرحم
عنه ينبو مما املردودة، واملجازات الفاسدة، االستعارات من جملتها يف كانت إذ شعره،

قوله: يف النوم إنكاح حسن فما السليم، الذوق ه ويمجُّ الطبع،

ي��ع��ق��ال أن ك��اش��ح غ��ف��ل��َة ون��ظ��رُت ظ��الم��ه ج��نَّ ال��ل��ي��ل م��ا إذا ح��ت��ى
ف��اس��تُ��ث��ِق��ال ب��وَّاب��ه��م ال��ك��رى وس��ق��ى ن��خ��اف��ه��م ال��ذي��ن ال��ن��وُم واس��ت��ن��ك��ح
أه��ي��ال41 ك��ث��ي��ب ع��ل��ى ي��س��ي��ب أي��ٌم ك��أن��ه��ا ال��ث��ي��اب ف��ي تَ��أطَّ��ُر خ��رج��ْت

إالَّ هذا إْن املجاز؟ هذا يجوز سبيل أي ومن االستعارة، هذه تجري وجه أي وعىل
اختالق.

الحسناء تشبيه من ربيعة أبي ابن أبدع بما أيًضا الكاتب يفتن َلْم ِلَم أدري ولست
عن يقل ال مبتدع، وتشبيه مخرتع، تعبري أيًضا فهو تتلوى؟! وهي بالحية تتثنَّى، وهي

بقوله: أيًضا ليعجبون وإنهم الفضول؟ يف ينقص وال السماجة، يف النوم إنكاح

واش��ت��ف��ي��ن��ا غ��ل��ي��ل��ن��ا ف��ش��ف��ي��ن��ا وأم��ٍن األن��ي��س م��ن خ��الءٍ ف��ي
اش��ت��ه��ي��ن��ا م��ا أم��رن��ا م��ن وأت��ي��ن��ا ل��ب��ط��ن ظ��ه��ًرا ال��ح��دي��ث وض��رب��ن��ا
واق��ت��ض��ي��ن��ا دي��ون��ن��ا ف��ق��ض��ي��ن��ا ل��ي��اٍل َع��ْش��ر ب��ذاك ف��م��ك��ث��ن��ا

ما يبينوا أن غري من لبطن، ظهًرا الحديث رضب من أول أنه يزعمون أنهم وذلك
الجديد! الِبدْع بذلك يُراد

قوله: أيًضا ويستجيدون

وب��ط��ن ب��ج��س��م��ي ال��ح��بُّ ظ��ه��ر ق��ات��ل��ي ل��ي��ل��ى آل ي��ا ح��ب��ك��م
أُج��ْن أو ن��ف��س��ي أق��ت��ل أن غ��ي��ر أح��ب��ب��ت��ك��م م��ا ف��وق ح��بٌّ ل��ي��س
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والنحول والسهاد، األرق من عالئمه تبدو حني الحب فإن التعبري، يف الخطأ من وهو
كان ما وبدا خفيٍّا، كان ما منه ظهر يقال: وإنما وظهر، بطن عنه: يقال ال والذبول،
يبدو ما كأن الباطن، للجوى تمثاًال الظاهر، األىس يكون أن يستبعدون وقد مستوًرا،
وسعري القلب، لهيب من تطاير ٌر َرشَ هو إنما لغوب، من وبالوجه شحوب من بالجسم

قوله: فعجب تعجب وإن الفؤاد.

أُج��ْن أو ن��ف��س��ي أق��ت��ل أن غ��ي��ر أح��ب��ب��ت��ك��م م��ا ف��وق ح��بٌّ ل��ي��س

إنسان! به يُرصع ولم أحد، من الحب يقتل لم كأن

أعزز أن اإلنصاف من أرى — املؤلف ذلكم نقد يف أغربت ما عىل — السادة أيها وإني
صدق يف وثالثة الشباب، ماء تحيري يف وأخرى االعتذار، طالوة يف اختارها كلمة يف رأيه

قوله: فهي األوىل فأما الصفاء.

ه��واُه ه��وان��ا أم��س��ى ح��ب��ي��ب م��ن ش��ج��اه ق��د م��ا ب��ع��ض ال��ق��ل��ب ع��اود
أت��اه42 إن م��ح��رًِّش��ا ب��ي ي��ق��ب��ل��ْن أَالَّ ب��ع��ادَي رأْت إذ أرس��ل��ْت
رض��اه ع��ن��دي ف��إن ول��يُ��ط��ع��ن��ي م��ن��ا ال��م��ق��ال��ة ي��س��م��ع أن دون
اف��ت��راه ه��واه ع��ل��ى ل��ح��دي��ٍث ع��دوٍّا — ن��ف��س��ي ف��دت��ك — ب��ي ت��ط��ع ال
َع��نَ��اه م��ا ض��رورة أِس��ي��َرْي ك وإيَّ��ا رآن��ي ل��و م��ن ب��ي ت��ط��ع ال
ث��راه43 ب��ع��ي��ًدا وال م��س��ي��ئً��ا ـ��س ل��ي��ـ م��ن ب��ه��ج��ران ن��ف��س��ي ض��راري م��ا
آراه أن م��ن إل��يَّ ب��أش��ه��ى ـ��ل��د ال��خ��ـ وم��ا ال��ح��ب��ي��ب ب��ي��ت واج��ت��ن��اب��ي

ذكر كما — االعتذار طالوة من فيها ملا ليس األبيات، بهذه إعجابي إن أقول: والحق
قوله: يقرأ الذي ذا ومن الوشاة، عىل الخروج يف الجرأة من فيها ملا بل — املؤلف ذلك

ع��ن��اه م��ا ض��رورة أس��ي��َرْي ك وإي��ا رآن��ي ل��و م��ن ب��ي ت��ط��ع ال
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قوله: يسمع الذي ذا من أم أوَّاب؟ غري وفؤاًدا واعية، غري أذنًا العدو يعطي ال ثم

ث��راه ب��ع��ي��ًدا وال م��س��ي��ئً��ا ـ��س ل��ي��ـ م��ن ب��ه��ج��ران ن��ف��س��ي ض��راري م��ا
أراه أن م��ن إل��يَّ ب��أش��ه��ى ـ��ل��د ال��خ��ـ وم��ا ال��ح��ب��ي��ب ب��ي��ت واج��ت��ن��اب��ي

فهي الثانية الكلمة وأما بوصاله؟ ويظفر بجماله، لينعم حبيبه؛ إىل يطري ال ثم
قوله:

أت��راِب ك��واع��ٍب خ��م��ٍس ب��ي��ن ت��ه��ادى ال��م��ه��اة م��ث��ل أب��رزوه��ا
ال��ش��ب��اب م��اء ال��خ��دي��ن أدي��م ف��ي م��ن��ه��ا ت��ح��يَّ��ر م��ك��ن��ون��ة وه��ي
وال��ت��راب وال��ح��ص��ا ال��رم��ل ع��دد ب��ه��ًرا ق��ل��ت: ت��ح��ب��ه��ا؟ ق��ال��وا: ث��م

كالشفق فرتاها املورَّدة الخدود إىل تنظر أنك الشباب، ماء تحيري يف الحسن ووجه
املصباح. قلبها يف ج يتموَّ كاملشكاة أو الشمس، تحته من تتنقل

ماء فرأيت أَْرضَعتُْه، ى ُحمَّ من أبلَّ وقد رأيته يوم النظرة! تلك الحب سبيل يف
باألُنس وإذا كالورد، حمراء فيعيدها كالورس، صفراء وهي الخدود تلك يف يدب الشباب

قوله: فهي الثالثة وأما أعضائه.44 يف الربء تميشِّ لشفائه، فؤادي يف يتمىشَّ

ص��اح��ب��ا وال ل��ن��ف��س��ي ص��ف��يٍّ��ا ي��ك��ن ل��م م��ن ل��ح��ب��ك أح��ب
ع��ات��ب��ا ج��اءك��م م��ن وأُع��ِت��ب ل��م��رض��ات��ك��م م��ال��ي وأب��ذل
راغ��ب��ا ق��ب��ل��ك��م وده إل��ى أك��ن ل��م م��ن ودِّ م��ن وأرغ��ب
ج��ان��ب��ا واع��ت��زل��ْت األرض م��ن ج��ان��ب ف��ي ال��ن��اس س��ل��ك ول��و
ال��ع��اج��ب��ا45 ال��ع��ج��ب ق��رب��ه��ا أرى إن��ن��ي ِط��ي��ت��ه��ا ��ْم��ُت ل��ي��مَّ

املبتدعة، واأللفاظ املبتكرة املعاني من ربيعة أبي ابن إىل نسب ما أن القول: وجملة
أو مألوف، غري الشعر يف منهج عن يفصح ال َدَخل، من به وما وَهَن، من فيه ما عىل

الحديث؟ منهجه أو الجديد، طريقه فما معروف. غري سبيل
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هوامش

ُهْم﴾، أَْرسَ َوَشَدْدنَا َخَلْقنَاُهْم ﴿نَْحُن تعاىل: قال الخلق، السني: بسكون األرس (1)
الرتكيب. ومتانة النسج إحكام الشعر وصف يف األرس بشدة ويراد

وأخفت معامله فطمست أحوال عليه أتت الذي هو واملحيل: املحول الطلل (2)
رسومه.

تهامة. بأرض لصحراء واسم الفالة، البوباة: (3)
الرأس. بها يحك حديدة واملدراة: املدرى (4)

بالسمن املعجون الرقاق من ونحوه والجوز اللحم بقطع يحىش ما السنبوسج: (5)
الشريج. أو

بالجوز. يؤدم القطائف يشبه الحلواء من نوع اللوزينج: (6)
الحر. شدة وهي الهاجرة، يف السري ر: والتهجُّ إرساعه. الرسى: نص (7)

النظر. سارقته له: أومضت (8)
أنه غري تحريف، هذا أن بعضهم ظن وقد ،« «لكنَّ اسم رفع القارئ يالحظ (9)
وضع سبق الذي الشعر يف تكثر العربية لقواعد املخالفة هذه مثل أن نقرر أن يجب
القديم الشعر من ذلك شواهد لذكرنا املقام ضيق ولوال مراعاتها، عىل والحرص القواعد

القرآن. ومن
غوايتهم. عن فأقلعوا عزائمهم قويت املرائر: بهم استمرت (10)

الهوى. عن ازجرها النفس: زِع (11)
والحرض. البدو يف يقيم من يريد حارض: هو ومن يبدو من (12)

مكة. من مرحلتني عىل الحرمني بني واٍد كأمري؛ الغميم: (13)
القرب. هي: الثانية والنوى أبعدتهم. شطنتهم: (14)

والبعري للحمل هيِّئ إذا البيت متاع وهو بالتحريك؛ حفض جمع األحفاض: (15)
كاملحفة. للنساء ومركب الحمل وهو بالكرس، حدج جمع والحدوج: يحمله. الذي

فيها ليس الدور بني الواسعة البقعة وهي العني؛ بفتح عرصة جمع العراص: (16)
برتاب. مختلط رمل أو لني تراب والرغام: بناء.

انتحاب. غري يف بالصدر وتردده بالبكاء الغصص هو النشيج: (17)
رشده. إىل يعود يعيج: (18)

بذَنَبه: وخطر هدر. إذا الفحل أزبد يقال: الهائج، بالفحل تشبيه يخطر: مزبد (19)
وشماًال. يمينًا به رضب
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به. االبتالء عن كناية الداء: وادِّراع موافق. غري ووخيم: وخم طعام (20)
كالغراب. أسود طائر أو البوم، ذكر وعنب؛ كرصد والضوع: يصيح. يزقو: (21)

الرش. البيت: هذا يف والذباب البغض. الشنء: (22)
والنميمة. العداوة هي املرئة: (23)

الثأر. الرته: (24)
إياه. بإسماعه تؤذياه ال باللوم: رفيقكما ترحال ال (25)

عليه. يطويه السقم: عىل فؤاده يدمل (26)
نظرة. ألول بها فتن أنه إىل إشارة (27)

الَرشك. يف الوقوع عن كناية هنا: الحبل لف (28)
يف التي وهي وعصماء، أعصم جمع والعصم: الظباء. من النافرة النوار: (29)

بياض. أذرعها
الرمي. أحسن لم أو أصب لم أنبل: لم (30)

فقتله رماه إذا الصيد أصمى قولهم: من هو واملصمى قرب. من كثب: من (31)
دابرهم. قطع إذا شأفتهم هللا استأصل قولهم: من واملستأصل مكانه.

فقط. بمعنى بجل: (32)
البلية. من أنقذه هللا: له ارتاح (33)

الثعلب. ولد والتتُفل: الذئب. والرسحان: الخارصة. األيطل: (34)
وجليل الدقة، فيه تستملح الذي املوطن يف دقيق جسمها أن يريد وجلَّت: ت دقَّ (35)

واعتدلت. طابت واسبكرَّت: الضخامة. فيه تستطاب الذي املوضع يف
واألوابد: الشعر. القصري واملنجرد: الطائر. عش وهي وكنة؛ جمع الوكنات: (36)

الطويل. الفرس والهيكل: الوحوش.
وتبلت اعتالها. خرق من املرأة تلقيه وما نُيس ما ويفتح: بالكرس النِّيس (37)
الحياء غلبها رجل كلمها فإذا الكالم، فتطيل أمها إىل تسكن أنها واملعنى تنقطع، وتنبلت:

فسكتت.
النابغة. عىل عائد الضمري (38)

رفيقة. حاذقة طبة: (39)
عليها. تتمهل تاءيه: إحدى بحذف تأناها (40)

األفعى. واأليم: التثني. والتأطر: تاءيه، إحدى حذفت تتأطر أصله تأطر: (41)
املنهال. الرمل األهيل: والكثيب يميش. ويسيب:
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املفسد. املحرش: (42)
الخري. الثرى: (43)

مبني. ضالل هنا وذكرها ضعيف، بسبب الحديث هذا إىل الفقرة هذه تتصل (44)
ناحيتها. قصدت طيتها: يممت (45)
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النفوس تختلف وكما الفؤاد، ألوان من ولوٌن النفس، آثار من أثٌر الشعر إن السادة: أيها
مناحيه. يف ويتنوع أغراضه، يف الشعر يختلف خطراتها، يف والقلوب نزعاتها، يف

شعر إن يقال: أن يكفي ال أنه بيد مذاهبه، وتتعدد الشعر، مناحي تتنوع نعم
عاطفة بني فرق وإن ذلك فإن الفرح، شعر غري الحزن وشعر الرجاء، شعر غري اليأس
الحب لعاطفة يعرف الذي الفيلسوف، األديب يريض ال فإنه وأخرى، وحالة وعاطفة،
غري الراحل، الحبيب عىل الحزن فريى متباينة، أشكاًال الحزن ولثائرة مختلفة، ألوانًا
حتى اآلباء، رثاء يف الشعر غري األبناء، بكاء يف الشعر ويرى املفقود، الحبيب عىل الحزن
خطوات كانت إذ واحدة، بلهجة واحدة، ِنحلة إىل يدعوان الشاعرين بني بالفرق ليؤمن
باختالف وفتوًرا، ونشاًطا وضعًفا، قوًة تختلف واحد غرض إىل واحد سبيل يف السائرين

إليه. يرمون الذي والغرض يقصدونها، التي للغاية فهمهم
بالشاعر وذله، بؤسه يف الرومي ابن يكون فلن والكتاب؛ الشعراء يختلف وكذلك
كان الذي و روسُّ جاك جان أفكار تكون ولن وغناه، عزه يف املعتز ابن منحى ينحو الذي
يعبده كان الذي مونتني ميشيل أفكار سبيل بسالكة السماء، ويلتحف األرض يفرتش

الغناء.1 وألحان املوسيقى، بأنغام إال نومه من يوقظه فال أبوه

النسيب؟ أنواع بني من شعره وما املحبني؟ بني من ربيعة أبي ابن فمن إذن،
يف وأنظره املايض، أعطاف يف ألحظه الذي الرجل ذلك هو أليس ربيعة! أبي ابن
العهد قدم عىل يبدو الذي هو أليس واألُبَّهة؟ والفخر والدَّل، التيه فيه فأرى الزمن، ثنايا
مغروًرا بشبابه، مفتونًا هكذا أراه يل ما الحائرة؟ االبتسامة أو النارضة، الزهرة وكأنه
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يأرسن وال قلبه، يملكن فما عليه، ويطلعن حوله، من يُرشقن النساء بال وما بجماله؟
فؤاده؟

أخاذًا. فاتنًا كذلك شعره يكون أن بد فال أخاذ؛ املنظر وفاتن خليع، رجل إنه بىل
صورة الشعر فإنما اًما، بسَّ ضاحًكا كذلك شعره يكون أن فيجب ام؛ بسَّ الثغر وضاحك

الفؤاد. وتمثال النفس،
سواه، لقوم الهم وليرتك الجَزع، من نسيبه وليسلم ع، التوجُّ من شعره فليخل أال

املهموم! وال باملحزون كان فما
وما املفقود؟ وفجره املشكولة، ونجومه البطيئة، كواكبه فيشكو الليل يصف عالم
األنيس، لبعد الرسير منه يضجُّ بالذي عليه، وإقبالهنَّ حوله، النساء التفاف يف الرجل كان
فال الليل، جنح يف بالزيارة املرأة تِعُده كانت فلقد السمري؛ لفقد الحجرات منه تسأم أو

حزينة. آسفة فتعود إليه، سبقتها قد غريها تجد تحتى منزله، إىل تصل تكاد
يُبكيه كيف أم بالتالق؟ بشري برشه إال بالفراق نذيٌر روَّعه وما البنَي، يشكو عالم
أرشقت إالَّ شمس، عنه غابت وال حبيبًا، استقبل إالَّ حبيبًا، شيَّع ما الذي وهو الوداُع،

شمس؟ عليه
أبي ابن ليرتكوا ثم ،ٌ ُكثرَيِّ املشتِّ البني من وليحزن َجميٌل، الطويل الليل فليذكر أال

لسعيد. بينهم من وإنه الطوالع، والبدور السواطع، الشموس بني ربيعة
عليه، والبكاء إليه الحنني يف أخذ حبيب، عنه غاب إذا ممن ربيعة أبي ابن يكن لم
نفوسهم وكانت عليهم، للدهر أعوانًا قلوبهم كانت الذين عني املفجَّ الشعراء سبيل تلك
أولئك الصبابة، دولة يف واملحرومون املحبة، عالم يف املعوزون هم أولئك لهم، أخصاًما
الظالل، وارف من له ما يتفيئوا أن يستطيعون ال ثم ظليًال، ظالٍّ الجمال يرون الذين
أبي ابن يكون وكيف النحور. يف والعقود األعطاف، عىل الغالئل يحسدون الذين أولئك
واملدامع، البكاء يصف كيف أم حبه؟ يف مسكينًا كان وما شعره، يف مسكينًا مثلهم ربيعة
يف حتى للمسكنة وتبٍّا الحب! يف حتى للذلة بعًدا عينه؟ دمعت وال نفسه، أِلَمْت وما

الغرام!
املحبني ألن عذرناكم النسيب؛ يف الذل يوجبون الذين املؤلفني جماعة عذرناكم ولكن
هذه من مفرٍّا نجد ال ألنا عذرناكم قليل، الحب يف ربيعة أبي ابن أمثال وألن أذالء؛ جميًعا
خالصة، ذلة يجعلها أن يشأ لم رحمته يف هللا وألن املسكنة؛ هذه عن محيًصا وال الذلة،
إقباَل الحسن، عىل إقبالنا يف يتمثل االختيار، من وقسط الحرية، من بنوع شابها بل

النَهر. عىل والصادي القمر، عىل الساري
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الناس أن ظنوا ألنهم النسيب؛ يف وضعوها التي القيود تلك يف املؤلفني عذرنا نعم
من أنفسنا فلنرحم ولكن، يفهمون. كما ويفهمونه يعرفون، ما منه يعرفون جميًعا
من نصدر فيما الحياة، وطبائع الكون سنن عىل ولنجر آثارهم، يف والسري اتباعهم

اآلراء. من نبدي وما األحكام،
زهراته؛ وقلت شجراته، ضعفت األعوام، من عام يف الورد أن يزعم من نخطِّئ ألسنا
ألن زعمه؛ يف نخطئه إنا بىل جناته؟ من بجنة وطافت حدائقه، من بحديقة أملَّت آفًة ألن
نقبل فكيف األخرى، وتعطب إحداهما فتنجو واحد، مغرس يف بالشجرتني يلم قد ذلك
املشبِّبون؟ يخلق أن قبل التشبيب وعىل الشعراء، يوجد أن قبل الشعر عىل نحكم أن إذن
يكثر حيث االستقراء ينفع أن وهيهات االستقراء، غري فيه يغني ال األدبيَّ الحكم إن أال
يصح فلن تتشاكل، قلَّما النفوس دامت وما النفوس، آثار من األدب دام وما الشذوذ،

األجداد. باتباع األحفاد عىل الحكم وال باألوائل، األواخر إلحاق
به يأمرون فيما نقادهم اتبعوا لو العرب شعراء بني التمييز يصعب كان ولقد
ألفت التي الوثابة، العربية النفوس أن يظهر ولكن القدماء، وتحدِّي املعاني، توحيد من
الشعراء جوانح يف تخضع أن تشأ لم واألمراء، امللوك عىل حتى الخروج واعتادت الحرية،
فكان النقد، ارتباك مع األدب نهض وكذلك العلماء، وضعها التي املشوشة النظم لتلك

واد. يف والنقاد واد، يف الشعراء
ما ناحية من يكون أن يصح بما الشاعر عىل ولنحكم السبل، تلك فلنرتك إذن
التي العامة، األنواع تلك إىل ناظرين غري خاطره، ووجهة نفسه، لون من به، اختص
كاتب، عن كاتبًا وال شاعر، عن شاعًرا تميز ال التي تلك وغريه، «األغاني» صاحب اتبعها
ولنتبع الطبع، حكم عند لننزل ثم املخزومي، ربيعة أبي ابن عىل الحكم يف ذلك ولنجرب

التفكري. رائد

الحلو األمل كان وأنه الشباب، محسود شابٍّا كان ربيعة أبي ابن أن السادة أيها علمتم
التي العذبة واألمنية منامها، من هبَّت أو فراشها، إىل أوت حسناء كل به تتغنى الذي
والحديث والقنوط، والرجاء واألمل، اليأس بني هابطة صاعدة العذارى قلوب يف ترتقرق
الزهرة تلك النرجس، زهرة كان بل أختها، إىل واألخت أمها، إىل البنت به تُفيض املعسول
أو شهر، كلَّ مرًَّة يشمها أن الحياة يف يرغب ملن بد ال أن العرب يرى كان التي املقدسة،
أنه ويعلم ذلك، يعلم ربيعة أبي ابن وكان مرة. العمر ففي يستطع لم فإن سنة، كلَّ مرَّة
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ذلك من يعلم كان نعم الزاهرة، املغاني يف والفتيات السامرة، األندية يف الفتيان حديث
علًما األمراء؛ زيارة وترك امللوك، قرب عن فرغب حبه، يف والتيه نفسه، يف العزة أورثه ما
عرصه، يف الحسن أمري كان إذ عزهم، من أروع وعزٍّا ملكهم، من أعظم ملًكا له بأن منه
يف حبٍّا الَعرف؛ النادر والطيب الفاخرة، الحلل إليه ُقدِّمت فطاملا دهره، يف الحب ومليك
به يعتز الذي الحسن دالئل من كان إذ األوانس، به وتُنَفق الغواني، به تنبُه الذي شعره
بفتاة. والتشبيب امرأة وصف يف ربيعة أبي البن بيت يسري أن الكواعب به ويتيه النساء،
الشائقة والزهرة الحسن، سماء يف الطالع البدر أنه وعلم ربيعة، أبي ابن ذلك علم
نباهة، وشعره رسوًخا، حبه يزيد ما عىل يعمل أن الحكمة من فرأى املحبة، جنة يف

ثالث. بحيل لذلك فاحتال

أن ودَّت إال امرأة سمعته ما الذي الوصف ذلك النساء؛ وصف يف إبداعه األوىل: الحيلة
وأمنية اآلمل أمل كانت إال امرأة اسم فيه ذكر ما والذي فيه، والسبب منه، الغرض تكون
املرأَة يحسد كان فكم جرائه، من وتباغضن إليه، النساء تسابق طاملا والذي املتمنِّي،
بالنسيب. خصها أو شعره، يف ربيعة أبي ابن بها نوَّه إذا أترابُها، ويغبطها جاراتُها،

من يكن فلم بالَقَصص، إال يُعرف لم ربيعة أبي ابن أن ضيف الدكتور ويرى
عىل يدل ما النساء حوادث من رأيت فقد أنا أما للمحاسن. والناعتني للنساء، افني الوصَّ
سهرت طلحة بنت عائشة أن ذكروا فقد بينهن، وحديث عندهن، منزلة لوصفه كان أنه

يقول: حيث هذه بليلتي لجاهل ربيعة أبي ابن إن فقالت: بها، ألمَّ ِلهمِّ ليلًة

أخ��ض��ُر ال��ح��دائ��ق م��ل��ت��ف وري��ان ُغ��رف��ٍة ِظ��لُّ ع��ي��ش��ه��ا م��ن وأع��ج��ب��ه��ا
ت��س��ه��ُر ال��ل��ي��ل آخ��َر ل��ش��يء ف��ل��ي��س��ت ��ه��ا ي��ه��مُّ ش��يء ك��لَّ ك��ف��اه��ا وواٍل

بقوله: ذلك إىل أشار ولقد

ت��ب��ت��رْد وت��ع��رَّت ي��وم ذات ل��ه��ا ل��ج��اراٍت ق��ال��ت ول��ق��د
ي��ق��ت��ص��د؟ ال أم ال��ل��ه َع��ْم��َرك��ن ت��ب��ص��رن��ن��ي ي��ن��ع��تُ��ن��ي أك��م��ا
تَ��َود م��ن ع��ي��ن ك��لِّ ف��ي َح��َس��ٌن ل��ه��ا ق��ل��ن وق��د ف��ت��ض��اح��ك��ن
ال��ح��س��د ال��ن��اس ف��ي ك��ان وق��دي��ًم��ا أج��ل��ه��ا م��ن ��ل��ن��ُه ُح��مِّ َح��َس��ًدا
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لربات أوصفنا ربيعة أبي ابن نصيب: قال فقد بذلك؛ نوَّه من نظرائه من ورأيت
غروًرا يزيدهنَّ بما إال النساء يصف يكن لم أنه نالحظ أن ينبغي أنه إال الحجال.
األطراف، ورقة األرداف، ثقل من به يُعرفن أن يشتهني وبما بجمالهن، وفتونًا بشبابهن،
وسكنَّ شياطينهن، إىل النساء خال لو مما ذلك غري إىل الذوائب، وسواد الرتائب وبياض
كما تكون أن كثريًا تودُّ املرأة إن سواه. يف تحدثن وال غريه، يف خضن ما أمثالهن، إىل

قال:

��ِرُد2 ال��صَّ وَق��ْف��ق��ف ُس��ح��ي��ًرا ـ��ُل ال��ل��ي��ـ ب��رد إذا ال��ف��ت��ى ِش��ع��ار ن��ع��م

الصدر، فضفاضة امرأة أحضان يف يتناوم أن — الودادة تغنى لو — الرجل يود كما
الردف: رجراجة

أن��ارا ال��ظ��الم َغ��َل��س ف��ي ك��ان ل��و رون��ٍق ذي ب��ب��ارد ال��ض��ج��ي��ع ت��ش��ف��ي
ِش��ع��ارا ال��ل��ح��اف دون ب��ه��ا أك��رم ِش��ع��اُرُه ال��ش��ت��اء ف��ي ه��ي م��ن وي��ف��وز

يف لضعٍف ال الخطو، قصرية امليش، ضعيفة بأنها توصف أن املرأة وتود نعم،
ربيعة: أبي ابن قال كما جاراتها، زيارة وبني بينها يحول ردفها، يف لثقل بل جسمها،

ال��بُ��ه��ُر3 ي��ؤودُه ال��ض��ع��ي��ف م��ش��ي ع��ج��ي��زت��ه��ا ت��ص��رع��ه��ا وت��ن��وء

قال: كما الفريضة، أداء من أردافها لتمنعها حتى

ت��ن��ب��ت��ُر األن��م��اط ع��ل��ى ال��ص��الة إل��ى ن��ه��ض��ت إن األرداف ث��ق��ل م��ن ت��ك��اد

امِلكسال! الفينانة تلك صالة هي ما شعري وليت
فيها: يقول التي ألرحم وإني

َف��تْ��َرا ق��وائ��م��ه��ا م��ن م��راًرا وت��ش��ك��و ت��أوًُّدا ت��م��ش��ي ث��م تَ��َه��ادى وظ��لَّ��ت
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قوله: قرأت إذا … أكاد ثم

ف��خ��را روادف��ه��ا م��ن أب��دت ال��خ��ص��ر ع��ل��ى ��ُه ت��ل��فُّ ك��ي��م��ا ب��ال��ِم��رط دع��ت م��ا إذا

الحديث، يف ونرسف القول، يف نفرط جعلتنا فقد ربيعة، أبي ابن يا عنك هللا عفا
بقولك: نتمثَّل أن أنفسنا عىل لنخىش حتى

ال��ش��ف��ي��ِق األدن��ى ال��ن��اص��ح وق��ول ق��ري��ٌش ت��ع��نِّ��ف��ن��ي أن ول��وال
ال��ط��ري��ِق ظ��ه��ر ع��ل��ى ك��ن��ا ول��و ق��ب��ل��ي��ن��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا: إذا ل��ق��ل��ت

توبة! وأبطؤها صبوة، قريش أطول امللك: عبد قال لكما وإنك
كان أنه إال الوصف، يف أحيانًا يخترص كان الرجل إن السادة: أيها ذلك بعد وأقول

قوله: يف فاته حسن فأي املراد، املعنى من الصميم يصيب ذلك مع

ظ��ه��ورا ت��م��سَّ وأن ال��ب��ط��ون م��سَّ ل��ُق��م��ص��ه��ا وال��ثُّ��ِديُّ ال��روادف أب��ت
غ��ي��ورا وِه��ْج��ن ح��اس��دًة ن��بَّ��ه��ن ت��ن��اوح��ْت ال��ع��ش��يِّ م��ع ال��ري��اح وإذا

بقوله: يصبه لم غرض وأي

َخ��َل��ْف ع��ن��ه��ا وج��ه��ه��ا م��ن ف��ل��ن��ا ال��ض��ح��ى ش��م��س ت��غ��ب إن ُح��س��ٍن ذات
اخ��ت��ل��ْف ه��ذا س��وى ف��ي وه��واه��م ت��ف��ض��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��اس أج��م��ع

عليٍّا، بعضهم يفضل وِشيَع، أحزاب وهم ذاك، إذ املسلمني جماعة تلمحون أَما
عىل وأجمعوا حسنها، عىل اتفقوا الغانية، هذه ذكرت إذا حتى عمر، آخرون ويرفع

تفضيلها؟
ويقر مواضعه، يف الكلم يضع الذي القدير، الواصف فإنه اإلطناب إىل عمد إذا فأما
ينصبه ك َ الرشَّ أنه يعلم وبما به، توصف أن تود بما املرأة فيصف نصابه، يف املعنى

مثًال: فيقول الرجال، به ليصدن النساء

ال��ق��َم��ٌر4 ال��ِح��نْ��ِدس ظ��الَم ي��ض��يء ك��م��ا ص��ورتُ��ه��ا ال��ب��ي��ت ظ��الَم ت��ض��يءُ َخ��ْوٌد

74



الثالثة املحارضة

َع��ِط��ُر5 ج��ي��ب��ه��ا أَل��وٌف ال��ع��ن��اق ِم��لءُ م��ن��اك��ب��ه��ا ت��وض��ع ل��م ال��َخ��ْل��ق م��ْج��ُدول��ة
وُم��نْ��ك��ِس��ُر6 م��ن��ه��ا نَ��ِش��ٌب ف��م��ش��بَ��ٌع خ��الخ��لُ��ه��ا م��ق��ص��وٌم ال��س��اق م��م��ك��ورة
ت��ن��ب��ت��ر7 األرداف ث��ق��ل م��ن ت��ك��اد ع��وارُض��ه��ا م��ص��ق��وٌل ��اءُ ل��فَّ َه��ي��ف��اءُ
أش��ر8 ل��ُه م��ص��ق��ول ال��م��ق��بَّ��ل ع��ذب م��تَّ��س��ٍق األن��ي��اب واض��ح ع��ن ت��ف��ت��ر
َج��َدر9 ع��تَّ��ق��ت م��م��ا ب��ص��ه��ب��اء ث��ل��ٌج ي��خ��ل��ط��ُه ال��ن��ح��ل ِب��ذوب ِش��ي��ب ك��ال��م��س��ك
ُغ��ُدر واص��ل��ن��ن��ا وإن وال��غ��ان��ي��ات وام��ت��ن��ع��ت ال��ع��ق��ل س��ل��ب��ت��ن��ي ال��ت��ي ت��ل��ك
ال��ن��ظ��ُر10 ل��ل��ش��ق��ا دع��ان��ي ح��ي��ن ل��ل��َح��يْ��ِن ف��ق��ي��ض��ن��ي ع��ن��ه��ا م��ع��زل ف��ي ك��ن��ت ق��د

وقرب الحاشية، برقة أسالفه شعر عن يمتاز كثري، شعر الظاهرة األوصاف يف وله
الذي الباب من إليهن ويدخل يرضينها، التي الناحية من النساء إىل يأتي وأنه املأخذ،

قوله: يطربها ال امرأة وأي يهوينه،

ف��اع��ت��دال ال��ص��ب��ح ع��م��ود اس��ت��ق��لَّ إذ وري��ق��ِت��ه��ا ث��ن��اي��اه��ا ط��ع��م ط��ي��َب ي��ا
َم��ح��َال11 َم��اِح��ٌل م��ا إذا ع��ن��دي ت��زداد ش��م��ائ��لُ��ه��ا تُ��ق��َل��ى ال ال��م��س��ك ��اج��ة م��جَّ
ُخ��ِب��ال12 ال��ذي ريَّ��اه��ا ط��ي��ب م��ن ل��ك��ن��ت َك��ل��ٍف ذا ال��نَّ��ش��ر ط��ي��ب يَ��خ��ب��ل ك��ان ل��و

الشامل. والنعت السابل، الوصف حيلة األوىل؛ الحيلة هي تلكم
الحديث، بحسن إليهن وتودُّده الغواني، مخاطبة يف تلطُّفه فهي الثانية: الحيلة فأما
الحوار إىل ويصغني املمتع، الحديث إىل يسكنَّ األكباد، رقيقات القلوب، ضعيفات والنساء
بقسط مزج أو الصبابة، من بيشء الحديث ُشعِشع إذا ذلك يكون ما وآكد اللطيف.
ذلك من الغواني، ومحاورة الحسان، مخاطبة يف طريقته كانت وكذلك االستعطاف. من

قوله:

ارت��ح��اال أردِت إذا ع��ي��ن��ي ـ��ب��ُر وت��س��تَ��ْع��ـ رآك إن ال��ق��ل��ب ي��ف��رح
خ��بَ��اَال إال أراك ف��ي��م��ا داُد أز م��ا ال��ق��رب ي��ن��ف��ع ك��ان ول��ئ��ن
ِزي��اال ت��ري��دي ل��م م��ا س��أَْل��ه��و ـ��دي ع��ن��ـ ج��ال��س��ًة دم��ِت م��ا أن��ي غ��ي��ر
ج��م��اال ل��ش��يءٍ وال ال��ت��ذاذا ـ��ش ل��ل��ع��ي��ـ أر ل��م ان��ص��رف��ِت م��ا ف��إذا
واألش��غ��اال ال��ح��دي��ث وك��ن��ِت ـ��ُد اْل��ُخ��ْل��ـ ورؤي��ت��ك ن��ع��م ع��ي��ش��ي أن��ت
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ال��وص��اال ال��ن��س��اء ل��ِك وخ��لَّ��ى ـ��ُب ال��ق��ْل��ـ واخ��ت��ارك ال��ف��ؤاد دون ُح��ْل��ِت
اح��ت��م��اال م��ل��ك��ُت ف��م��ا ق��ي��ادي ـ��ِك أع��ط��ت��ـ خ��الئ��ق ل��ي وت��خ��لَّ��ق��ِت
ال��ُع��ذَّاال وص��ال��ه��ا ف��ي أُط��ع ل��م ع��ت��اب��ي أَِق��لَّ ال��ع��اذل��ي أي��ه��ا
ج��الال إال ال��ع��ي��ن ف��ي ي��زده��ا ل��م م��ن��ه��ا ِع��ب��َت وال��ذي ق��ل��ت م��ا إن
م��ق��اال ف��ي��ه��ا ل��ل��وش��اة أج��د ل��م ف��ي��ه��ا أط��ي��ع��ك ف��ل��ن تَ��ع��بْ��ه��ا ال
ب��ذَّاال؟! ُم��خ��ِل��ًص��ا ب��ال��وص��ل ل��ك م��ح��بٍّ��ا ت��ق��ت��ل��ي��ن ب��ال��ل��ه ف��ي��َم
ال��رج��اال ق��ب��ل��ي ق��ت��ل��ت ق��د ل��ب��م��ا ب��ق��ت��ل��ي ه��م��م��ت ل��ئ��ن ول��ع��م��ري
ح��الال؟ أم ت��ري��ن��ه أح��راًم��ا ووص��ال��ي ه��ج��رك��م ع��ن ح��دث��ي��ن��ي
خ��اال ب��خ��دك ل��ي��ت��ن��ي ب��ل آِه، ب��ع��ٌل ل��ك أن��ن��ي ت��م��ن��ي��ت ك��م

يجيد ربيعة أبي وابن الحسان، ويخلب النساء، يفتن بأن جديٌر الشعر هذا ومثل
قوله: من أبدع استدراك وأي الحوار، من الرضب هذا ويحسن السحر، من النوع هذا

األم��ط��ارا نَ��ْس��ت��ق��ي وج��ه��ك وب��م��ث��ل ج��ئ��ت��ه��ا أرض ك��لُّ ب��وج��ه��ك ُس��ِق��ي��ْت
األب��ص��ارا ي��خ��ط��ف وج��ه��ك وج��م��اُل ج��م��ي��ل��ٍة ك��ل ف��وق ج��م��ال��ِك وأرى
ِم��ب��ش��ارا13 َع��ذْب��ًة ال��روادف ريَّ��ا ُخ��م��ص��ان��ًة غ��ادًة رأي��ت��ِك إن��ي
ِم��ع��ط��ارا14 ب��ض��ًة ال��س��ب��ي��ك��ة م��ث��ل َخ��ْل��ُق��ه��ا أُك��م��ل ال��م��ت��ن��ي��ن م��ح��ط��وط��ة
ف��خ��ارا ت��ري��د إذا أغ��ر َح��َس��ٌب وي��زي��ن��ه��ا رأى م��ن تُ��ع��ج��ب ك��ال��ش��م��س
ش��ع��ارا ال��لِّ��ح��اف دون ب��ه��ا أك��رم ِش��ع��ارُه ال��ش��ت��اء ف��ي ه��ي م��ن وي��ف��وز

قوله: مثل من الثريا إىل أحيانًا يرسله كان ما الباب هذا يف ويدخل

ك��ِم��ِد م��ولَّ��ٍه ك��ت��اب ب��ل��دي م��ن إل��ي��ِك ك��ت��ب��ت
ُم��ن��ف��رِد ب��ال��ح��س��رات ـ��ن ال��ع��ي��ن��ي��ـ واك��ف ك��ئ��ي��ب
وال��ك��ب��د ��ح��ر ال��سَّ ب��ي��ن ق ال��ش��و ل��ه��ي��ب ي��ؤرِّق��ه
ب��ي��د ع��ي��ن��ُه وي��م��س��ح ب��ي��ٍد ق��ل��ب��ُه ف��ي��م��س��ك
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وأنشدت: قراءتها، عند فبكت األبيات بهذه الثريا ُخدعت وقد

ض��ائ��ُع ال��ل��ه ي��ح��ف��ظ ل��م إن ُه��َو وم��ن ب��ن��ف��س��ه ي��س��ت��ق��لُّ ال م��ن ب��ن��ف��س��ي

بعد يقول ثم إليه، وتوددهن عليه، النساء بإقبال فخًرا الدنيا يمأل أن لعجيب وإنه
ذلك:

ك��ل��ب��ا؟ ل��ك��م ي��وًم��ا الق��ي��ت إن وأُك��رم ُه ف��أودُّ ودك��م ذا أرى أل��س��ت
ذن��ب��ا ل��ه��ا ج��ن��ي��ُت ال��واش��ي ف��ع��ل ب��م��ا ك��أن��ن��ي ص��دَّت ال��ل��ه ع��ب��د أم أرى
َج��ْدب��ا ب��ه ن��ح��لُّ م��ا يُ��م��س��ي وإي��اِك أن��ن��ي ودَّ م��ن ق��ول م��ن ت��س��م��ع��ي ف��ال

له: تقرأ أن وعجيب نعم،

األخ��رى ع��ل��ى ف��ال��س��الم ك��ره��ت��ه ف��إن س��الم��ن��ا أح��ب��ت م��ا ع��ل��ي��ه��ا َس��َالٌم

قوله: يف امُلبَعدين بالعشاق يتشبه تراه ثم

م��ي��س��وُر وال ب��ذٌل ف��ال ص��دف��ت وأص��ب��ح��ت ع��ه��دت م��ا ت��غ��يَّ��ر ف��ل��ئ��ن
م��س��رور م��زارن��ا ب��ق��رب َف��ِرٌح ول��بُّ��ه��ا ب��ال��ل��ق��اء تُ��َس��اِع��ف َل��ِب��م��ا
ون��زور م��رًة ن��راس��ل ص��اٍف ف��ُودُّن��ا ال��وش��اة ي��غ��ي��ره��ا ال إذ
ن��ذي��ر غ��دره��نَّ ِآلم��ن إن��ي ب��ع��ده��ا أن��ث��ى ال��ده��َر ت��أم��ن��نَّ ال
ث��ب��ي��ر ال��ع��ه��ود م��ن ي��ط��ي��ق ال م��ا أي��م��ان��ه��ا م��ن أع��ط��ت��ك ال��ت��ي ب��ع��د
َدبُ��ور15 ال��م��ع��ص��رات ف��ي ب��ه ن��ف��ح��ت س��ح��اب��ٍة ظ��لَّ ك��ان وذل��ك ف��إذا

فهو وإال والصلف، التيه أجدى فإن النساء، بقلوب يلعب فإنما عجب، ال ولكن
الخشوع. ويتصنع الحزن، يتكلَّف بأن جدير

وصفه فهي — النساء عفة عىل خطًرا وأشدهن الحيل، أدهى وهي — الثالثة الحيلة أما
ويتهتك به، يُسبق لم إغرابًا ذلك يف يُغِرب كان فقد التداني، وساعات التالقي، ألوقات
من وأمثاله القيس امرئ شعر يف قالئل شذرات إال اللهم قبل، من الناس يعرفه لم تهتًكا

الخلعاء.
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هي الحيلة هذه إن لقلت: السالفتني، الحيلتني من ذكرت فيما الرأي بعض ولوال
وأثر عظيًما، مبلًغا ذلك من بلغ فقد ميزة؛ من ولشعره إِبداع، من ربيعة أبي البن ما كل
فحرَّم والفجور، الفسق عىل ومحرًضا واآلداب، باألخالق ضارٍّا الناس ورآه قليل، غري أثًرا
مرَّت ولقد انكبابًا، الفسق عىل ينكبوا لئال وفتياتهم؛ فتيانهم عىل روايته منهم الورع أهل
فناداها: دفرت، ومعها مصعب بن هللا عبد عىل مصعب بن عمر بنت فاطمة موالة ظبية
عىل تدخلني ويحك فقال: سيدي، يا ربيعة أبي ابن شعر فقالت: ظبية؟ يا معك هذا ما
النفوس، إىل لطيًفا وَمْدخًال القلوب، من ملوقًعا لشعره إن ربيعة! أبي ابن بشعر النساء
العواتق عىل دخل ما يقول: جريج ابن وكان به! فارجعي هو، لكان يسحر شعر كان ولو
وا تروُّ ال عروة: بن هشام وقال ربيعة. أبي ابن شعر من عليهن أرض يشء حجالهن16 يف

تورًطا! الزنا يف يتورطن ال عمر، شعر فتياتكم

الجميل، الَقصص ذلك هي إنما شعره يف الغالبة الصفة أرى ألني السادة؛ أيها ذلك أقول
البيض أحبابه مع الحسان، البيض لياليه به يصف الذي املعسول، العذب والحديث
األحاديث تلك من واستغرابًا، دهشًة ُملئوا قد عرصه، يف الناس رأيت وألني الحسان؛
من رجل لقيه أن ذلك من فكان الشائقة، املمتعة الَقصص وهاتيك الطريفة، النادرة
فقال: عني! إليك فقال: فعلته؟ شعرك يف قلته ما أكل وقال: يده، عىل فقبض الطواف
يف بمذهبه الناس ُفتن أن ذلك من وكان بل هللا! وأستغفر نعم، فقال: باهلل، أسألك
ال قريش من مشيخًة أدركت لقد بكار: بن الزبري فقال الحديث، يف وأسلوبه القصص،
كانوا ما منه ويستحسنون النسيب، يف دهره أهل من شاعًرا ربيعة أبي بن بعمر يزنون

بمودته. والتحيلِّ نفسه، مدح من غريه، من يستقبحونه
املدينة قدم الفرزدق أن حدثوا فلقد منهم، الشعراء حتى بمذهبه الناس فتن نعم
وكان فقصدهما أسماء، ابن ولآلخر: يم، ُرصَ ألحدهما: يقال له، ُوصفا رجالن وبها
فرعون، أنا أحدهما: فقال أنتما؟ من عليهما: سلم أن بعد لهما قال ثم قيان، عندهما
جريان نحن فقاال: أقصدكما؟ حتى النار يف منزلكما فأين فقال: هامان، أنا اآلخر: وقال
أن سألهما ثم ًة، مدَّ وتعارشوا عليه وسلما عليهما فسلم ونزل، فضحك الشاعر! الفرزدق
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إىل وتناشدا تحادثا، الشاعران التقى فلما ففعال، ربيعة أبي بن عمر وبني بينه يجمعا
فيها: يقول التي قصيدته عمر أنشد أن

ونُ��ش��ف��ُق ن��خ��اف م��ن ع��ن��ا وُغ��يِّ��ب ال��ن��وى ب��ن��ا واط��م��أنَّ��ت ال��ت��ق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
ت��خ��ف��ُق ال��ب��ي��ن خ��ش��ي��ة م��ن ك��ب��ٍد ع��ل��ى ف��وض��ع��ت��ه��ا ��ه��ا ك��فَّ ب��ك��ف��ي أخ��ذت

قوله: بلغ فلما

ت��دفَّ��ق17 وظ��ل��ت ع��ي��ن��ه��ا م��دام��ع ف��ت��رق��رق��ْت يُ��خ��ل��ي��ن��ن��ا ل��ك��ي ف��ق��م��ن
ي��خ��رق18 ال��ص��ب��اب��ة ج��مِّ غ��زٍل ل��َدَى ت��دع��ن��ن��ي ال ت��رح��م��ن��ن��ي! أم��ا وق��ال��ت:
أرف��ق ب��ك ف��اع��ل��م��ي م��ن��ا ف��خ��لُّ��ك م��ط��اع��ٍة ف��غ��ي��ر ع��ن��ا اس��ك��ت��ي ف��ق��ل��ن:
وأف��َرُق م��ن��ه ال��ن��اس وربِّ أخ��اف إن��ن��ي ال��س��ت��َر ذا ت��ب��رْح��َن ف��ال ف��ق��ال��ت:

وهللا الشعراء يحسن ال الناس! أغزل الخطاب أبا يا وهللا أنت قائًال: الفرزدق صاح
الرقية. هذه مثل يَْرقوا أن وال الشعر، هذا مثل يقولوا أن

قصيدته جميل فأنشد الشعر، تناشدا فقد ربيعة، أبي ابن بشعر جميل فتن وكذلك
فيها: يقول التي

ال��ب��خ��ل ج��ان��ب ل��ن��ا أب��دْت أو ب��ث��ي��ن��ُة ح��ب��ل��ي َص��َرم��ت أن ال��واش��ون ف��رح ل��ق��د
ع��ق��ل��ي م��ن ف��ات ل��م��ا ِط��الب��ي��ه��ا ول��ك��ن ط��ل��ب��ت��ه��ا م��ا م��ع��ي ع��ق��ل��ي ت��رك��ت ف��ل��و
م��ه��ل م��ن ب��ث��ي��ن��ة ع��ن ل��ي م��ا ألُق��س��م وإن��ن��ي ج��م��ي��ل! ي��ا م��ه��ًال ي��ق��ول��ون:
ب��ال��ق��ت��ل؟! ه��ددت ال��ي��وم وق��ب��ل اخ��ش��ى أم أوان��ه؟ ك��ان ال��ي��وم وق��ب��ل أص��ب��ًرا
ف��ض��ل19 ذوو ُم��وِس��ع��ون ق��ري��ٌب وأه��ل��ي أله��ل��ه��ا ض��ي��ًف��ا ك ال��ُه��الَّ م��ع أب��ي��ُت
أه��ل��ي! ب��ه أص��ي��ب م��ا أه��ل��ي وي��ح وي��ا ب��ه��ا ال��ذي ن��ف��س��ي َح��س��ُب ن��ف��س��ي وي��ح ف��ي��ا
ق��ب��ل��ي؟! ق��ات��ل��ه ح��ب م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال رأي��ت��م��ا ه��ل ع��ش��ت��م��ا ف��ي��م��ا خ��ل��ي��ل��ي

قصيدة: من قوله ربيعة أبي ابن أنشد ثم

ق��ت��ل��ي20 إل��ى ال��ح��ص��اب ي��وم ف��ق��رَّب��ن��ي وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ب��ال��ود ن��اص��ٌح ج��رى
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ح��ب��ل��ي إل��ى ال��ص��ف��اء ح��ب��ل ق��ري��ن��ت��ه��ا وق��ارن��ت ف��ؤادي م��ن ب��ح��د ف��ط��ارت
ال��ن��خ��ل ب��ق��ارع��ة ي��وًم��ا وم��وق��ف��ه��ا م��وق��ف��ي أن��َس ال ِم��ْألش��ي��اءِ أن��َس ف��م��ا
ب��ال��ن��ع��ل ال��ن��ع��ل ح��ذوك ب��ي ال��ذي ك��م��ث��ل ب��ه��ا ال��ذي ع��رف��ت ت��واق��ف��ن��ا ف��ل��م��ا

هيهات قال: حني به جميل إعجاب عىل شاهًدا األخري البيت عىل الرواة أكثر ويقترص
أحد! مخاطبتك النساءَ خاطب ما وهللا الليايل، سجيس هذا مثل أقول ال الخطاب! أبا يا
هو بل كجميل، شاعًرا يستفز بالذي املعنى هذا وال القصيد، بيت ليس هذا أن وأرى

الجاهلني: بعض قال فقد به، الشعراء سبقه عاديٌّ معنًى

وِوت��ري ف��ي��ه��م َش��ن��اءت��ي ع��رف��ت ُح��ي��يٍّ ب��ن��ي رأي��ت أن ول��م��ا

هو إنما شعره، عىل ربيعة أبي ابن يحسد وجعله جميل، نظر لفت الذي أن وأرى
قوله: وذلك العذب، وحديثه الشائق، قصصه

ال��ن��خ��ل إل��ى ال��ح��ج��ون ب��ي��ن م��وق��ف إل��ى ن��واع��ٍم ال��ظ��ب��اء ب��أم��ث��ال ف��ع��اج��ت
ش��غ��ل��ي ع��ل��ى وال��وق��وف ال��ت��م��نِّ��ي أط��ل��ن ال��دُّم��ى َش��بَ��ه ل��ه��ا ألت��راب ف��ق��ال��ت
وص��ل ف��ي ي��راج��ع أو ه��ذا ن��ع��ات��ب ل��ع��ل��ن��ا ش��ي��ئً��ا ارج��ع��ن ل��ه��ن: وق��ال��ت
ال��ب��غ��ل؟ م��رك��ب ت��س��أم��ي ��ا أل��مَّ ق��ري��ب وأه��ل��ن��ا ِع��ش��اءٌ ه��ذا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ن
َرُح��ل ع��ل��ى وق��وٍف م��ن خ��ي��ر ف��َل��ألرض ان��زل��ي ل��ه��ا: ق��ل��ن ش��ئ��ت��ن؟ ف��م��ا ف��ق��ال��ت:
ع��ْج��ل وال ُه��وٍج غ��ي��ر واف��ت ال��ب��در م��ن ص��ورة ت��ك��نَّ��ف��ن دراريٌّ ن��ج��وٌم
واأله��ل ب��ال��م��ودة ي��ف��دِّي وك��لٌّ ف��اك��ت��ن��ف��ن��ه��ا ك��ال��دَُّم��ى إل��ي��ه��ا وق��م��ن
ف��ع��ل��ي ك��اش��ٌح ي��رى أو ُم��ق��ام��ي ع��دوٌّ ي��رى أن خ��ي��ف��َة واس��ت��أن��س��ُت ف��س��لَّ��م��ُت
أه��ل��ي ِرْق��ب��ٍة ذي غ��ي��ر ف��ت��ح��دَّْث م��ع��ي إن��م��ا ال��س��ت��ر: ج��ان��ب وأرخ��ت ف��ق��ال��ت
م��ث��ل��ي21 ي��ح��م��ل��ه ل��ي��س س��رِّي ول��ك��نَّ ��ٍب ت��رقُّ م��ن ل��ه��م ب��ي م��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت

أترابها: عن يقول ثم

��ك��ل22 ال��شِّ ذي ب��ح��اج��ة ط��ب��ي��ب��اٌت وه��ن ح��دي��ث��ن��ا دون��ه��ن اق��ت��ص��رن��ا ف��ل��م��ا
س��ه��ل وف��ي ل��ي��ل بَ��ْرد ف��ي س��اع��ًة ن��ُط��ف ائ��ذن��ي ل��ه��ا: ف��ق��ل��ن ت��ه��وى ال��ذي ع��رف��ن
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ال��رَّم��ل م��ه��ا ان��س��ي��اب وان��س��ب��ن أت��ي��ن��اِك ت��ح��دَّث��ي ق��ل��ن: ت��ل��ب��ث��َن، ف��ال ف��ق��ال��ت:
أج��ل��ي م��ن ذاك م��ن ي��أت��ي��ن ال��ذي أت��ي��ن إن��م��ا ال��ل��ب ذا أف��ه��م��ن وق��د وق��م��ن
ال��ح��ج��ل23 ص��اِم��ت��ة ال��ُق��رط م��ه��وى ب��ع��ي��دة غ��ادٌة ف��يَّ ف��ي ال��م��س��ك ت��م��جُّ وب��ات��ت
ط��ف��ل24 أغ��ي��ٍد ��وى ال��شَّ َرخ��ص ع��ل��ى وت��ح��ن��و ال��خ��ال ت��رت��ع��ي ظ��ب��ي��ٍة َع��يْ��نَ��ي ت��ق��لِّ��ب
ال��َوبْ��ل25 م��ن وال��م��س��ت��ه��لُّ ��ب��ا ال��صَّ ج��ل��ت��ه ب��روض��ة ك��األُق��ح��وان ع��ن وت��ف��ت��ر
رج��ل��ي خ��درت إذا دع��واه��ا وأُك��ث��ر وُم��ْص��بَ��ح ُم��م��ًس��ى ك��ل ف��ي ب��ه��ا أه��ي��م

وهللا الليايل، سجيس هذا مثل وهللا أقول ال الخطاب! أبا يا هيهات جميل: قال وهنا
أحد. مخاطبتك النساء خاطب ما

الذي إلبداعه وبيانًا ربيعة، أبي ابن شعر عىل للحكم تمهيًدا السادة؛ أيها تقدم ما ذكرت
هذا إليه ويسندون البدعة، هذه إليه ينسبون إنما السالفني األدباء رأيت فإني به، ُعرف
القلوب إىل وتقريبه األبية، النفوس لدى وتسهيله وتلطيفه، الفسق تزيني وهو: الجرم؛
ففضل عتيق، أبي ابن مجلس يف خالد بن الحارث شعر مع شعره ذكر ولقد الَعصيَّة،
ُعِيص ما فإنه أخي! يا قولك بعَض عتيق: أبي ابن فقال الحارث، شعر الحارضين بعض
بمواقع أبرص أنه يريد ربيعة، أبي ابن بشعر عيص مما أكثر بشعر — وجل عز — هللا

التأثري. ومواطن األهواء،
وكان الَقصص، يف ربيعة أبي ابن طريقة يرشحوا لم األدب يف املؤلفون كان وإذا
الحسن وموضع فيه، الفتنة وجه أبني أن أردت فقد واإليضاح؛ بالبيان جديًرا فيه منهجه
صائد، بالنسيب وأنه محتال، شعره يف أنه من إليه ذهبت ما لكم يتبني حتى منه،

قال: املثال، هذا وحسبكم

ت��زارا أن ع��رَّج��وا ل��و وق��ل��ي��ٌل ال��نَّ��وارا أُح��يِّ ول��م ص��ح��ب��ي راح
اب��ت��ك��ارا ي��ع��ج��ل��ون وإم��ا ـ��ل ال��ل��ي��ـ آخ��ر م��ن يَ��ْس��رون ��ا إمَّ ث��م
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اليأس بني وهو — يدري ال القلب، خافق الصوت، خافت وهو لكم يتمثل هنا
أم وصالها، إىل الوسيلة ويبتغي لقائها، إىل الحيلة أيلتمس — والقنوط والرجاء واألمل،

بقوله: له تمَّ ما بنيَّ ثم حزين، وهو ويرتحل ، شجيٌّ وهو ينرصف

أُس��ت��ط��ارا أن وخ��ف��ت رح��ي��ٌل ج��دَّ إذ ال��ب��ي��ن ل��ي��ل��ة ق��ل��ت ول��ق��د
ن��ظَّ��ارا م��ث��ل��ه��ا ع��ن��د ل��ي ك��ان ُم��َواٍت ه��وان��ا ي��ه��وى ل��خ��ل��ي��ل
اب��ت��دارا تَ��ه��ُم��الِن ال��ح��زن م��ن ي وع��ي��ن��ا ع��ل��يَّ أرب��ع��ْن خ��ل��ي��ل ي��ا
تُ��س��ت��ن��ارا أن ال��ع��ي��ون رائ��دات واح��ذر ال��ب��ع��ي��ري��ن ف��اح��ب��س ه��ه��ن��ا
اص��ط��ب��ارا أط��ي��ق ال أن رب��ي ـ��ل��م ي��ع��ـ ق��د ُق��ري��ب��ة زائ��ٌر إن��ن��ي

جوابه؟ كان فما

األوط��ارا ب��ه ت��ق��ض��ي ح��دي��ٍث م��ن م��ك��ان��ي ي��م��ن��ع��نْ��َك ال ف��اف��ع��ل ق��ال:
واألخ��ب��ارا ال��ح��دي��ث ي��ح��سُّ ِد ال��ِوْر م��ن ق��ري��بً��ا ن��اص��ًح��ا وال��ت��م��س

ماذا؟ فكان

بَ��يْ��ط��ارا ُم��ع��اوًدا خ��ف��ي��ًف��ا ـ��ح ال��ري��ـ س��اك��ن م��ج��رب��ا ف��ب��ع��ث��ن��ا

صنع؟ الذي فما

األس��ت��ارا س��دَّل ال��ل��ي��ل إذا ُح ��ْر ال��سَّ م��ي��ع��ادك ف��ق��ال: ف��أت��اه��ا

وصلت؟ وكيف

ف��ح��ارا ال��ب��ه��ي��م ال��م��ظ��ل��م دج��ى ت ال��ص��و ف��ق��د إذا ح��ت��ى ف��ك��م��ن��ا
يَ��س��ارا ل��دي��ن��ي ع��ن��ده��ا أرت��ج��ي إن��ي ل��ص��ح��ب��َي: ب��دت ل��م��ا ق��ل��ت
وال��نُّ��ظ��ارا ال��ع��ي��ون أخ��ش��ى ـ��وْطءَ ال��ـ أخ��ف��ي ال��ذي��ل راف��ع أق��ب��ل��ت ث��م

82



الثالثة املحارضة

كان؟ الذي فما

م��ارا26 ال��ع��ي��ن م��ن دم��ًع��ا ��ْت وك��فَّ ـ��ُت س��لَّ��م��ـ ح��ي��ن ��ب��ْت ف��رحَّ ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا
واْزِورارا27 ت��ج��ل��ًدا ع��نَّ��ا ف��ي��ك رأي��ن��ا ال��ع��ت��اب: ع��ن��د ق��ال��ت ث��م
أغ��م��ارا28 ب��ه��ا ك��ن��ا أم��وًرا ـ��ن��ا ِخ��ْف��ـ ب��ل ع��م��ك اب��ن الِه ك��ال ق��ل��ت:
أس��ت��ارا ل��ل��ه��وى ال��ن��اس ق��ال��ة َخ��ِش��ي��ن��ا ل��م��ا ال��ص��دود ف��ج��ع��ل��ن��ا
أش��ارا ب��ال��ب��ن��ان ك��ان م��ن ق��ول ع��ن��ا ل��ت��ك��ذب ح��اال ورك��ب��ن��ا
األس��رارا ي��ع��ل��م ق��ب��ل م��ن ك��ان ق��د ال��ذي دون ال��ح��دي��َث واق��ت��ص��رُت
ن��ارا29 ب��ال��ن��م��ي��م��ة ال��ن��اس أَوق��د ول��ك��ن ع��ه��دِت، إذ ك��ال��ع��ه��د ل��ي��س
اخ��ت��ي��ارا أخ��رى ع��ل��ي��ك ق��ل��ب��ي ث��ر آ وم��ا ع��ن��ك اإلِع��راض ف��ل��ذاك
س��ارا َم��ن أو َح��لَّ م��ن ف��دن��وت��م ق��رَّب��ت��ك��م ال��ن��وى إذا أب��ال��ي م��ا
ِق��ص��ارا دن��وت إذا وأُراه��ا ِط��واٌل ن��أي��ت إذا وال��ل��ي��ال��ي
اع��ت��ذارا أري��د م��ن��ه��ا رأت��ن��ي إذ ل��ع��ذري م��ن��ه��ا ال��ق��ب��ول ف��ع��رف��ت

ماذا؟ ثم

��وارا ال��سِّ تَ��زِي��ُن ��ا ك��فٍّ وأرت��ن��ي م��ن��ع ب��ع��د وس��ام��َح��ْت الن��ت ث��م
ف��ح��ارا ع��ل��ي��ه ري��ٌح ح��رك��ت��ه ك��غ��ص��ن ف��م��ال��ت ف��ت��ن��اول��ت��ه��ا
ُع��ق��اًرا30 ِص��رًف��ا ش��اب ال��ن��ح��ل ك��ج��ن��ي ل��ذي��ذًا ال��ع��الج ب��ع��د وأذاق��ت

خبيث؟ يا ماذا ثم

ِش��ع��ارا م��ش��وق ب��ه��ا م��ع��نٍّ��ى ٍف ل��م��ش��غ��و ال��ل��ح��اف دون ك��ان��ت ث��م
ال��خ��م��ارا31 ل��ديَّ ع��ن��ه��ا وأل��ق��ت ـ��ر ال��بُ��ه��ـ م��ن اإلِزار ة ش��دَّ واش��ت��ك��ت
اإلِزارا ت��ح��لُّ ِدرع��ه��ا ي��دْي ف��ي ي��دي��ه��ا إل��ي��ه��ا َرْج��ع��ه��ا ح��بَّ��ذا

ماذا؟ ثم هللا! قاتلك

أن��ارا: ل��ل��ن��اظ��ري��ن م��ن��ي��ٌر ـ��ح ال��ص��ب��ـ م��ن ض��وءٌ وب��ان ق��ال��ت ث��م
ج��ارا ق��ال إذا ك��اش��ًح��ا أت��ق��ي إن��ي ن��ف��س��َي ف��دت��ك ع��م��ي اب��ن ي��ا
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ِرشة يَردُّ ترون كما وهو واضعه، عن تبحث ال ثم القصص، هذا تسمع فتاة فأي
قوله: تسمع عساها ومن َجذَعة؟ الشباب

ال��خ��م��ارا ل��ديَّ ع��ن��ه��ا وأل��ق��ت ـ��ر ال��ب��ه��ـ م��ن اإلزار ة ش��دَّ واش��ت��ك��ت
اإلزارا ت��ح��ل درع��ه��ا ي��دي ف��ي ي��دي��ه��ا إل��ي��ه��ا َرْج��ُع��ه��ا ح��ب��ذا

األزرار؟! منها وتنفك األنفاس، منها تنبهر ال ثم
من ترون كما وهي شعره، أغلب طبع نمطها وعىل الَقصصية، قصائده إحدى هذه

الشهوات! وموقظات الفتنة، موجبات
مزينًا الفسق عىل محرًضا ربيعة أبي ابن شخص يف يفهمون الناس كان وكذلك
تفتنها ال امرأة وأيُّ عنه. هللا عفا شعره كان وكذلك بالرذيلة، بارٍّا للفضيلة، ا عاقٍّ للفجور،

يقول: الذي هو أليس الخالية؟ القصص وهاتيك الفاتنة، األحاديث تلك

��د32 تَ��َوسَّ ل��م َج��بَّ��ان��ٍة م��ن ال��رم��ل ع��ل��ى اتَّ��ك��ي ل��ه��ا: ق��ل��ت ال��ث��دي��ي��ن ون��اه��دة
أع��وَِّد ل��م م��ا ك��لِّ��ف��ُت ق��د ك��ن��ت وإن ط��اع��ٌة أم��ُرك ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى ف��ق��ال��ت:
ف��ازدِد ش��ئ��ت وإن م��ط��روٍد غ��ي��َر ف��ُق��م ف��ض��ْح��ت��ن��ي ق��ال��ت: اإلص��ب��اح دن��ا ف��ل��م��ا
ال��م��ردَّد وال��ح��دي��ث ف��ي��ه��ا وت��ق��ب��ي��ل ل��ث��ات��ه��ا م��صِّ غ��ي��ر م��ن��ه��ا ازددت ف��م��ا
غ��د م��ن ال��دم��ع اْس��ف��َح��ا : ل��ع��ي��ن��يَّ وق��ل��ت ب��م��رط��ه��ا واتَّ��ش��ح��ت م��ن��ه��ا ت��زودت
ِد م��ب��دَّ ُج��م��ان م��ن َش��ذًْرا وت��ط��ل��ب م��ك��ان��ه��ا ب��ال��رداء ��ي تُ��ع��فِّ ف��ق��ام��ت

يتجاوز كاد فما باملجون، حياته تُختم أن يشأ لم الرجل فإن يشء، من يكن ومهما
الشعر فهجر يستغفرهت؛ ربه وعىل يحاسبها، نفسه عىل أقبل حتى عمره من األربعني
حني من تعاوده كانت التي املوجعة الذكرى تلك لوال بغضه، عىل النُّسك وألف حبه، عىل
إىل يحنُّ كان فقد الفينة، بعد الَفيْنة يف يهيجه كان الذي الدخيل الشوق وذلك حني، إىل
يرجع عله يديه فيمدُّ املتلهف، اليائس تطلع ماضيه إىل ويتطلَّع موجًعا، حنينًا شبابه
الشيب وأخذ الشباب، وخاله األمل، خانه فقد هيهات، هيهات ولكن الزمن، ويلفت الدهر،
ساخرات منه، ضاحكاٍت يرتاجعن النساء وأخذ الرصح، ذلك وهدم القوى، تلك هدِّ يف
غري فتيانًا فأنشأ للغرام، ثانيًا حصنًا ويشيِّد للحب، جديدة دولة يبني الدهر وبدأ به،
وقصيٍّا غربة، واملشيب غريبًا ربيعة أبي ابن وأصبح العذارى، غري وعذارى الفتيان،
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ه تعضُّ كانت الذي ربيعة أبي ابن هو هذا يقولون: الناس وعاد النوى، ِشبه والشيب
الرياض يف األزهار تحسدها كانت التي الثريا هي وهذه يطوف، بالبيت وهو النساء
ما خواِلد ا ُصمٍّ عادت قد شبابه، ومعاهد ربيعة أبي ابن معالم وهذه السماء، يف والنجوم

كالمها. يبني
السوالف، ولياليه الخواىل، أيامه إىل يحنُّ أخذ ربيعة أبي ابن إن السادة: أيها أقول
يف الشباب يرى أن وأسًفا كَلًفا ويزيده الذاهب والنعيم الراحل، الشباب إىل ق ويتشوَّ
فتى لقي فما املظلم، املايض إىل هبوٍط يف نفسه ويرى املرشق، املستقبل نحو صعود
إىل يده يمد ثم حسنه، ويجتيل شكله، يتأمل إليه برصه أرسل إال وسيًما شابٍّا أو جميًال

شباباه! وا شباباه! وا ويقول: ينتحب ثم فريسلها، ذؤابته وإىل به، فيعبث شعره
لحق حتى صالته من يفرغ يكد فلم يصيل، بالِحْجر وهو فتيان به مرَّ لقد حتى
رأيتكما وإني أتبعه، بالجمال موكًال كنت لقد أخي! ابنَْي يا قال: ثم فعرفهما، بهما

عليه! تندما أن قبل بشبابكما فاستمتعا وجمالكما، حسنكما فراقني
لم ما شيخ وهو الفتيان من يستقبح وأصبح غيِّه، عن ربيعة أبي ابن أقلع نعم،
فتاة يحدِّث فتًى يجد علَّه ل تأمَّ إال بالبيت طاف فما فتى، وهو نفسه من يستقبحه
يف امرأًة يكلِّم رجل إىل نظر أن أمره من كان ولقد فريدعها! رجًال تتبع امرأة أو فينهاه،
إني فقال: أشنع! ذلك فقال: عمي، ابنة إنها له: فقال وأنكره، عليه ذلك فعاب الطواف،
ما بها وكلفه لها حبه من إليه شكا ثم أطيقه، ال بصداق إال عيلَّ فأبى ي عمِّ إِىل خطبتها

أمره. به يصلح ما له وليس ُمْمِلق إنه له: فقال يسرتضيه، عمه إىل معه يسري جعله
عيلَّ هي له: فقال دينار، أربعمائة له: فقال منه؟ تريده الذي وكم عمر: له فقال

ففعل. فزوِّْجه،
وهو يومئٍذ فانرصف رقبًة أعتق إال الشعر من بيتًا يقول ال حلف عمر وكان قالوا:
أن وتريد ألمًرا، لك إن له: فقالت جوابًا، عليها يرد فال تكلمه له جارية فجعلت حزين،

فقال: شعًرا، تقول

ح��ي��ن��ا: أق��ص��رُت ق��د وك��ن��ُت ط��رب��ُت رأت��ن��ي ل��م��ا ول��ي��دت��ي ت��ق��ول
دف��ي��ن��ا داءً ال��ه��وى ل��ك وه��اج ش��وًق��ا أح��دث��ت ق��د ال��ي��وَم أراَك
ال��ق��ري��ن��ا ف��ارق��ت ش��ئ��ت م��ا إذا ع��زاءٍ ذو أن��ك زع��م��ت وك��ن��ت
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َخ��ِدي��ن��ا؟ ل��ه��ا ل��ق��ي��َت أم ف��ش��اق��ك رس��وٌل ل��ه��ا أت��اك ه��ل ب��رب��ك
ت��ع��ل��م��ي��ن��ا إذ زم��ان��ن��ا ك��ب��ع��ض م��ح��بٌّ أخ إل��يَّ ش��ك��ا ف��ق��ل��ت:
ن��س��ي��ن��ا ك��ن��ا م��ا ب��ع��ض ف��ذكَّ��ر ب��ه��ن��ٍد ي��ل��ق��ى م��ا ع��ل��يَّ وق��صَّ
ال��ع��اش��ق��ي��ن��ا ي��ل��ق��ى ح��ي��ن م��ش��وٌق ت��ع��زَّى وإن ال��ق��دي��م ال��ش��وق وذو
ض��ن��ي��ن��ا ب��ه��ا وك��ن��ت ِق��ًل��ى ل��غ��ي��ر ع��ن��ه��ا أع��رض��ُت ُخ��ل��ة م��ن وك��م
ج��ن��ونً��ا ب��ه��ا ال��ف��ؤاد ُج��ن وإن ع��ن��ه��ا ف��ص��ددت ب��ع��اده��ا أردت

واحد. بيت لكل فأعتقهم، رقيقه من تسعًة دعا ثم

فأجاب بشعره، ُفتن ن عمَّ هللا وعفا ودَّعه! يوم عليه وسالم الشعر! قال يوم عليه فسالم
الشباب! داعي

هوامش

بني «املوازنة كتاب من الثالث البحث يف النظرية هذه تفصيل القارئ يجد (1)
الشعراء».

الربد. يحتمل ال من والرصد: الربد. من ارتعد قفقف: (2)
اإلعياء. من النفس انقطاع البهر: (3)

املظلم. الليل بالكرس: والحندس الناعمة. أو الشابة الخود: (4)
رأس مجتمع وهو: منكب، جمع واملناكب: التكوين. محكمة الخلق: مجدولة (5)

والعضد. الكتف
الساقني. واملستديرة الخلق املدمجة هي املمكورة: (6)

الفخذين. الضخمة هي واللفاء: الخرص. رقيقة البطن ضامرة هيفاء: (7)
األسنان. يف يكون الذي التحزيز األرش: (8)

وسلمية. حمص بني بلدة اسم وجدر: مزج. شيب: (9)
الهالك. هو بالفتح: الَحنْي (10)

والكيد. املكر وهو: املحل، من املاحل: (11)
الرائحة. والريا: النوم. بعد وأعطافها املرأة فم ريح أو الطيبة الريح النرش: (12)
الحسنة واملبشار: البطن. الضامرة والخمصانة: اللينة. الناعمة املرأة الغادة: (13)

واللون. الَخلق
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ُحطَّا كأنما املتنني محطوطة جارية األساس: ويف ملساء، املتنني: محطوطة (14)
النابغة: قال ويصقل، يدلك أي األديم، به يحط ما وهو باملحط،

ال��م��ت��ج��رد ب��ض��ة ال��روادف ري��ا م��ف��اض��ة غ��ي��ر ال��م��ت��ن��ي��ن م��ح��ط��وط��ة

السحاب. واملعرصات: الصبا، تقابل ريح الدبور: (15)
بالثياب يزين وموضع القبة، وهي: بالتحريك، حجلة [جمع] الحجال: (16)
اإلدراك بني التي أو تتزوج لم التي الفتاة وهي: عاتق، جمع والعواتق: للعروس. والستور
عداد من تخرج حتى إدراكها بعد أهلها يف الفتاة مكث يطول أن والتعنيس: والتعنيس.

األبكار.
خلوة. يف يجعلنا يخليننا: (17)

الحمق. وهو: بالضم، الخرق من يخرق: (18)
املورسين. معروف من يعيشون الذين الصعاليك الهالك: (19)

الجمار. رمي موضع كاملحصب: الحصاب (20)
كذلك. ونحسبه الرس حفظ يف قيل ما أجمل البيت هذا يرون القدماء كان (21)

الغزل. بالكرس: الشكل (22)
يف تعلق حلية بالضم: والُقرط العنق، طول عن كناية الُقرط: مهوى بعد (23)
الخلخال. والحجل: الساق، بضاضة عن كناية الحجل: وصموت الشنف. وتسمى: األذن،

األطراف. لني الشوى: رخص (24)
املطر. الوبل: (25)

وسال. جرى الدمع: مار (26)
اإلعراض. االزورار: (27)

مع وفتحها الغني بضم غمر جمع واألغمار: عمك. ابن هلل أي عمك: ابن اله (28)
األمور. يجرب لم الذي الجاهل الغر وهو امليم، سكون

به فعصفت أيامه، تقضت الهوى سالم أن يريد عهدت: إذ كالعهد ليس (29)
والنمائم. الوشايات

اإليناس. سبيل يف املحاولة من كان ما هنا بالعالج املراد (30)
اإلعياء. من النفس انقطاع الباء: بضم البهر (31)

الفالة. يف تكون ما أكثر ألنها جبَّانة؛ املقابر وتسمى الصحراء، الجبَّانة: (32)
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تمهيد (1)

مذاهب يسلك كان وكيف يحب، ربيعة أبي بن عمر كان كيف رأيت قد القارئ! أيها
ذلك يف معشوقاته تعيش كانت وكيف النساء، يتصيد كان كيف اآلن فانظر النسيب،

الزمان.
الفصول؟ هذه كتابة يف فكَّرت كيف يشء، كل قبل لك أبني أن الخري من ألرى وإني
بذلك وإني الجمال، عن والتحدث بالحب، التغنِّي يف باإلرساف ترميني أن أخىش فقد

َظِنني! ملتَّهٌم
العربية، اآلداب عىل التجنِّي من العرص هذا يف يكثرون الناس أن فلتعلم أال
والعقول، والشهوات الغرائز مواتاة عن والعجز والجفاف، والُعقم، بالفقر، ويتهمونها
األدلة من يوم كلَّ األجنبية اآلداب تقدِّمه ما املنكرة النغمة هذه ترديد عىل وساعدهم

واألحاسيس. والعواطف املشاعر لتغذية صالحيتها عىل والرباهني
العربية اآلداب وأن قوية، االتهام أدلة بأن لالقتناع لكاٍف اإلنصاف من قليًال وإن
كل يف الغربية اآلداب به تدمغنا الذي الهائل الدويِّ ذلك بجانب ضئيلة ضعيفة تبدو
االبتدائية املدارس طلبة يتناولها التي والدرس واملحفوظات املختارات كتب فهذه يوم،
األغلب عىل تخاطب التي املقفرة الجافة الكتب من تُعدُّ العالية املدارس وبعض والثانوية

واإلدراك. الطبع نواحي من واحدة ناحية
ولكنها العلم، حق ذلك تعلم وأساتذتها العربية اللغة مفتيش من املستنرية والطائفة
آداب عن الطلبة انرصاف رأت كلما واستحياء، ِخفية يف ترسله الصامت باأللم تكتفي
املدارس لطلبة تُقدَّم التي املادة إن الحق ويف واإلنجليز، الفرنسيني آداب يف وفنائهم لغتهم
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طائفة األكثر يف فهي الوجدان، تثري وال الحس، توقظ وال القلب، تُمتع ال واألدب اللغة يف
رسومها عىل وأتت األيام، طوتها موضعية معاٍن عن تتحدث واألوصاف العظات من
يف العقل أبدع بما شاعرين غري األوىل القرون ظلمات يف يعيشون جماعة يدرسها الليايل،

التاريخ. قبل ما عرص خلَّفها أَْمَساًخا يكونوا لم إن الجيل، هذا
رأي من وكان الشعر، وتخلف النثر تقدم عن املايضضجة الصيف يف ثارت ولقد
الشعر وأن عقليًَّة، حياًة يحيون الكتَّاب ألنَّ تقدَّم؛ النثر أن حسني طه الدكتور أستاذنا
عربة وال سواء، التأخر يف والشعر النثر أن وعندي ُمتبلِّدون، كساىل الشعراء ألن ر؛ تأخَّ
وترديد تكريٌر وفرتها عىل فهي صباح، كل يف الكتاب بها يطالعنا التي الثروة بهذه
عن القارئ تحدث ذاتية وال شخصية فيها وليس واألملان، واإلنجليز الفرنسيني ألفكار
عن غفلوا حني فإنهم أنفسهم، عىل كتابنا من ألدلُّ ُشعراءنا وإن الكتاب، أولئك حياة
بغضِّ والتقليد، املحاكاة من خالصة فصاغوها لعواطفهم، فرغوا األجنبية األمم أشعار

واألسلوب. املرمى يف العرب لشعراء متابعتهم عن النظر
وشعراؤها كتابها دام ما العربية، لآلداب حياَة ال أنه لنعلن الفرصة هذه ولننتهز
الحياة. ميدان يف بجربوتها يتأثرون وال ورصاحة، حرية يف املرأة يرون ال وخطباؤها

يرونها وال والعنقاء، الغول عن يسمعون كما املرأة عن يسمعون شبابنا دام وما
تزهر أو أذهانهم، تتفتَّح أن فهيهات والبغاء، الرِّجس بيوت يف دنسة قذرة إال يرونها حني
تتوىلَّ التي الرءوس وتلك والتفكري، التيقظ َمسحة األدبية آثارهم عىل تظهر أو قرائحهم،
األدب بني وثيقة الصلة أن — الشديد األسف مع — تدري ال العرص هذا يف الرشق هداية
جيدة، قصة لكاتب نرى أن يف أمل ال وأنه الحياة، روح األدب يكن لم إن الحياة، وبني
تارة فتُحِيلُه األلوان، بشتى الوجود ن تلوِّ التي املرأة عن البعد كل بعيدين الكتاب دام ما
لنا تكون وكيف الظالل، وارفة جنة تشاء حني تعيده ثم والهول، بالَفَزع يرمي جحيًما
وجنوننا، وعقلنا ورزانتنا، وطيشنا وجهلنا، وحلمنا ورذائلنا، فضائلنا تمثل قوية آداب
من القلوب بُغْلف أسوًة ، تبرصُّ وال فهم غري يف واالستقامة الطيبة عىل نحرص ونحن

األخالق؟! وأدعياء األديان سمارسة
وعيوبنا، وأهوائنا، مطامعنا، عن وحدثتنا بأنفسنا، شغلتنا إذا إال لآلداب حياة ال إنه
وعلمتنا نحِجم، ومتي نُْقِدم، ومتى نبغض، وكيف نُحب كيف وأرتنا فينا، الخري ومظانِّ
مشعوذ رجل عن يصدر الذي األدب أما نلني، ومتى نقسو، ومتى نلهو، وكيف ، نجدُّ كيف
ال سخيف ميت أدب فهو فسوق، عنده إدراٍك وكل إثم، رأيه يف إحساس كلُّ معتوه،

خيال. به يسمو وال عقل، به يقوى

90



املالح أخبار

يف الطلبة إىل يقدمونه واحد بلون االكتفاء عىل األدب أساتذة استمر إن ألخىش وإني
والفراق! بالقطيعة الطلبة يصارحهم أن ذلك عىل استمروا إن أخىش يوم، كل

ق نتذوَّ األدب عىل ونقبل العوجاء، الخطة تلك نتجنب بأن القارئ يسمح فهل وبعُد
اللغة رجال من القدماء يفعل كان كما وُسهوله، وُحزونَه ومره، حلوه ونعرف أطايبه،

الحديث؟ أدبهم يف الغرب أهل يفعل وكما العربية،
أبي بن عمر حياة من الطريفة الناحية تلك بيان يف رشعنا بذلك القارئ سمح إذ
بهذا نريد أن هللا ومعاذ امِلالح، من يعرف كان من وأخبار للنساء، تصيُّده وهي: ربيعة؛

الفجور. مذاهب الناس أعني يف تحلو أو الفاحشة، تشيع أن البحث
حتى العربية، اآلداب بها تزخر التي املِرحة الجوانب عىل عامدين نُقبل أن نريد إنما

الجاهلني. لخصومها الِفرية هذه حلت كلَّما والجفاف، بالفقر رْميُها يسُهل ال
ينعم التي الحرية من ضئيٌل نصيٌب العشاق الشعراء دراسة يف لنا يكون أن نريد
بريون، يدرسون وهم اإلنجليز والُكتَّاب ميسيه، يدرسون وهم الفرنسيون الكتاب بها

جوَت. يدرسون وهم األملان والُكتَّاب
املؤلفون استباحه بما ربيعة أبي بن عمر معشوقات عن الحديث يف ملكتفون وإنا
إليهم ومن اآلداب»، «زهر وصاحب «األمايل»، وصاحب «األغاني»، صاحب أمثال: القدماء،

الِحجال.1 ربات من يهوى كان عمن وتحدثوا الَغِزل، الشاعر هذا ترجموا ن ِممَّ
لنا يكشف إذ ، ِجدٍّ يف ِجدٌّ طرافته عىل فهو ف، الرصِّ اللهو من ذلك يكون ولن
أُغرم حتى روحه، وألهبْت إحساسه، أرهفت التي الِفتن ويُرينا الشاعر، ذلك نفسية عن

الحسان. عىل شعره وحبس بالحسن،
اليومية الحوادث تدوين عن العرب ُكتاب انرصف أن الحزن موجبات من كان ولنئ
بن عمر معشوقات تصوير اإلمكان يف يعد ولم الغرب، يف املذكرات أصحاب يفعل كما
وفق أن عىل هللا نحمد فإنا ميسيه، دي ألفريد خليالت مثًال ُصوِّرت كما ربيعة أبي
ال ممتعًة، شائقًة إفاضًة العني، الحور تلك أخبار يف اإلفاضة إىل األصبهاني الفرج أبا
عن الحديث أثناء يف مبعثرة مبددة أغانيه يف ذكرها إذ والتبويب، الرتتيب غري ينقصها

الشعراء. وفحول املغنني كبار
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ابن عن نُقَل ما كلِّ صحَة نضمن ال أننا إىل القارئ نظر نلفت أن الحزم من يكون وقد
أن يبعد ال محبوبة، جذابة شخصيات فتلك األخبار، مختلف من ومعشوقاته ربيعة أبي

األحاديث. طريف من السامرين أهواء شاءت ما إليها أضافوا الرواة يكون
ولنرتك ، بُدٌّ منها يكن لم التي املالحظة بهذه مكتفني جملته، يف إلينا نقل ما فلنقبل
أولئك عن الكالم يف لنمض ثم األقاصيص، تلك من شاء ما يناقش أن يف الحرية للقارئ

الخيال! حاكه أو الواقع، حكاه بما راضني الحسان،

الطواف أيام (2)

كان فقد الغريب، العنوان هذا ربيعة أبي ابن لعبث نضع أن القارئ أيها يدهشك ال
ليقول: وإنه واملجون، للهو موسًما الحج أيام يتخذ

األوط��ارا ِت��ه��ام��ة م��ن ق��ض��ى ق��د اب��ت��ك��ارا ال��م��ج��دُّ ال��رائ��ح أي��ه��ا
ُم��ع��ارا أم��س��ى ب��ال��خ��ي��ف ف��ف��ؤادي س��ل��ي��ًم��ا ص��ح��ي��ًح��ا ق��ل��ب��ه ي��ك��ن م��ن
واع��ت��م��ارا2 ِح��ج��ًة ي��وم��ي��ن ك��لَّ ع��ل��ي��ن��ا ح��ت��ًم��ا ك��ان ال��ده��َر ذا ل��ي��ت

ما عليهم يجعل أن بعباده أرحم هللا له: فقال الشعر، هذا عتيق أبي ابَن أنشد وقد
حيث هللا اتقيت أما أخي! ابن يا فقال: عمر، بَن هللا عبَد وأنشده ِفسقَك! لك ليتمَّ سألته

تقول:

واع��ت��م��ارا ��ًة ِح��جَّ ي��وم��ي��ن ك��لَّ ع��ل��ي��ن��ا ح��ت��ًم��ا ك��ان ال��ده��َر ذا ل��ي��ت

تغني. ال حيث ليتًا وضعت إني وأمي! أنت بأبي عمر: له فقال
من شيطانه يبغي بما مرة كل يف يفوز يكن لم أنه ننىس أن لنا يصح ال أنه بيد
فنظر مكة، قدمت جميلًة امرأًة أن ُروي فقد النساء، لكرائم والتعرض املناسك تلك زيارة
الليلة يف كان فلما إليه، تلتفت فلم فكلمها منها فدنا قلبه، يف فوقعت يطوف وهو إليها
أيام ويف هللا حرم يف فإنك هذا، يا عني إليك له: فقالت أصابها، حتى يطلبها جعل الثانية
األخرى الليلة كانت فلما رها، يشهِّ أن خافت حتى يكلمها عليها فألحَّ الحرمة! عظيمة
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رآها فلما معها، وهو فأقبلت أعرفها، لست فإني املناسك فأرني معي اخرج ألخيها: قالت
النابغة: بقول املرأة فتمثَّلت عنها، فعدل معها أخيها إىل فنظر لها، يعرض أن أراد عمر

ال��ح��ام��ي ال��م��س��تْ��أس��ِد ص��ول��ة وت��ت��ق��ي ل��ُه ك��الَب ال م��ن ع��ل��ى ال��ذئ��اب ت��ع��دو

يف قريش من فتاة تبق لم أنه وددت الخرب: بهذا ُحدِّث حني املنصور قال وقد
الحديث. بهذا سمعت إال ِخدرها

فبينما جميلة، وكانت امرأته، ومعه حجَّ إذ الدؤيل األسود أبي مع هذا مثل له وقع وقد
فعاتبه، األسود أبو فأتاه فأخربته، األسود أبا فأتت لها، عرض إذ بالبيت تطوف هي
األسود أبا فأخربت فكلمها، عاد املسجد إىل عادت فلما شيئًا. فعلت ما عمر: له فقال

له: فقال جالٌس، قوم مع وهو املسجد يف فأتاه

أرب��ُع خ��الئ��ُق أق��واٍم ش��ت��م وع��ن وال��خ��ن��ا ال��ج��ه��ل ع��ن ل��يُ��ث��ن��ي��ن��ي وإن��ي
وي��ن��ف��ع3 ي��ض��ر ق��د وم��ث��ل��ي ك��ري��ٌم وأن��ن��ي وبُ��ْق��ي��ا وإس��الٌم ح��ي��اءٌ
وت��ظ��ل��ُع4 أس��ت��ق��ي��م ح��ال ك��ل ع��ل��ى إن��ن��ي وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ف��ش��ت��ان

أبا فأتت فكلمها، عاود ثم اليوم، هذا بعد لكالمها عم يا أعود لست عمر: له فقال
له: فقال إليه فجاء فأخربته، األسود

أرب��ُع خ��الئ��ق ل��وال وس��ي��دن��ا ال��ف��ت��ى وأخ��و ال��ف��ت��ى واب��ن ال��ف��ت��ى أن��ت
تُ��بَّ��ع5 وأن��ك ال��ج��دوى ع��ن وبُ��خ��ٌل ال��خ��ن��ا م��ن وق��رب ال��ُج��لَّ��ى ع��ن نُ��ُك��وٌل

أعرض عمر رآهما فلما سيف، عىل مشتمًال األسود أبو معها وخرج خرجت ثم
األسود: أبو فتمثل عنها،

ال��ح��ام��ي ال��م��س��ت��أس��د ص��ول��ة وت��ت��ق��ي ل��ه ك��الب ال م��ن ع��ل��ى ال��ذئ��اب ت��ع��دو
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يطوف وهو العراق من امرأة رأى فقد ياع، الضَّ يف هاتني من أشنع لحوادث له وإن
وناشدته، وناشدها فحادثها أتاها ثم موضعها، عرف حتى معها فمىش جمالها، فأعجبه
أهيل إىل وخطبتني بلدي إىل جئتني إن ولكن هنا، ها يصلح ال هذا إن فقالت: وخطبها
حاجًة إليك يل إن له: وقال سهم، بني من له صديق إىل جاء ارتحلوا فلما تزوجتك،
منزله أتى ثم هي، ما له يذكر ولم بيده فأخذ نعم، له: فقال عليها، تساعدني أن أريد
أنه يف السهميُّ يشكُّ ال وسارا يصلحه، ما معه وأخذ آخر، نجيبًا وأركبه له نجيبًا فركب
يحادث بسريهم سار ثم بالرفقة، لحق حتى يرسع زال فما يومني، أو يوم سفر يريد
ثم أياًما فأقام العراق، ورد حتى نزلت إذا عندها وينزل ويسايرها، طريقه طول املرأة
ثم أوالًدا، منه وولدت لها عم ابن متزوجة كانت أنها فأعلمته وعدها، زها يتنجَّ راسلها
النعمة، وزوال أوالدها فرقة تخاف وأنها تتزوج، لم ما إليها وبماله بهم وأوىص مات
ذلك: يف وقال مكة، إىل ورحل عليها فردها واعتذرت، درهم آالف بخمسة إليه وبعثت

أَل��ْم ب��ن��ا خ��ي��ال م��ن أنَ��ْم ول��م ص��ح��ب��ي ن��ام
إَض��ْم6 إل��ى خ��اٍخ ب��ي��ن َم��ْوِه��نً��ا ب��ال��رَّك��ب ط��اف
��يَ��م7 وال��شِّ ال��ِخ��ي��م ط��يِّ��ب ص��اح��بً��ا ن��ب��ه��ت ث��م
بَ��َرم8 وال ِن��ْك��س غ��ي��ر ُم��س��اع��ًدا أري��ح��يٍّ��ا
واألل��م ال��ح��ب الع��ُج ��ن��ي ش��فَّ ع��م��ُرو ي��ا ق��ل��ت:
��َل��م9 ال��سَّ ذي ال��خ��ي��ف ل��ي��ل��ة ل��ه��ا: ف��ق��ل ه��ن��ًدا إي��ِت

امِلالح متابعة يف يرتدد جعلته العراقية، السيدة تلك بها رمته التي الخيبة أن ويظهر
هناك، ليتزوجها يتبعها أن الكندية األشعث بن محمد بنت فاطمة ت تشهَّ فقد العراق، إىل
أن ووعدها فراسلها حجت أنها معها قصته ومن النداء، ذلك لتلبية هشَّ أنه نعلم ولم
الحاج، زقاق يف بغلته ينُشد ناشًدا تسمع أن وبينها بينه اآلية وجعل الغد، مساء يتلقاها

وعدها. الذي املكان إىل بمصريه يُْعِلُمَها رسوًال يرسل أن يمكنه لم إن
قدمت إن ولكن ذلك، إىل سبيل فال هنا ها أما فقالت: خطبها، وتحادثا تالقيا فلما
والتَّالق: والتواعد الرتاسل من بينهما كان ما وصف يف قال وقد تزوجتك، خاطبًا بلدي إىل

أب��ع��ُد غ��ٍد ب��ع��د وَل��ل��داُر ج��ي��ران��ن��ا دار غ��ًدا ت��ش��ط
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ال��ف��رق��د10 ل��ه��ا َق��ص��ٌد ال��رك��ب م��ع ك��ن��دٍة ذي َغ��ْم��َر َس��ل��ك��ت إذا
يُ��نْ��ِج��ُد11 أو ب��م��ك��َة يَ��غ��وُر ال��ه��وى وت��ه��ام��ي ع��راق��ي��ٌة
ت��ط��رُد12 َون��ْت م��ا إذا ِس��راًع��ا ِع��ي��ره��ا ب��ه��ا ال��ح��داة وح��ثَّ
ت��ك��م��ُد إثْ��ره��ا ع��ل��ى وإم��ا ال��ف��ؤاد ت��ع��زِّي َّ إم��ا ه��ن��ال��ك
أْج��َل��ُد إذن وال��ع��زاءُ ن��أْت داُره��ا إذا ب��ِب��دع ول��ي��س��ت
وال��م��وِرُد ال��م��ص��ادر أي��ن ـ��ُت ع��ل��م��ـ ح��ت��ى وواص��ل��ت ص��رم��ُت
أع��م��ُد وم��ا أت��وق��ى م��ا ـ��ُت ع��رف��ـ ح��ت��ى ذاك م��ن وج��رب��ت
أغ��ي��ُد13 ُع��نُ��ٌق ل��ه رئ��ٌم ِل ال��ق��ذا ش��ي��ب بَ��ع��د م��ن دع��ان��َي
أرش��ُد ل��ل��ف��ت��ى ت��رك��ُه ِل��م��ا ال��ف��ت��ى وت��دع��و تُ��ص��اب��ي وَع��ي��ٌن
ُم��ق��َص��ُد ب��ه��ا ق��ل��ب��ي ال��ِخ��در إل��ى ال��ف��ت��اة ش��يَّ��ع��ت��ه��ا ال��ت��ي ف��ت��ل��ك
ُم��وف��ُد ع��اج��ٌل غ��ٍد غ��داة ب��ي��ن��ه��ا م��ن ج��دَّ وق��د ت��ق��ول
ن��ع��ه��ُد أو ال��ل��ب��ان��ة ��ي نُ��ق��ضِّ ل��ي��ل��ًة م��ش��يِّ��ع��ن��ا أل��س��ت
ت��ج��َه��ُد إذا ال��م��ط��يِّ ك��الل ل��ك��م ع��ن��دي ق��لَّ ب��ل��ى ف��ق��ل��ت:
م��وع��ُد ل��ك��ُم غ��ٍد م��س��اءَ ل��ه��ا: ف��ق��ول��ي إل��ي��ه��ا ف��ع��ودي
ي��ن��ُش��ُد ن��اش��ًدا ج��ئ��ت��ك��م إذا ت��س��م��ع��ي أن ذل��ك وآي��ة
ي��ق��ص��ُد ب��ن��ا دل��ي��ًال إل��ي��ه��ا ال��ه��وى وراح س��راًع��ا ف��ُرح��ن��ا
ي��رق��دوا14 ل��م وال��ح��يُّ وال��ض��وءِ ح ال��نُّ��ب��ا ل��ج��رس دن��ون��ا ف��ل��م��ا
ال��َم��ْوِق��ُد15 ن��اره��ا م��ن ت��ودَّع إذا ح��ت��ى ال��ح��ي ع��ن ن��أي��ن��ا
ي��ن��ش��ُد م��ن ب��غ��ي��ة ال��ح��يِّ وف��ي ن��اش��ًدا ل��ه��ا ب��ع��ث��ن��ا ون��ام��وا
تُ��ْرَع��ُد16 أح��ش��اؤه��ا ال��خ��وف م��ن رْق��ب��ة ع��ل��ى تَ��ه��اَدى أت��ت��ن��ا
أوج��ُد أظ��ه��رت وإن ووج��دي ب��ن��ا وج��ًدا وت��ظ��ه��ر ت��ق��ول
َم��ْق��َع��ُد17 ع��ن��ُك��م ل��ي ك��ان وق��د ت��ع��ل��ق��ت��ك��م ش��ق��ائ��ي ل��م��م��ا
اِإلث��م��ُد18 ب��ه��ا ج��ال ال��خ��د ع��ل��ى ع��ب��رٍة م��ن س��واب��ق ��ْت وك��فَّ
ُم��ق��َص��ُد19 ب��ه��ا ق��ل��ب��ي ال��ف��ج��ر م��ع ال��غ��داة ش��ي��ع��ت��ن��ا ال��ت��ي ف��إن

تراه رقيًقا سرتًا وبينه بينها أرسلت جاءها ملا أنه هذه فاطمة مع خربه يف جاء وقد
ها فاستخفَّ القصيدة، هذه فأنشدها استنشدته، حتى يحدثها فجعل يراها، وال ورائه من
أمها إىل وأرسل فخطبها، ناحل جسم يف حسنًا وجًها فرأى جف، السِّ فرفعت الشعر
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ذلك فغمَّ إلينا، تعد ال للرسول: وقالت وحجبته، فأبت دينار، بخمسمائة معها وكانت
فتزوجيه! به، الوجد قتلك قد أمها: لها فقالت الفتاة،

ولكن أخطبه، ربيعة أبي ابن جئت أني عني العراق أهل يتحدث ال وهللا، ال قالت:
تزوجته. العراق إىل أتاني إن

فأتته دينار، مائة املبرش وأعطى بيته فأجمر تزوره أن وأوعدته راسلته إنها ويقال:
ينشدها رسوله يأتيها أن بينهما ما عالمة وجعلت يشيِّعها، أن الناس صدر إذا وواعدته

ذلك: وصف يف قال وقد فعل، الناس صدر فلما ضلت، له ناقة

ت��ش��يِّ��ع��ن��ا20 أف��ال ب��ع��ده أو ت��ص��دُُّع��ن��ا غ��ًدا ال��خ��ل��ي��ط: ق��ال
ت��ج��م��ع��ن��ا؟21 ال��دار ت��ق��ول ف��م��ت��ى غ��ٍد ب��ع��د ف��دون ال��رح��ي��ل أم��ا
ي��ف��زع��ن��ا ال��ب��ي��ن ب��أن ع��ل��ًم��ا ع��ل��م��ت وق��د ه��ن��ٌد ل��ت��ش��وق��ن��ا
ت��راج��ع��ن��ا22 ِت��ْرب��ي��ه��ا وب��س��م��ع وم��وق��ف��ه��ا ل��م��وق��ف��ن��ا ع��ج��بً��ا
ف��اج��ُع��ن��ا23 ال��ب��ي��ن ف��إنَّ نَ��ع��َه��د م��ع��ن��ا ل��ي��ل��ًة ِس��ْر وم��ق��ال��ه��ا:
م��ان��ع��ن��ا ال��س��ي��ر أن وأظ��ن م��ع��ك��م ك��ث��ي��رٌة ال��ع��ي��ون ق��ل��ُت:
وش��اف��ع��ن��ا ق��ائ��ل��ك��م ف��ي��ط��اع ب��أرض��ك��ُم ن��زورك��ُم ب��ل ال
ت��خ��ادع��ن��ا أم ل��ع��م��رك ه��ذا ف��اع��ل��ُه أن��ت أش��يءٌ ق��ال��ت:
واس��ع��ن��ا ال��ص��دق ف��إن واص��دق ت��ؤم��ل��ُه م��ا ح��دِّث ب��ال��ل��ه
ت��ق��اط��ع��ن��ا24 م��وع��ده إخ��الف ل��ُه نَ��ُع��دُّ أج��ًال ل��ن��ا اض��رب

مكة فيهجرون بناتهم، من الحسان مصريَ يقدرون الرجال نرى حني لنعجب وإنا
بالحجاز مثلها يولد لم جارية ُجمح بني من لرجل ُولَِد فقد الخليع، الشاعر ذلك من فراًرا
باسمها ونوَّه وفضحها ربيعة، أبي بن عمر بها فشبب كِربَْت وقد بها كأني فقال: حسنًا،
بابنته ورحل ومكة بالطائف له ضيعة فباع بمكة! أقمت ال وهللا قريش، بنساء فعل كما

زمانها. نساء أجمل من ابنته ونشأت ضيعة، هناك وابتاع بها، فأقام البرصة، إىل
ُمواسيًا، وال ُمِسعًدا وجدت وال جنازته، حرض ُجَمح من أحًدا تر فلم أبوها ومات
وهللا جرم، ال فقالت: فخربتها، نحن؟ البالد أي ومن نحن؟ من سوداء: لها ملرضع فقالت
الحج، أيام يف وخرجت والدار الضيعة فباعت غريبة. فيه أنا الذي البلد هذا يف أقمت ال
ويركب والوْيش، الحلل من شاء ما ويلبس ، ويحلُّ فيعتمر الحجة ذي يف يَْقَدم عمر وكان
فيما العراقيات ويَلقى ملَّته، ويرسل والديباج الُقطوع عليها بالحناء املخضوبة النجائب
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الكديد، إىل الشاميات ويتلقى ، مرٍّ إىل املدنيات ويتلقى ُمْحرَمات، عرق ذات وبني بينه
جارية معها تركب القمر كأنها جارية فيها مكشوفة قبَّة فإذا للعراقيات يوًما فخرج
إن تعبك هللا أطال لقد فقالت: خالة؟ يا أتيت أين ومن أنت؟ من للسوداء: فقال سوداء،
شأن، لذلك يكون أن عىس فأخربيني قال: هم؟ أين ومن هم من العاَلم: هذا تسأل كنت
بلدنا، إىل ورحلنا األصل إىل رجعنا وقد فمكة، واملنشأ األصل فأما العراق، من نحن قالت:
بن عمر قالت: أنا؟ ومن قال: عرفناك، قد قالت: ثَِنيَّتيْه سواد إىل نظرت فلما فضحك،
لقريش،25 إال ليست التي وبهيئتك ثنيتيك بسواد قالت: عرفتني؟ وبَم قال: ربيعة! أبي

يقول: فأنشأ

ال��ظ��اع��ن��ي��ن��ا ف��ارق ي��وم ُم��ق��ص��ًدا ره��ي��نً��ا ال��ح��ب��ال ف��ي ال��ق��ل��ب أص��ب��ح
ت��ب��ي��ن��ا26 أن ن��خ��ف ول��م ب��رح��ي��ل ع��ل��ي��ن��ا ال��ف��راق ��ُة ُح��مَّ َع��ِج��ل��ت
س��ن��ي��ن��ا27 ��ا س��حٍّ ال��رداء ف��ي دم��ع��ه��ا وإال ال��ف��ت��اة إال ي��رع��ن��ي ل��م
ن��وِّل��ي��ن��ا28 ب��ي��ن��ك��م: م��ن َوْش��ٍك ق��ب��ل س��رٍّا م��ك��ة ي��وم ق��ل��ت ول��ق��د
م��ح��زونً��ا ع��اش��ًق��ا ت��ن��ي��ل��ي��ن أو ودالٍّ ق��ربً��ا ال��ع��ب��اِد أه��وى أن��ت
ي��ح��ي��ن��ا29 أن ي��خ��ف ول��م ج��ه��اًرا ـ��ن ال��َح��يْ��ـ إل��ى م��رَّ ي��وم ال��ط��رف ق��اده
ِع��ي��ن��ا30 ال��م��ن��اظ��ر ��ج بُ��هَّ وَم��ًه��ا ن��ع��اًج��ا ت��راع��ي ن��ع��ج��ٌة ف��إذا
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا؟31 س��ؤال��ك أُم��ِب��دٌّ وق��ال��ت: ف��ص��دَّت أن��ت��ُم؟ م��ن ق��ل��ت:
ح��ي��ن��ا م��ك��ة ق��اط��ن��ي��ن ق��ب��ل��ه وك��ن��ا ال��ع��راق س��اك��ن��ي م��ن ن��ح��ن
ش��ئ��ون��ا؟ ش��أٌن ي��ج��رَّ أن ع��س��ى ـ��ت أن��ـ ف��م��ن س��أل��ت إذ ص��دق��ن��اك ق��د
ي��ق��ي��ن��ا ق��ت��ل��ن��ا وم��ا ب��ظ��نٍّ ـ��ت ب��ال��ن��ع��ـ ع��رف��ن��اك أن��ن��ا ون��رى
م��س��ت��ب��ي��ن��ا ل��ن��اظ��ر ن��راه ق��د ون��ع��ٍت ال��ث��ن��ي��ت��ي��ن ب��س��واد

يف القصيدة هذه أنشأ إنه ويقال: له. وولدت تزوجها، حتى عمر بها يزل ولم
يف هجرته، بها سمعت ملا عيلٍّ بنت الثريا وإن الخزاعية، هللا عبد بنت برملة التشبيب

فصول. بعد إليه سنعود حديث
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وكان وشوق، لهفة يف الحج مناسك يف عنه يتحدَّثن كن النساء ِمالح أن نعلم ولقد
قلبه، فيضطرم لقياه، وانتظار غزله، ارتقاب من به يلهجن ما يسمع أن أحيانًا له يقدَّر
أنه روي فقد ار، والرسِّ النجوى كئوس ذكره عىل يتساقني بمن كَلًفا أحشاؤه؛ وتلتهب
يا تناديها: معها عجوًزا وسمع هودج، يف جميلة بامرأة املزدلفة من منرصفه يف بَُرص
بمنًى نزلت حتى قلبه شغلت وقد فاتَّبعها ربيعة، أبي ابن يفضحك ال استرتي، نَوار
معها جلس حتى يتلطف يزل ولم املرضب، جانب إىل فنزل لها، ُرضب قد مرضب يف
ثم بها، عمر إعجاب يف ذلك فزاد منطًقا، وأحالهم وجًها الناس أحسن وإذا وحادثها،

فيها: فقال عهده، آخر وكان عليه، ذلك فتعذر معاودتها أراد

ع��ق��ال ل��ه ت��ت��رك ف��ل��م وص��بَ��ا ج��ه��ال ف��ؤاده ال��ن��وار ع��ل��ق
ِم��ثْ��ال ل��ه��ا ي��رى ال��ف��ؤاد أم��س��ى ف��م��ا ال��م��س��ي��ر ف��ي ل��ي وت��ع��رَّض��ت
ِط��ف��ال32 ص��ري��م��ة ب��س��ق��ط ت��غ��ذو ب��ق��ر ذي وح��ش م��ن ظ��ب��ي��ٌة م��ا
م��ه��ال ِق��ن��اع��ه��ا: ك��ش��ف وأردت ل��ن��ا ت��ق��ول إذ م��ن��ه��ا ب��أل��ذَّ
ح��ب��ال ب��واص��ل ول��س��ت ت��ج��زى م��ك��ارم��ًة ال ف��إن��ك دع��ن��ا
ش��غ��ال ذك��ره ل��ق��ل��ب��ك أم��س��ى وإن ال��ف��ؤاد ت��ب��ل م��ن وع��ل��ي��ك

أحرص، عليه كن فقد النساء، تصيُّد إىل حاجة يف يكن لم ربيعة أبي ابن إن الحق ويف
بنت وسكينة الحارث بنت هند مع ألخباره نعرض حني وسنرى أحوج، تصيُّده وإىل
املرشق، وجهه إىل معشوقاته حنت كلَّما عنه البحث يف الرُّسل تشقى كانت كيف الحسني
قبل معتمرة قدمت التي األموية السيدة تلك إىل باإلشارة اآلن فلنكتف الطريف، وحديثه
وهم يتحدثون مخزوم، بني من نفر يف وكان تطوف، وهي عليه فمرَّت الحج، أوان
فأطالت ونزلت إليهم، فمالت بيانًا، وبهرهم جماًال وَجَهَرهم طوًال، َفَرَعهم وقد جلوس،
يرتدد يزل ولم الجميل، الشاعر ذلك بقلب ظفرت حتى تنرصف ولم الحديث، معهم

يقول: وفيها الشام، إىل فرحلت الحج أيام انقضت أن إىل إليها

ال��ح��ك��ْم33 ألُمِّ ذك��ري وع��اودت َوَه��ْم ب��ن��ص��ب ل��ي��ل��ي ت��أوَّب
أن��م ل��م ع��اش��ق م��ن ن��ام م��ن م، ال��ت��م��ا ل��ي��ل أراق��ب ف��ب��ت
��ق��م ال��سَّ ش��دي��د ال��ق��ي��ام ض��ع��ي��ف ع��را م��ا ع��ل��ى ت��ري��ن��ي ف��إم��ا
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ق��دم ق��ي��ام��ي تُ��ق��ل إن م��ا ش ال��ف��را ف��وق ال��ت��ق��لُّ��ب ك��ث��ي��ر
ال��م��ب��تَ��َس��م34 ع��ذب��ة ال��ح��ش��ا ه��ض��ي��م ن��ْش��ُره��ا ط��يِّ��ٍب ب��آن��س��ٍة

ربيعة أبي ابن كان حدٍّ أي إىل يُقدِّر أن أراد ملن غنًى سقناها التي الحوادث هذه ويف
بُفرص الحافلة املِرحة، الحياة هذه ويف الجمال، مواسم ب ويرتقَّ الهوى، أسباب س يتلمَّ
األهواء، وهاجعات املنى غافيات يوقظ الذي الحيَّ عر الشِّ ذلك قال الشباب، وُمتع اللهو
من أردناه ما لنا ليتم التفصيل من بيشءٍ معشوقاته من طائفة عن الحديث إىل فلننتقل

النساء.35 عىل وشعره الحب، عىل حياته يقف بأن قضت التي الظروف، عرض

طلحة بنت عائشة (3)

جميل، عىل القدماء بها له فضَّ التي رائيته هي ربيعة أبي بن لعمر ُرويت قصيدة أهم
بتلك إليه أوحت التي الجميلة تلك هي عليه بالفضل معشوقاته أَوىل أن الواضح ومن
أهل أجمع التي طلحة، بنت عائشة إال نظن فيما الحسناء تلك كانت وما القصيدة،
أنها من سلف فيما إليه أرشنا ما ذلك عىل يدلُّ الجمال، بروعة تفردها عىل عرصها

يقول: حيث هذه بليلتي َلجاهٌل ربيعة أبي ابن إن فقالت: بها، ألَم لهمٍّ ليلة سهرت

أخ��ض��ر ال��ح��دائ��ق م��ل��ت��ف وريَّ��ان غ��رف��ة ظ��ل ع��ي��ش��ه��ا م��ن وأع��ج��ب��ه��ا
ت��س��ه��ر ال��ل��ي��ل آخ��ر ل��ش��يء ف��ل��ي��س��ت ي��ه��م��ه��ا ش��يء ك��لَّ ك��ف��اه��ا وواٍل

قليًال فلنقف الليل، هدأة يف الحزن قهرها حني عتها رجَّ ملا اإلشارة بهذه يعنها لم ولو
الخلود.36 باب له ففتحت إحساسه، وأرضمت قلبه، أثارت التي الفاتنة هذه ذكرى عند

الحارث مع وأخبارها وجاهها، وعقلها، وأخالقها، جمالها، عن نتحدث أن ليكفي وإنه
املحظوظ. شاعرنا مع وحوادثها املخزومي، خالد بن
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جمالها

ليذكرون وإنهم الزمان، ذلك أهل من رآها أو بها سمع من لكلِّ فتنًة كان فقد جمالها أما
تريد ملحفة وعليها املسجد يف فمرَّت َغْضبى دارها من وخرجت زوجها، صارمت أنها
وُروَي العني! الحور من كأنها هللا، سبحان فقال: هريرة أبو فرآها املؤمنني، أم عائشة
غذاك ما أحسن ما هللا! سبحان فقال: وجهها عن خمارها فوقع إليه، زوجها نازعت أنها
أول معاوية إال منك أحسن شيئًا رأيت ما يوًما: لها وقال الجنة! من خرجت لكأنما أهلك،
عني يف القرة الليلة يف النار من أحسن ألنا وهللا فقالت: هللا، رسول منرب عىل خطب يوم
جالسة وهي خلفها من عجيزتها فرأت زارتها، أنها الوصائف إحدى حدثت وقد املقرور!
قالت: إصبعي مسَّ وجدت فلما هي، ما ألعلم عليها إصبعي فوضعت قالت: غريها، كأنها
من أكثر ما وقالت: فضحكت ألنظر! فجئت هو ما أدر لم ِفداءَك جعلت قلت: هذا؟ ما

منه! عجبت مما يعجب
فسألتني الخيف مسجد أو بمنًى طلحة بنت عائشة رأيت قتيبة: بن سالم قال
امرأتان ومعها تقوم ذهبت ثم مصعبًا، هللا رحم قالت: قتيبة، بن سالم قلت: أنت؟ من
الحارث: قول فذكرت َلُمعنَّاة! بكما إني فقالت: عظمهما من أليتاها فأعجزتها تُنْهضانها

ب��ال��وْس��ق37 ي��ن��وء ال��ض��ع��ي��ف ن��ه��ض ع��ج��ي��زت��ه��ا تُ��ث��ق��ل��ه��ا وتَ��نُ��وء

يألفها امليالء، عزة تسمى حسناء، امرأة باملدينة كان أنه «األغاني» صاحب وروى
النساء، بأمور وأعلمهم الناس أظرف من وكانت املروءات، أهل من وغريهم األرشاف
العاص، بن وسعيد بكر أبي بن الرحمن عبد بن هللا وعبد الزبري بن مصعب فأتاها
فقال خطبت؟ ومن هللا، عبد أبي ابن يا ملصعب: فقالت لنا، فانظري خطبنا إنا فقالوا:
عثمان؟ بنت عائشة قال: أحيحة؟ أبي ابن يا أنت وأين فقالت: طلحة. بنت عائشة
جارية! يا قالت: طلحة. بن زكريا بنت القاسم أم قال: دِّيق؟ الصِّ ابن يا فأنت قالت:
يزحم بجماعة هي فإذا لها، خادم ومعها وخرجت فلبستهما ُخفيها، تعني: منقيلَّ، هاتي
أُخذت امرأٌة فقالت: رجعت، ثم فنظرت هذا، ما انظري جارية يا فقالت: بعًضا، بعضهم
كنا فديتك، فقالت: طلحة بنت بعائشة فبدأت ويلك! اميض قديم! داء فقالت: رجل، مع
أصفك كيف أدر فلم فذكروك وخلقهن، النساء جمال فتذاكروا لقريش مأتم أو مأُدبة يف
عزة: لها فقالت منها، يشء كل فارتجَّ وأدبرْت، فأقبلْت ففعلْت، ثيابك، فألقي فديتك،
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وما عزة: قالت حاجتي، وبقيت حاجتك قضيت قد عائشة: فقالت فديتك! ثوبك خذي
جميل: شعر يف لحنها تغني فاندفعت صوتًا، تغنيني قالت: أنت؟ بنفيس هي

وال��خ��ب��ِل األُص��ي��ف��ر ب��ي��ن وأت��راب��ه��ا ُج��ْم��ِل م��ن ب��ال��م��ح��ل��ة ُع��وج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
وال��ْوب��ِل38 ب��ال��ري��ح األي��ام تُ��ع��اق��بُ��ه��ا ال��ِب��ل��ى رس��م��ه��ا م��ح��ا ق��د ب��م��غ��اٍن ن��ق��ْف
ال��ن��م��ل39 َم��ْدرج ج��ل��ده��ا أع��ل��ى ألَن��دب ب��ج��ل��ده��ا ��غ��ار ال��صِّ ال��ن��م��ل درج ف��ل��و
ال��ط��ف��ل ب��ال��ش��اِدن ال��ن��س��وان ف��ي تُ��ش��بَّ��ه وم��ق��ل��ًة ج��ي��ًدا ال��ل��ه خ��ل��ق وأح��س��ن

أنواع من وبطرائف أثواب، بعرشة لها ودعت عينيها بني ما فقبَّلت عائشة فقامت
لهن ذلك تقول ذلك مثل عىل النسوة وأتت فحملته، موالتها إىل فدفعته ذلك، وغري الفضة
عائشة أما هللا، عبد أبي ابن يا فقالت: صنعت؟ ما فقالوا: السقيفة، يف القوم أتت حتى
ممتلئة العجيزة، عظيمة املتنني،40 محطوطة ومدبرًة، مقبلًة مثلها رأيت إن وهللا فال
خميصة الصدر، ممتلئة الفخذين لفاء الشعر، فرعاء الوجه، وصفحة الثغر نقية الرتائب،
قدميها، إىل أعالها بني ما يرتج الساق،42 َمْرسُوَلة ة، الرسُّ ضخمة ُعَكن،41 ذات البطن،
واألذن، القدم عظم الخف: فيواريه اآلخر وأما الخمار، فيواريه أحدهما أما عيبان: وفيها
مثل رأيت ما وهللا فإني أحيحة أبي ابن يا أنت وأما عزة: قالت ثم كذلك. عائشة وكانت
ولكن إفراًغا،43 أُفرغت لكأنما وهللا عيب، فيها ليس قط، المرأة عثمان بنت عائشة خلق
دِّيق الصِّ ابن يا أنت وما به، تستأنس بوجه عليك أرشت استرشتني وإن ردة، الوجه يف
كأنها أو عنان، َجْدل وكأنها تتثنى بانة، خوط كأنها القاسم، أم مثل رأيت ما فوهللا
وأنت الصدر44 شختة ولكنها لفعلت، أطرافها تعقد أن شئت لو رمل، عىل يتثنَّى َخشف

مثله! يشء كل يمأل حتى وهللا ال قبيًحا، ذلك كان فإذا الصدر، عريض
كان التي اللينة الحياة تلك من صورًة القارئ لنُِرَي الحديث هذا إثبات آثرنا وقد
من الخبريات أعني يف طلحة بنت عائشة كانت كيف ولنريه الحجاز، شباب يحياها

املكنون. الحسن برسائر الرجل من وأبرص باملرأة، أعرف املرأة فإن النساء،
جئنها فلما قريش، من نسوة يوًما دعت عائشة إن نقول: وعزة مصعب ذكر وعىل
كلٍّ عىل وخلعت ر، املجمَّ والطيب والفواكه الريحان فيه نضد قد مجلس يف أجلستهن
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ذلك مثل بها ففعلت امليالء، عزة ودعت ونحوهما، والخز الويش من تامة خلعة منهن
القيس: امرئ شعر يف فغنتهن فغنينا، عزة يا هاتي لعزة: قالت ثم وأضعفت،

وال��م��ب��ت��َس��م45 ال��م��ق��بَّ��ل ل��ذي��ذ ال��ن��ب��ات ش��ن��ي��ب أغ��رُّ وث��غ��ٌر
ال��َح��ك��م ع��ل��ي��ك ي��ق��ض��ي وب��ال��ظ��ن ب��ه ظ��نٍّ غ��ي��ر ذق��ت��ه وم��ا

والستور منهن دنا حتى فانتقل فقام له، إخوان ومعه منهن قريبًا مصعب وكان
عزة! يا فيك هللا فبارك وصفت، ما عىل فوجدناه ذقناه قد إنا هذه، يا فصاح: ُمسبََلة،
أن لها فتأذنني عزة وأما عندك، من مع إليك لنا سبيل فال أنت أما عائشة: إىل أرسل ثم
مراًرا، الصوت هذا فغنته إليه، عزة وخرجت ففعلت إليك، تعود ثم الصوت، هذا تغنينا
والوصف!46 القول لتحسنني إنك عزة! يا لها: قال ثم فرًحا، عقله يذهب أن مصعب وكاد
فقالت: ذلك، يف مصعب فعاتبها أحد، من وجهها تسرت ال طلحة بنت عائشة وكانت
فضله ويعرفوا الناس يراه أن أحببت جمال بميسم وَسَمني — وتعاىل تبارك — هللا إن

أحد. بها يذكرني أن يقدر وصمة يفَّ ما ووهللا ألسرته، كنت فما عليهم،
ذكروا فقد النساء، شهريات من ألترابها بالكيد تْكَلف ظاملة، باغيًة بجمالها وكانت
ألفا ولك متجردًة عائشة أريني طلحة: بنت لعائشة ملوالة قالت هللا عبد بنت رملة أن
فقامت أعلم. أني تعرِّفيها وال فأعلميها أتجرد فإني قالت: بذلك، عائشة فأخربت درهم،
ألفي ملوالتها رملُة فأعطت وُمْدبرة، ُمْقبلًة عليها فأرشفت وأعلمتها، تغتسل، كأنها عائشة
األغاني: صاحب قال أرها! ولم درهم آالف أربعة أعطيتك أني لوددت وقالت: درهم،
ويف وفيها األنف، عظيمة الوجه، قبيحة الجسم، حسنة وكانت أسنَّت، قد رملة وكانت

الشاعر: يقول عائشة

ال��خ��ل��ِق ال��ج��ورب ن��ب��ذَ ب��رم��ل��َة وان��ب��ذ َرنَ��ِق ذي غ��ي��ر ع��ي��ًش��ا ب��ع��ائ��ش أَنْ��ع��م

يوًما لها قالت الحسني، بنت سكينة بالُحسن تنافس طلحة بنت عائشة وكانت
فقال: ربيعة، أبي بن عمر إىل فاختصمتا أنا! بل عائشة: قالت منك، أجمل أنا سكينة:
فقالت منها، فأجمل عائشة يا أنت وأما منها، فأملح سكينة يا أنت أما بينكما، ألقضنيَّ

الجمال. عىل املالحة يؤثرون كانوا أنهم نعرف هنا ومن وهللا! يل قضيت سكينة:
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أخالقها

الشهوة. ة وحدَّ واللؤم، والرشاسة، العفة، أظهرها فكان أخالقها وأما
كثري يف منها يطمع أن واألمراء الفتيان طغاة من أحد يستطع فلم عفيفًة كانت
اللجاج، ويطول الشَغب يجدُّ حني منه ينلنها مغمًزا أترابها يجد ولم قليل، أو اِإلثم من
الَعروب املرأة تستطيع ما بأطيب الزوج تَُواتي َغِنَجة َخِنثَة وصيانتها عفتها يف وكانت

الدالل. غرائب من

ال��خ��ص��ر م��ن��ب��ت��ر ال��م��ت��ن��ي��ن ب��م��ض��ط��رب وت��ل��ت��وي ب��ال��ض��ج��ي��ع وت��ح��ي��ا ت��م��وت

بن عمر تحت تتقتَّل سمعتها حني صواحباتها إحدى المتها وقد تقول، التي وهي
عليه! قدرنا ما وكل حركها ما بكل الفحول لهذه ى نتشهَّ إنا هللا: عبيد

أخبار الباب هذا يف ولها والرضب، بالتَّالحي إال الزوج عليها يقدر ال رشسة وكانت
غرفة يف وقعدت أمي، كظهر عيلَّ أنت ملصعب: قالت أنها ذلك فمن واملزاح، للتفكه تُروى
الرقيَّات قيس ابن إليها فبعث فأبت، تكلمه أن مصعب فجهد يصلحها، ما فيها وهيأت
فاستفتيه! العراق، أهل فقيه الشعبي هاهنا فقال بيميني؟ كيف فقالت: كالمه، فسألها
له وأمرت خائبًا، وتخرج أتُِحلُّني فقالت: بيشء. هذا ليس فقال: فأخربته، عليها فدخل

درهم. آالف بأربعة
أشعب، إىل ذلك فشكا إليه، الناس أحب من وكانت مصعب، عىل يوًما وغضبت
حتى فانطلق لك، هي قال: درهم، أالف عرشة قال: حكمك! قال: رِضيَْت؟ إن يل ما فقال:
غري من إليك، وحديثًا قديًما ومييل لك، حبي علمت قد ِفداءَك! ُجِعلت فقال: عائشة أتى

شكري. بها وترتهنني حقي، بها تقضني عرضت قد حاجة وهذه فائدة، وال منالة
قالت: عنه، رضيت إن درهم آالف عرشة األمري يل جعل قد قال: َعناَك؟ وما قالت:

ذلك. يمكنني ال ويحك!
سوء من هللا عوَّدك ما إىل عودي ثم يعطيني، حتى عنه فاريض أنت بأبي قال:

مصعب. عن ورضيت منه فضحكت الخلق!
أنا له: فقال كاتبه، فروة أبي ابن إىل شكاها مصعبًا أن «األغاني» صاحب وروى
فأتاها الدنيا، من نلته يشء أفضل فإنها شئت ما افعل نعم، قال: يل، أذنت إن هذا أكفيك
فأدخلته، نعم، قال: الساعة؟ هذه مثل أيف له: فقالت عليها، فاستأذن أسودان، ومعه ليًال
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شؤم قال: بالبرئ؟ تصنع وما جاريتها: له فقالت برئًا، هنا ها احفرا لألسودين: فقال
عائشة: فقالت حرام، لدم هللا خلق أْسَفُك وهو حيًة أدفنها أن الفاجر هذا أمرني موالتك!
رأت فلما احفرا، لألسودين: وقال ذلك! إىل سبيل ال هيهات قال: إليه، أذهب فأنظرني
ألعلم وإني نعم، قال: بدٌّ؟ منه ما لقاتيل إنك فروة، أبي ابن يا قالت: ثم بكت، منه الِجدَّ
غضبه؟ يشء أي ويف قالت: الغضب، كافر وهو غضب، قد ولكنه بعدك، سيجزيه هللا أن
أنشدك فقالت: ، ُجنَّ فقد غريه، إىل وتتطلَّعني تبغضينه أنك ظن وقد عنه، امتناعك يف قال:
لك، رققت قد فقال: جواريها، وبكى فبكت يقتلني، أن أخاف إني قال: عاودته! إال هللا
فما قال: أبًدا! أعود أالَّ عني تضمن قالت: أقول؟ فما لها: قال ثم بنفسه، يغرِّر أن وحلف
لألسودين: فقال فأعطته، املواثيق، فأعطيني قال: عشت، ما بحقك قيام قالت: عندك؟ يل
بعد وصلحت ففعلت، باأليمان، منها استوثق له: فقال فأخربه، مصعبًا وأتى مكانكما

البديع! الدرس ذلك بفضل ملصعب ذلك
مرة مصعبًا صارمت فقد وتطيب، فيها تصفو لحظات الرشاسة هذه مع لها وكان
عاد ثم إليها فخرج حرب ملصعب وكانت وعليه، عليها شق حتى له مصارمتها وطالت
إليه، تخرجي أن يصلح اآلن فقالت: لها، موالة إىل مصارمته عائشة فشكت ظفر، وقد
الحديد، رائحة من عليك أشفق إني مصعب: لها فقال وجهه، عن الرتاب تمسح فخرجت

األذفر! املسك ريح من أطيب عندي وهللا َلهو فقالت:
به حدَّث ما الظلوم الحسناء تلك نفس فيها طابت التي اللحظات أظرف ومن
مكة أهل ونساء وأخواتها الثريا فجاءتها طلحة، بنت عائشة ت حجَّ قال: إذ م سالَّ ابن
بكسوة لهن فأمرت عليها النسوة فدخل جاء، فيمن الغريض وكان وغريهن، القرشيات
ما ومعها جاريتها، ومعها واحدة كل تخرج فجعلت يجيئها، ملن أعدتها قد كانت وألطاف
واأللطاف، الِخلع جواريهن مع مولياته خرج حتى بالباب والغريض عائشة، به لها أمرت
ما فقال: قلوبنا، عن وذهبت أغفلناك له: فقلن عائشة، من نصيبي فأين الغريض: فقال
بشعر يغني واندفع كرام، بنت كريمة فإنها منها، بحظي آخذ أو بابها من ببارح أنا

جميل:

ب��ع��ي��ُد ف��ال��م��زار ن��واه��ا وش��طَّ��ت ع��م��ي��ُد ف��ال��ف��ؤاد ل��ي��ل��ى ت��ذك��رت
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رأته فلما فدخل، هاتوه، بنفسه،47 يذكر بالباب الَعبَالت موىل هذا ويلكم! فقالت:
أنت إن له: قالت ثم بها، له أمرت بأشياء له دعت ثم بمكانك، أعلم لم وقالت: ضحكت
يف فغناها قال: سالم، ابن عن ذهب له سمته يشء وكذا، كذا فلك نفيس يف صوتًا غنيتي

. ُكثريِّ شعر

وأُداج��ُن48 ح��ب��ه��ا أُخ��ف��ي ال��ي��وم إل��ى ش��ارب��ي َط��رَّ ل��ُدْن ل��ي��َل��ى م��ن زل��ت وم��ا
ال��ض��غ��ائ��ن ع��ل��يَّ ل��ي��َل��ى ف��ي وتُ��ح��َم��ُل ض��غ��ي��ن��ًة ل��ق��وم ل��ي��َل��ى ف��ي وأح��م��ل

ذكره حديث البيتني ولهذين فأجزلت. ووصلته نفيس، يف ما عدوت ما له: فقالت
والناس جالس رسير عىل الزبري بن بمصعب أنا فإذا املسجد، دخلت قال: إذ الشعبي
مرافقه، عىل يدي وضعت حتى فدنوت اْدُن، يل: فقال ألنرصف، ذهبت ثم فسلمت عنده،
طلحة بن موىس دار نحو فتوجه نهض، ثم قليًال فجلس فاتبعني، قمت إذا قال: ثم
حجرته نحو ومىض معه فدخلت ادخل. فقال: إيلَّ التفت الدار يف طعن فلما فتبعته،
رأيتها حجلة ألول وإنها َحَجلة، فإذا معه فدخلت ادخل، فقال: إيلَّ فالتفت وتبعته،
باالنرصاف، يأمرني ولم الجلوس، فكرهت حركة، فسمعت الحجلة، ودخل فقام ألمري49
وسادة، عىل فجلست تجلس، أن يأمرك األمري إن شعبي يا فقالت: خرجت قد جارية فإذا
بعائشة أنا فإذا اآلخر السجف ورفع الزبري، بن بمصعب أنا فإذا الحجلة سجف وُرفع
يا مصعب: فقال وعائشة، مصعب منهما؛ أجمل كان قط زوًجا أر فلم قال: طلحة، بنت
نساء سيدة قلت: هي؟ ومن قال: األمري، هللا أصلح نعم، فقلت: هذه؟ تعرف هل شعبي

الشاعر: فيها يقول الذي ليىل هذه ولكن ال، قال: طلحة، بنت عائشة املسلمني

ش��ارب��ي ط��رَّ ل��دن ل��ي��ل��ى م��ن زل��ت وم��ا

عىل جالس هو وإذا رحت الَعِيشُّ كان فلما فقم، شئت إذ قال: ثم البيتني، وذكر
مرافقه، عىل يدي وضعت حتى فدنوت اْدُن، يل: قال رآني فلما فسلمت املسجد، يف رسيره
ِلَم أفتدري قال: وهللا! ال قلت: قط؟ اإلنسان ذلك مثل رأيت هل فقال: إيلَّ فأصغى
فقال: فروة، أبي بن هللا عبد إىل التفت ثم رأيت! بما لتحدِّث قال: ال! قلت: أدخلناك؟
به: انرصفت ما بمثل أحد انرصف فما قال: ثوبًا، وثالثني درهم، آالف عرشة أعطه

طلحة! بنت عائشة من وبنظرة ثيابًا، القصاب كارة وبمثل درهم، آالف بعرشة
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يقول كيف فسنرى الخاص، موقعها لها طلحة بنت عائشة من النظرة وهذه
كان وما املخزومي، خالد بن الحارث كتاب إليها يحمل حني أيًضا هذا مثل الغريض

الفصيح! املرشق الوجه ذلك انتهاب عىل أحرصهم
زوجها وبني بينها كان ما هذا يؤيد العدوان، وتبيِّت العنف، عىل تُِرصُّ لئيمًة وكانت
وأنها خالها، ابن كان أنه من بالرغم عليه فاها تفتح فلم عنده وهي مات إذ األول،
بنت كلثوم أم طلحة بنت عائشة أم كانت فقد املؤمنني، أم عائشة خالتها برأي تزوجته
صاحب وكان بكر، أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد هو هذا وزوجها الصديق، بكر أبي
تكنى،50 كانت وبه عمران له ولدت سواه: أزواجها من أحد من تلد لم إذ عليها الفضل
يقول وله قريش، أجواد من طلحة ابنها وكان ونفيسة، وطلحة بكر وأبا الرحمن وعبد

الدُّؤيل: الحزين

ال��ع��ف��ارا51 ت��س��ت��خ��ف ُع��ذَاف��رًة أع��ط��ي��ت��ن��ي ط��ل��ح ي��ا ت��ك ف��إن
م��رارا ول��ك��ن م��رت��ي��ن وال م��رًة ل��ي ن��ف��ع��ك ك��ان ف��م��ا
س��ارا ح��ي��ث ال��م��ص��ط��ف��ى م��ع وس��ار ال��م��ص��ط��ف��ى ص��دق ال��ذي أب��وك
نُ��ض��ارا52 ك��ان��وا ال��ن��اس ن��س��ب إذا ت��ي��م��ي��ٌة ب��ي��ض��اءُ وأم��ك

وأكرم قلبًا منها أطيب كان أنه لوال وتضارُّه، يضارُّها املنجب الزوج ذلك وكان
فقال: طلقها، له: قيل نحيزة،53

ن��ائ��م أح��الم ال��ه��م ع��ل��يَّ م��ق��ي��ًم��ا ث��اويً��ا ألص��ب��ح ط��ل��ق��ه��ا ي��ق��ول��ون:
ال��ع��ظ��ائ��م إلح��دى ع��ن��دي ُزْل��ف��ٌة ل��ه��م أح��ب��ه��م ب��ي��ت أه��ل ف��راق��ي وإن

ثمان ومعه متصبِّحة نائمة وهي مرة، عليها دخل مصعبًا أن لؤمها حديث ومن
نومتي له: فقالت حجرها، يف اللؤلؤ ونثر فأنبهها دينار، ألف عرشون قيمتها لؤلؤات

اللؤلؤ. هذا من إيلَّ أحب كانت
ترسف فكانت غرية، الناس أشد من وكان هللا، عبيد بن عمر مصعب بعد وتزوَّجت
شديد حر ناله وقد يوًما عليها دخل بذلك، لتغيظه جماله وعن مصعب عن الحديث يف
له: قالت ثم الرتاب، عنه به تنفض منديًال فأخذت عني، الرتاب انفيض لها: فقال وغبار،
يموت عمر فكاد مصعب! وجه عىل منه أحسن كان قط أحد وجه عىل الغبار رأيت ما

غيًظا.
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ت ضمَّ األمري، جاء قد قالوا: فإذا الثياب، رقيق يف يحدثها يجيء ملن تكون وكانت
خلق أرشس ُهنَّ قيل: فيما تميم بني نساء وكذلك ولؤًما، ِعناًدا وقطبت، مطرفها عليها
فكان طلحة، بنت إسحق أم عيل بن الحسني عند وكانت أزواجهن، عند وأحظى هللا

تكلمني. ال يل مصارمة وهي ووضعت حملت لربما وهللا يقول:
من ذلك يف عندهم بما وتلميًحا ترصيًحا خاطبوها إليها م يتقدَّ الشهوة حادة وكانت
تخرج ال كانت إذ ونعيد، فيها نُبدئ أن الخري من نرى ال أخبار الباب هذا يف ولها َغناءٍ،

الرجال. أصالب يف ما عىل وحرصها النسائية، الطبائع ه َرشَ من معروف هو ا عمَّ
الرجال، فحولة العرصمن ذلك بتاريخ املولع يَبَْده ما إىل اإلشارة من ا بُدٍّ نرى ال وهنا
العالم، يسودوا أن العرب بها استطاع التي القوة تلك ِرسُّ هو عندي وذلك النساء، وأنوثة
أمية، بني عهد يف غالبة ظاهرة الرجال وفحولة قليل، زمن يف لسلطانهم يخضعوه وأن
بسرية مصحوبًا إال ظاهًرا رجًال ترى تكاد فال العباس، بني عهد من األول والصدر

اإلرساف. وقوامها الفتك ِملؤها
الرجل وذلَّ املرأة، سلطان فيه َقِوي الذي العرص هو أمية بني عرص يكون ويكاد
خطر يحس شاعًرا تجد أن ويندر والجربوت، القوة من ضعفها يف ملا وبأسه بطشه عىل

طلحة: بنت عائشة خطاب يف يقول إذ الرقيَّات، قيس ابن فعل كما ويلمسه املرأة

ال��ُم��ْل��ِك وِم��ن��ب��ر ال��ع��راق َخ��ْرج ل��ُه ي��ك��ون ال ل��م��ث��ل��ك ع��ج��بً��ا

عقلها

عمر منها أصاب وخبث، مكر يف النكتة، رائعة البديهة حارضة طلحة بنت عائشة كانت
اُعدد له: فقالت ُفَديْك!54 أبي يوم مثل بي مر ما فقال: نفس، ِطيب يوًما هللا عبيد بن
عائشة: فقالت ذلك، ونحو بفارس قطرى ويوم سجستان يوم فعدَّ أفضلها، واذكر أيامك
عليها أرخت يوم قالت: يوم؟ وأي قال: فيه! منك أشجع أيامك يف تكن لم يوًما تركت قد
لها: فقال هشام عىل فوفدت ت حجَّ أنها وروي الوجه، بقبح ترميها رت!55 السِّ رملة وعليك
رحمك أصل فإني قال: الحق، السلطان ومنع املطر، السماء حبست قالت: أوفدِك؟ ما
الليلة عندي فاسمروا عندي، عائشة إن فقال: أمية، بني مشايخ إىل بعث ثم حقك. وأعرف
فيه، معهم أفاضت إال وأيامها وأشعارها العرب أخبار من شيئًا تذاكروا فما فحرضوا،
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فمن النجوم وأما أنكره، فال األول أما هشام: لها فقال ته، سمَّ إال غار وال نجم طلع وما
املدينة. إىل وردها درهم، ألف بمائة لها فأمر عائشة، خالتي عن أخذتها قالت: لك؟ أين

جاهها

الطبقة ونساء األمراء، حسابها يحسب املال من بسطة يف طلحة بنت عائشة وكانت
وثقًال، آلة أحسن عائشة وكانت الحسني، بنت سكينة مع مرة ت حجَّ قريش، من العالية

حاديها: فقال

ت��ح��ج��ي��ن ك��ذا ع��ش��ت م��ا زل��ت ال ال��س��ت��ي��ن ال��ب��غ��ال ذات ي��ا ع��ائ��ش

فقال: حاديها، ونزل سكينة عىل ذلك فشقَّ

أب��وِك اه��ت��دى م��ا أب��وه��ا ل��وال ت��ش��ك��وِك ض��رٌة ه��ذه ع��ائ��ش

معاوية بن يزيد بنُت عاتكُة واستأذنت فكف. يكف، أن حاديها عائشة فأمرت
طلحة بنت عائشة فإن واستظهري حوائجك ارفعي وقال: لها فأذن الحج، يف امللك عبَد
جاء قد موكب إذا واملدينة مكة بني كانت فلما فيها، جهدت بهيئة وجاءت ففعلت تحج،
هذه فقالوا: عنها فسألت طلحة! بنت عائشة هذه أرى فقالت: جماعتها، وفرَّق فضغطها
فسألت فضغطهم عائشة! عائشة! فقالوا: ذلك، من أعظم آخر موكب جاء ثم خازنتها،
فيها كوكبة أقبلت ثم السنن، هذا عىل مواكب جاءت ثم ماشطتها! هذه فقالوا: عنه

وأبقى! خريٌ هللا عند ما عاتكة: فقالت والهوادج، القباب عليها راحلة ثالثمائة
وباملدينة سنة، بمكة تقيم كانت تأيَّمت ملا أنها ذكروا ما وعقلها جاهها دالئل ومن
وتجلس فيه فتتنزه هناك، لها كان وقرص بالطائف، عظيم لها مال إىل وتخرج سنة،
لها، فنُسب عنه فسألت الشاعر النمرييُّ بها فمر الرماة، يديها بني فيتناضل بالعشيات،
وقال: عليها فامتنع زينب، يف قلت مما أنشدني له: فقالت به، فأتوها به، ائتوني فقالت:
قوله: فأنشدها فعلت. إال باهلل عليك أقسمت قالت: بالية، عظاًما صارت وقد عمي ابنة تلك

ع��ط��راِت56 ن��س��وة ف��ي زي��ن��ٌب ب��ه م��ش��ت إذ نَ��ع��م��ان ب��ط��ن ِط��ي��بً��ا ع ت��ض��وَّ
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ال��ع��ش��راِت57 ذي ال��م��اء ج��زع ال��ج��زع إل��ى ف��ص��اع��ًدا ال��ه��م��اءِ ب��ي��ن م��ا ف��أص��ب��ح
ال��ك��ف��راِت58 م��ن ريَّ��اه تَ��َط��لَّ��ع س��اط��ٌع ال��ه��ن��د ُم��ْج��م��ر م��ن أرٌج ل��ه
م��ؤت��ج��رات59 ب��ال��ب��ط��ح��اء م��وائ��س ع��رش��ه ال��س��م��وات ف��وق ال��ذي أع��ان
م��ع��ت��ج��رات60 ل��ل��رح��م��ن ي��ل��بِّ��ي��ن ع��ش��ي��ًة ُرح��ن ث��م ب��ف��خٍّ م��ررن
م��ع��ت��ذرات ب��األل��ح��اظ وي��ق��ت��ل��ن ال��ت��ق��ى م��ن ال��ب��ن��ان أط��راف يُ��خ��بِّ��ئ��ن
ال��ن��ظ��رات ع��ادم ف��ؤادي رأي��ت إن��ن��ي ن��ع��م��ان ي��وم ل��بِّ��ي ��م��ن ت��ق��سَّ
ب��ال��س��ب��َرات61 يُ��س��ع��ف��ن ول��م ح��روٌر س��م��ائ��ٌم تُ��ل��ح��ه��ا ل��م وج��وًه��ا ج��ل��ون
م��ه��ت��ِص��رات62 ال��ورد غ��ص��ون يَ��نَ��اع ت��ن��اول��ت ال��ظ��ب��اء ي��ع��اف��ي��ُر ف��ق��ل��ت:
ح��ذرات63 ي��ل��ق��ي��ن��ه أن م��ن وك��ن أع��رض��ت ال��ن��م��ي��ري رك��ب رأت ول��م��ا
غ��ب��رات64 وال ش��ع��ثً��ا ال ن��واع��م بُ��زًَّال ال��ع��ران��ي��ن ُش��مَّ ن��س��وة دع��ت
وال��ح��ب��رات65 ��ي ال��َق��سِّ م��ن ح��ج��ابً��ا دون��ه��ا ال��رك��ب ج��اوز ح��ت��ى ف��أدن��ي��ن
ح��س��رات إث��ره��ا ن��ف��س��ي ت��ق��طَّ��ع وص��ب��اب��ة ن��ح��وه��ا اش��ت��ي��اًق��ا ف��ك��دت
ب��ال��ع��ب��رات66 ال��ع��ص��ب رداء ب��ل��ل��ت ب��ع��دم��ا وال��ح��ف��ي��ظ��ة ن��ف��س��ي ف��راج��ع��ت

وتقى، دينًا إال وصفت وال وطيبًا، كرًما إال ذكرت وال جميًال، إال قلت ما وهللا فقالت:
فأُحرض، به، عيلَّ فقالت: لها، تعرَّض األخرى الجمعة كانت فلما درهم، ألف أعطوه
خالد بن الحارث شعر من أنشدك أو لها: فقال زينب، يف شعرك من أنشدني له: فقالت
قال مما هات عمه:67 لبنت يستقيد أن أراد فإنه دعوه فقالت: إليه، مواليها فوثب فيك،

قوله: فأنشدها يفَّ، الحارث

ال��ش��رق م��ط��ل��َع ب��ل��ب��ك وغ��دوا ال��َخ��ْل��ِق ب��أح��س��ن األم��ي��ر ظ��ع��ن
ب��ال��وْس��ق68 يَ��نُ��وءُ ال��ض��ع��ي��ِف ن��ْه��ض ع��ج��ي��زت��ه��ا تُ��ث��ق��ل��ه��ا وت��ن��وء
ال��ط��ل��ق ب��ك��واك��ب غ��دا إال ب��ط��ل��ع��ت��ه��ا زوًج��ا ص��بَّ��ح��ت م��ا
ال��ُح��قِّ ب��ج��ان��ب ال��دِّه��ان َع��ب��ق ب��ه��ا ال��ع��ب��ي��ر ع��ب��ق ق��رش��يَّ��ٌة
ب��ال��ع��ش��ق ول��ي��س ال��ج��ن��ون ه��ذا ب��ه��ا َك��ِل��ف��ُت ت��ي��م م��ن ب��ي��ض��اءُ

بكواكب غدا بوجهي زوًجا صبحت إذا أني ذكر جميًال، إال ذكر ما وهللا فقالت:
وال حلتني، واكسوه درهم، ألف أعطوه الرشق، إىل تزوجني أمري مع غدوت وإني الطلق،

نمريي!69 يا هذا بعد إلتياننا تعد

109



وشعره ربيعة أبي ابن ُحب

املخزومي خالد بن الحارث مع أخبارها

«أغانيه» من الثالث الجزء يف األصبهاني: الفرج أبو قال كما — املخزومي الحارث كان
«ريض ربيعة أبي بن عمر مذهب يذهب وكان الَغِزلني، املعدودين قريش شعراء أحد —
ويشبب طلحة بنت عائشة يهوى وكان الهجاء، وال املديح إىل الغزل يتجاوز ال عنه!» هللا
توليه وسبب قريش، يف ومنظر وخطر قدر ذا وكان مكة، مروان بن امللك عبد ه والَّ بها،70
امللك عبد ويل فلما مروانيٍّا، كان فإنه هو إال زبريية كلهم كانوا مخزوم بني قومه أن مكة
فلما السنة، تلك يف امللك عبد حج بل وقيل: ،٧٥ سنة عليه كان َدين يف عليه وفد الخالفة
إليه يصل ال شهًرا ببابه وأقام جفوة، منه له فظهرت دمشق، إىل معه رحل انرصف

فيه: وقال عنه، فانرصف

أل��وُم��ه��ا ن��ف��س��ي ق��طَّ��ع��ُت ان��ج��ل��ت ف��ل��م��ا غ��ش��اوٌة ع��ل��ي��ه��ا ع��ي��ن��ي إذ ص��ِح��ب��تُ��ك
ي��ض��ي��م��ه��ا م��ن إل��ى ن��ف��س��ي اف��ت��ق��رت وال ض��راع��ٍة م��ن أق��ص��ي��ت��ن��ي وإن ب��ي وم��ا
ن��ع��ي��م��ه��ا ع��ل��ي��ك أو ب��ؤس��ي ��ي��ك ب��ك��فَّ ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ن��ف��ُس ع��ل��ي��ك ع��ط��ف��ْت

قال عليه دخل فلما طريقه، َردَّ من إليه فأرسل الشعر وأنشد خربه امللك عبد وبلغ
دناءة؟ قصدي يف أو غضاضة، ببابي املقام يف عليك رأيت هل عنك، أخربني حاِر! له:
يل، ظهرت جفوٌة قال: وفعلت؟ قلت ما عىل حملك فما قال: املؤمنني! أمري يا وهللا ال قال:
أو دينك، قضيت أو درهم، ألف أعطيتك شئت فإن فاخرت: قال: هذا! بغري حقيًقا كنت
يهواها وكان عامئٍذ، طلحة بنت عائشة ت وحجَّ بالناس فحج إياها، ه فوالَّ سنًة مكة وليتك
حتى الصالة فأخروا املؤذنني فأمر طوايف! من أفرغ حتى الصالة ر أخِّ إليه: فأرسلت
فعله من ذلك املوسم أهل وأنكر بالناس، فصىل الصالة أقيمت ثم طوافها، من فرغت
رضيْت! إذا غضبه وهللا أهون ما فقال: فعل، فيما يؤنبه إليه وكتب فعزله وأعظموه،

الليل! إىل الصالة رت ألخَّ الليل إىل طوافها من تفرغ لم لو وهللا
فيه، نتحدث مجلًسا وعدينا بنا ي أِلمِّ عمي! ابنة يا إليها: أرسل ها حجَّ قضت فلما

فقال: به، تلم ولم ليلتها من رحلت ثم ذلك، أفعل غد يف فقالت:

غ��ُده��ا ع��اج��ٌل ال��م��ط��اي��ا إن َس��َدًدا ق��ل��ت��ُم ل��و ض��رَّك��م م��ا
ن��ج��ح��ده��ا األي��ام ع��ل��ى ل��س��ن��ا س��ل��ف��ْت ن��ع��م��ٌة ع��ل��ي��ن��ا ول��ه��ا
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ي��ده��ا ع��ن��دن��ا ب��ذل��ك ��ت ت��مَّ ن��ع��م��ت��ه��ا أس��ب��اب ��م��ت ت��مَّ ل��و
وي��ع��ب��ده��ا71 ت��ح��رق��ه ب��ال��ن��ار ك��م��ف��ت��ت��ن وإي��اه��ا إن��ي

الحارث يدع ما قالت: قرأته فلما كتاب، يف األبيات هذه إليها الغريض حمل وقد
األبيات، يغني اندفع ثم فاسمعي، نعم، قال: شيئًا؟ أحدثت هل للغريض: قالت ثم باطله!
الشعر عىل وأتى لسانه، نشرتي أن إال أردنا وال سدًدا، إال قلنا ما وهللا عائشة: فقالت
يف فغناها زدني! وقالت: وأثواب، درهم آالف بخمسة له وأمرت عائشة فاستحسنته كله،

أيًضا: خالد بن الحارث قول

يَ��ج��ُف أح��دث��وا م��م��ا ف��ال��ق��ل��ب غ��ٍد ب��ع��د ال��ب��ي��ن ب��أن زع��م��وا
ت��ِك��ف دم��وع��ه��ا ال��ُج��م��ان م��ث��ل ب��ي��ن��ه��ُم أج��دَّ م��ن��ذ وال��ع��ي��ن
ت��ن��ص��رف ح��ي��ن ح��ن��ي��ن��ك أق��ل��ل ُس��ُج��ٌم: ودم��وع��ه��ا وم��ق��ال��ه��ا
م��ع��ت��رف72 ال��ب��ي��ن ب��وش��ك ك��لٌّ ب��ن��ا أش��تَّ م��ا ون��ش��ك��و ت��ش��ك��و

الشعر؟ هذا يف تغنيني أن أمرك أَهو عليك: بحقي غريض! يا عائشة: له فقالت
يف غنني له: قالت ثم درهم. آالف بخمسة له فأمرت سيدتي! يا وحياتك ال، فقال:

ربيعة: أبي بن عمر بقول فغناها غريه، شعر

زيْ��ن��ا ال��وج��ه ذل��ك ال��ل��ه ج��لَّ��ل ب��يْ��ن��ا ال��ف��ج��ر م��ع ُخ��لَّ��ت��ي أج��م��ع��ْت
ق��ض��ي��ن��ا وال��ش��ب��اب ال��ع��ي��ش ل��ذة م��ن��ه��ا ن��ك ول��م ب��ي��ن��ه��ا أج��م��ع��ت
دي��ن��ا73 ن��ق��ض ول��م ط��ائ��ًال ن��ن��ل ل��م واس��ت��ق��لَّ��ت ح��ُم��ول��ه��ا ف��ت��ولَّ��ت
ع��ل��ي��ن��ا: ال��س��الم ت��ق��رأ أرس��ل��ت ل��م��ا م��ك��ة ي��وم ق��ل��ت ول��ق��د
َع��ي��ن��ا ال��رس��ال��َة وال��ُم��رِس��ل س��ل أُر ال��ذي ب��ال��رس��ول ال��ل��ه أنْ��َع��م

عينا! ربيعة أبي ابن وأنعم عينا، بك هللا فأنعم غريض، يا وأنت قالت: ثم فضحكت
بك. وثقة فيك، رغبة يزيدنا ملما له وفاؤك وإن رسالته، أدَّيت حتى تلطَّفت لقد

ملا ذكرها ترك كان قد ألنه الصوت؛ هذا يغنيها أن الغريض سأل عمر كان وقد
عمر: له وقال ذكرها، إغفال وكره بها، الترصيح يحب فلم ذلك، من تميم بنو غضبت
عائشة له وأمرت بذلك له فوىف درهم، آالف خمسة فلك غناء يف األبيات هذه أبلغتها إن

أخرى. آالف بخمسة
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امللك عبد امرأة معاوية بن يزيد بنت عاتكة فلقي عندها، من الغريض انرصف ثم
فقالت الغريض! هذا جواريها: لها فقال السنة تلك يف ت حجَّ قد وكانت مروان، بن
وسألتني عيلَّ فردَّت سلَّمت، دخلت فلما الغريض: قال إليها، به فجنئ به! عيلَّ لهن:
لذلك، تهش أرها فلم ففعلت، به، غنيتها بما غنني فقالت: عليها، فقصصته الخرب عن
به نزل وقد امرأته، يخاطب محكان بن مرة شعر يف بنفيس ومذكًرا لها معرًضا فغنيتها

أضياف:

وج��ب��ا:74 ق��د ال��ض��ي��ف وح��ق ال��ك��ري��م ع��ل��ى ذََم��ام��تُ��ه م��خ��ِش��يٌّ وال��ض��ي��ف أق��ول
وال��ُق��ُرب��ا75 ال��ق��وم رح��ال إل��ي��ك ��ي ض��مِّ ص��اغ��رٍة غ��ي��ر ق��وم��ي ال��ب��ي��ت رب��ة ي��ا
ال��طُّ��نُ��ب��ا76 ظ��ل��م��ائ��ه��ا ف��ي ال��ك��ل��ب ي��ب��ص��ر ال أن��دي��ٍة ذات ج��م��ادى م��ن ل��ي��ل��ة ف��ي
ال��ذَّن��ب��ا خ��ي��ش��وم��ه ع��ل��ى ي��ل��فَّ ح��ت��ى واح��دٍة غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ال��ك��ل��ب ي��ن��ب��ح ال

فغنيتها: فغنني، غريض، يا حقك وجب قد مبتسمة: وهي فقالت

ال��ع��ْظ��م ف��ي ووَق��ْرت ِب��َس��َرات��ن��ا ف��ج��ع��ت��ن��ا أك��ث��رت ق��د ده��ر ي��ا
ال��ح��ك��م ف��ي أن��ص��ف��ت م��ا ده��ُر ي��ا ُم��ْخ��ِل��َف��ُه ل��س��ت م��ا وس��َل��ب��ت��ن��ا
َس��ه��م��ي ح��ف��ي��ظ��ٍة ع��ن��د ط��اش م��ا أُن��اض��ل��ُه ِق��رٌن ل��ي ك��ان ل��و
س��ه��م��ي ع��ن ف��اْل��ُه س��ه��م��ك أح��رزت ل��ُه: ق��ل��ت ال��ن��ص��ف ي��ع��ط��ي ك��ان ل��و

يل وأمرت قسمك، لك ونجزل عندنا، سهمك نضيع وال النصف، نعطيك فقالت:
خالد بن الحارث وأتيت األلطاف، من ذلك وغري عدنية، وثياب درهم آالف بخمسة
ابن فأتيت جميًعا، به يل أمرتا ما بمثل يل فأمر القصة، عليه وقصصت الخرب، فأخربته
بمثل املوسم ذلك من أحد انرصف فما ذلك، بمثل يل فأمر جرى بما فأعلمته ربيعة أبي
وبما عاملهما، نساء أجمل من وهما عاتكة، من ونظرة عائشة، من بنظرة به؛ انرصفت ما

املال. من جميًعا به أجازاني وما ربيعة أبي وابن الحارث عند وباملنزلة به، يل أمرتا
أقبل أين من له: فقالت طلحة، بنت عائشة عىل فدخل مكة، من قادٌم املدينة وقدم
مكة إىل عاد فلما أرادت، ما يفهم فلم األعرابي؟ فعل فما قالت: مكة، من قال: الرجل؟
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بنت عائشة عىل دخلت فهل قال: املدينة، من قال: أين؟ من له: فقال الحارث، عىل دخل
فُعد الحارث: قال األعرابي؟ فعل ما يل: قالت قال: سألتك؟ فماذا قال: نعم، قال: طلحة؟
إليها وكتب الرقعة، هذه إليها وادفع لطريقك، ونفقتك والحلة الراحلة هذه ولك إليها

فيها:

َق��ِم��ُن م��ن��زٌل م��ن��ا ف��األق��ح��وان��ة م��ن��زل��ن��ا أي��ن ع��ن��ا ي��س��أل ك��ان م��ن
ال��زم��ن ب��ن��ا ي��ن��ب��و وال ال��وش��اة ط��ع��ن ي��ك��درُه م��ا ص��ف��ًوا ال��ع��ي��ش ن��ل��ب��س إذ
ال��ح��َزن م��ن��ك��م ح��ظ��ي ك��ان إذ أع��رف��ك ول��م إل��ي��ك ي��ق��رب��ن��ي ل��م ال��ه��وى ل��ي��ت

يكنى شعره يف الحارث يذكرها كان بَْرشة، لها: يقال أمة طلحة بنت لعائشة وكان
قوله: ذلك من سيدتها، عن بها

ت��س��ت��ْع��ج��ِم وال خ��ب��ًرا ل��ن��ا وأِب��ْن ت��ك��لَّ��ِم ب��ال��ج��ن��ان ب��ش��رة رب��ع ي��ا
ال��م��ت��ه��دِّم ارة ال��دَّ ك��ح��وض خ��َل��ًق��ا م��وح��ًش��ا أه��ل��ك ب��ع��د رأي��ت��ك ل��ي م��ا
��م ال��م��ت��وسَّ أَن��ي��ق��ة ال��ض��ج��ي��ع ط��وع ت��غ��ورت ال��ن��ج��وم إذا ال��ض��ج��ي��ع ت��س��ق��ى

وقوله:

وب��ي��ده��ا أرض َح��ْزن م��ن ب��ي��ن��ن��ا وم��ا دون��ه��ا وال��َخ��ب��ُت ال��ط��ي��ف أس��رى ل��ب��ش��رة
ص��دوده��ا م��ن م��ش��ف��ًق��ا ب��ك��ائ��ي ك��ث��ي��ًرا ق��ب��ل��ه��ا ك��ن��ت وق��د ع��ي��ن��ي ب��ه��ا وق��رَّت
ع��ي��ده��ا ي��وم ح��ول��ه��ا ال��ن��ص��ارى ت��ظ��لُّ ب��ي��ع��ٍة ت��م��ث��ال م��ث��ل َخ��وٌد وب��ش��رة

وقوله:

م��ع��م��ورا آه��ًال ع��ه��دت��ك ف��ل��ق��د ال��ب��ل��ى ب��ك أض��رَّ إن ب��ش��رة رب��ع ي��ا
م��ه��ج��ورا ب��ي��ت��ك��م وي��ص��ب��ح خ��ل��ًق��ا ت��واص��ل ط��ول ب��ع��د ح��ب��ل��ك ي��م��س إن
م��س��رورا ق��ان��ًع��ا ب��وص��ل��ك زم��نً��ا ب��ل��ى، إل��ى وال��ج��دي��د أران��ي، ف��ل��ق��د
وع��ش��ي��را خ��ل��ة غ��ي��رك ل��ل��ن��ف��س أب��ت��غ��ي ال ع��ن��دك��م ل��ي ب��م��ا َج��ِذًال
ج��دي��را م��ن��ك ب��ذاك وك��ن��ت ع��ن��دي ال��ح��ص��ى وط��ئ م��ن وأع��زَّ ال��م��ن��ى ك��ن��ت
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بن مصعب عند قبله وكانت طلحة،77 بنت عائشة عن هللا عبيد بن عمر مات وملا
قريش من رجال وهللا يتحدث ال قال: منها؟ اآلن يمنعك ما خالد: بن للحارث قيل الزبري

الباطل.78 من ليشء كان بها نسيبي أن
من خال إذا إال للحق يكون ال النسيب أن الفحل الشاعر ذلك رأى كيف أدري وما
الجنة تلك عن صدوفه ليربِّر بها رمى كلمة إال هي إن النفس، ومطامع القلب، مطامح

األسباب! بضالله وتقطَّعت وجده، خبا حني العالية،

عمر وبني بينها كان ما

بالغريض أِنست وأنها ربيعة، أبي بابن رفيقة كانت طلحة بنت عائشة أن القارئ رأى
الطواف، يف مرٍَّة ل ألوَّ رآها عمر أن اآلن فلنذكر رسالته، تبليغ عىل وحرصه له، لوفائه
فلما الحجاز، سماء أظلَّت من أجمل من وكانت رآها، ملا فبهت تستلمه، الركن تريد وهي
فإن ُهجرا، تقل وال هللا اتق له: وقالت لها، بجارية إليه بعثت نفسه يف وقعت أنها علمت
ال ك عمِّ ابن إن لها: وقويل السالم، أقرئيها للجارية: فقال رأيت، مما فيه بدَّ ال مقام هذا

فيها: وقال خريًا، إال يقول

ح��م��اه��ا يُ��رع��ى ال ال��ق��ل��ب ف��ي ِح��ًم��ى ع��ن��دي ال��ت��ي��م��يِّ اب��ن��ة ل��ع��ائ��ش��ة
ُرب��اه��ا س��ه��ٍل ب��روض��ة ي��رود ظ��ب��ٌي ال��ت��ي��م��يِّ اب��ن��َة ي��ذكِّ��رن��ي
اش��ت��ب��اه��ا ك��ال��ي��وم ق��ط أر ف��ل��م ق��ل��ب��ي: ي��راع وك��اد ل��ه ف��ق��ل��ت
ش��واه��ا79 ي��ش��ب��ه ل��م ش��واك وأن م��س��ت��ب��ي��ن ب��س��اق��ك َح��م��ٍش س��وى
ي��داه��ا ع��ط��ل وال ب��ع��اري��ة ول��ي��س��ت ع��اٍر ع��اط��ل وأن��ك
ك��س��اه��ا80 ق��د أس��ح��م ال��م��ت��ن��ي��ن ع��ل��ى تُ��دل��ي وه��ي أف��رع غ��ي��ر وأن��ك
ك��ف��اه��ا ب��ه ك��ل��ف��ت ق��د م��ا س��وى ب��ودٍّ ت��ك��ل��ف ول��م ق��ع��دت ول��و
ُرق��اه��ا غ��ل��ب��ت ح��يَّ��ًة أك��ل��م ك��أن��ي أك��ل��م��ه��ا إذا أظ��ل
ُس��راه��ا أخ��ش��ى ال أم��س��ي��ت وق��د ت��س��ري ال��ن��وم ب��ع��د إل��يَّ ت��ب��ي��ت
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وقال منهم، فتًى إياه أبلغهم تميم، بني فتيان ذلك فبلغ كثرية، أشعاًرا فيها وقال
وولد بكر، أبي ولد فمىش بالعظائم، بناتنا مخزوم بنو ليقذفنَّ مرة! بن تيم بني يا لهم:
لهم: فقال بلغهم، بما وأخربوه بذلك، فأعلموه ربيعة أبي بن عمر إىل هللا عبيد بن طلحة
ما تبليغها يف ويتلطف قصائده، يف اسمها عن يُكنِّي أخذ ثم أبًدا، شعر يف أذكرها ال وهللا

مطلعها: التي قصيدته ذلك فمن الغناء، وبأصوات املغنني أعواد عىل يريد

غ��دا81 ال��رح��ي��ل ك��ان ل��ئ��ن ال��ث��واء ق��ل أَِف��دا ق��د ال��ب��ي��ن إن ط��ل��ح��ة أم ي��ا
س��ج��دا أو ب��األرك��ان ت��ط��وَّف ذا م��ن ب��رزت إذا ي��دري ال ال��ع��راق��يُّ أم��س��ى

يرى أن تكره وهي لها ويتعرض حولها، ويطوف الحج أيام بها ينسب يزل ولم
كنت لقد وهللا أما فقالت: إليها، فنظر سافرة الجمار ترمي وهي وافقها حتى وجهها

فقال: فاسق! يا كارهة منك لهذا

م��ت��ع��ج��ب؟! م��ن ال��ح��ب ف��ي وه��ل ع��ج��ٌب ب��ح��ب��ه��ا ك��ل��ف��ت م��ا وأول إن��ي
ب��م��ق��رِّب وال أب��ًدا ل��ه��ا ش��ب��ًه��ا ب��م��ب��ص��ٍر ل��س��ُت ف��ق��ل��ت: ال��ن��س��اء نُ��ع��ت
األخ��ش��ب82 ِل��ق��اء م��وع��ده��ا ل��ل��ح��ج ��ه��ت ت��وجَّ ق��ل��ن: ث��م ح��ي��نً��ا ف��م��ك��ث��ن
وم��ك��ذب م��ص��دق ب��ي��ن وال��ق��ل��ب ل��ي وق��ل��ن زع��م��ن م��ا أن��ظ��ر أق��ب��ل��ت
م��وك��ب ف��ي ع��ش��ي��ًة ال��ج��م��ار ت��رم��ي ب��غ��التُ��ه��ا ب��ه��ا ت��م��ش��ي ف��ل��ق��ي��ت��ه��ا
ُم��ع��ج��ب83 ع��ي��ش ُغ��َل��َواءِ ف��ي ح��وراء ب��ي��اض��ه��ا ال��ن��اظ��ري��ن يُ��ع��ش��ي غ��راء
ت��ج��ل��ب ل��م ل��ي��ت��ه��ا ل��َح��ي��ن��ك ُج��ِل��ب��ت وس��م��ائ��ه��ا أرض��ه��ا م��ن ال��ت��ي إن

لها، بغلة عىل تسري وهي بمكة، طلحة بنت عائشة لقي ربيعة أبي ابن أن وروي
فوقفت نعم، قال: فاسق! يا فعلت أوقد فقالت: فيك، قلت ما أُسمعك حتى قفي فقال:

فأنشدها:

َح��َرج��ا تُ��ره��ق��ي ال ع��م��ًرا ت��رح��م��ي أن ل��ك��ُم ه��ل ال��ش��ه��ب��اء ال��ب��غ��ل��ة ربَّ��ة ي��ا
ف��رج��ا ع��ن��دن��ا ف��ي��م��ا ل��ك ن��رى ف��م��ا ت��ع��ال��ج��ه ع��ش أو ُم��ت ب��دائ��ك ق��ال��ت:
ِح��ج��ج��ا84 ع��نَّ��ي��ت��ن��ا ف��ق��د تُ��ِق��ْدن��ا ف��إن ن��ع��ال��ج��ُه غ��ي��ًظ��ا ��ل��ت��ن��ا ح��مَّ ك��ن��ت ق��د
ن��ض��ج��ا وم��ا غ��ي��ظ م��ن ل��ح��م��ك أك��ل��ت ب��ن��ا ف��ع��ل��ت ق��د م��م��ا اس��ط��ي��ع ل��و ح��ت��ى
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ن��ه��ج��ا85 وال ق��ل��ب��ي ف��ي ح��ب��ك م��حَّ م��ا ل��ه ال��ح��ج��ي��ج ح��ج وال��ذي ال ف��ق��ل��ت:
ث��ل��ج��ا وال م��ن��ا م��ن��زل��ك��م ب��ان م��ذ ب��ه يُ��َس��رُّ ش��يء م��ن ال��ق��ل��ب رأى وال
ُم��خ��ت��ِل��ج��ا ال��خ��ط��اب أب��ا ذن��ب غ��ي��ر ف��ي ت��رك��ت ف��ق��د ع��ن��ه ب��ن��ائ��ل��ه��ا ض��نَّ��ت

وانرصفت حجها، قضت حتى لها يتعرض أن من خوًفا به؛ وترفق تداريه تزل فلم
ذلك: يف فقال املدينة، إىل

ال��وط��ْن ِم��ت��ب��اُع وال��ق��ل��ب ل��ل��ه��وى ظ��ع��ْن ال��ف��ج��ر م��ع ت��ه��وى م��ن إن
ال��دَّدن86 ع��اودُت ل��ل��ق��ل��ب ذك��رت ك��ل��م��ا وك��ان��ت ال��ش��م��س ب��ان��ت
يَ��َم��ْن ب��ط��ن م��ن ال��ُح��ج��اج َم��ه��ِب��َط ن��ظ��رًة إل��ي��ه��ا ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت
ثُ��َك��ن87 ال��ح��ج م��ن ع��ث��ان��ي��َن ف��ي ب��غ��ل��ت��ه��ا ب��ه��ا ت��م��ش��ي م��وِه��نً��ا
م��رت��ه��ن ل��ق��ل��ٍب ال��ن��اس أح��س��َن ع��ن��دك��م ف��م��اذا ص��دَّت ق��د ق��ل��ت:
وط��ن88 م��ن ول��ي��س��ت ت��وات��ي��ن��ي ال غ��رب��ًة ن��واه��ا أم��س��ت ول��ئ��ن
ُم��َع��نِّ ال��ده��ر آخ��َر ل��ع��ن��اءٍ ن��ظ��رت��ي ق��رَّب��ت��ن��ي َف��َل��ِق��دًم��ا
ال��ح��زن وت��ك��ل��ي��ف ال��ع��ي��ش ِش��ق��وة أب��غ��ض��ك��م ِل��م��ن ب��ل ق��ال��ت: ث��م
ظ��ن غ��ي��ر ف��اع��ل��م��ي��ه ب��ي��ق��ي��ن أرض��ك��ُم زائ��ًرا آت��ي س��وف
ب��ث��م��ن ن��ش��ت��ري��ه��ا أنَّ��ا ل��ي��ت أم��ن��ي��ٌة ه��ذه ف��أج��اب��ت:

القصيدة: هذه أيًضا فيها وقال

أج��نَّ��ا م��ا ��ه ش��فَّ ق��د م��س��ت��ك��ي��نً��ا ُم��ع��نَّ��ى ره��ي��نً��ا أم��س��ى ل��ق��ل��ٍب َم��ْن
ع��نَّ��ا ب��ال��م��دي��ن��ة ال��دار ن��ازح ش��خ��ًص��ا ذاك ف��دت ن��ف��س��ي ش��خ��ص إث��ر
أت��م��ن��ى وم��ا رغ��ب��ت��ي م��ن��ت��ه��ى ي��وًم��ا ي��ع��ل��م وال��ل��ه أراه أن
ال��م��ه��نَّ��ا ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا وك��ث��ي��ٌر م��ن��ه��ا ال��ع��ي��ن ك��ط��رف��ة ح��ظ��ي ل��ي��ت
وم��ن��ا م��ن��ه��ا ال��ض��م��ي��ر أج��نَّ م��ا ي��س��لِّ��ي خ��الءٍ ع��ل��ى ح��دي��ٍث أو
وَم��نَّ��ا ال��م��م��ات ق��ب��ل ي��وًم��ا م��ن��ك ع��ل��ي��ن��ا ن��راه��ا ن��ع��م��ًة أن��رى
م��نَّ��ا؟ ت��ه��زَّأِت أم ال��ح��ق أه��و إل��ي��ن��ا ك��ت��ب��ت ب��م��ا خ��ب��رِّي��ن��ا
َح��ِزنَّ��ا إالَّ ال��ح��ج��از ي��ري��د أو ع��ن��ك��م ي��خ��بِّ��ر راك��بً��ا ن��رى م��ا
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م��ط��م��ئ��نَّ��ا أرض��ك��م ف��ارق��ت م��ن��ذُ م��ن��ام م��ن ب��ع��دك��م ن��م��ت م��ا ث��م
َّ واس��تُ��ِج��ن��ا إل��ي��ك��ُم ش��وًق��ا ِزي��َد إالَّ ل��ل��ق��ل��ب تُ��ذك��ري��ن م��ا ث��م

اآلتية: القطعة فيها قال أنه ويرجح

م��ؤتَ��م��ن رش��ي��د أم��ر ف��أْت��م��ر ه��ائ��ٌم ق��ل��ب��ي ال��ح��ارث أب��ا ي��ا
ش��دْن89 ق��د ل��غ��زال ل��ق��وم ي��ا ش��ادنً��ا غ��زاًال ال��ق��ل��ب ُع��لِّ��ق
ي��م��نَّ ل��ي��س م��ا ال��وص��ل خ��ي��ر إن ع��ن��ده��ا وص��ًال ص��اح ل��ي اط��لُ��بَ��ْن
وب��ط��ن ب��ج��س��م��ي ال��ح��ب ظ��ه��ر ق��ات��ل��ي ل��ي��ل��ى آل ح��ب��ي إن
أُج��ن أو ن��ف��س��ي أق��ت��ل أن غ��ي��ر أح��ب��ب��ت��ه م��ا ف��وق ح��بٌّ ل��ي��س
ش��ج��ن ك��ل ع��ل��ى زاد ش��ج��نً��ا ح��ب��ه��ا م��ن��ي ل��ل��ق��ل��ب ج��ع��ل��ت
س��ك��ن ال��دار إل��ى راع��ت وإذا ب��ه��ا ه��ام ش��ح��ط��ت م��ا ف��إذا

عند تعيينه يُستطاع ال طلحة بنت عائشة يف ربيعة أبي ابن شعر أن ولنالحظ
أكثر يف بالتلميح اكتفى وأنه عنها، السكوت عىل أُرغم أنه رأينا فقد ديوانه، إىل الرجوع

البليغ. الشعر من إليه أوحت ما
يكنَّ لم شعره يف وردت التي األسماء من كثريًا أن لدينا يصحُّ ذلك نالحظ وعندما

املالح.90 كرائم من يهوى ملن الكيد عن الناس ورصف حبه، لسرت أداة إال

الحسني بنت سكينة (4)

رءوس يحتل ما أكثر أن إىل الباطنية عن الكالم عند الغزايل» عند «األخالق كتاب يف أرشنا
العباسيون بها قام التي املتعددة للدعوات أثًرا إال ليس والعقائد، األفكار من املسلمني
الجوفاء الرءوس تلك حشو يف نجحوا الدعاة وأن الغرب، يف والفاطميون الرشق، يف
سماء تسكن التي الصغرية باملعبودات املثل ورضبنا واألضاليل، والوساوس بالخرافات

الحسني! سيدنا ِعرتة من القاهرة
يف خري ال بأنه يقتنع ال من لنُقنع ال ُسكينة، السيدة لتصوير القلم نجرِّد واليوم
قوًما لنكبت وال التقديس، موضع أزمان منذ هي سيدة لنجرِّح وال القبور، حول الطواف
كتبنا كما اليوم، نكتب إنما الدين، حساب عىل الهفوات لنا يتصيدوا أن إال لهم همَّ ال
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وهي نعيد، وما فيه نُبِْدئ ما محور تزال وال كانت واحدة بفكرة متأثرين قبل، من
والرش، للخري مصدًرا يكون أن من له مفرَّ ال الحياة، مظاهر من مظهر اإلنسان أن

والضالل. والهدى والنور، والظلمات
يصري أو السماء، يف مسكنه ملًكا يَُحور أن أراد قد فلو كذلك، تريده والحياة
الغوية، الحياة لهذه أداة هو إنما سبيًال. ذلك إىل استطاع ملا واإلغواء، البغُي دأبُه شيطانًا

حسيب! وال رقيب بال تريد، حني وتخبت تشاء، حني تطيب التي الرشيدة،
َغِذيَّ أبوها كان كما الحسني، بنت تكون أن قبل الطبيعة بنت كانت سكينة والسيدة
عفافها يف كانت أنها ذكرنا إن قوم يغضب فال الرسول، ِسبط يكون أن قبل الفطرة،
فقد الشعراء، قصائد يف حسنها يخلَّد أن وتهوى الوقار، عىل الخفة تؤثر طائشة، نزقًة
أثواب يلبس طيٍّا91 ُرشْ فعادت املسخ لها قدر إن إال كذلك، املرأة تكون أن الطبيعة قضت

النساء.
هذا مثل يف سكينة السيدة عن نكتبه ما غ لنسوِّ مرص يف إليها نحتاج محاولة وهذه
األولون رسمها كما السيدة تلك صورة أما واِإلشفاق، الرتدد بأخبار يفيض الذي العرص،
أو فرنسية مجلة يف فصل عنها كتب ولو شذوذ، وال فيها غرابة ال طبيعية صورة فهي
ل تأصُّ عىل دليًال املرحة حياتها وعدوا بالقبول، الغرب أهل اه لتلقَّ أملانية أو إنجليزية

قليل. غري زمنًا الرشق سادت التي األرسة تلك يف الحضارة
اليوم ننكر ما بعض ففي األخالق؟ أصول عىل الناس يتفق متى أعرف ليتني ويا
بعض ويف املألوف، السائغ من املاضية العصور يف كانت االجتماعية الحياة من صور
األلفاظ حتى األقدمون، يكره مما كانت والتقاليد العادات من أنماٌط ونرضاه نألفه ما
يندى املكشوف األدب عىل حرًصا وأشدنا األوضاع، وتُحيلها العرف، يُديلها والتعابري
القديم، الزمن يف املهذَّبون املتجملون منها يتحرج يكن لم الكلمات من طائفة أمام وجهه
عندهم ما بنفس عرصها يف يقاس كان سكينة السيدة عىل ينكرونه ما أن ناس يظنَّ فال
اإلسالمية، البيئات يف جديدة غري ت والتزمُّ التحرُّج عنارص كانت وإن املقاييس، من
ُطهرها عىل يرميها ع متورِّ من ربيعة أبي بابن صلتها يف سلمت السيدة هذه أظن فما

واملجون. بالخالعة
النبيلة، السيدة لتلك واإلجالل الحب أضمر وأنا الفصل هذا أكتب إني فأقول: وأعود
يف وعاشت والجمال، املالحة من به ُوِسمت بما وتاهت فدلَّت عليها، هللا نعمة قدرت التي
مثلها يَنَهى ما ريب بال فيها وكان االجتماع، بأوضاع حافلة غري والحب الحسن رعاية

الشعراء. ومالبسة املغنني مخالطة يف التبذل عن
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األدبية حياتها

ويظهر واإلعجاب، الزهو ِملؤها نابهة عيشة تعيش أن عىل حريصًة سكينة السيدة كانت
وكان الوصائف، اختيار يف الذوق سليمة كانت أنها األحاديث شتى من عنها نقل مما
ال رعاية األدبية الحياة ترعى وكانت والشعراء، األدباء عىل الظل خفيف لذلك بيتها
الشعراء من تشاء من وتجبه واألغراض، املعاني بني فتفاضل وعنف، قسوة من تخلو
تقال التي الوجدانية باملعاني خاص بنوع تهتم وكانت التجريح، وموجع النقد بالذع
نقد يف ممتع حديث ولها والجربوت، السطوة من لها ملا الخضوع ويف املرأة، وصف يف
بني «املوازنة كتاب من األول البحث يف أثبتناه ونصيب، وكثِّري وجميل والفرزدق جرير
جرير راوية مع حديثها بإيراد ونكتفي اآلن، إليه نعود فال هناك، وناقشناه الشعراء»
بصاحبه، منهم رجل كل وافتخر باملدينة اجتمعوا حني األحوص، وراوية ُكثريِّ وراوية
لراوية قالت فقد الجيدة، باملعاني برصها من يعرفون كانوا ملا يحكِّمونها إليها وذهبوا
الذي صاحبك أليس أمرهم: من كان ما وعرفت لهم فأذنت عليها، استأذنوا أن بعد جرير

يقول:

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

لراوية قالت ثم شعره! وقبَّح صاحبك هللا قبَّح الطُّروق؟92 من أحىل ساعة وأي
يقول: الذي صاحبك أليس األحوص:

ق��رَِّت؟ ال��ع��ي��ن ب��ه م��ا ش��يء وأح��س��ن ب��ع��ي��ن��ه��ا ي��ق��رُّ م��ا ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��ر

صاحبك هللا قبح يُنَكح؟ أن صاحبك أفيحب النكاح، من لعينها أقرَّ يشء فليس
يقول: الذي صاحبك أليس جميل: لراوية قالت ثم شعره! وقبح

ع��ق��ل��ي؟ م��ن ف��ات ل��م��ا ِط��الب��ي��ه��ا ول��ك��ن ط��ل��ب��ت��ه��ا م��ا م��ع��ي ع��ق��ل��ي ت��رك��ت ف��ل��و
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ثم شعره! وقبح صاحبك هللا قبح عقله، يطلب إنما هوى، من بصاحبك أرى فما
يقول: الذي صاحبك أليس نصيب: لراوية قالت

ب��ع��دي؟ ب��ه��ا ي��ه��ي��م ذا م��ن ح��زنً��ا ف��وا أم��ت ف��إن ح��ي��ي��ت م��ا ب��دع��د أه��ي��م

قال: أال شعره! وقبح هللا، قبَّحه بعده، يتعشقها فيمن إال همة له أرى فما

ب��ع��دي ُخ��ل��ة ل��ذي دع��ٌد ص��ل��ح��ت ف��ال أم��ت ف��إن ح��ي��ي��ت م��ا ب��دع��د أه��ي��م

يقول: الذي صاحبك أليس األحوص: لراوية قالت ثم

ح��ّل��ق��ا ال��ث��ري��ا ن��ج��م إذا ل��ي��ًال وت��واع��دا ت��راس��ال ع��اش��ق��ي��ن م��ن
ت��ف��رق��ا؟ ال��ص��ب��اح َوَض��ح إذا ح��ت��ى وأل��ذِّه��ا ل��ي��ل��ة ب��أن��ع��م ب��ات��ا

تعانقا. قال: أال شعره، وقبح هللا قبحه قالت: نعم، قال:
وتخاطب السيئات، وتعد الهفوات، تتلمس عنيفة قاسية القارئ يرى كما فهي
جمالها لوال ليحتملوها كانوا وما إيناس، وال فيها رفق ال جافية خشنة بلهجة الرواة
قيل الذي الشعر تقدير هي العرص؛ ذلك يف األدبية الحياة من ناحية عىل وسيطرتها
النُّبل بجمالها يلوذ سيدة تظلمه بأن يرىض ال الذي ذا ومن بالنساء. التشبيب يف خاصة

مغبون! مظلوم كل وال بغيض، ظالم كل فما والجمال؟ والجاه
وقد الفرزدق، مع حديثها بالقبول الشعراء يتلقاه كان الذي عنفها مظاهر ومن
من فرزدق! يا له: فقالت ُمسلِّما، فدخل املدينة إىل خرج حجه قىض فلما ا، حاجٍّ خرج

يقول: الذي منك أشعر كذبت! قالت: أنا، قال: الناس؟ أشعر

ِل��م��اُم زي��ارت��ه وم��ن ع��ل��يَّ ع��زي��ٌز ت��ج��نُّ��ب��ُه م��ن ب��ن��ف��س��ي
ال��ن��ي��ام ه��ج��ع إذا وي��ط��رق��ن��ي أراُه ال وأُص��ب��ح أُم��س��ي وم��ن
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عاد ثم عني! فاخرج أحب! ال قالت: منه، أحسن ألسمعنك يل أذنت لنئ وهللا قال:
كذبت! قالت: أنا! قال: الناس؟ أشعر من فرزدق! يا فقالت: عليها، فدخل الغد من إليها

يقول: حيث منك أشعر صاحبك

يُ��زاُر وال��ح��ب��ي��ب ق��ب��رِك ول��زرت اس��ت��ع��ب��اُر ل��ه��اج��ن��ي ال��ح��ي��اء ل��وال
األس��رار ��ت وع��فَّ ال��ح��دي��ث ُك��ت��م ف��راَش��ه��ا ال��ض��ج��ي��ُع ه��ج��ر إذا ك��ان��ت
ون��ه��ار ع��ل��ي��ه��ُم ي��ك��رُّ ل��ي��ٌل ي��ت��ف��رق��وا أن ال��ق��رن��اء ي��ل��ب��ث ال

يف إليها عاد ثم فأُخرج، به فأمرت منه، أحسن ألسمعنك يل أذنت لنئ وهللا فقال:
فأعجب منهن واحدة إىل الفرزدق فنظر التماثيل، كأنهن ُمَولََّدات وحولها الثالث اليوم
منك أشعر صاحبك كذبت! فقالت: أنا! فقال: الناس؟ أشعر من فرزدق! يا فقالت: بها،

يقول: حيث

ق��ت��الن��ا ي��ح��ي��ي��ن ل��م ث��م ق��ت��ل��ن��ن��ا َح��َوٌر ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��ون إن
أرك��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أض��ع��ف وه��نَّ ب��ه ح��راَك ال ح��ت��ى ال��ل��ب ذا ي��ص��رع��ن
إن��س��ان��ا؟! ل��ل��ع��ي��ن ت��ارك ت��رى م��ا ه��ل َغ��ِرٌق إن��س��انُ��ه��ا م��ق��ل��ًة أت��ب��ع��ت��ه��م

السالم إرادة مكة من إليِك رضبت عظيًما، ا حقٍّ عليك يل إن هللا! رسول بنت يا فقال:
صربي، معه عيل قد ما وبي أُسمعك، أن من ومنعي تكذيبي منك جزائي فكان عليك،
أن فأُْمري مت أنا فإن أموت، حتى املدينة أفارق ال ولعيل وتروح، تغدو املنايا وهذه
سكينة فضحكت أعجبته، التي الجارية يعني الجارية، تلك ِحِر يف وأدفن كفني يف أدرج
تهنئًة الدفوف يرضبن أن الجواري وأمرت بريطتها، آخذًا بها فخرج بالجارية، له وأمرت

نفيس. عىل بها آثرتك فإني صحبتها أحسن فرزدق يا قالت: ثم لهما،
الشعراء تهاُفت وَغْفِرها السيدة تلك تسامح عىل دليًال لكانت القصة هذه ت صحَّ فلو
ويُعذَّب بالحسن ليشقى إال يُخلق لم والشاعر الحسان، املولِّدات من تملك كانت ما عىل
عليهم كتب بما وعلمها املرسفني، الشعراء ملحنة سكينة السيدة إحساس وبقدر بالجمال،
من له ُخلقوا ملا إخالصهم شهدت كلما وتلني ترق كانت األحالم، وطيش املنى سَفه من
النواحي نقد عىل رها توفُّ يف بأن الحكم ويمكن الرشيق، والقد الساحر الطرف عبادة
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الصالت تفقد يف تجد وكانت معقدة، وجدانية حياة تحيا كانت أنها عىل دليًال الغزلية
الدفني. الحزن ووقدة املكتوم، الوجد لوعة من مفرٍّا النساء وقلوب الشعراء، أرواح بني

بالغناء عنايتها

فقد لذلك، يقصدونها املغنون وكان الشعر، بنقد عنايتها الغناء بنقد تُعنى سكينة وكانت
ابن استعار وقد والغريض، يج ُرسَ ابن إليها فدخل ت حجَّ أنها «األغاني» صاحب ذكر
صنعت كنت إني سيدتي! يا رسيج: ابن لها فقال فلبسها، قريش من المرأة حلة رسيج
هذا فنازعنيه مسًكا مملوء درج يف حريرة يف لك وخبأته فيه، وتنوَّقت نته، وحسَّ صوتًا
هاته! قالت: تقدم، فيه قدمته فأينا فيه، إليك نتحاكم أن فأردنا الغريض، يعني الفاسق،

فغناها:

تَ��ْح��َرج��ي93 ت��ف��ع��ل��ي إالَّ إن��ك ال��ه��ودج رب��ة ع��ل��ي��ن��ا ع��وج��ي
َم��ذِح��ج م��ن ال��ح��ارث ب��ن��ي إح��دى ي��م��ان��يَّ��ٌة ل��ي أُت��ي��ح��ت إن��ي
م��ن��ه��ج94 ع��ل��ى إال ن��ل��ت��ق��ي ال ك��ل��ُه ك��ام��ًال ح��وًال ن��ل��ب��ث
ت��ح��ُج��ِج ل��م ه��ي إن وغ��ي��ره ِم��نً��ى وم��اذا ح��ج��ت إن ال��ح��ج ف��ي

يُدرى ال الحسان الجواري أعناق يف والياقوت باللؤلؤ إال أشبهكما ما سكينة: فقالت
أحسن. أيهما

من إليهم تقديمه تستطيع بما الناس ترفيه تؤثر وكانت للمغنني، مألًفا بيتها وكان
نفر؛ أربعة جدي عرص يف املغنون كان قال: الحريي حنني بن عبيد حدث الغناء، متع
فكان ومعبد، والغريض رسيج ابن بالحجاز والذين بالعراق، وحَده وهو بالحجاز، ثالثة

الشعر: هذا يف غنَّى قد حنينا جدي أن يبلغهم

اآلي��ب ال��م��ش��ي��ب ذم ع��ن وك��ف��ف��ت ال��ذاه��ب ال��ش��ب��اب ع��ل��ى ب��ك��ي��ت ه��ال
ل��ل��ش��ارب ل��ذة ب��اب��ل خ��م��ر م��ن س��ق��ي��ت��ه��م م��س��وف��ي��ن وُربَّ ه��ذا
ال��ح��ال��ب95 ك��َق��ْع��ب َك��ْرنِ��ي��ٍب ذات م��ن ف��َص��بَ��ْح��تُ��ه��م ب��ُس��ح��رٍة ع��ل��يَّ ب��ك��روا
راه��ب ك��ن��ي��س��ة ف��ي ص��ب��ح ق��ن��دي��ل ك��أن��ه��ا ال��ي��دي��ن ِم��لء ب��زج��اج��ة
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أخ لنا منا، رش صناعة أهل الدنيا يف ما وقالو: جدي، أمر فتذاكروا فاجتمعوا
وكتبوا نفقة، له ووجهوا إليه، فكتبوا نستزيره، وال نزوره ال بالحجاز ونحن بالعراق
عىل كان فلما إليهم، فشخص بزيارتنا، أوىل فأنت وحدك وأنت ثالثة نحن يقولون:
جمًعا وال حًرشا أكثر كان يوم يَُر فلم يتلقونه، فخرجوا خربه، بلغهم املدينة من مرحلة
ابن له فقال إيلَّ، صريوا معبد: لهم قال الطريق بعض يف صاروا فلما ودخلوا يومئٍذ، من
إليك، عطفنا الحسني بنت سكينة ملوالتي ما مثل واملروءة الرشف من لك كان إن رسيج:
إذنًا للناس أذنت إليها دخلوا فلما سكينة، منزل إىل وعدلوا يشء، ذلك من يل ما فقال:
إنهم ثم منها، فأكلوا باألطعمة لهم وأمرت السطح، فوق وصعدوا بهم الدار ت فغصَّ ا عامٍّ

أوله: الذي صوته يغنيهم أن حنينًا جدي سألوا

اآلي��ب ال��م��ش��ي��ب ذم ع��ن وك��ف��ف��ت ال��ذاه��ب ال��ش��ب��اب ع��ل��ى ب��ك��ي��ت ه��ال

قبلك لنغني وال لنتقدمك، كنا ما فقالوا: أنتم، ابدءوا لهم: قال أن بعد إياه فغناهم
الناس فازدحم صوتًا، الناس أحسن من وكان إياه، فغناهم الصوت، هذا نسمع حتى
وأُخرجوا جميًعا فسلموا تحته، من عىل الرواق فسقط ليسمعوه، وكثروا السطح عىل
انتظرناه رسورنا، حنني علينا كدر لقد سكينة: فقالت الهدم، تحت حنني ومات أصحاء،

منيته.96 إىل نسوقه كنا وهللا كأنا طويلة، مدة
مآثم من مقدماتها يف ملا صفًحا عنها نرضب أن رأينا أخبار رسيج ابن مع ولها

املكشوف. األدب حدود عندها تقف

أزواجها

عنه نكتب أن رأينا وقد الزبري، بن مصعب أشهرهم أزواج، عدة سكينة السيدة تزوجت
الصلة وثيق فهو طلحة، بنت عائشة وبني بينها جمع أنه األول: ألمرين؛ وجيزة كلمة هنا
تمثيل، أصدق العربية الفتوة يمثل أنه الثاني: املليحتني، هاتني ترجمة من به عنينا بما
ملئوا الذين الغطاريف، الفتيان أولئك عن الحديث من النفس إىل أحب شيئًا أعرف وال

والجود. البأس بأخبار الدنيا
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مروان بن امللك عبد أعيا أنه القارئ يعرف أن الفتى ذلك بذكر اإلشادة يف ويكفي
عليه ذلك طال فلما فيهزمون، جيش بعد جيًشا إليه يوجه كان امللك عبد وأن وعنَّاه،
أم إليه قامت الركوب أراد فلما فلبسه، بسالحه ودعا فعسكروا، الناس أمر ه غمُّ واشتدَّ
وبعثت أقمت لو املؤمنني أمري يا فقالت: معاوية، بن يزيد بنت عاتكة وهي: ابنه، يزيد
من قرب حتى وتكلمه معه تميش تزل فلم سبيل! من ذلك إىل ما فقال: الرأي، لكان إليه
ًا، ُكثريِّ هللا قاتل يبكي! ممن وأنت فقال: امللك، عبد إليها رجع الصوت عال فلما الباب،

يقول: حيث هذا يومنا يرى كان كأنه

يَ��زي��نُ��ه��ا ُدرٍّ ن��ظ��م ع��ل��ي��ه��ا َح��ص��اٌن ه��م��ُه ت��ث��ن ل��م ال��غ��زو أراد م��ا إذا
َق��ِط��ي��ن��ه��ا ش��ج��اه��ا م��م��ا ف��ب��ك��ى ب��ك��ت ع��اق��ُه ال��ن��ه��ي ت��ر ل��م ف��ل��م��ا ن��ه��ت��ه

الناس؟ أشجع من لجلسائه: يوًما امللك عبد وقال وخرج.97 بالسكوت عليها عزم ثم
بنت عائشة بني جمع الزبري، بن مصعب الناس أشجع فقال: املعنى، هذا يف فأكثروا
ثم العراقني، وويل عباس؛ بن هللا عبد بنت الحميد وابنة الحسني بنت وسكينة طلحة
قبول فأبى يده يف خلص ا عمَّ والعفو والوالية، والِحباء األمان له فبذلت الحرب إىل زحف
يقاتل، َقْرًما بسيفه وأقبل ظهره، وراء وأهله ماله من به مشغوًفا ماكان كل واطَّرح ذلك،

كريًما.98 ُقتل حتى نفر، سبعة إال معه بقي ما
عليه، وعطفها به، وجدها وتكاتمه مصعب، من قلبها يف ما تخفي سكينة وكانت
وأخذ بثوب، وتوشح غاللة، ولبس ثيابه، عنه نزع وقد امللك عبد مع حربه يف إليها دخل
مصعب! يا عليك حزناه وا خلفه: من فصاحت يرجع، أن يريد ال أنه فعلمت سيفه،
فقال: أكثر! أخفي كنت وما وهللا! إي فقالت: قلبك؟ يف يل هذا أوكل وقال: إليها فالتفت

يرجع. ولم خرج ثم حال، ولك يل لكانت عندك يل كله هذا أن أعلم كنت لو
ال وهللا فقالت: امللك، عبد خطبها مصعب قتل بعد الكوفة سكينة دخلت وملا
العزى: عبد بن أسد بني من رجل يقول مصعب رثاء ويف أبًدا! قاتله بعده يتزوجني

أري��ِب ال��ذراع رح��ب ف��تً��ى ب��ك��ل َل��م��وَل��ٌع م��ن��ا ال��م��وت إن ل��ع��م��رك
ه��ي��وب غ��ي��ر ال��ع��ود ص��ل��ب ك��ان ل��ق��د ح��ت��ف��ه ن��ال م��ص��ع��ب أم��س��ى ي��ك ف��إن
ره��وب ف��غ��ي��ر ده��ر ع��ض��ه وإن َغ��رب��ُه ال��ِق��رن ي��وه��ن ال��م��ح��ي��ا ج��م��ي��ل
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ب��ذن��وب99 واس��ت��ق��ى س��الًال ف��ط��اروا ج��ن��وده وس��ط ال��م��وت ح��م��ام أت��اه
ق��ل��وب ب��غ��ي��ر ول��وا ول��ك��ن��ه��م وك��رام��ة ِح��بً��ا ن��ال��وا ص��ب��روا ول��و

ترثيه: سكينة وقالت

ح��رام��ا ب��ال��س��ي��وف إال ال��م��وت ي��رى ال��ذي ال��م��اج��د ت��ق��ت��ل��وا ت��ق��ت��ل��وه ف��إن
ح��م��ام��ا أوردوه ح��ت��ى ال��ق��وم إل��ى م��ن��ي��ة ال��ح��س��ي��ن خ��اض م��ا وق��ب��ل��ك

جمالها

تنافس وكانت فيه، ظهرت الذي العرص يف الجمال نوادر إحدى سكينة السيدة كانت
يف ُمرسفًة حريصًة وكانت الحني، ذلك يف والقلوب العيون معبودة طلحة بنت عائشة
أسفل يف ِسلعة100 بها خرجت أنه «األغاني» صاحب ليذكر حتى جمالها، عىل الحرص
خدمتها، ويف إليها منقطًعا درافيس وكان وعينها، وجهها أخذت ثم كربت، حتى عينها
حتى األلم من ك يَمسَّ ما عىل أتصربين لها: فقال فيه؟ وقعت قد ما ترى أال له: فقالت
حتى تحتها، من اللحم وسلخ أجمع، وجهها جلد وشق فأضجعها نعم! قالت: أعالجك؟
ناحية، جعلها حتى عنها الحدقة فرفع الحدقة تحت يشء منها وكان عروقها، ظهرت
وسكينة موضعها إىل العني وردَّ أجمع، فأخرجها تحتها من السلعة عروق سلَّ ثم
أثر وبقي منه، وبرئت عنها ذلك وزال أراد، مما فرغ حتى تنئ، وال تتحرك ال مضطجعة
يؤثر ولم وزينة، حيل كل من وجهها يف يشء أحسن فكان عينها، مؤخر يف الحزازة تلك

عينها. يف وال نظرها يف ذلك
املوقدة، النار من أحسن وأنا مصعب عىل أُدخلت فتقول: نفسها عن تحدث وكانت
ألبستها ما وتقول: واللؤلؤ بالحيلِّ تثقلها فكانت جميلة، ِجدَّ مصعب من ابنتها وكانت

لتفضحه. إال إياه
أحسن يُر لم تصفيًفا تها ُجمَّ ف تصفِّ وكانت َشعًرا، الناس أحسن سكينة وكانت
العزيز عبد بن عمر وكان «السكينيْة»، تسمى الجمة تلك وكانت ذلك، ُعرف حتى منه،
صاحبة أنها عىل دليل هذا ويف وحلقه، جلده السكينية جمته يصفف رجًال وجد إذا
يف يقدح مما البدعة تلك يف تقليدها وكان وتنسيقه، الشعر تصفيف يف Mode بدعة
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ذلك يف الفتنة كانت كيف لرأينا التصوير من األولني املسلمني ج تحرُّ ولوال الرجال، أخالق
الجيل. هذا يف املقصوص الشعر وبدعة البدعة تلك بني ما بُعد ولعرفنا التصفيف،

أخالقها

إليها ويجتمع قريش، من األجلة تخالط واملزاح، الفكاهة إىل تميل سكينة السيدة كانت
طريفة، أحاديث الدعابة يف ولها باملجون، الوقار وتخلط بالهزل، الِجدَّ فتمزج الشعراء،
لسعتني وقالت: فضحكت سيدتي؟ يا لك ما أمها: لها فقالت َدبْرة،101 يوًما لسعتها
علينا دخل إنه الرشطة: صاحب إىل مرة وبعثت ُقطرية! أوجعتني األُبرية، مثل ُدبرية،
من جارية وأمرت له، ففتح أمرت الباب إىل أتى فلما ط، بالُرشَ إلينا فابعث ، شاميٌّ

شكوناه! الذي الشاميُّ هذا قالت: ثم برغوثًا، إليه فأخرجت جواريها
فقالت: تمزح! ال وأختك كثريًا تمزحني وأنت سكينة يا فاطمة أمك يوًما: لها وقيل
لم التي جدتي باسم وسميتموني فاطمة، تعني: املؤمنة، جدتها باسم سميتموها ألنكم
وسكينة آمنة، تسمى: سكينة وكانت الرسول، أم وهب بنت آمنة تعني: اإلسالم، تدرك

لقب.
العبث غري عليها يؤخذ ال العرض، نقية عفيفة الدعابة إىل املفرط ميلها مع وكانت

املباح. واللهو الربيء،
فسقطت الجمار، ترمي حرب بن سفيان رآها فقد الخيالء: من تخلو ال وكانت
معاملة يف الصدر ضيقة يظهر فيما وكانت بخاتمها، فرمت السابعة الحصاة يدها من
الفرج أبو روى فقد العشري؛ مراقبة يف وعنفها الشديدة غريتها إىل ذلك ويرجع األزواج،
بن وعمر لسكينة، مغاضبًا له مال إىل خرج عثمان بن عمرو بن زيد أن األصبهاني
وذكرت زيد عىل سكينة فاستعدته أشهر، سبعة فأقام املدينة، وايل يومئٍذ العزيز عبد
وبني بينها حال أو امرأة، مسَّ إن أنه عليه رشطت وأنها أشهر، سبعة والئده مع غيبته
ابن وأمر فأحرضه، عمر إليه فبعث خليَّة، فهي تريده، مخرًجا منعها أو ماله، من يشء
ابن امرأة وفاطمة حزم ابن عند جالس وزيد سكينة فجاءت بينهما، ينظر أن حزم
إال أدخل ال وهللا فقالت: وحدها، سكينة أدخلوا حزم: ابن فقال الحجلة، يف جالسة حزم
ففعلت، الوسادة، هذه يل اثني جارية! يا قالت: دخلت فلما معها، فأدخلن والئدي: ومعي
ابن لها فقال منها. خوًفا جوفه يف يدخل كاد حتى بالرسير زيد ولصق عليها، وجلست
إني مني؟ أنكرت وما له: فقالت يشء، كل يف القصد يحب هللا إن الحسني! ابنة يا حزم:
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لها: فقال عينه! يف الخشبة يرى وال صاحبه، عني يف الشعرة يرى كالذي وإياك وهللا
وشتمته تتوعدني! تزال ال فرتنَى! ابن يا له: فقالت بك! لسطوت رجًال كنِت لو وهللا أما
وال الحكم فأمض أُمرنا، بهذا ما : العدويُّ الجهم أبي ابن قال ذلك بلغا فلما وشتمها،
ال فقالت: الجهم، أبي بن هللا عبد بن بكر أبو قالت: هذا؟ من لها: ملوالة فقالت نُشاتم،
وقالت: الجهم، أبي ابن فغضب قريش برجال هتفت ثم بحرضتك، أُشتم وأنا هاهنا أراك
عدو إياي، شتمه عن اليهودي العبد وهللا وا لكفُّ أحياءً الِحرية يف أصحابي كان لو وهللا أما
أريحاء! إىل هللا رسول أخرجهم ملا بدينهم ضنانة يهود مع الخارج وأبوك تشتمني هللا!
تمكث أتراك أبًدا! تراني ال وهللا زيد! يا بك أعرفني ما قالت: لها وخضع زيد كلمها فلما

أبًدا! الليلة بعد تراني ال وهللا إليك! أعود ثم أشهر سبعة جواريك مع
م وترسُّ بمراقبته أشعب تكليفها هذا زوجها وبني بينها يجري كان ما وأظرف

امِلالح. الوالئد وصل من يجرتح كان ما لتعلم ُخطاه

ربيعة أبي بابن صلتها

فتذاكرن الرشف، أهل من املدينة أهل من نسوة اجتمع أنه «األغاني»102 صاحب ذكر
سكينة فقالت وتمنَّينه، إليه فتشوَّقن حديثه وحسن وظرفه، وشعره ربيعة أبي بن عمر
الليلَة له ت وسمَّ ورين الصَّ وواعدته رسوًال إليه فأرسلت به! لكنَّ أنا الحسني: بنت
الفجر أضاء حتى فحدثهن راحلته، عىل عمر فوافاهنَّ صواحباتها، وواعدت والوقت،
يف والصالة هللا رسول قرب زيارة إىل ملحتاج إني وهللا لهن: فقال انرصافهن، وحان

وقال: مكة إىل انرصف ثم شيئًا، بزيارتكن أخلط ال ولكن مسجده،

وال��ج��ل��ب��اب ال��خ��دي��ن ع��ل��ى م��ن��ه��ا ذوارف وال��دم��وع س��ك��ي��ن��ة ق��ال��ت
وِط��الب��ي ت��ص��يُّ��دي أط��ال ف��ي��م��ا أج��زه ل��م ال��ذي ال��م��غ��ي��ريَّ ل��ي��ت
وت��ص��اب��ي ه��ًوى ع��ل��ى نُ��الُم ال إذ أي��ام��ن��ا ال��م��ن��ى ل��ن��ا ت��رد ك��ان��ت
ال��نُّ��ش��اِب103 ب��ن��واف��ذ ال��ح��ش��ا ي��رم��ي ك��أن��م��ا ف��ب��تُّ ق��ال��ت م��ا ُخ��بِّ��رت
ش��راب وف��ق��د ظ��م��أ ع��ل��ى م��ن��ي وط��ي��ب��ُه ال��ف��رات م��اء م��ا أَُس��ك��ي��ن
ال��ُغ��يَّ��اب أم��ان��ة ال��ن��س��اء ت��رع��ى وق��لَّ��م��ا ن��أي��ت وإن م��ن��ك ب��أل��ذَّ
ع��ذاب��ي أط��ل��ت ف��ق��د ال��ف��ؤاد داء ب��ه أش��ف��ي ن��ائ��ًال ل��ي ت��ب��ذل��ي إن
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األس��ب��اب ُع��رى وب��ي��ن��ه��ُم ب��ي��ن��ي وت��ق��ط��ع��ت أق��ارب��ي ف��ي��ك وع��ص��ي��ت
ب��ث��واب أس��ع��ف��ت��ن��ي وال م��ن��ه��م ُم��م��ت��ًع��ا ب��ال��وص��ال ال ف��ت��رك��ت��ِن��ي
س��راب ِل��َل��ْم��ِع ه��اج��رة ح��ر ف��ي م��ائ��ِه ف��ض��ل��ة ك��ال��م��ه��ري��ق ف��ق��ع��دت

فيها: وقال

ص��اح��ب��ا وال ل��ن��ف��س��ي ص��ف��يٍّ��ا ي��ك��ن ل��م م��ن ل��ح��ب��ك أح��ب
ع��ات��ب��ا ج��اءك��م م��ن وأُع��ت��ب ل��م��رض��ات��ك��م ن��ف��س��ي وأب��ذل
راغ��ب��ا ق��ب��ل��ك��م وده إل��ى أك��ن ل��م م��ن ود ف��ي وأرغ��ب
ج��ان��ب��ا واع��ت��زل��ت األرض م��ن ج��ان��ب ف��ي ال��ن��اس س��ل��ك ول��و
ال��ع��اج��ب��ا104 ال��ع��ج��ب ق��رب��ه��ا أرى إن��ن��ي ِط��ي��ت��ه��ا ��م��ت ل��ي��مَّ
ع��اش��ب��ا105 ال��رُّب��ى دم��ي��ث ت��ق��رو ك األرا ظ��ب��اء م��ن ظ��ب��ي��ة ف��م��ا
وال��ح��اج��ب��ا ال��خ��د أب��دِت وق��د ال��غ��م��ي��م غ��داة م��ن��ه��ا ب��أح��س��ن
ال��راك��ب��ا اح��ب��س��ي ي��ا ل��خ��ادم��ه��ا: ِرق��ب��ٍة ع��ل��ى ت��ق��ول غ��داة
ق��اط��ب��ا ع��اب��ًس��ا ل��ه��ا وأب��دت ال��ك��الم؟ ه��ذا ف��ي��َم ل��ه��م: ف��ق��ال��ت
ج��ان��ب��ا ه��ك��ذا ب��ك��م ي��م��رُّ زائ��ًرا أت��ى ك��ري��ٌم ف��ق��ال��ت:
خ��ائ��ب��ا رج��ع��ت��ه ف��أك��ره زائ��ًرا رب��ع��ن��ا أت��ى ش��ري��ف

أخبار يف أخرى بصورة عمر مع النسوة أولئك قصة «األغاني» صاحب وذكر
مكة: إىل انرصافه عند قال وأنه معه، والغريض رواحله عىل وافاهن أنه فحدثنا الغريض،

غ��دا ال��رح��ي��ل ك��ان ل��ئ��ن ال��ث��واء ق��لَّ أِف��دا ق��د ال��ب��ي��ن إن ب��زي��ن��ب أل��م��م

ويبقى نفعه، لك يتعجل بيشء أخربك أن أريد إني غريض! يا قال: بمكة كان فلما
هذه يف قلت إني قال: أهله، أنت وما شئت ما ذلك من افعل قال: فيه؟ لك فهل ذكره، لك
بك وجهت أني وأخربهن ذلك فأنشدهن النسوة، إىل به فامض شعًرا فيها كنا التي الليلة
لها: وقال سكينة، فقصد املدينة إىل ورجع الشعر الغريض فحمل نعم، قال: قاصًدا، فيه
قالت: قاصًدا، إليك وجهني هللا أبقاه الخطاب أبا إن وموالتي! سيدتي يا فداك ُجعلت
هللا؟ حفظه الخطاب أبو هك وجَّ وفيَم قالت: نعم، قال: تركته؟ ورسور خري يف أَوليس
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فهاته، قالت: إياه، أنشدك أن وأمرني شعًرا لني حمَّ ربيعة أبي ابن إن فداك! ُجعلت قال:
فأنشدها:

غ��دا ال��رح��ي��ل ك��ان ل��ئ��ن ال��ث��واء ق��لَّ أف��دا ق��د ال��ب��ي��ن إن ب��زي��ن��ب أل��م��م
م��ج��ت��ه��دا ال��ص��ب��ر إال ال��ح��ر ع��ل��ى وم��ا ج��اه��دًة ��وري��ن ال��صَّ ل��ي��ل��ة ح��ل��ف��ت ق��د
وج��دا ال��ذي ف��وق ب��ه وج��دت ل��ق��د م��ن��اص��ف��ه��ا م��ن وألخ��رى ِل��ت��رب��ه��ا
أح��دا ب��ه أع��دل ل��م ال��ن��اس م��ن ش��خ��ًص��ا ص��ف��وت��ه��م اخ��ت��ي��ر ث��م ال��ن��اس ��ع ُج��مِّ ل��و

النسوة إىل ووجهت غده! يف يرحل أالَّ عليه كان فما ويحه! يا سكينة: فقالت
ابن غنيته قد قال: شيئًا؟ فيه عملت هل للغريض: وقالت الشعر، وأنشدتهن فجمعتهن
أبي ابن وأحسن وهللا أحسنت سكينة: فقالت الغريض فغنَّاه فهاته! قالت: ربيعة، أبي
ألف بيت بكل أعطه بنانة؟ يا جائزتك، ألحسنَّا قبلنا عمر فغنيته سبقت أنك لوال ربيعة!
عمر زادنا لو سكينة: وقالت إليه. فدفعتها درهم آالف أربعة بنانة فأخرجت درهم،

لزدناك.
و«األمايل» «األغاني» عىل األخبار هذه يف اعتمدنا أننا القارئ ينىس ال أن وأحب هذا،
صحيح، غري األخبار بعضهذه يكون أن يبعد ال أنه قبل من الحظنا وقد اآلداب»، و«زهر
«قالت ُروي: سكينة» «قالت البيت: أن آخر106 موطن يف «األغاني» صاحب ذكر فقد
فجعلوا املغنون غريه وإنما عوف، بن الرحمن عبد بنت سعدى املراد: وأن سعيدة»،

يوًما: الرشيد غنَّى املوصيل إسحق وأن سعيدة، مكان سكينة

ذوارف وال��دم��وع س��ك��ي��ن��ة ق��ال��ت

معه! ولعنك الفاسق هللا لعن وقال: شديًدا، غضبًا وغضب يده من القدح فوضع
بأحاديث أتغنيني ويحك قال: ثم فسكَّن به ما الرشيد فعرف إسحق، يد يف فُسِقَط
ما وتدري غنائك يف ظ تتحفَّ أال هللا! رسول وبنت عمي بنت يف ربيعة أبي ابن الفاسق
الصوت هذا فرتكت إسحق: قال يديك! بني وانظر اآلن غنائك إىل عد رأسك! من يخرج

بعده.107 أحد مني سمعه فما نسيته، حتى
األدباء تَمثَّلها كيف يعرف أن يريد ملن ُغنية سكينة السيدة عن ذكرناه وفيما
األرض عىل تسيطر التي القديسة صورة فهي الصوفية رءوس يف صورتها أما األقدمون،

فرحون! لديهم بما حزب وكل والسماء،
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عيل بنت الثريا (5)

نحن ولنمض شاء، من إليه فلريجع الثريا، هذه نسب بتحقيق «األغاني» صاحب ُشِغل
البليغ. الجيد الشعر من إليه أوحت ما وذكر ربيعة، أبي بن لعمر فتنتها عن الحديث يف
وصفوا ما بمثل معارصوها وصفها وقد الجمال، أعاجيب من أعجوبة الثريا كانت
املكيني: بعض قال الردف، وثرية الجسم، خصبة كانت أنها فذكروا طلحة، بنت عائشة به
من يشء منه فخذيها ظاهر يصيب فال قائمة وهي ماء جرة عليها تصب الثريا كانت
يصف كما الثريا أكانت َمْسَلمة: بن أليوب قلت إبراهيم: بن َمْسَلمة وقال عجيزتها، عظم

قيس: بن هللا عبد قال كما وهللا كانت الصفة! وفوق فقال: ربيعة؟ أبي بن عمر

ال��رح��ال108 وُم��ل��َق��ى أج��ل��ه��ا م��ن ـ��َخ��يْ��ف ب��ال��ـ وم��ن وال��ث��ري��ا ال��ح��جُّ ح��بَّ��ذا
ال��ه��الِل ق��ب��ل ال��خ��ل��ود ع��ي��ش ت��ل��ق ال��ث��ري��ا ت��الِق إن س��ل��ي��م��اُن ي��ا
ال��ّالِل109 َم��ثَ��اِق��ب ت��ن��ْل��ه��ا ل��م ِب��ك��ٌر ال��ب��ح��ر َع��ق��ائ��ل م��ن درٌة

عىل بالطائف كانت إذا غداة كل عليها يغدو عمر وكان بالطائف، تصيف وكانت
فلقي ِقبَلهم، األخبار عن الطائف من الفاكهة يحملون الذين الركبان فيسائل فرسه،
رحيلنا عند سمعت أنني إال خربًا، استطرفنا ما فقال: أخبارهم، عن فسأله بعضهم يوًما
اسمه، عني ذهب وقد السماء، نجم اسم اسمها قريش من امرأة عىل عاليًا وصياًحا صوتًا
وجهه عىل فرسه ه فوجَّ عليلة، أنها ذلك قبل عمر بلغ وقد نعم، قال: الثريا؟ عمر: فقال
حتى وأقربها، الطرق أخشن وهي َكَداء، طريق وسلك ُفروجه ِمْلءَ يركضه الطائف إىل
وأم ُرضيَّا أختاها ومعها سليمة فوجدها له تتشوَّف وهي توقعته وقد الثريا إىل انتهى
عمر فقال عندك، يل ما ألخترب أمرتهم وهللا أنا وقالت: فضحكت الخرب فأخربها عثمان،

ذلك: يف

ي��ت��ك��ل��م��ا110 أن يَ��ْس��ط��ي��ع ل��و وب��يَّ��ن َج��َه��دت��ُه ل��م��ا ال��ج��رَي ال��ُك��م��ي��ُت ت��ش��كَّ��ى
وت��س��أم��ا ت��ك��لَّ أن ع��ل��يَّ ف��ه��ان ُق��رًَّة ل��ل��ع��ي��ن أل��َق إن ل��ه: ف��ق��ل��ت
وي��ك��رم��ا يُ��ه��ان ال أن ب��ه وأُص��ي ِرب��اَط��ُه خ��ي��ل��ي دون أُدن��ي ِل��ذل��ك
س��لَّ��م��ا111 ال��ل��ه إِن َق��ْرن��ا أَِق��ل ل��م ل��ئ��ن م��ه��ج��ت��ي وف��ارق��ت َوْف��ري إذن ع��دم��ت
دم��ا رأت ق��د ��ًة ُم��ن��ق��ضَّ َه��َوت ُع��ق��اٌب ك��أن��ه األغ��رُّ إالَّ راع��ه��ا ف��م��ا
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وت��ع��ل��م��ا م��ك��رن��ا م��ا س��ت��دري ف��ق��ال��وا: َه��ِب��ْل��ت��ُم؟ ال��ث��ري��ا ك��ي��ف ل��ه��م: ف��ق��ل��ت
ك��ال��دُّم��ى ال��ح��ور أت��راب��ه��ا ف��ي ثُ��ري��اك ب��دْت ف��إذا ف��اس��ت��رح ف��ان��زل ه��ن��ال��ك
ُم��َج��ْم��ِج��م��ا112 ل��دي��ن��ا ع��ن��ه ت��ك��ن ل��م ب��م��ا تُ��ب��ْح ف��ال م��ن��ك ��ر ال��سِّ اح��ت��ي��از يُ��ردن

أخباره بعض عىل تقف حني تَجنُّ وتكاد شديدة، غريًة عمر عىل تغار الثريا وكانت
هللا: عبد بنت رملة يف قال أنه نوفل أم بلَّغتها النساء، ِظراف مع

ال��ظ��اع��ن��ي��ن��ا ف��ارق ي��وم ُم��ْق��ص��ًدا ره��ي��ن��ا ال��ح��ب��ال ف��ي ال��ق��ل��ب أص��ب��ح

من وألُثننيَّ َشأْوه114 من ألردن له َسِلمت ولنئ بلسانه113 َصنٌَع لَوقاٌح إنه فقالت:
قوله: إىل بلغت فلما نفسه: وألعرفنه ِعنانه،

ال��ع��ال��م��ي��ن��ا؟! س��ؤالُ��ك أُم��ِب��دٌّ وق��ال��ت: ف��ص��دَّت أن��ت��ُم م��ن ق��ل��ُت:

قوله: إىل بلغت فلما وفت، إن أَجابته ولقد له! قبًحا ُملحٌّ لَسأٌَل أنه قالت:

ح��ي��ن��ا م��كَّ��ة ق��اط��ن��ي��ن ق��ب��ل��ه وك��نَّ��ا ال��ع��راق س��اك��ن��ي م��ن ن��ح��ن

قوله: إىل بلغت فلما الَجْهمة115 غمزته قالت:

ش��ئ��ون��ا؟ ش��أٌن ي��ج��ر أن ع��س��ى ـ��ت أن��ـ ف��م��ن س��أل��ت إذ ص��دق��ن��اك ق��د

سمعت لم الثريا أن وروي واحد.116 مقام يف عندها ما بآخر الَوْرهاء رمته قالت:
رملة: يف ربيعة أبي ابن قول

ل��ل��ن��اظ��ري��ن��ا يُ��ض��يء ب��دٍر ن��ور ح��س��رت��ُه وق��د بُ��رُده��ا وج��ال

رملة.117 بعد لها بصفته حسناء أَوترتفع أكذبه! ما له أفٍّ قالت:
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عتيق أبي ابن ظرف

فيها: قال عمر الثريا هجرت ملا

ال��رب��اِب؟ أخ��ت ال��َق��ت��ول أت��ح��ب ب��ي م��ا ل��ي��ع��ل��م ص��اح��ب��ي ل��ي ق��ال
ال��ش��راب ب��رد ُم��ِن��ع��ت م��ا إذا ب ب��ال��ع��ذ ك��وج��دك ب��ه��ا وج��دي ق��ل��ت:
وال��ك��ت��اِب؟ ب��ه��ج��ره��ا ذرًع��ا ِض��ق��ُت ف��إن��ي ال��ث��ري��ا، إل��ى رس��ول��ي َم��ن
اغ��ت��ص��اب��ي؟ أح��لَّ م��اذا ف��س��ل��وه��ا: ع��ق��ل��ي ال��م��س��ك ��اج��ُة م��جَّ َغ��َص��ب��تْ��ن��ي
أت��راب ك��واع��ٍب خ��ْم��ٍس ب��ي��ن تَ��ه��ادى ال��م��ه��اة م��ث��ل أب��رزوه��ا
ال��ش��ب��اب م��اء ال��خ��دَّي��ن أَِدي��م ف��ي م��ن��ه��ا ت��ح��يَّ��ر م��ك��ن��ون��ٌة وه��ي
وال��ت��راب وال��ح��ص��ى ال��رم��ل ع��دد ب��ه��ًرا ق��ل��ت: ت��ح��ب��ه��ا؟ ق��ال��وا: ث��م

عمر: قوَل عتيق أبي ابُن أُنشد عتيق: أبي ابن موىل بالل قال

وال��ك��ت��اب ب��ه��ج��ره��ا ذرًع��ا ِض��ق��ت ف��إن��ي ال��ث��ري��ا، إل��ى رس��ول��ي م��ن

بينهما، فأصلح أشخص حتى أُكًال أذوق ال وهللا َجَرم، ال نَوَّه! وبي أراد، إياَي فقال:
نجائُب تفارقهم تكن لم بكر بن الدِّيل بني من قوم إىل فجاء معه، ونهضت ونهض
دعني أو استوِضْعهم، له: فقلت لهم، وأغىل راحلتني منهم فاكرتى يُكرونها، ُفْرٌه لهم
الكرام! أخالق من ليس امِلكاس أن علمت أما ويحك! فقال: عليك، اشتُطوا فقد أُماكسهم
تريد ما فإن نفسك! عىل أَبق فقلت: شديًدا، سريًا فسار األخرى وركبت إحداها ركب ثم

ويحك! فقال: يفوتك، ليس

��ب��ا118 ي��ت��ق��ضَّ أن ال��ود ح��ب��ل أُب��ادر

فدقَّ محرمني، غري ليًال مكة فقدمنا والثريا! عمر بني دع الصَّ تمَّ إن الدنيا حالوة وما
بينك أُصلح اركب له: فقال راحلته، عن ينزل ولم عليه وسلم إليه فخرج بابه عمر عىل
عمر كان وقد الطائف، وقدمنا معنا فركب عنه، سألت الذي رسولك فأنا الثريا وبني
للثريا: عتيق أبي ابن فقال يمكنها، فال إلصالحها الحيل له تطلب فكانت نوفل أم أرىض
معتذًرا يجنه، لم بذنب لك معرتًفا به فجئتك إليك، املدينة من السفر مني جشَّ قد عمر هذا
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ما يقولون الذين الشعراء من فإنه والرتداد، التعداد من فدعيني إليك، إساءته من إليك
أبي ابن ينزلها فلم مكة إىل وكَرْرنا وأجمله، وأتمه صلح أحسن فصالحته يفعلون، ال

أبياته: يف عمر وزاد رحل، حتى عتيق

م��ت��اب119 م��ن ل��ق��ات��ل��ي م��ا م��ه��ج��ت��ي، دع��تْ��ه��ا إذ ن��وف��ل أم أزه��ق��ت
ال��خ��ط��اب120 أب��و ق��ال��ت: دع��ان��ي؟ م��ن ف��ق��ال��ت: أج��ي��ب��ي! ل��ه��ا: ق��ال��ت ح��ي��ن
ال��ث��واب121 ح��س��ن ي��رج��ون رج��اٌل ل��بَّ��ى ك��م��ا ال��دع��اء ع��ن��د ف��اس��ت��ج��اب��ت

وسهيل الثريا

وتزوجت له، عرض أمر يف اليمن إىل ربيعة أبي بن عمر أخَرج َعمٍرو بن مسعدة كان
مرص، إىل وخروجها تزويجها فبلغه العزيز، عبد بن سهيل تزوجها غائب، وهو الثريا

فقال:

ي��ل��ت��ق��ي��ان؟ ك��ي��ف ال��ل��ه َع��م��َرك ُس��ه��ي��ًال ال��ث��ري��ا ال��م��ن��ك��ُح أي��ه��ا
ي��م��ان��ي122 اس��ت��ق��ل إذا وس��ه��ي��ل اس��ت��ق��لَّ��ْت م��ا إذا ش��ام��ي��ة ه��ي

إليها: فكتب املدينة، إىل سار أن عىل الشوق حمله ثم

َك��ِم��ِد م��ولَّ��ٍه ك��ت��اب ب��ل��دي م��ن إل��ي��ك ك��ت��ب��ت
م��ن��ف��رد ب��ال��ح��س��رات ـ��ي��ن ال��ع��ي��ن��ـ واك��ف ك��ئ��ي��ب
وال��ك��ب��د ��ح��ر ال��سَّ ب��ي��ن ق ال��ش��و ل��ه��ي��ب ي��ؤرِّق��ه
ب��ي��د ع��ي��ن��ه وي��م��س��ح ب��ي��ٍد ق��ل��ب��ه ف��ي��م��س��ك

تمثلت: ثم شديًدا، بكاءً بكت وقرأتها األبيات هذه وصلتها فلما

ض��ائ��ُع ال��ل��ُه ي��ح��ف��ظ ل��م إن ه��و وم��ن ب��ن��ف��س��ه ي��س��ت��ق��لُّ ال م��ن ب��ن��ف��س��َي
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ج تزوَّ ملا العزيز عبد بن سهيل أن آخر123 طريق من «األغاني» صاحب وروى
الثريا كانت الذي املنزل أتى الخرب بلغه ملا ربيعة أبي بن عمر وأن الشام، إىل نقلها الثريا
قبل وكانت مرحلتني، عىل فلحقها أثرها يف فخرج يومئٍذ، منه رحلت قد فوجدها تنزله،
ومىش غالمه، إىل ودفعه فرسه عن نزل أدركهم فلما عليه، أنكرته ألمر ُمهاجرته ذلك
لحاضنتها:124 فقالت وِمشيته، حركته وأثبتت الثريا فعرفته بالخيمة، مرَّ حتى متنكًرا
وبكى، فاعتذر عنه، الثريا بلغ ما عىل وعاتبته حاله عن وسألته عليه فسلمت كلميه،
الفجر، طلوع إىل فحادثها الرحيل، وشك مع العتاب وقت هذا ليس فقالت: الثريا، فبكت
أتبعهم ثم يرحلون، وهم إليهم ينظر ووقف فرسه، فركب وقام طويًال وبكيا ودعها ثم

يقول: وأنشأ غابوا، حتى برصه

ف��ع��ال م��ا ب��األم��س ح��لَّ��ه م��ن ح��ال ع��ن ال��طَّ��َل��ال ن��س��ت��خ��ب��ر ِق��ف��ا ص��اح��ب��يَّ ي��ا
ف��اح��ت��م��ال125 ال��ب��ي��ن أج��دَّ ال��خ��ل��ي��ط إن ب��ه: وق��ف��ت أن ل��م��ا ال��رب��ع ل��ي ف��ق��ال
َزِج��ال126 ع��ي��س��ه��م ح��ادي ي��ْح��ت��ثُّ ال��ف��ج��ر ف��ي رأي��ت��ه��ُم ح��ت��ى ال��ن��وى وخ��ادع��ت��ك
أُُص��ال127 ب��ه��م واس��ت��ول��ت ال��ب��ي��ن ه��وات��ف ص��رخ��ْت وق��د ن��ح��يِّ��ي��ه��م وق��ف��ن��ا ل��م��ا
ف��ع��ال ال��ذي ب��ع��ض ف��ي ل��وم��ي��ه ب��ال��ل��ه م��ع��ه��ا ل��ل��ت��ي وق��ال��ت ب��ع��اًدا ص��دَّت
ج��دال ب��ه ت��ع��يَ��ْي وال ي��ق��ول م��اذا واس��ت��م��ع��ي ُح��دِّث��ت ب��م��ا وح��دث��ي��ه
نُ��ق��ال ك��لُّ��ه إل��ي��ن��ا ل��دي��ه ف��ي��ن��ا ل��ه ال��وش��اة ق��ال م��ا أنَّ ي��رى ح��ت��ى
ال��رج��ال تُ��غ��ض��ب��ي أن َم��ْع��ت��ب��ة غ��ي��ر ف��ي واح��ت��ف��ظ��ي ك��ال��ه��زل ب��ه وَع��رِّف��ي��ه
ال��َع��ذَال ي��ك��ره م��م��ن ال��ذن��ب أت��ى وإن ي��ح��ف��ظ��ُه وال��ل��ه ب��ه ع��ه��دي ف��إن
َج��ِذال ع��ن��دن��ا م��ن م��غ��ت��اب��ه آَب م��ا ن��ق��ي��ص��تُ��ه ِن��ي��ل��ت أو اْغ��ت��ي��ب ل��وع��ن��دن��ا
ه��زال َم��ن ال��ل��ب ذي ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ول��ي��س َل��ط��ٍف ف��ي أَب��ل��غ��ت ف��ل��ق��د اس��م��ع��ي ق��ل��ت:
ال��ع��ل��ال ت��ع��دم ل��ن أن��ه��ا أرى وق��د ألع��ذره��ا ب��خ��ال ب��ه أرادت ه��ذا
ع��ق��ال أن غ��ي��ر ف��ؤاًدا ال��ف��ؤاد وال ت��ق��لُّ��ب��ه م��ن إال ال��ق��ل��ب ��ي ُس��مِّ م��ا
ِح��َوال128 ج��اءن��ي إذ ب��ه ع��ب��أَُت ف��م��ا ب��ِه أُت��ي��ت ق��ال��ت: ال��ذي ال��ح��دي��ث أم��ا
َم��ح��ال129 إذا ال��واش��ي ال��ك��اش��ح م��ق��ال��َة ع��ل��م��ْت ق��د ب��ال��غ��ي��ب ب��ه��ا أط��ع��ت إن م��ا
زل��ال130 غ��رَّن��ي ق��د أن��ه ي��رى وق��د ب��س��خ��ط��ت��ه ف��ي��ه��ا ألرج��ع��ه إن��ي

يف إمعانه عن الكالم عند األوىل املحارضة يف بعضها اقتطفنا طويلة قصيدة وهي
الصلف. يف وإغرابه التِّيه
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امللك عبد بن الوليد عند الثريا

بدمشق خليفة وهو امللك عبد بن الوليد إىل خرجت طلقها، أو الثريا، عن سهيل مات ملا
الوليد، عليها دخل إذ مروان بن العزيز عبد بنت البنني أم عند هي فبينما عليها، َدين يف
لها، وحوائج عليها َدين قضاء يف إليك تطلب جاءتني الثريا، فقالت: هذه؟ من فقال:
إنه أما نعم، قالت: شيئًا؟ ربيعة أبي بن عمر شعر من أتروين فقال: الوليد عليها فأقبل

قوله: أروي الشعر، عفيف عفيًفا كان هللا يرحمه

أج��اب��ا131 ل��و أو ال��س��الم َرج��ع ـ��ن ب��يَّ��ـ ل��و ب��ال��بُ��َل��يَّ��ي��ن ال��رس��م ع��ل��ى م��ا
ي��ب��اب��ا132 األن��ي��س م��ن أم��س��ى ئ��ف ف��ال��ص��ا ال��ع��ش��ي��رة ذي ق��ص��ر ف��إل��ى
ال��ق��ب��اب��ا ف��ي��ه ي��ب��ن��ون أن��اس م��ن أن��ي��ًس��ا أراه م��ا ب��ع��د م��وح��ًش��ا
ال��ت��راب��ا ال��ري��اح ب��ه وأج��ال��ت م��ن��ه��م ت��غ��ي��ر ق��د ال��رب��ع أص��ب��ح
م��ص��اب��ا ع��م��ي��ًدا إث��ره��ا ف��ي ـ��ق��ل��ب ال��ـ ف��أم��س��ى ال��رب��اب م��ن ��ى ف��ت��ع��فَّ
وش��ب��ابً��ا ن��ع��م��ًة ال��ع��ي��ش ظ��اِه��ري ص��دٍق ح��يَّ ب��ه أرى ق��د وب��م��ا
األح��س��اب��ا ال��ه��وى ع��ن��د ح��اف��ظ��ات خ��ف��راٍت ج��واريٍّ��ا وح��س��انً��ا
ال��ظِّ��راب��ا133 ب��ال��ب��ه��ام ي��ن��َع��ْق��ن ـ��بَ��ْع��ن ي��تْ��ـ وال ال��ح��دي��ث ف��ي يُ��ك��ثِّ��رن ال
أت��راب��ا نً��ا بُ��دَّ ال��رم��ل ك��م��ه��ا ِع��ي��نً��ا وال��ن��ش��ر األردان ط��يِّ��ب��ات
ال��رب��اب��ا ي��ن��س��ى ال��م��م��ات ح��ت��ى ه��َر ال��د وي��أب��ى ال��رب��اب ي��ه��وى ف��ؤادي إذ
ج��وابً��ا: ع��ي��ي��ُت ف��م��ا خ��ف��اءٍ ف��ي وق��ال��ت ال��ح��ج��اب دون��َي ض��رب��ت
واج��ت��ن��اب��ا ه��ج��رًة ال��ي��وم ل��ن��ا ت وأظ��ه��ْر ل��ل��ص��دي��ق ت��ن��كَّ��رت ق��د
ع��ت��اب��ا134 ت��ق��ب��ل��ي��ن م��ا نَ��َواًرا ـ��ت ف��أص��ب��ح��ـ واٍش َع��داك ب��ل ال ق��ل��ت:

هلل لها: قال البنني بأم الوليد خال فلما منه، أرادت بما وانرصفت حوائجها فقىض
ملا إني قال: ال، قالت: عمر؟ شعر من أنشدتني ما بإنشادها أرادت ما أتدرين الثريا! َدرُّ

أعرابية.135 أمي بأن يل عرَّضْت به لها عرَّضُت
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الثريا يف عمر شعر

منها مختارات ومرَّت الحديث، هذا يف بعضها مرَّ القصائد من طائفًة الثريا يف عمر قال
البائية: هذه إليها فلنضف والثالثة، األوىل املحارضة يف

األَط��راب ن��وائ��ب واع��ت��رت��ن��ي األح��ب��اب ت��ذك��ر ق��ل��ب��ي ش��اق
ال��م��ح��راب136 ب��رب��ة ُم��س��ت��ه��اٌم ق��ل��ب��ي أن ف��اع��ل��م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
األث��واب ن��ق��ي��ة َدلٍّ ذات ث��ق��اًال ق��ري��ش م��ن ال��ق��ل��ُب َع��ِل��َق
األح��س��اب ذروة ح��لَّ َج��دُّه��ا َم��ْل��ك ب��ي��ت ف��ي ل��ل��ن��س��اء رب��ٌة
ال��س��ح��اب137 خ��الل م��ن ك��ال��ش��م��س ف��ه��ي َج��نَ��ِديٌّ ��ٌق م��ح��قَّ ع��ن��ه��ا ش��فَّ
ب��ال��ث��ي��اب والئ��ٌد س��ت��رت��ه��ا ق��ل��ب��ي ج��نَّ إذا ح��ت��ى ف��ت��راءت
ب��ث��واب ل��ع��اش��ق ه��ذا ل��ي��س دون��ي ب��ال��س��ت��ر ض��رب��ن ل��م��ا ق��ل��ت
ب��ع��ت��اب: رق��ي��ق��ٌة َدلٍّ ذاُت ف��ت��اة ال��ق��ط��ي��ن م��ن ف��أج��اب��ت
ال��خ��ط��اب أب��ي رض��ا ف��ع��ل��ن��ا ق��د ت��س��ع��ى ال��ول��ي��دة ن��ح��وه أرس��ل��ي
ج��واب��ي ردِّي ث��م ف��اف��ه��م��ي��ه��نَّ ث��الٍث إح��دى ب��األس��ي��ر اف��ع��ل��ي
ع��ذاب138 س��وط ع��ل��ي��ه ت��ك��ون��ي ال ُم��ري��ًح��ا س��ري��ًح��ا ق��ت��ًال اق��ت��ل��ي��ه
ال��ك��ت��اب139 ف��ي م��ف��ص��ًال ق��ض��اءً ـ��س ب��ال��ن��ف��ـ ال��ن��ف��س ف��إن��م��ا أق��ي��دي أو
ال��ِك��ذَاب وص��ل ال��وص��ال ش��ر إن ع��ل��ي��ِه ي��ق��رُّ وص��ًال ص��ل��ي��ه أو

الالمية: وهذه

س��ؤاال أَج��زن إن ب��ال��بُ��َل��يَّ��يْ��ن األط��الال س��اِئ��ال خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
ِع��َج��اال رك��ب��ا ال��دي��ار رس��وم ف��ي َح��بْ��س��ى ال��ص��ب��اب��ُة ل��وال وس��ف��اٌه
ال��ظ��الال ال��ن��ع��اج ف��ي��ه��ا وأج��دَّت ال��ث��ري��ا آل م��ن أوح��ش��ت ب��ع��دم��ا
اح��ت��م��اال أردت إذا ع��ي��ن��ي ـ��ب��ر وت��س��ت��ع��ـ رآك إن ال��ق��ل��ب ي��ف��رح

يف تلطفه عن الكالم عند الثالثة املحارضة يف البديعة القصيدة هذه باقي مر وقد
الحديث. بحسن إليهن وتودده الغواني، مخاطبة
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عمر ثنايا عىل الثريا جناية

فلما الشعر، يف بذكره ويتوصل يصاحبه، كان له صديق ومعه يوًما الثريا عمر زار
ممن ليس إنه لها: فقال فرجعت، صاحبه رأت إليه الخروج وأرادت السرت الثريا كشفت
وكان كفها، بظاهر فرضبته إليه فخرجت فضحك، واستلقى شيئًا عنه أخفي وال أحتشمه،
فنََغَضتا الُعْليني ثنيَّتيه الخواتيم فأصابت العْرش، أصابعهن يف يتختَّمن ذاك إذ النساء
الكناني140 الحزين فقال تا، واسودَّ فثبتتا له، َفُعولجتا البرصة فقدم تسقطان، وكادتا

بذلك: يعريه

ب��اِس م��ا غ��ي��ر ف��ي ُك��ِس��َرا أه��ك��ذا ك��س��ره��م��ا ب��اُل م��ا أم ِس��ن��ي��ك ب��ال م��ا
ال��ك��اس َص��ْدم��ة َش��ْرٍب وْس��ط ن��ال��ه��ا أم ت��أل��ف��ه��ا ك��ن��َت ف��ت��اٍة م��ن ن��ف��ح��ٌة أم

فإنك ويلك! اذهب، اذهب، عمر: له فقال البيتني، هذين فأنشده يوًما الحزين ولقيه
تقول: أن تحسن ال

ت��ج��د م��م��ا أن��ف��س��ن��ا وش��ف��ت تَ��ِع��د م��ا أن��ج��زت��ن��ا ه��ن��ًدا ل��ي��ت
ي��س��ت��ب��د ال م��ن ال��ع��اج��ز إن��م��ا واح��دًة م��رًَّة واس��ت��ب��دَّت

الثريا بكاء

فقال: عليها، بها ينوح أبياتًا يقول أن الشعراء بعض من الغريض طلب الثريا ماتت ملا

ف��تُ��ك��َح��ل��ي��ن��ا ب��ك��ي��ت رم��د أم��ن ت��دم��ع��ي��ن��ا ل��ك م��ا ع��ي��ن ي��ا أال
ال��ع��ي��ون��ا أب��ك��ى م��ث��ل��ه ف��ش��ج��وك ش��ج��ًوا ت��ب��ك��ي��ن ح��زي��ن��ٌة ان��ت أم

أنهم معارصوها عرف لو الضعيف، الشعر هذا بغري تُبكى ألن أهًال وهللا وكانت
الرتاب! يف الثريا غيَّبوا إنما دفنوها يوم
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موىس بنت زينب (6)

ابن أن «األغاني»: صاحب قال كما موىس بنت بزينب ربيعة أبي ابن شغف سبب كان
قلبه شغل ما وجمالها وأدبها عقلها من ووصف فأطراها، يوًما عنده ذكرها عتيق أبي

النونية: هذه ذلك فمن بها، وشبَّب الشعر فيها فقال إليها، وأماله

ب��األظ��ع��اِن ال��غ��داَة ��ا وأل��مَّ دع��ان��ي م��الم م��ن خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
ع��ان��ي زي��ن��ب ب��آل ره��ٌن ـ��ق��ل��ب ال��ـ إن زي��ن��ب آل ف��ي ت��ل��وم��ا ال
ش��ج��ان��ي141 إال ب��ال��َخ��يْ��ِف م��ن��ه��ا ق��ف ال��م��و أذك��ر أن ب��ق��ي��ت م��ا أرى م��ا
ب��ل��س��ان��ي142 م��ازًح��ا ق��ل��ت م��ا غ��ي��ر ن��ص��ي��بً��ا ع��ن��دي ل��ل��ن��س��اء تَ��دع ل��م
ت��ع��ذالن��ي ف��ال ال��ه��وى وإل��ي��ه��ا م��ن��ي وال��ود ال��ص��ف��اء أه��ل ه��ي
ح��دِّث��ان��ي143 ُم��َولَّ��ٍد: ق��ط��ي��ٍن م��ن وألخ��رى ألخ��ت��ه��ا ق��ال��ت ح��ي��ن
ي��ل��ق��ان��ي؟ أن ال��ق��ول ف��ي س��رٍّا س��َل ال��ُم��ر ع��م��ر أرى أن ال��ي��وم ل��ي ك��ي��ف
ب��ال��ك��ت��م��ان ال��ح��دي��ث ون��م��ي��ت إل��ي��ه رس��وًال ن��ب��ت��غ��ي ق��ال��ت��ا:
ال��ن��س��وان144 س��ائ��ر ع��ن ك��ال��م��ع��نَّ��ى م��ن��ه��ا ن��ل��ت ال��ذي ب��ع��د ق��ل��ب��ي إن

فقال: عمي؟ ابنة يف الشعر أتنطق له: وقال المه عتيق أبي ابن ذلك بلغ فلما

زم��ان��ي145 ف��ي م��ي��ع��ت��ي وت��ذك��رت أح��زان��ي ع��ادن��ي ال��ي��وَم إن��ن��ي
ف��ش��ج��ان��ي146 ذك��ره��ا ال��ش��وق ل��ي ه��اج رئ��ٍم أُم ظ��ب��ي��ة وت��ذك��رت
ك��ف��ان��ي ق��د م��ا ع��ت��ي��ق ي��ا ب��ي إن ب��ي ال��ذي ح��س��ب��ي ع��ت��ي��ق ت��ل��م��ن��ي ال
ل��إلن��س��ان ال��ش��ي��ط��ان م��ث��ل أن��ت ل��ي زي��ن��ت��ه��ا وأن��ت ت��ل��م��ن��ي ال
وب��ران��ي م��ك��ن��ونُ��ه ع��ظ��ام��ي ـ��ل��ى أب��ـ ق��د ال��ح��ب م��ن داخ��ًال ب��ي إن
ال��ع��ي��ن��ان ق��رَِّت ال��س��ف��ح ل��ي��ل��ة ن��ظ��رن��ا ع��ت��ي��ق ي��ا ب��ع��ي��ن��ي��ك ل��و
ال��م��رج��ان147 م��ن ف��ي��ه وف��ص��ٌل ِر ال��دْر م��ن وال��وش��اح ال��ك��ش��ح ب��دا إذ
ب��ال��غ��وان��ي م��غ��رًم��ا ك��ان ب��ع��دم��ا س��واه��ا ال��ن��س��اء ق��ل��ب��ي َق��َل��ى ق��د
ب��اإلح��س��اِن ي��ه��مُّ ل��زم��اٌن ب��ُس��ْع��دى ش��م��ل��ي ي��لُ��فُّ ده��ًرا إن
وب��ن��ان��ي ب��س��اع��دي ودي م��ث��ل م��ن��ه��ا ل��ن��ف��س��َي أش��ت��ري ل��ي��ت��ن��ي
ال��خ��ل��ج��اِن م��أم��ون��ة ع��ي��ٌن ت��ل��ك ب��خ��ي��ر ال��ي��م��ي��ن ع��ي��ن��َي َخ��َل��َج��ْت
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لقيني برسف148 كانت فلما العمرة، إىل زينب بأختي خرجت موىس: بن ُقَدامة قال
الخطاب؟ أبا يا متوجًها أراك أين إىل له: فقلت عيلَّ، فسلم فرس عىل ربيعة أبي بن عمر
علمت هل فقلت: معها، الحديث فأردت الجمال149 بَْرزة قومي من امرأة يل ذكرت فقال:

مكة.150 إىل راجًعا فرسه عنق وثنى واستحيا ال، فقال: أختي؟ أنها
لبعض فاتَّعدا فالتقيا تريده، زينب وخرجت املسجد يريد ربيعة أبي ابن وخرج
فيقال املطر، بََلل بثيابها يُرى أن فكره السماء، أخذتهما عب151 الشِّ طا توسَّ فلما عاب الشِّ
كان خز بكساء فسرتوهما غلمانه فأمر فيه؟ كنت إن املسجد بسقائف استرتت أال لها:

يقول: ذلك ويف عليه،

وال��وس��اِوُس ص��دره ن��ج��وى ل��زي��ن��َب ب��ه م��ا ال��ن��اَس ي��ك��ت��م ل��س��ق��ي��ٍم وم��ن
الم��س أن��ت م��ا ب��ع��ض تُ��ْدِرْك ب��زي��ن��ب ت��ج��ئْ م��ت��ى ال��ش��ف��اء: ي��ب��غ��ي ل��م��ن أق��ول
آلي��ُس األط��ب��اءِ ط��ب م��ن ف��إن��ي ب��ه��ا س��َق��م��ي م��ن ت��ش��ف ل��م إن ف��إن��ك
رام��س152 ال��رأس ي��ع��ل��َو ح��ت��ى ل��زي��ن��ب م��ج��ل��ًس��ا ال��دار ل��ي��َل��ة ب��ن��اس ول��س��ت
ح��ارُس ه��و م��ن وغ��اب ُدُج��نَّ��ت��ه ��ف��ْت وت��ك��شَّ ق��م��راُؤُه ب��دت خ��الءً
الب��س ال��م��ورَِّد ال��ث��وب م��ن ك��الن��ا أن��ن��ا غ��ي��ر م��ح��رًم��ا م��ن��ه��ا ن��ل��ت وم��ا
ال��م��ع��اط��س153 ال��ك��اش��ح��ي��ن ِم رغ��م��ْت وإن م��أث��ٍم غ��ي��ر ف��ي ال��ل��ه��َو ن��ق��ض��ي ن��ج��يِّ��يْ��ِن

قوله: زينب يف شعره ومن

اإلب��غ��اُض ب��ه��ا وم��ا ل��ل��ت��ع��دِّي اإلع��راض زي��ن��ب آل م��ن ط��ال
ب��ي��اُض ال��رءوس ع��ال أن إل��ى ـ��ُب ال��ق��ل��ـ ُع��لِّ��ق��ه��ا ك��ان وول��ي��دي��ن
أن��ق��اض154 ال��ُق��َوى واه��ن ع��ن��ده��ا وح��ب��ل��ى م��ت��ي��ٌن ع��ن��دن��ا ح��ب��ل��ه��ا
إي��م��اض155 رْج��ع��ه��ا ك��ان ن��ظ��رة إل��ي��ن��ا ِل��ف��ٍت ف��رع ي��وم ن��ظ��رت
ال��ري��اُض ال��ن��ب��اَت ل��ه أط��اع��ت ـ��ل ال��رم��ـ ك��م��ه��ا ل��م��وك��ب ق��ال��ت ح��ي��ن
ال��ِم��راُض ال��ق��ل��وب ت��ك��ت��م ب��م��ا ـ��ه ن��ح��يِّ��ي��ـ ال��ب��غ��ال ال��ف��ت��ى ن��ح��و ُع��ْج��َن
ال��م��َراض156 ل��ل��م��س��ي��ر ال��ي��وم خ��ال إذ م��ن��ُه ��ن��ت ت��ض��مَّ م��ا وأُح��دِّث��ه
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وقوله:

ذك��را ي��ك��ن ول��م ص��ب��اه وادَّك��را ال��ق��ل��ب ت��ص��اب��ى
ك��درا ي��ك��ن ل��م ص��ف��اءً ل��ن��ا تُ��ج��دُّ إذ ل��زي��ن��ب
ُظ��ه��را ل��ه��ا ل��م��والٍة ق��ال��ت ب��ال��ت��ي أل��ي��س��ت
خ��ط��را ن��ح��ون��ا ه��و إذا ل��ه ب��ال��س��الم أش��ي��ري
ح��ذرا خ��ذي ل��ه��ا: وق��ل��ت ج��اري��ت��ي أرس��ل��ت ل��ق��د
ع��م��را ن��وِّل��ي ل��زي��ن��ب م��الط��ف��ٍة ف��ي وق��ول��ي
أم��را؟ ب��ذا م��ن وق��ال��ت: ع��ج��بً��ا رأس��ه��ا ف��ه��زَّت
ال��خ��ب��را خ��بَّ��رن��ن��ي ق��د ن ال��ن��س��وا ِس��ح��رك أه��ذا

وقوله:

ال��ه��ج��راُن ل��ه��ا ف��م��ا ت��زح��زْح ِم ��ْر ب��ال��صَّ ال��م��ع��يِّ��ر ال��ك��اش��ح أي��ه��ا
ال��ل��س��ان ي��م��لَّ ح��ت��ى ت��ك��لَّ��م أو ف��ارج��ع زي��ن��ب آل ف��ي ُم��ط��اٌع ال
ال��ك��ت��م��ان ح��دي��ث��ن��ا يُ��خ��ف��ي ث��م تُ��م��س��ي ح��ي��ن م��وع��ًدا ال��ل��ي��ل ت��ج��ع��ل
اإلن��س��ان ن��ف��س��ه ب��ع��ض ع��ن ـ��ب��ر ي��ص��ـ وه��ل ن��ف��س��ي ب��ع��ض ع��ن ص��ب��ري ك��ي��ف
وب��ي��ان157 ت��ع��ف��ٌف ف��ي��ه ـ��ق��ص��ر ال��ـ ع��ن��د ال��م��ح��دَّث أش��ه��د ول��ق��د
زم��اُن وه��ذا ع��ص��ره م��ض��ى ق��د َل��ْدٍن ال��م��ع��ي��ش��ة م��ن زم��ان ف��ي

فيها ينسب ورأوه هفواته، من عدُّوها التي الغزلة الرائية هذه فيها شعره ومن
سن يتلمَّ ِحسان يف الشمائل ُحلو شاعر يقوله ما أظرف من يعلمون لو وهي بنفسه،

هواه: أسباب

ب��ص��ري ف��ي ال��ن��ق��ص��ان رأي��ت ح��ت��ى ب��رزت إذ ي��ح��ار ط��رف��ي زال م��ا
وال��ح��ج��ر ال��م��ق��ام ب��ي��ن ي��م��ش��ي��ن ون��س��وت��ه��ا ل��ي��ل��ًة أب��ص��رت��ه��ا
َق��َدِر158 ع��ل��ى ل��ي��ًال ال��ت��ق��ي��ن��ا ح��ت��ى ط��م��ع��ت وال ب��ه��ا ط��م��ع��ن��ا إن م��ا
ال��ب��ق��ر159 ك��م��ش��ي��ة َه��ْونً��ا ي��م��ش��ي��ن ُق��ُط��ًف��ا خ��رائ��ًدا ح��س��انً��ا ب��ي��ًض��ا
وال��َخ��ف��ر160 ب��ال��دَّلِّ ِرس��ًال وف��زن م��ًع��ا وال��ج��م��ال ب��ال��ح��س��ن ف��زن ق��د
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ع��م��ر ف��ي ال��ط��واف ل��ن��ف��س��دنَّ ت��ح��دِّثُ��ه��ا: ل��ه��ا ل��ت��رب ق��ال��ت
خ��ف��ِر ف��ي أخ��ت ي��ا اغ��م��زي��ه ث��م ل��ي��ع��رف��ن��ا ل��ه ت��ص��دَّْي ق��وم��ي
أث��ري161 ع��ل��ى ت��س��ع��ى اس��ب��ط��رَّت ث��م ف��أب��ى غ��م��زت��ه ق��د ل��ه��ا: ق��ال��ت
َخ��ِص��ِر162 وب��ارٍد ب��م��س��ك يُ��س��ق ري��ق��ت��ه��ا ال��م��ن��ام ب��ع��د يُ��س��ق م��ن

كقوله: الحِسية، األوصاف من هذه زينب عىل يُسبغ فيما يُفيض أنه الحظت وقد

ال��ن��ظ��ر163 م��ري��ض��ة ب��خ��ود ي��ه��ذي ك��ل��ٍف م��ت��ي��م ل��ق��ل��ب م��ن ي��ا
ال��ش��ج��ر164 ف��ي ال��ُع��ْس��ل��وج ك��م��ث��ل وه��ي ُف��ُض��ًال م��ش��ت إذا ال��ه��وي��ن��ا ت��م��ش��ي

أخرى: كلمة من وقوله

َق��ِل��ق��ا165 ِوش��اح��ه��ا رأي��ت ان��ص��رف��ْت إذا َخ��َدلَّ��ج��ة
م��خ��ت��ن��ق��ا ت��راه ف��ي��ه ل ال��خ��ل��خ��ا ت��م��أل وس��اًق��ا

امللك عبد بنت فاطمة (7)

من بنا مر ما أظرف مروان بن امللك عبد بنت فاطمة مع ربيعة أبي ابن حديث كان ربما
روى فقد الحني، ذلك يف القصور ربات دهاء تمثل التي املفاجآت من فيه ملا األحاديث،
يف ذكرها إن يتوعده ربيعة أبي بن عمر إىل الَحجاج فكتب حجت أنها «األغاني» صاحب
من خوًفا يفعل فلم لذلك، وتتعرض شيئًا فيها يقول أن تحب وكانت مكروه، بكل شعره
مكة، أهل من قال: أنت؟ من له: فقالت رجل بها فمرَّ خرجت حجها قضت فلما الحجاج،
ومعي مكة فدخلت حججت قالت: ذاك؟ ولم قال: هللا! لعنة بلدك أهل وعىل عليك قالت:
من يزوِّدنا أن ربيعة أبي ابن الفاسق يستطع فلم مثلهن، األعني تر لم ما الجواري من
فأتنا قالت: فعل، قد إال أراه ال فإني قال: سفرنا، يف الطريق يف بها نلهو أبياتًا شعره
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ولكن فعلت، لقد فقال: فأخربه، إليه فمىض دنانري، عرشة به ولك قاله كان إن بيشء
فأنشده: أفعل، قال: عيلَّ، تكتم أن أحب

أط��راب��ي ل��ي ف��ه��اج ال��رح��ي��ل ي��وم األح��ب��اب ت��ف��رق ال��ف��ؤاد راع
األس��راب ك��واب��ل ت��ف��ي��ض ��ا س��حٍّ ع��ب��رًة أك��ف��ك��ف م��ك��ت��ئ��بً��ا ف��ظ��ل��ل��ت
وذه��اب ِل��ط��ي��ٍة ال��ج��م��ال بُ��ْزل وق��رَّب��وا ل��ل��رح��ي��ل ت��ن��ادوا ل��م��ا
ك��اِب إِْل��ِف��َك ِل��بَ��يْ��ِن م��ن��ك وال��وج��ه ص��ب��اب��ة ع��ل��ي��ك ي��ق��ض��ي األس��ى ك��اد

وأنشده:

األط��راب ن��وائ��ب واع��ت��رت��ن��ي األح��ب��اب ت��ذك��ر ق��ل��ب��ي ه��اج

قالها ربيعة أبي ابن أن حنني أخبار يف «األغاني» صاحب ذكر طويلة قصيدة وهي
فلنقيد عيلِّ، بنت الثريا يف قالها أنه نفسه الشاعر أخبار يف وذكر امللك، عبد بنت فاطمة يف
شعره ينقل وأنه الحب، صادق غري ربيعة أبي ابن أن من إليه أرشنا ما يؤيد فإنه ذلك
عشقه أقاصيص من وضعوا الرواة وأن الظروف، ملقتضيات َوفًقا جميلة إىل جميلة من

واألمراء. الخلفاء من السامرين ألنفس ترويًحا الخيال؛ لهم شاء ما

الحرائر هتك عىل لعمر حسابها

إذ ربيعة، أبي ابن أخبار يف «األغاني» صاحب رواها التي الطريفة القصة تلك ولنذكر
أثر عليها برزة امرأة فأقبلت حوله، وغلمانه مرضبه ِفناءِ يف بمنًى جالًسا كان أنه نقل
هو، أنا لها: فقال ربيعة؟ أبي بن عمر أنت له: فقالت السالم، عليها فرد فسلمت النعمة،
وأتمهم وجًها، الناس أحسن محادثة يف لك هل وقرَّبك هللا حياك له: قالت حاجتك؟ فما
قويل، قال: رشط، عىل قالت: ذلك! إيلَّ أحبَّ ما قال: حسبًا؟ وأرشفهم أدبًا، وأكملهم خلًقا،
حللت أريد الذي املوضع توسطت إذا حتى وأقوُدك فأشدُّهما عينيك من تمكِّنني قالت:
ففعلت شأنك، قال: مرضبك، إىل بك أنتهي حتى إخراجك عند بك ذلك أفعل ثم ، الشدَّ
كريس عىل امرأة فرأى وجهه، عن كشفت أرادت، الذي املرضب إىل به انتهت فلما به، ذلك
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أنا قال: ربيعة؟ أبي بن عمر أنت فقالت: وجلس، فسلم وكماًال، جماًال قط مثلها ير لم
القائل: ألست قالت: فداك! هللا جعلني ذاك، وما قال: للحرائر؟ الفاضح أنت قالت: عمر،

ت��خ��رِج ل��م إن ال��ح��يَّ ألنَ��بِّ��ه��ن وال��دي وح��رم��ة أب��ي وع��ي��ش ق��ال��ت:
تَ��ْح��َرج166 ل��م ي��م��ي��ن��ه��ا أن ف��ع��ل��م��ت ��م��ت ف��ت��ب��سَّ ي��م��ي��ن��ه��ا خ��وف ف��خ��رج��ت
ُم��ش��نَّ��ج167 غ��ي��ِر األط��راف ��ب ب��م��خ��ضَّ ��ُه م��سَّ ل��ت��ع��رف رأس��ي ف��ت��ن��اول��ْت
ال��ح��ش��رج168 م��اء ب��ب��رد ال��ن��زي��ف ش��رب ب��ق��رون��ه��ا آخ��ذًا ف��اه��ا ف��ل��ث��م��ت

وقد عينيه فشدَّت املرأة وجاءت مجلسها، من قامت ثم عني! فاخرج قم قالت: ثم
هل فقالت: بها، هو إذا أصبح فلما ليلته، وبات به، له طاقة ال ما والحزن الكآبة دخله
فلما املوضع، إىل به انتهت حتى باألمس فعلها مثل به ففعلت شأنك، فقال: الَعود؟ يف لك
هللا جعلني بماذا؟ قال: الحرائر! اَح فضَّ يا إيِه فقالت: كريس، عىل الفتاة بتلك إذا دخل

بقولك: قالت: فداك!

��ِد ت��وسَّ ل��م ج��بَّ��ان��ة م��ن ال��رم��ل ع��ل��ى ات��ك��ي ل��ه��ا: ق��ل��ت ال��ث��دي��ي��ن ون��اه��دة
أُع��وَِّد ل��م م��ا ُك��لِّ��ف��ُت ق��د ك��ن��ت وإن ط��اع��ٌة أم��رك ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى ف��ق��ال��ت:
ف��ازدد ش��ئ��ت وإن م��ط��رود غ��ي��ر ف��ق��م ف��ض��ح��ت��ن��ي ق��ال��ت: اإلص��ب��اح دن��ا ف��ل��م��ا

وخوف الرحيل، َوْشُك لوال له: فقالت ، ُردَّ ثم فخرج فقام عني! فاخرج قم قالت: ثم
وحدِّثني كلِّمني اآلن هات ألقصيتك، محادثتك، من واالستكثار ملناجاتاك ومحبَّتي الَفْوت،
له وخال العجوز وأبطأت نهضت ثم يشء، بكل وأعلمهم الناس آدب فكلم وأنشدني،
ُردنه،170 يف خبأها ثم فيه يده فأدخل خلوق،169 فيه بتَْور هو فإذا ينظر فأخذ البيت،
امِلرضب باب عىل صار إذا حتى تقوده به ونهضت عينيه، فشدَّت العجوز تلك وجاءت
يقفني أيكم فقال: غلمانه فدعا مرضبه إىل صار ثم امِلرضب، عىل بها فرضب يده، أخرج
يلبث فلم درهم، خمسمائة وله حر، فهو كف أثر كأنه خلوق عليه مرضب باب عىل
ِمرضب امِلرضب وإذا َطِريًة، بالكفِّ هو فإذا معه فنهض قم، فقال: بعضهم جاء أن
َفبُرصت معها، نفر نفرْت فلما الرحيل، أُهبة يف فأخذت مروان، بن امللك عبد بنت فاطمة
أبي بن عمر هذا لها: فقيل ذلك عن فسألت جميلة، وهيئة وِمرضب بقباب طريقها يف
والرحم هللا نشدتك له: قويل إليه: ترسلها كانت التي للعجوز وقالت األمر، فساءها ربيعة،
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بدِمك،171 وتُشيَط تفضحني وال انرصف تريد؟ الذي وما شأنك ما ويحك! تصحبني، أن
إيلَّ ه توجِّ أو بمنرصف لست فقال: فاطمة، لها قالت ما فأدت إليه العجوز فسارت
ذلك فزاده ثيابها من بقميص إليه ووجهت ففعلت فأخربتها جلدها، ييل الذي بقميصها
وقال انرصف، دمشق من أميال عىل صاروا إذا حتى يخالطهم ال يتبعهم يزل ولم شغًفا،

ذلك: يف

األم��ر ت��ق��ارب ب��ع��د وي��ئ��س��ت ص��دري ب��ح��اج��ت��ي ال��غ��داة ض��اق
ال��ده��ر ل��ح��وادث ف��ي��ا َع��َرًض��ا ُع��لِّ��ق��ت��ه��ا ال��ت��ي ف��اط��م��ة وذك��رت
ال��خ��ص��ر172 ل��ط��ي��ف��ة ال��ع��ظ��ام ج��مُّ ب��ه��ا ال��ع��ب��ي��ر َردْع م��م��ك��ورٌة
ال��خ��م��ر ُس��الف��ة ع��ل��ي��ه ت��ج��ري َرْق��دت��ه��ا ع��ن��د ف��اه��ا وك��أن
ال��ت��ج��ْر173 وف��أرة ب��ال��زن��ج��ب��ي��ل ي��خ��ل��ط��ُه ال��ش��ه��د ب��ذَْوب َش��ِرًق��ا
��در174 ال��سِّ ون��اِض��ر ال��َك��ب��اَث تَ��ْق��رو ب��ق��ٍر ف��ي ب��ال��َخ��يْ��ف ل��ن��ا ع��رض��ت
ال��ب��دِر175 ُف��َج��اءَة م��ث��ل ريَّ��ان ُخ��ُش��ٍب ذي ي��وَم أس��ي��ًال وَج��َل��ت
ال��ق��ص��ر ب��س��اح��ة ال��رح��ي��ل ي��وم ل��ه��ا ع��رض��ُت إذ ف��ؤادَي ف��س��بَ��ْت
ال��ن��ح��ر176 واض��ح ال��ت��رائ��ب َح��َس��ن ب��ِه ال��ع��ب��ي��ر َردْع ب��ُم��زيَّ��ٍن
َق��ْف��ِر177 ب��ب��ل��دٍة ال��ري��اض ي��رع��ى خ��رٍق ش��ادٍن آدم وب��ج��ي��ِد
ص��ب��ر178 ذا وك��ن��ت ال��ف��ؤاد َخ��ف��ق ِح��َزًق��ا َم��ط��يَّ��ه��ا رأي��ت ل��م��ا
ال��ص��دِر ع��ل��ى دم��ع��ه��م��ا وان��ه��لَّ ب��ع��ده��ُم ع��ي��ن��اَي وت��ب��ادرت

الرحيل: بها جدَّ وقد فيها شعره ومن

ال��رح��ي��ِل ي��وم ق��ب��ل م��تُّ ل��ي��ت��ن��ي ح��ي��ات��ي أق��ض��ي ال��رح��ي��ل ي��وم ك��دُت
م��س��ي��ِل ك��ل ي��س��ي��ل ودم��ع��ي ـ��د ال��وْج��ـ ش��دة م��ن ال��ك��الم أط��ي��ق ال
أص��ي��ل ب��لُ��بٍّ ي��ل��ق��ى وك��الن��ا دم��وع��ي ف��ف��اض��ت ع��ي��ن��ه��ا ذرف��ت
ال��ت��ن��وي��ِل م��ع ي��ش��ف��ي وح��دي��ثً��ا ن��واًال أص��ب��ُت خ��ل��ت��ي َخ��َل��ت ل��و
م��ق��ت��ول179 ح��ي��ة أث��ن��اء م��ث��ل ال��ح��ش��اي��ا ف��وق ال��خ��ل��خ��ال ول��َظ��لَّ
ب��ال��ت��ق��ب��ي��ل ُج��دت ال��ن��اس ك��ث��رة ل��وال ال��ح��ب��ي��ب��ة: ق��ال��ت ول��ق��د
وال��زن��ج��ب��ي��ل180 ب��ال��راح ُع��الَّ ث��م ش��ِي��ب��ا وال��م��س��ِك ال��ك��اف��ور ط��ع��م ل��ي��س
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ب��ال��م��ق��ي��ل181 أو ش��ئ��ت إن ُط��روًق��ا ـ��ه��ا ف��ي��ـ م��ن ب��أط��ي��َب تَ��نْ��تَ��ابُ��ه��ا ح��ي��ن
ت��ن��زي��ل م��ن ال��ك��ت��اب ف��ي وم��ا ال ف��ي��ه��ا ط��ع��م أذق ول��م ظ��ن��ي ذاك
ك��س��وِل182 وَح��قُّ ال��ض��ح��ى ون��ئ��وم ق��ل��ي��ًال ذاك ُف��وي��ق أو َرب��ع��ٌة

الرائية: هذه أيًضا فيها وقال

ص��دروا إذ ال��ح��يِّ وُح��م��ول ال��ذَِّك��ُر ��ن��ي ش��فَّ خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
ال��ُح��َج��ُر ح��ول��ه��ا وأدي��رت ل��ه��ا ال��ق��ب��اب ُح��م��ر ض��رب��وا
الن��ت��ش��روا ال��م��وت ك��أس ب��ع��د ري��ق��ت��ه��ا األم��وات ُس��ق��ي ل��و
ي��ن��ك��س��ر183 ت��س��ت��أن��ي��ه ح��ي��ن َغ��ص��ٍص م��ن ال��َح��ْج��ل وي��ك��اد
ي��ن��ب��ت��ر184 ال��بُ��ه��ر ط��ول ب��ع��د ن��ه��ض��ت إن ال��ع��ج��ز وي��ك��اد
ائ��ت��م��روا185 ب��ال��ع��م��رة ُه��م أم م��ن��زل��ه��م ال��ب��ئ��ر أخ��ي��ام
ال��م��ط��ر186 ج��اده ق��د َم��ْرب��ٌع ل��ه��م األراك ذي ب��أع��ل��ى أم
ُزَم��ُر187 ت��ح��ت��ثُّ��ه��ا ُزَم��ًرا ب��ه��ا ال��نِّ��ق��اب ِش��ع��ب س��ل��ك��وا
أث��ُر188 ب��ه ع��ض��ٌب وم��ع��ي م��ك��ت��ت��ًم��ا ال��ح��ي وط��رق��ت
َخ��ِب��ُر189 أم��ره��م ب��ن��واح��ي ن��ب��وت��ُه أخ��ش ل��م وأٌخ
م��خ��ت��در190 ال��خ��زِّ ِح��ج��ال ف��ي ُف��ُرش ع��ل��ى ري��ٌم ف��إذا
س��ه��روا م��ا ط��ول م��ن نُ��وٌَّم ت��رق��ب��ه األح��راس ح��ول��ه
َس��َم��روا191 أن��ه��م إال ذاك ُق��ت��ل��وا وم��ا ال��ق��ت��ل��ى َش��بَ��ُه
ال��ن��ظ��ر ل��ه��ا أدن��ان��ي ح��ي��ن آون��ة ب��ال��وي��ل ف��دع��ت
ال��خ��ف��ر192 ش��أن��ه��ا م��ن ح��رة آن��س��ًة ح��وراء ودع��ت
ُع��م��ر أت��ي ق��د ن��ف��س��ي وي��ح م��ع��ه��ا: ل��ل��ت��ي ق��ال��ت ث��م
ح��ض��روا ق��د األع��داء وي��رى ي��ط��رق��ن��ا ج��اء ق��د ل��ه م��ا
ال��ق��در193 س��اق��ه ول��َح��ي��ن��ي ع��لِّ��ق��ن��ا ك��ان ل��ش��ق��ائ��ي
ال��ح��ج��ر194 ن��اواك��م ول��م��ن ِع��رض��ك��ُم دون ع��رض��ي ق��ل��ت:
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أزواجها

بن داود تزوجها عنها مات فلما العزيز، عبد بن عمر تحت امللك عبد بنت فاطمة كانت
شهوات: موىس ذلك يف فقال الوجه، قبيح وكان مروان، بن سليمان

يُ��ذك��ُر إذا ق��ري��ش َق��ري��ع ال��ع��زي��ز ع��ب��د اب��ن األغ��ر أب��ع��د
األع��ور ال��خ��ل��ف ذل��ك أال م��خ��ت��ارًة داود ت��زوج��ِت

فيشتمه األعور! الخلف ألنت إنك موىس، وهللا صدق تقول: عليه سخطت إذا فكانت
داود.

ذكرها نود كنا الشعراء، من عارصها من فتنة يف أحاديث امللك عبد بنت ولفاطمة
اإليجاز. إيثار لوال

الحارث بنت هند (8)

إىل القدماء قرنها التي عينيته عمر إىل أوحت التي وهي العرص، ذلك جميالت إحدى هي
حديثه كان إذ املرة هذه يتكلم ربيعة أبي ابن ولنرتك جميل، عىل بهما وفضلوه رائيته

باالعرتاف. يعرف ما يشبه هند عن
بن عمر أتيت قال:195 الخاطبي، إبراهيم بن عثمان عن هللا عبد بن مصعب حدث
حتى فانتظرت مخزوم، بني من قومه مجلس يف وهو بسنني نسك أن بعد ربيعة أبي
الغزل، عىل نهيجه حتى تعال فقال: ظريف، يل صاحب ومعي منه دنوت ثم القوم، تفرق
أحسن لقد الخطاب! أبا يا فقال: دونك! فقلت: يشء؟ منه نفسه يف بقي هل فننظر

يقول: حيث قال: قال؟ وماذا له: قال ثم إليه عمر فنظر قال، فيما وأجاد العذري

راس��ي196 ن��ح��وه��ا س��ري��ًع��ا ي��ه��وي ل��م��رَّ م��ودت��ه��ا ف��ي رأس��ي ب��ال��س��ي��ف ُج��ذَّ ل��و
ن��اس ل��ك��م ق��ل��ب��ي وم��ا أب��َل��ى ل��ك��ن��ت ج��س��دي ال��ث��رى أط��ب��اق ت��ح��ت بَ��ِل��ي ول��و
ال��ن��اس ف��ي ع��ش��ت م��ا ب��ه أع��ي��ش روًح��ا ذك��رُك��م ص��ار روح��ي ال��ل��ه ي��ق��ب��ض أو
أن��ف��اس��ي ح��رِّ م��ن م��ح��ت��رًق��ا ل��ك��ن��ت ي��روِّح��ن��ي ل��ذك��راك��م ن��س��ي��ٌم ل��وال
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فقلت: إليها! يميل رأسه يُجذُّ أبعدما ويحه! يا قال: ثم األبيات، هذه إىل عمر فارتاح
يقول: حيث فقلت: ويحك! ماذا يقول حيث عمر: فقال العذري! ُجنادة َدرُّ وهلل

م��س��راه��ا197 ب��ع��د م��ن م��س��ت��ن��ب��ًه��ا ف��ب��ت م��غ��ف��اه��ا ب��ع��د س��ل��م��ى ل��ع��ي��ن��ك س��رت
إي��اه��ا ك��ن��ت أو ت��م��ث��ال��ه��ا ك��ن��ت إن ل��ن��ا ه��داك م��ن وس��ه��ًال أه��ًال ف��ق��ل��ت:
ب��ري��اَّه��ا م��ن��ا دن��ت أق��ول: ح��ت��ى ب��ل��دت��ك��م ن��ح��و م��ن ال��ت��ي ال��ري��اح ت��أت��ي
ُم��ْم��س��اه��ا198 ب��ع��د م��ن ُم��ْص��بَ��ح��ه��ا ه��ي��ه��ات َق��ذٌَف ن��ًوى ع��ن��ه��ا ب��ن��ا ت��راخ��ت وق��د
ف��ي��ن��ع��اه��ا ن��اع ب��ل��دت��ه��ا ن��ح��و م��ن ي��الق��ي��ن��ي أن أت��م��ن��ى ح��ب��ه��ا م��ن
ت��س��اله��ا ث��م ي��أًس��ا ال��ن��ف��س وت��ض��م��ر ل��ه ل��ق��اء ال ف��راٌق أق��ول: ك��ي��م��ا
أب��ق��اه��ا ال��م��وت ل��ي��ت ل��ل��ده��ر بُ��ْؤس ي��ا ل��ه��ا: وق��ل��ت ل��راع��ت��ن��ي ت��م��وت ول��و

ساكنًا، عيلَّ هيجتما ولقد أبقى199 وما وأجاد أحسن لقد وأبيك قال: ثم عمر فضحك
حلًوا: حديثًا وألحدثنكما غائبًا، عني كان ما وذكرتماني

مرَّت الخطاب، أبا يا يل: فقال الِخرِّيت200 خالد أتاني إذ جالس أعوام منذ أنا بينما
حرض، يف وال بدو يف مثلهن أر لم وكذا كذا موضع يُرِدَن العشاء قبيل نسوة أربع بي
وتتمتع حديثهن، من فتسمع متنكًرا تأتيهن أن لك فهل املرية، الحارث بنت هند فيهن
قال: نفيس؟ أخفي أن يل وكيف ويحك! له: فقلت أنت؟ من يعلمن وال إليهن، بالنظر
ففعلت عليهن، هجمت قد بك إال يشعرن فال َقعود، عىل تجلس ثم أعرابي لبسة تلبَس
أنشدهن أن فسألنني بقربهن، وقفت ثم عليهن فسلمت قعود عىل وجلست قال، ما
يا ويحك يل: فقلن وغريهم، ونصيب واألحوص وجميل، لكثري فأنشدتهن وأحدثهن،
انرصفت أمسيت فإذا هذا يومنا معنا فتحدثت نزلت لو وأظرفك! أملحك ما أعرابي!
بقربي وَجِذلن بي رن فُرسِ وأنشدتهن، معهن، تحدثت ثم بعريي فأنخت هللا! حفظ يف
األعرابي! هذا نعرف كأنا لبعض: يقول بعضهن وجعل تغامزن ثم حديثي، وأعجبهن
فانتزعت يدها هند فمدت عمر! وهللا هو إحداهن: فقالت ربيعة! أبي بن بعمر أشبهه ما
وهللا نحن بل اليوم! منذ خدعتنا أتُراك عمر: يا ِهيِه قالت: ثم رأيس، عن فألقتها عمامتي
ثم ترى، كما ونحن هيئة أسوأ يف لتأتينا إليك فأرسلناه بخالد عليك واحتلنا خدعناك،
وأصبحت أيام منذ رأيتني لو مني، اسمع عمر! يا ويحك هند: فقالت الحديث. يف أخذنا
وأمنية العني ملء فرأيته َكْعثَبي إىل نظرُت فلما جيبي، يف رأيس فأدخلت أهيل، عند
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الثالثة يف ومددت ثالثًا، َلبَّيْكاه! يا َلبَّيْكاه! يا فِصْحُت: عمراه! يا عمراه! يا ناديت: املتمنِّي
أقول: حيث فذلك وانرصفت، ودعتهن ثم ساعة وحادثتهن فضحكت، صوتي،

ب��ل��ق��ع��ا201 دوارس ُح��َل��يَّ��اٍت ب��ب��ط��ن وال��م��تَ��ربَّ��ع��ا األط��الل ت��س��أل أل��م
َزْع��َزع��ا202 ون��ك��ب��اء وب��ًال م��ع��ال��م��ُه بُ��دِّل��ْت ��س ال��م��غ��مَّ وادي م��ن ��رح ال��سَّ إل��ى
��ع��ا203 م��ف��جَّ ِق��دًم��ا ك��ان ف��ؤاًدا ن��ك��أْن ب��ع��دم��ا ب��ال��ع��ل��م ي��خ��ب��رن أو ف��ي��ب��خ��ل��ن
ي��ت��ص��دع��ا204 أن ن��خ��ش ل��م وإذ ج��م��ي��ٌع ال��ه��وى إذ ل��ه��ن��د وأت��راب ل��ه��ن��د
ال��ُم��َش��ْع��َش��ع��ا205 ال��رح��ي��ق ال��س��اق��ي ��ق ص��فَّ ك��م��ا ِم��زاج��ُه ك��ان ال��م��اء م��ث��ُل ن��ح��ن وإذ
م��وض��ع��ا206 ��ْرم ال��صَّ ي��ط��ل��ب ل��دي��ن��ا ل��واٍش ن��رى وال ال��ك��اش��ح��ي��ن ن��ط��ي��ع ال وإذ
ال��م��ودَّع��ا207 ال��ح��دي��ث ت��ذك��رت وح��ت��ى ُس��ق��م��ُه ال��ق��ل��َب ع��اود ح��ت��ى تُ��نُ��وِع��تْ��ن
ف��ت��ن��ف��ع��ا208 ن��ف��ًع��ا ت��س��ط��ي��ُع ف��ه��ل ض��ررت إن��م��ا ب��ال��ح��س��ن: ِل��ُم��ْط��ري��ه��ن ف��ق��ل��ت
ُم��وزع��ا209 ك��ان ال��َم��َه��ا ب��أم��ث��ال ف��ؤاٌد ص��ح��ا ق��د ك��ان وق��د ف��اس��ت��ش��رى وأَْش��َري��َت
��ع��ا210 تُ��ش��فَّ أن ع��س��ى ف��اش��ف��ع وأش��ي��اع��ه ��ب��ا ال��صِّ ودَّع ق��د ك��ان ق��ل��بً��ا وه��يَّ��ج��ت
أرب��ع��ا ال��ن��اس ف��ي أط��ري��ت األَُل��ى ك��م��ث��ل أرى ف��م��ا ��ا ح��قٍّ َح��دَّث��َت م��ا ك��ان ل��ئ��ن
ف��ي��ش��نُ��ع��ا211 ي��ش��ي��ع أن م��ق��اًم��ا أخ��اف ل��ي؟ وك��ي��ف ف��ق��ل��ت: ان��ظ��ر ت��ع��ال ف��ق��ال:
ت��ت��ورَّع��ا212 ب��أن تُ��ك��ث��ر وال ف��س��لِّ��م ب��اغ��يً��ا وأت ال��ت��ث��م ث��م اك��ت��ف��ل ف��ق��ال:
ف��يُ��س��م��ع��ا ال��ح��دي��ث ي��ف��ش��و أن م��خ��اف��ة تُ��رى ف��ال ع��ن��ك ال��ع��ي��ن س��أخ��ف��ي ف��إن��ي
��ع��ا213 ُم��َوقِّ َق��ع��وًدا أُْزج��ي ل��م��وع��ده ص��اح��ب��ي ق��ال م��ا م��ث��ل أه��وى ف��أق��ب��ل��ت
ت��ت��ق��نَّ��ع��ا214 أن ال��ح��س��ن زه��اه��ا وج��وٌه أش��رق��ت وس��ل��م��ت ت��واق��ف��ن��ا ف��ل��م��ا
ف��أوض��ع��ا215 أض��لَّ ب��اٍغ ام��رٌؤ وق��ل��ن: ع��رف��ن��ن��ي ل��م��ا ب��ال��ِع��رف��اِن ت��ب��ال��ه��ن
إص��ب��ع��ا ِق��ْس��ن ك��ل��م��ا ذراًع��ا ي��ق��ي��س ل��م��ت��يَّ��م ال��ه��وى أس��ب��اب وق��رَّب��ن
ونُ��ْخ��َدَع��ا؟ نُ��غ��رَّ أن ع��ل��ي��ن��ا أِخ��ف��َت ل��ي: ق��ل��ن األح��ادي��ث ت��ن��ازع��ن��ا ف��ل��م��ا
أج��م��ع��ا ال��ش��أن ل��ه وب��يَّ��نَّ��ا إل��ي��ك خ��ال��ًدا ب��ذل��ك أرس��ل��ن��ا َل��ب��األم��س
م��ع��ا ل��ُه خ��رج��ن��ا م��نَّ��ا م��ٍأل ع��ل��ى م��وع��ٍد َوْف��ق ع��ل��ى إال ج��ئ��ت��ن��ا ف��م��ا
م��م��رع��ا216 ال��م��ح��ل��ة س��ه��ل ال��رُّب��ى دم��ي��ث وم��ج��ل��ًس��ا ع��ي��ون م��ن خ��الءً رأي��ن��ا
ي��ت��م��ت��ع��ا217 أن ال��ي��وم ف��ي ل��ه ف��ح��قَّ ك��رائ��م وص��ل ن��ال ك��ري��م وق��ل��ن��ا:
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الرائية: هذه منه كثري، شعر هند يف ولعمر

ت��ذك��ارا218 ب��ال��ن��ع��ف ل��ن��ا وه��اج��ت أق��وت ال��دارا ن��س��ت��خ��ب��ر ِق��ف��ا ص��اح��ب��يَّ ي��ا
أس��ط��ارا219 ي��م��ش��ي��ن ب��ه ال��ظ��ب��اء أُدم ي��س��ك��ن��ُه ك��ان م��م��ن ال��رب��ع ت��ب��دَّل
أب��ك��ارا220 يُ��م��َس��ْس��ن ل��م ال��ج��آذر م��ث��ل ح��س��نً��ا ب��ه س��ربً��ا م��رًة أرى وق��د
س��ارا أو األح��ي��اء م��ن أق��ام ف��ي��م��ن ل��ه��ا ش��ب��ي��ه ال وه��ن��ٌد ه��ن��ٌد ف��ي��ه��ن
دي��ن��ارا221 ال��َع��ص��ب ث��ي��اب ف��ي ت��خ��ال��ه��ا ُم��دب��رًة ع��ج��زاء م��ق��ب��ل��ًة ه��ي��ف��اء
م��ارا222 م��زن��ٍة م��ن ب��رًدا ت��خ��ال��ه َض��َرٌب ط��ع��م��ه ُغ��روٍب ذي ع��ن ت��ف��ت��رُّ
أث��م��ارا223 ال��ح��زن روض ال��روض؛ م��ن ي��ق��رو رش��أٍ ع��ل��ى وش��اح��ي��ه��ا ِع��ق��د ك��أن
م��ارا224 إذ ال��زُّل س��ي��ل تَ��داُف��َع ه��ْونً��ا م��ع��ه��ا ل��ه��ا وأت��راٌب ت��ه��ادى ق��ام��ت
ديَّ��ارا225 ي��ؤن��س��ن ف��م��ا ال��خ��الء وف��ي دان��ي��ًة األف��ن��ان ُم��ورق��ة ��م��ن ي��مَّ
أش��ع��ارا226 ن��ن��ش��د أو ال��ي��وم ن��ل��ه��و ك��ي واف��ق��ن��ا ال��خ��ط��اب أب��ا ل��ي��ت ت��ق��ول:
وأك��وارا227 ُركَّ��ابً��ا ب��ال��نَّ��ع��ف ي��ح��م��ل��ن ط��ال��ع��ًة ال��ع��ي��ُس إال يَ��ُرع��ه��نَّ ف��ل��م
إك��ث��ارا228 أك��ث��رن وم��ا أوالء ه��اه��م ل��ه��ا: ف��ق��ل��ن ال��ب��ازي ي��ح��م��ل وف��ارٌس
إن��ك��ارا229 ال��رَّج��ع ب��ع��د ب��ال��ُع��رف بُ��دِّل��ن رك��ائ��ب��ن��ا وَع��نَّ��ن��ا وق��ف��ن��ا ل��م��ا
زارا زائ��ر م��ن ب��ك��م وس��ه��ًال أه��ًال ب��ق��رب��ك��ُم داٌر نَ��ِع��م��ْت ان��زل��وا ق��ل��ن:
ع��ط��ارا ال��ق��وم رح��ال وس��ط ح��س��ب��ُت ه��ج��ع��وا وق��د ب��أص��ح��اب��ي ��ت أَل��مَّ ��ا ل��مَّ
ث��ارا إذ وال��ك��اف��ور ال��م��س��ك ون��ف��ح��ة ط��رق��ت إذ ت��ام��ت��ك ال��ت��ي ن��ش��ر ط��ي��ب م��ن
زارا230 ال��ذي ه��ذا م��ح��دِّث��ن��ا وَم��ن ل��ُه وان��ت��ب��ه��ت ال��م��ح��يِّ��ي ذا م��ن ف��ق��ل��ت:
ث��ارا إذ ال��ح��ب دواع��ي وه��يَّ��ج��ت��ه آون��ًة ال��ح��ب رم��اه م��ح��بٌّ ق��ال��ت:
س��ارا ب��ال��ذي م��ح��بٍّ��ا واج��زي ش��ئ��ت إن ص��اغ��رة غ��ي��َر ُس��ك��نَ��ى إزارك ُح��لِّ��ي
أع��ذارا أب��ل��غ��ت ق��د ال��زي��ارة وف��ي ت��ع��بً��ا ��رى ال��سُّ ط��ول م��ن ��م��ُت ت��ج��شَّ ف��ق��د
أخ��ب��ارا231 ب��ع��ُد م��ن��ه��ا أس��وأ وه��نَّ ص��ورت��ه��ا ي��ش��ب��ه��ن ال ال��ك��واك��ب إن

يقول: أيًضا وفيها

ف��اب��ت��ك��روا غ��دْوا ل��م��ا ال��ذَِّك��ُر ال��ق��ري��ض ه��اج
ال��س��ف��ر232 ض��م��ه��نَّ ق��د ��ٍج ُش��حَّ ب��غ��اٍل ع��ل��ى
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��ر233 أَُع��مَّ ��رْت ُع��مِّ م��ا ل��ي��ت��ن��ي ه��ن��ٌد ف��ي��ه��نَّ
ال��ق��در234 أت��ان��ي َح��ت��ٌف ج��اءه��ا م��ا إذا ح��ت��ى

أرشنا وقد الكناني، الحزين عىل بها استطال التي الدالية تلك هند يف شعره ومن
وتمزيقهم بالربامكة، الرشيد لثورة سببًا بعد فيما كانت والتي الثريا، أخبار يف ذلك إىل

غناه: من خصومهم إليه دسَّ حني ممزق، كلَّ

ت��ج��د م��م��ا أن��ف��س��ن��ا وش��ف��ت ت��ع��د م��ا أن��ج��زت��ن��ا ه��ن��ًدا ل��ي��ت
ي��س��ت��ب��د ال م��ن ال��ع��اج��ز إن��م��ا واح��دًة م��رة واس��ت��ب��دَّت

قال: والتاريخ، األدب يف ألهميتها كاملة هنا فلنذكرها

ت��ب��ت��رد235 ي��وم ذات وت��ع��رَّت ج��اراِت��ه��ا س��أل��ت زع��م��وه��ا
ي��ت��ئ��د ال أم ال��ل��ه ع��م��رك��نَّ ت��ب��ص��رن��ن��ي ي��ن��ع��ت��ن��ي أك��م��ا
ت��ود م��ن ع��ي��ن ك��ل ف��ي ح��س��ٌن ل��ه��ا: ق��ل��ن وق��د ف��ت��ض��اح��ك��ن
ال��ح��س��د ال��ن��اس ف��ي ك��ان وق��دي��ًم��ا أج��ل��ه��ا م��ن ��ل��ن��ه ُح��مِّ ح��س��ًدا
بَ��َرد236 أو أق��اح ت��ج��ل��وه ح��ي��ن أش��ن��ب��ه��ا ع��ن ت��ف��ت��ر غ��ادة
َغ��ي��د237 ال��ج��ي��د وف��ي م��ن��ه��ا َح��َوٌر ط��رف��ي��ه��م��ا ف��ي ع��ي��ن��ان ول��ه��ا
ي��ت��ق��د238 أض��ح��ى ال��ص��ي��ف م��ع��م��ع��ان إذا ال��ق��ي��ظ ب��اردة َط��ْف��َل��ٌة
��َرد239 ال��صَّ ي��غ��ش��اه ح��ي��ن ل��ي��ل ت��ح��ت ل��ل��ف��ت��ى ل��ح��اٌف ال��م��ش��ت��ى ُس��خ��ن��ة
ت��طَّ��رد خ��دي ف��وق ودم��وع��ي ل��ه��ا: ق��ل��ت إذ أذك��ر ول��ق��د
ال��ك��م��د وأب��اله ال��وج��د ��ه ش��فَّ م��ن أن��ا ف��ق��ال��ت: أن��ِت؟ م��ن ق��ل��ت:
َق��َود240 ق��ت��ل��ن��اه ل��م��ق��ت��ول م��ا م��ن��ى أه��ل م��ن ال��خ��ي��ف أه��ل ن��ح��ن
ه��ن��د أن��ا ف��ق��ال��ت: ��ي��ن ف��ت��س��مِّ ب��غ��ي��ت��ن��ا أن��ت��م أه��ًال ق��ل��ت:
ت��طَّ��رد241 س��اب��ريٍّ ف��ي ص��ع��دًة ف��اح��ت��وى ق��ل��ب��ي ُض��لِّ��ل إن��م��ا
أح��د ش��يءٌ وه��م ن��ح��ن إن��م��ا ل��ن��ا ج��ي��ران أه��ل��ك إن��م��ا
ال��ع��ق��د242 ت��ل��ك ح��ب��ذا ُع��ق��ًدا ن��ف��ث��ت ل��ي أن��ه��ا ح��دث��ون��ي
غ��د ب��ع��د وق��ال��ت: ه��ن��ٌد ض��ح��ك��ت م��ي��ع��ادن��ا؟ م��ت��ى ق��ل��ت ك��ل��م��ا:
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«األغاني» صاحب نقله ما نذكر هند، أتراب إىل عمر سعي من كان ما وبمناسبة
قال:243 إذ خالد بن الحارث عن

املتحدَّثات بعض إىل ليًال الرشف أهل من نسوة مع خرج الغريض أن بلغني
وإىل مجالستهن، وإىل إليهن فاشتقت مقمرة، ليلة وكانت مكة نواحي من
معظًما مهيبًا عمر وكان بها، أُطاَلب كنت لجناية نفيس عىل وخفت حديثهن،
فالنة إن له: فقلت فأتيته قريبًا، مني وكان غريه، وال سلطان عليه يقدم ال
وقد السالم، عليك يقرأن وهن بعثنني، قد كلهن، سميتهن حتى وفالنة، وفالنة
الغريض وكان الغريض، ُفَويِْسُقك أنشدناه لصوت هذه ليلتنا يف إليك تشوقنا
ما كثريًا وكان معجبًا، به ربيعة أبي ابن وكان فيجيده، الصوت هذا يغني

وهو: يغنيه، أن الغريض يسأل

ِع��ي��دا244 ي��ع��ت��اده ص��ح��ا، أق��ول: إذا م��ع��م��ودا ال��ق��ل��ب ه��ذا ب��أس��م��اء أم��س��ى
وال��ِج��ي��دا245 ال��ع��ي��ن��ي��ن َش��بَ��ه ل��ه��ا أه��دى ب��ق��ر ذي غ��زالن م��ن أح��ور ك��أن
اص��ِط��ي��دا ق��د ق��ل��ب م��ن ال��ق��رح ل��ت��ن��ك��أ ب��ن��ا ال��رح��ي��ل ج��دَّ وق��د تَ��راءَى ق��ام��ت
م��وج��ودا246 ل��ي��س م��ا ي��ب��ت��غ��ي ب��غ��ي��ة ذو ت��ك��ل��م��ن��ي ال أُم��س��ي ي��وم ك��أن��ن��ي
ال��م��واع��ي��دا ت��وف��ي وم��ا أم��لُّ ف��م��ا ف��ت��خ��ل��ف��ن��ي م��ن��ه��ا م��وع��د ع��ل��ى أج��ري
ج��ودا ت��ل��ق��ائ��ه��ا م��ن أص��ادف أن أو ي��ن��ف��ع��ن��ي ال��ي��أس ان ل��و َم��ط��ل��ي ط��ال ق��د

إيلَّ فيه أحب الدعة كانت وقت يف أزعجتني لقد قال: الخرب أخربته فلما
فدعا محيص، عنه وال َمْرتك، له ليس النسوة وحديث الغريض، صوت ولكن
يل فقال منهن، قربنا حتى الَعَجل نميش فمضينا امض! وقال: فلبسها بثيابه
حديث أطيب يف وهن عليهن، وقفنا حتى ففعلت، مشيك، عليك ض َخفِّ عمر:
هذا عليكن! ال الغريض: فقال منا، رن وتخفَّ فتهيَّبننا فسلمنا، مجلس، وأحسن
فقالت وغنائي، حديثكن إىل متشوِّقني جاءا خالد بن والحارث ربيعة أبي ابن
اجلسا، بك، إال مجلسنا تم ما وهللا ربيعة! أبي ابن يا السالم وعليك فالنة:
علينا وأقبلن بأخمرتهن وتقنعن جالبيبهن عليهن وأخذن بعيد، غري فجلسنا
الفاسق هذا فقال: أمرنا؟ أخفينا وقد بنا أحسست كيف لعمر: وقلن بوجوههن
ورجوت اإلجابة، فأرسعت وجدتها،247 علة من وقيذًا وكنت برسالتكن، جاءني
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سعيك، يخب ولم أجرك، وجب قد عليه: فرددن اإلثابة، حسن ذلك عىل منكن
فقال الغريض، غناء قصة من له قلت بما فحدثهن إرادة، الحارث منا ووافق
غريض! يا حسن، صوت عىل نبهتنا ولقد كذلك، ذلك كان ما وهللا النسوة:

ويقول: يغني الغريض فاندفع هاته!

ع��ي��دا ي��ع��ت��اده ص��ح��ا، أق��ول: إذا م��ع��م��ودا ال��ق��ل��ب ه��ذا ب��أس��م��اء أم��س��ى

ربيعة أبي ابن عيلَّ وأقبل استحسنه، فكلٌّ آخره، إىل كله الشعر أتى حتى
القمر بدا حتى وأطيبها ليلة بأنعم نزل فلم النسوة، وكذلك الخري، فجزاني
معنا، الغريض وأخذ طريًقا، ونحن طريًقا، النسوة وأخذ جميًعا، فقمنا يغيب،

ذلك: يف عمر وقال

ت��ن��ت��ظ��ر؟ األش��ي��اء ف��أي ال؟ أم خ��ب��ُر ب��رام��ٍة رس��م ع��ن��د ه��ل
ُم��نْ��ح��در ال��ُج��م��ان م��ث��ل وال��دم��ع أس��ائ��ل��ه رس��م��ه��ا ف��ي وق��ف��ت
ال��ذَِّك��ُر ي��ه��ي��ج��ه م��م��ا وال��ش��وق درس��ت إذ ال��دي��ار ذك��رت��ن��ي ق��د
ش��ج��ر ل��ه��ا روض��ة ب��ط��ي��ب��ٍة ب��ق��ي��ت م��ا ال��ح��ي��اة ط��ول أن��س ال
ائ��ت��م��روا م��ا ب��ب��ع��ض ع��ش��اءً ع��ن��ه��م ت��خ��ب��رن��ي إل��يَّ ف��ت��اة م��م��ش��ى
��َح��ر ال��سَّ ت��ب��لَّ��ج ح��ت��ى ـ��خ��ي��م��ات ال��ـ ل��دى ال��ث��الث ال��ن��س��وة وم��ج��ل��س
َخ��َط��ر248 ل��ه��ا يُ��رى ال ال��ت��ي ت��ل��ك ِذك��رت��ه��ا وال��ه��م ه��ن��د ف��ي��ه��ن
وط��ر ل��ي��ل��ن��ا ط��ال ل��و ف��ي��ه��ن ول��ن��ا وع��ن��دن��ا ان��ط��ل��ق��ن��ا ث��م
ع��م��ر رائ��ٌح أم أغ��اٍد ـ��ب��ي��ن ال��ـ أزف إذ ل��ل��ف��ت��اة وق��ول��ه��ا
ف��ي��ن��ت��ظ��ر ي��وًم��ا ت��أنَّ��ى أال ح��اج��ت��ه ب��ع��ض ي��ق��ض ل��م ع��ج��الن
س��ف��ر ل��ه ب��دا أو ب��ه دار ن��زح��ت وإن ل��ه ج��اٌر ال��ل��ه

أطيب بقايا للحديث يكن وإن املالح، أخبار من للقارئ قدمنا بما نكتفي هنا وإىل
النيل! ِضفاف عىل الشباب عبث من
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ربيعة أبي ابن رائية (9)

بعضها فروض إىل إال بعد نصل لم ولكننا القصيدة، هذه قيلت فيمن لنعرف بحثنا لقد
من ذلك إىل أرشنا كما طلحة بنت عائشة يف قيلت تكون أن املمكن فمن اليقني، يشبه
حيث هذه بليلتي لجاهل ربيعة أبي ابن إن فقالت: بها ألم لهمٍّ ليلة سهرت فقد قبل،

يقول:

أخ��ض��ر ال��ح��دائ��ق م��ل��ت��ف وريَّ��ان غ��رف��ة ظ��لُّ ع��ي��ش��ه��ا م��ن وأع��ج��ب��ه��ا
ت��س��ه��ر ال��ل��ي��ل آخ��ر ل��ش��يء ف��ل��ي��س��ت ي��ه��م��ه��ا ش��يء ك��لَّ ك��ف��اه��ا وواٍل

الليل. َهْدأة يف الحزن قهرها حني عتها رجَّ ملا اإلشارة بهذه يعنها لم لو إنه قلنا: وقد
ويف أقل، وال أكثر ال الشعر بهذا تمثلت إنما أنها يرى طه الدكتور أستاذنا ولكن
وإن طلحة، بنت عائشة يف قيلت تكون أن يُبعد الحوادث من القصيدة يف ما أن الحق
يف ذكرها عن قومها نهاه فقد الحديث، أطراف ببعض عناها الشاعر يكون أن يبعد لم

بالتلميح. االكتفاء عىل وعيدهم وحمله شعره
يف شعره عباس بن هللا عبد أنشد ربيعة أبي بن عمر أن «األغاني» صاحب ذكر وقد
أوالهما قصيدتني؛ إال ينشده لم وجدناه عباس ابن مع عمر حديث إىل عدنا فلما الثريا،

داليته:

أب��ع��ُد غ��ٍد ب��ع��د وَل��ل��دار ج��ي��ران��ن��ا دار غ��ًدا ت��ش��ط

رائيته: وأخراهما

��ر ف��م��ه��جِّ رائ��ح أم غ��د غ��داة ف��م��بْ��ك��ِر غ��اد أن��ت ن��ع��م آل أم��ن

يقل ولم الكندية، األشعث بن محمد بنت فاطمة يف قالها أنه ذكر فقد الدالية أما
اليقني. تفيد ال ولكنها ذلك ترجح املقدمات الثريا؟ يف قالها أفنحسبه الرائية: قال فيمن
يقال قريش من امرأة يف قالها أنه الرابع249 الجزء يف «األغاني» صاحب نص وقد
ويؤيد ُجمح، بني من وهي بكر، أمَّ تُكنَّى: وكانت شعره، يف لذكرها كثريًا كان نُعم لها:
أثناء يف غريها َعنى يكون أن يبعد لم وإن القصيدة، يف هذه نُْعما ذكر الشاعر أن هذا

القصيد.
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مقتضبة: أخبار غري نجد فلم الرائية هذه فيها قيلت التي نُْعم من التثبت حاولنا وقد
من امرأة بهما فمرت الكعبة، بِفناء جالسني كانا عتيق أبي وابن ربيعة أبي ابن أن منها

اسمها: عن وكنَّى إليها فكتب بكتاب، عمر فدعا سفيان أبي آل

ت��ص��رَّم��ا أم ودُّه��ا ب��اٍق ال��ع��ه��د ع��ل��ى ل��ن��ا ف��اس��ت��ط��ل��ع��ا ال��خ��ال ب��ذات ��ا أِل��مَّ
��م��ا250 ت��ت��ي��مَّ أن خ��ف��ت ق��د وب��ك��م ب��ن��ا أج��ن��ب��يَّ��ٌة ال��ن��وى إن ل��ه��ا: وق��وال

إليها تكتب أن ُمحِرمة مسلمة امرأة إىل تريد ما هللا! سبحان عتيق: أبي ابن له فقال
قويل: من الناس يف ته سريَّ قد بما فكيف قال: هذا! مثل

وال��نَّ��ْق��ع251 ال��وت��ائ��ر ب��ي��ن م��ا م��س��اك��ن ب��وج��ه��ه��ا إل��ي��ن��ا نُ��ْع��ٌم ح��بَّ��ب��ت ل��ق��د
ال��ظ��ل��ع252 م��ع ال��َك��الل س��ي��ر أك��لِّ��ف��ه��ا ن��اق��ت��ي أع��م��ل��ت ال��خ��ال ذات أج��ل وم��ن
دم��ع��ي253 أخ��ض��ل��ن��ي األَخ��ب��اب ب��م��ن��دف��ع ل��ق��ي��ت��ه��ا ي��وم ال��خ��ال ذات أج��ل وم��ن
زرع وال ص��دي��ق ذا ال ب��ه أح��ل م��ن��زًال آل��ف ال��خ��ال ذات أج��ل وم��ن
ِرب��ع254 أخ��و أو داخ��ل داءٍ م��خ��ام��ر ك��أن��ن��ي ع��دت ال��خ��ال ذات أج��ل وم��ن
ص��دع ع��ل��ى ص��دًع��ا ال��ق��ل��ب زاد ال��ب��اب ل��دى م��ق��ام��ه��ا إن ال��خ��ال ب��ذات أل��م��ا
س��م��ع��ي وف��ي ع��ظ��ام��ي ف��ي ��ت ت��م��شَّ إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت��ه��ا ال��ع��ت��ي��ق ال��ب��ي��ت ل��دى وأخ��رى

فلما منها، فقرب الركن، تستلم وهي وافقها عمر أن هللا عبد بن مصعب وحدَّث
منه بد ال مقام هذا إن عمك: ابنة لك تقول له: فقالت جاريتها، إليه وبعثت تأخرت رأته
لست إليها: فأرسل ُهجرا،255 تقولنَّ فال هذا، موقفنا يف ستقول أنك أعلم وأنا ترى، كما

فقال: واسترتت، عنه فأعرضت الجمار ترمي وهي لها تعرَّض ثم خريًا، إال أقول

��ْق��ِم ك��ال��سُّ ل��ي��س ب��س��ق��ام نُ��ع��م م��ن ال��ق��ل��ب ه��ذا ِدي��ن
ت��رم��ي إذ ب��ال��خ��ي��ف آم��نً��ا رج��ًال أق��ص��دت نُ��ع��م��ا إن

قال: إليك؟ أصبته يشء أحبَّ ما ربيعة: أبي بن لعمر قيل أنه أيًضا مصعب وحدث
قد إنه يقول: بكتابه الزبري بن مصعب رسول طرقني إذ ليلة ذات منزيل يف أنا بينا
قال: وبغلة، وطيب ومسك وبدنانري إليك بها بعثت وقد يشبهك، مما أثواب عندنا وقعت
كثري وطيب ومسك دينار وأربعمائة قط، مثلها أر لم العراق وخزِّ ويش من بثياب فإذا
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البغلة وركبت الدنانري وأحرزت وتطيبت، الثياب، تلك بعض لبست أصبحت فلما وبغلة،
وقلت منها، إيلَّ أحبَّ كانت فائدة أفدت فما سنتي، نفقة أحرزت قد يل همَّ ال نشيط وأنا

ذلك: يف

ائ��ت��ن��ا أن إل��ي��ن��ا ن��ع��ٌم أرس��ل��ت أال
��ب256 م��ت��ع��صِّ ُم��رس��ل م��ن ب��ه��ا ف��أح��ب��ْب

ف��أرس��ل��ت أس��ت��ط��ي��ع ال أن ف��أرس��ل��ُت
ال��م��ؤنِّ��ب ال��ح��ب��ي��ب أي��م��ان ت��وكِّ��د

واش��ت��م��ل ال��س��ي��ف خ��ذ ل��ج��نَّ��اٍد: ف��ق��ل��ت
ت��غ��رب ال��ش��م��س وان��ظ��ر ب��ح��زم ع��ل��ي��ه

ب��م��م��ط��ري واْع��ج��ل ال��دَّه��م��اء ل��َي وأْس��رج
م��ذه��ب��ي257 ال��ن��اس م��ن َخ��ل��ٌق ي��ع��ل��م��ن وال

ي��أج��ج ب��ط��ن أو ال��ب��ط��ح��اء وم��وع��دن��ا
م��غ��رب258 ب��ط��ن م��ن ال��م��س��روح ذو ��ع��ب ال��شِّ أو

��م��ْت وت��ب��سَّ س��لَّ��م��ْت ال��ت��ق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
ال��م��ت��ج��نِّ��ب: ال��م��ع��رض م��ق��ال وق��ال��ت

ب��ن��م��ي��م��ة ك��اش��ٍح واٍش أج��ل أم��ن
ت��ك��ذِِّب ل��م ص��دق��ت��ه ب��ي��ن��ن��ا م��ش��ى

ي��ط��ع وم��ن م��ن��ا ال��وص��ل ح��ب��ال ق��ط��ع��ت
ي��ع��ت��ب259 ال��م��ح��رِّش ق��ول وده ب��ذي

��ٍب ��ضَّ م��خَّ ك��فٍّ ِث��نْ��َي وس��ادي ف��ب��ات
ب��م��ش��رب ي��ك��دَّر ل��م ع��ذب م��ع��اوَد

رخ��ي��م��ًة ك��ال��ك��ث��ي��ب م��ال��ت ِم��ل��ت إذا
ال��م��ت��ج��ْل��بَ��ِب260 ��ان��ة ُح��سَّ ��م��ًة م��ن��عَّ

ولم عليه فنزل غدير، يف اغتسلت نُعما أن بلغه ربيعة أبي بن عمر أن أيًضا وحدث
الخيال! صاغ ما أظرف من الحديث هذا ولعل نضب، حتى منه يرشب يزل
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املسجد،261 خلوق من َخلوق يدها ويف الحرام، املسجد يف عمر استقبلت أنها روي وقد
فقال: تضحك، وهي ومضت ثوبه به فمسحت

َخ��ل��وق��ا م��الن��ي م��ن ال��خ��ل��د ج��ن��َة وع��ي��س��ى م��وس��ى ربُّ ال��ل��ه أدخ��ل
رف��ي��ق��ا م��س��ًح��ا ب��ال��ب��ي��ت ط��اف��ت ح��ي��ن ق��م��ي��ص��ي ف��ي ك��ف��ه��ا م��ن م��س��ح��ت��ه
ط��ري��ق��ا س��ل��ك��ن ي��ع��رف��ن��ن��ي ل��ي��س ن��س��اءٍ ن��ح��و ن��ظ��رُت إن غ��ض��ب��ْت
س��ح��ي��ق��ا262 بَ��ونً��ا ب��ه��ن أه��ذي ك��ن��ت ن��س��اءٍ وب��ي��ن ب��ي��ن��ه��ا وأرى

األبيات: هذه نعم يف شعره جيد ومن

ال��َع��ل��وق ت��ع��ل��ق��ت��ك ق��د ط��ال��م��ا تُ��ف��ي��ُق أراك ال ال��ق��ل��ب أي��ه��ا
ط��ري��ُق ع��زاءٍ إل��ى وت��ولَّ��ت ب��ك��ر أمُّ ن��أْت إن ال��ي��وم ل��ك ه��ل
ال��س��ح��ي��ُق263 ال��ب��ع��ي��د ال��ن��ازح ف��أن��ا ق��ري��بً��ا ح��ب��ي��ٍب َه��َوى ِم��ن ي��ك��ن م��ن
م��ش��وق ال��ل��ق��اء إل��ى وك��الن��ا ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��ب ُق��دِّر
ت��س��وق ق��د وال��م��ن��ى ال��خ��ي��ف ل��ي��ل��ة ل��ق��ي��ن��ا م��ا ن��خ��ف ول��م ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا
رف��ي��ق ال��ل��س��ان ُق��لَّ��ب ٌل ُح��وَّ وص��ًال ف��ج��دَّد ب��ي��ن��ن��ا وج��رى
ي��ل��ي��ق ع��ن��دي ال��ن��س��اء ل��ك��ل َل وال��ب��ذ ال��ت��راس��ل أن ت��ظ��ن��ي ال
س��ح��ي��ق بَ��ْوٌن ب��ي��ن��ه��ن وال��ذي أه��ًال ل��ل��ك��رام��ة م��ن��ه��ن إن

ذلك، يف «األغاني» صاحب رواه ما فلنذكر رائيته، عباس ابن أنشد عمر أن أسلفنا
قال:

الخوارج من وناس األزرق بن نافع وعنده الحرام، املسجد يف عباس ابن بينا
دخل حتى مورَّدين مصبوغني ثوبني يف ربيعة أبي بن عمر أقبل إذ يسألونه،

فأنشده: أنشدنا فقال: عباس، ابن عليه فأقبل وجلس،

��ر؟ ف��م��ه��جِّ رائ��ح أم غ��ٍد غ��داة ف��م��ب��ك��ر غ��اٍد أن��ت ن��ع��م آل أم��ن
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عباس، ابن يا هللا فقال: األزرق، بن نافع عليع فأقبل آخرها، عىل أتى حتى
فتتثاقل والحرام الحالل عن نسألك أقايصالبالد من اإلبل أكباد إليك نرضب إنا

فينشدك: قريش مرتيف من مرتف غالم ويأتيك عنا،

ف��ي��خ��َس��ُر ب��ال��ع��ش��ي وأم��ا ف��ي��خ��زى ع��ارض��ت ال��ش��م��س إذا أم��ا رج��ًال رأت

قال: فقال: قال؟ فكيف قال: قال. هكذا ليس فقال:

ف��ي��خ��َص��ر ب��ال��ع��ش��يِّ وأم��ا ف��ي��ض��ح��ى ع��ارض��ت ال��ش��م��س إذا أم��ا رج��ًال رأت

أنشدك أن شئت وإن أجل! قال: البيت! حفظت وقد إال أراك ما فقال:
عىل أتى حتى القصيدة فأنشده أشاء، فإني قال: إياها، أنشدتك القصيدة
نستجيدها. إنا فقال: القصيدة، هذه حفظ يف أصحابه بعض والمه آخرها.
بعدنا؟264 شيئًا املغرييُّ هذا أحدث هل يقول: ما كثريًا ذلك بعد وكان

بَن طلحَة عمُر أنشدها فقد عباس، ابن إعجاب عند القصيدة هذه أثر يقف ولم
وكان له، ُكتبت حتى بغلته شانًقا زال وما فوقف راكب وهو الزهريَّ عوف بن هللا عبد
حتى الربد، وجد أنجد إذا تهاميٌّ شعٌر هذا قال: ربيعة أبي بن عمر شعر أنشد إذا جرير

الشعر. قال حتى يهذي القريش هذا زال ما فقال: القصيدة هذه من أبياتًا أنشد
فأنشده: السفر، لوَّحه قد رجل يف قيل ما أحسن أنشدني لألصمعي: الرشيد وقال

ف��ي��خ��ص��ُر ب��ال��ع��ش��يِّ ��ا وأمَّ ف��ي��ض��ح��ى ع��ارض��ت ال��ش��م��س إذا ��ا أمَّ رج��ًال رأت
أغ��ب��ر أش��ع��ث ف��ه��و َف��َل��واٌت ب��ه ت��ق��اذف��ت أرض ج��وَّاب س��ف��ٍر أخ��ا
ال��م��ح��بَّ��ر ال��رداء ع��ن��ه ن��ف��ى م��ا س��وى رح��ل��ُه ال��م��ط��ي��ة ظ��ه��ر ع��ل��ى ق��ل��ي��ًال

فهذا الروم. بالد من قدومه بعقب هذا وكان الرجل، ذلك وهللا أنا الرشيد: فقال
القصيدة. هذه يف مصورة وحوادثهم أنفسهم يرون كانوا الرجال أولئك أن عىل دليل

فلما السنني، من سنة يف حجَّ فقد شعره، خري يف يراها نفسه ربيعة أبي ابن وكان
فجاءه وجلس، الكعبة ظهر يف له ُفرش وقد امللك، عبد بن الوليد لقي الحج من انرصف
أنا املؤمنني، أمري يا فقال: شعرك، من شيئًا أنشدني له: فقال إليه، وجلس عليه، فسلم
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ما كلَّ يرويان وهما الولد، بمنزلة عندي هما غالمان ويل الشعر، تركت وقد كبري شيخ
لذلك، واهتز الوليد فطرب الرائية، هذه فأنشداه ففعل، بهما ائتني قال: لك، وهما قلت

إليه. الغالمني ورد صلته فأجزل قام، حتى ينشدانه يزاال ولم
مصحوبة للقارئ فلنقدمها القصة، لهذه للتمهيد يكفي أسلفناه ما أن ونحسب

قال: والتفسري، بالرشح

��ُر265 ف��م��ه��جِّ رائ��ٌح أم غ��ٍد غ��داَة ف��م��ب��ك��ر غ��اد أن��ت نُ��ْع��ٍم آل أم��ن
تُ��ع��ذُر266 وال��م��ق��ال��ة ع��ذًرا ف��تُ��ب��ل��غ ج��واب��ه��ا ف��ي ت��ق��ل ل��م ن��ف��س ب��ح��اج��ة
ُم��ق��ص��ر ال��ق��ل��ب وال م��وص��ول ال��ح��ب��ل وال ج��ام��ٌع ال��ش��م��ل ف��ال ن��ع��م إل��ى ت��ه��ي��م
ت��ص��ب��ر أن��ت وال ي��ْس��ل��ي ن��أي��ه��ا وال ن��اف��ع ل��ك دن��ت إن نُ��ْع��م ق��رب وال
ت��ف��كِّ��ر267 أو ت��رع��وي ل��و ال��نُّ��ه��ى ذا ن��ه��ى وم��ث��لُ��ه��ا ن��ع��م دون م��ن أت��ت وأخ��رى
��ُر268 ي��ت��ن��مَّ الق��ي��ت��ه��ا ك��ل��م��ا ل��ه��ا ق��راب��ة ذو ي��زل ل��م ن��ع��م��ا زرت إذا
م��ظ��ه��ر269 وال��ب��غ��ض ال��ش��ح��ن��اءَ ل��َي يُ��س��رُّ ب��ب��ي��ت��ه��ا أُِل��مَّ أن ع��ل��ي��ه ع��زي��ٌز
وي��ن��كَّ��ر270 ب��ه��ا إل��م��ام��ي ��ر يُ��ش��هَّ ف��إن��ه ب��ال��س��الم إل��ي��ه��ا أَِل��ْك��ن��ي
��ر271 ال��م��ش��هَّ أه��ذا أك��ن��اٍن ب��م��دف��ع ل��ق��ي��ت��ه��ا غ��داة ق��ال��ت م��ا ب��آي��ة
يُ��ذك��ر272 ك��ان ال��ذي ال��م��غ��ي��ريُّ أه��ذا ألخ��ت��ه��ا: وق��ال��ت ب��م��دراه��ا أش��ارت
أُْق��بَ��ُر273 ي��وم إل��ى أن��س��اه وع��ي��ش��ك أك��ن ف��ل��م ن��ع��تً��ا؟ أط��ري��ِت ال��ذي أه��ذا
��ر274 وال��ت��ه��جُّ ن��ص��ه ي��ح��ي��ي ال��ل��ي��ل ُس��َرى ل��ونَ��ُه غ��يَّ��َر ش��كَّ ال ن��ع��م ف��ق��ال��ت:
ي��ت��غ��يَّ��ُر ق��د واإلن��س��ان ال��ع��ه��د ع��ن ب��ع��دن��ا ح��ال ل��ق��د إي��اه ك��ان ل��ئ��ن
ف��ي��خ��َص��ر275 ب��ال��ع��ش��يِّ وأَم��ا ف��ي��ْض��َح��ى ع��ارض��ْت ال��ش��م��س إذا أم��ا رج��ًال رأت
أغ��ب��ر276 أش��ع��ث ف��ه��و ف��ل��واٌت ب��ه ت��ق��اذف��ت أرض ج��واب س��ف��ر أخ��ا
ال��م��ح��بَّ��ر277 ال��رداء ع��ن��ه ن��ف��ى م��ا س��وى ظ��لُّ��ُه ال��م��ط��ي��ة ظ��ه��ر ع��ل��ى ق��ل��ي��ٌل
أخ��ض��ُر ال��ح��دائ��ق م��ل��ت��ف وريَّ��ان ُغ��رف��ٍة ظ��ل ع��ي��ش��ه��ا م��ن وأع��ج��ب��ه��ا
ت��س��ه��ر ال��ل��ي��ل آخ��ر ل��ش��يء ف��ل��ي��س��ت ي��ه��م��ه��ا ش��يء ك��لَّ ك��ف��اه��ا وَواٍل

∗∗∗
ال��م��غ��رَُّر278 ال��م��ح��ب ال��ه��ول ي��ج��ش��م وق��د ��َرى ال��سُّ ��ِم��ت��ن��ي َج��شَّ َدوران ذي ول��ي��ل��ة
وأن��ظ��ر279 ي��ط��وف م��ن م��ن��ه��م أح��اذر ش��ًف��ا ع��ل��ى ل��ل��رف��اق رق��ي��بً��ا ف��ب��ت
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أوع��ر280 ال��لُّ��ب��ان��ة ل��وال م��ج��ل��ٌس ول��ي م��ن��ه��ُم ال��ن��وم ي��س��ت��م��ك��ن م��ت��ى إل��ي��ه��م
ُم��ع��ِور281 ج��اء ل��م��ن أو ل��ي��ل ل��ط��ارق ورح��ل��ه��ا ب��ال��َع��راء ق��ل��وص��ى وب��ات��ت
م��ص��در282 األم��ر م��ن آت��ي ل��م��ا وك��ي��ف ِخ��ب��اؤه��ا أي��ن ال��ن��ف��س أن��اج��ي وب��ت
ي��ظ��ه��ر283 ك��اد ال��ذي ال��ن��ف��س وه��وى ل��ه��ا ع��رف��ت��ه��ا ريَّ��ا ال��ق��ل��َب ع��ل��ي��ه��ا ف��دَّل
وأن��ؤر284 ب��ال��ع��ش��اء ش��بَّ��ْت م��ص��اب��ي��ُح وأُط��ف��ئ��ت م��ن��ه��م ال��ص��وَت ف��ق��دت ف��ل��م��ا
��ُر285 ُس��مَّ ون��وَّم ُرع��ي��اٌن ح وروَّ ُغ��يُ��وب��ُه أه��وى ك��ن��ت ُق��م��ي��ٌر وغ��اب
أزور286 ال��ح��يِّ خ��ش��ي��ة وش��خ��ص��ي ـ��ُح��ب��اِب ال��ـ ِم��ش��ي��ة أق��ب��ل��ت ال��ص��وت ع��ن��ي ��َض وُخ��فِّ
ت��ج��ه��ر287 ال��ت��ح��ي��ة ب��م��خ��ف��وض وك��ادت ف��ت��ولَّ��ه��ْت ف��اج��أت��ه��ا إذ ف��ح��ي��ي��ت
أع��س��ر288 أم��رك م��ي��س��ور ام��رٌؤ وأن��ت ف��ض��ح��ت��ن��ي ب��ال��ب��ن��ان: وع��ض��ت وق��ال��ت
��ر؟ ُح��ضَّ ع��دوك م��ن وح��ول��ي ُوق��ِي��ت ت��خ��ف أل��م ع��ل��ي��ك ُه��نَّ��ا إذ أري��تَ��ك
ت��ح��ذر؟ ك��ن��ت م��ن ن��ام ق��د أم ب��ك س��رت ح��اج��ٍة أت��ع��ج��ي��ل أدري م��ا ف��وال��ل��ه
ت��ش��ع��ر ال��ن��اس م��ن ن��ف��ٌس وم��ا إل��ي��ك وال��ه��وى ال��ش��وق ق��ادن��ي ب��ل ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ال��م��ت��ك��بِّ��ر289 رب��ك ب��ح��ف��ٍظ َك��َالَك روع��ه��ا وأَف��رخ الن��ت وق��د ف��ق��ال��ت
��ُر ُم��َؤمَّ م��ك��ث��ت م��ا أم��ي��ٌر ع��ل��يَّ ُم��داف��ٍع غ��ي��ر ال��خ��ط��اب أب��ا ف��أن��ت
ي��ْق��ُص��ُر ذل��ك ق��ب��ل ل��ي��ل��ي ك��ان وم��ا ط��ول��ُه ت��ق��اص��ر ل��ي��ل م��ن ل��ك ف��ي��ا
ُر م��ك��دِّ ع��ل��ي��ن��ا ي��ك��دره ل��م ل��ن��ا وم��ج��ل��ٍس ه��ن��اك م��ل��ًه��ى م��ن َل��َك وي��ا
��ُر290 م��ؤشِّ ُغ��ُروٍب ذو ال��ث��ن��اي��ا ن��ق��يُّ م��َف��لَّ��ٌج م��ن��ه��ا ال��م��س��ك ذك��يَّ يَ��ُم��جُّ
ُر291 م��ن��وِّ أُق��ح��وان أو بَ��َرٍد َح��َص��ى ك��أن��ُه ع��ن��ه اف��ت��رَّ م��ا إذا ت��راه
ُج��ؤذَُر292 ال��خ��م��ي��ل��ة وْس��ط ظ��ب��ي��ة إل��ى رن��ا ك��م��ا إل��يَّ ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا وت��رن��و

∗∗∗
ُر293 ت��ت��غ��وَّ ن��ج��م��ه ت��وال��ي وك��ادت أق��لَّ��ُه إال ال��ل��ي��ل ��ى ت��ق��ضَّ ف��ل��م��ا
ع��ْزَوُر294 ل��ك َم��وِْع��ٌد ول��ك��ن ُه��بُ��وٌب م��ن��ه��ُم ح��ان ق��د ال��ح��يَّ ب��أن أش��ارت
أش��ق��ر295 ال��ص��ب��ح م��ن م��ع��روٌف الح وق��د ��ل��ُوا ت��رحَّ ُم��ن��اٍد: إال راع��ن��ي ف��م��ا
ت��أم��ر؟ ك��ي��ف أِش��ْر ق��ال��ت: وأي��ق��اَظ��ه��م م��ن��ه��ُم ت��ن��بَّ��ه ق��د م��ن رأت ف��ل��م��ا
ف��ي��ث��أر296 ث��أًرا ال��س��ي��ف ي��ن��ال وإم��ا أُف��وتُ��ه��ْم ف��إم��ا أُب��ادي��ه��م ف��ق��ل��ت:
يُ��ْؤثَ��ر297 ك��ان ل��م��ا وت��ص��دي��ًق��ا ع��ل��ي��ن��ا ك��اش��ٌح ق��ال ل��م��ا أت��ح��ق��ي��ًق��ا ف��ق��ال��ت:
وأس��ت��ر ل��ل��خ��ف��اء أدن��ى األم��ر م��ن ف��غ��ي��ُرُه م��ن��ه ب��د ال م��ا ك��ان ف��إن
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��ر298 ُم��ت��أَخَّ ت��ع��ل��م��ا أن ِم��ن ل��َي وم��ا ح��دي��ث��ن��ا ب��دء أخ��ت��يَّ ع��ل��ى أق��صُّ
أَْح��َص��ر299 ك��ن��ت ب��م��ا َس��ْرب��ا ت��رُح��ب��ا وأن م��خ��رج��ا ل��ك ت��ط��ل��ب��ا أن ل��ع��ل��ه��م��ا
ُر300 ت��ت��ح��دَّ ع��ب��رًة ت��ذري ال��ح��زن م��ن دٌم وج��ه��ه��ا ف��ي ل��ي��س ك��ئ��ي��بً��ا ف��ق��ام��ت
وأخ��ض��ر301 ِدم��ْق��ٌس خ��زٍّ م��ن ك��س��اءان ع��ل��ي��ه��م��ا ُح��رت��ان إل��ي��ه��ا ف��ق��ام��ت
يُ��ق��دُر ل��ألم��ر واألم��ر زائ��ًرا أت��ى ف��تً��ى ع��ل��يَّ أع��ي��ن��ا ألخ��ت��ي��ه��ا: ف��ق��ال��ت
أي��َس��ُر ف��ال��خ��ط��ُب ال��ل��وَم ع��ل��ي��ك أِق��لِّ��ي ق��ال��ت��ا: ث��م ف��ارت��اع��ت��ا ف��أق��ب��ل��ت��ا
ي��ظ��ه��ُر302 ه��و وال ي��ف��ش��و س��رُّن��ا ف��ال م��ت��ن��ك��ًرا ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ش��ي ي��ق��وم
وُم��ْع��ص��ُر303 ك��اع��ب��اِن ش��خ��وص ث��الُث أت��ق��ِي ك��ن��ت م��ن دوَن َم��ِج��نِّ��ي ف��ك��ان

∗∗∗
م��ق��م��ُر؟304 وال��ل��ي��ُل األع��داء ت��ت��ق أَل��م ل��ي: ق��ل��ن ال��ح��يِّ س��اح��َة أج��زن��ا ف��ل��م��ا
ت��ف��كِّ��ُر؟305 أو ت��رع��وي أَو ت��س��ت��ح��ي أَم��ا س��ادًرا ال��ده��َر دأب��ك أَه��ذا وق��ل��ن:
ت��ن��ظ��ُر306 ح��ي��ث ال��ه��وى أن ي��ح��س��ب��وا ل��ك��ي غ��ي��رن��ا ع��ي��ن��ي��ك ط��رف ف��ام��ن��ح ج��ئ��ت إذا
وَم��ح��ِج��ُر ن��ق��يٌّ خ��دٌّ ل��ه��ا والح أع��رض��ت ح��ي��ن ب��ه��ا ل��ي ع��ه��ٍد ف��آخ��ر
تُ��زَج��ُر307 األرح��ب��ي��ات وال��ِع��ت��اق ل��ه��ا ق��ول��ًة ن��ع��م ي��ا ق��ل��ت ق��د أن��ن��ي س��وى
أت��ذك��ر308 ال��ت��ي وريَّ��اه��ا ـ��ذي��ذ ال��لَّ��ـ ن��ْش��ره��ا ال��ع��ام��ري��ة أله��ل ه��ن��ي��ئً��ا
��ُر309 م��ت��ح��سِّ ل��ح��م��ه��ا ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ُس��رى نَ��يَّ��ه��ا ن ت��خ��وَّ َع��نْ��ٍس إل��ى ف��ق��م��ت
م��ؤش��ُر310 ِش��ج��ار أو ل��وح ب��ق��يَّ��ة ك��أن��ه��ا ح��ت��ى ال��ح��اج��ات ع��ل��ى وح��ب��س��ي

∗∗∗
م��ح��ض��ُر311 ال��ص��ي��ف ب��ه ي��ح��دث ل��م ب��س��اب��س أن��ي��ُس��ُه ق��ل��ي��ٍل ب��م��وم��اٍة وم��اءٍ
��ُر312 م��ن��شَّ خ��اٌم األرج��اء َط��َرف ع��ل��ى ك��أن��ه ل��ل��ع��ن��ك��ب��وت ُم��ب��تَ��نً��ى ب��ه
أك��ث��ر م��ن��ه م��ض��ى ق��د م��ا أم ال��ل��ي��ل م��ن م��وردي ب��ع��د أم��ا أدري وم��ا وَرْدُت
ت��ن��ظ��ر313 ح��ي��ن م��ج��ن��ون��ة ال��ت��ف��ت��ت إذا ك��أن��ه��ا أرض م��غ��الة إل��ى ف��ق��م��ت
ُر314 ُم��ع��وَّ ق��ل��ي��ٌب ت��ه��وى م��ا دون وم��ن رأس��ه��ا ال��م��اء ع��ل��ى ح��رًص��ا ت��ن��ازع��ن��ي
��ُر ت��ك��سَّ م��راًرا ك��ادت ل��ه��ا وج��ذب��ي زم��ام��ه��ا ل��وال ل��ل��م��اء م��ح��اول��ة
��ُر315 ُم��ع��صَّ ف��ي��ه��ا ل��ي��س أرض ب��ب��ل��دِة وأن��ن��ي م��ن��ه��ا ال��ض��رَّ رأي��ت ف��ل��م��ا
أص��غ��ر316 ه��و أو ال��ش��ب��ر ك��ق��اب ج��دي��ًدا ً م��ن��ش��أ ال��ح��وض ج��ان��ب م��ن ل��ه��ا ق��ص��رت
م��ْس��أَُر317 ال��ك��ف ِق��َدى م��ن��ه م��ش��اف��ره��ا ل��م��ل��ت��ق��ى ف��ل��ي��س ف��ي��ه ش��رع��ت إذا
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��ُر318 ال��م��ض��فَّ واألدي��م ِن��ْس��ٌع ال��م��اء إل��ى رش��اءَُه ك��ان ال��َق��ع��ب إال َدْل��و وال
أك��دُر319 ال��م��اء م��ن م��ط��روق ال��ريِّ ع��ن ش��رب��ه��ا ردَّ وم��ا ع��اف��ت وم��ا ف��س��اف��ت

جميل المية (10)

بجانب هنا نثبتها أن رأينا ولكنا الثالثة، املحارضة يف القصيدة هذه إىل اإلشارة مرَّت
الرائية، يف جميل من أشعر عمر إن قال: من صدق حٍد أيِّ إىل القارئ لريى عمر؛ رائية
نجد فلم القصيدة، لهذه كاملة نسخة عن بحثنا وقد الالمية، يف منه أشعر جميًال وأن
فلم القصيدتني بني املوازنة حاولنا ثم جميل، ترجمة يف «األغاني» صاحب أثبته ما غري
«األغاني» يف وجاء مراء، بال أَجمل عمر رائية كانت إذ امليزان، يف وضعهما يربر ما نجد
الناس من عنه: العالء أبي بن الحرمي به أخربني فيما الزبري قال الغريض: أخبار يف
وقصيدَة املهد، وخوالد النجد، طوالع فيها مؤتلفٍة، غريَ مختلفًة جميل قصيدَة يفضل من
أنَّ ولو بعض، بأذناب بعضها آخذ األبيات، مستويَة املتون ملساءَ ربيعة أبي بني عمر

جميل: قال به. كالمه وعثر عليه، ألُرتِج عمر مخاطبة قصيدته يف خاطب جميًال

ال��ب��خ��ل ج��ان��ب ل��ن��ا أب��دت أو ب��ث��ي��ن��ة ح��ب��ل��ي ص��رم��ت أن ال��واش��ون ف��رح ل��ق��د
م��ه��ل م��ن بُ��ث��يْ��ن��ة ع��ن ل��ي م��ا ألُق��س��ُم وإن��ن��ي ج��م��ي��ُل ي��ا م��ه��ًال ي��ق��ول��ون:
ب��ال��ق��ت��ل أُوع��دت ال��ي��وم ف��ق��ب��َل اخ��ش��ى؟! أم أوان��ه ك��ان ال��ي��وم ف��ق��ب��ل أِح��ل��ًم��ا؟!
َخ��دل320 ش��ًوى ذات ال��ك��ش��ح ط��يِّ ل��ط��ي��ف��ة ظ��ع��ي��ن��ًة «ن��ب��ي��ًه��ا» ج��ه��ًال أن��ك��ح��وا ل��ق��د
رج��ل وال ب��ك��فٍّ ي��ع��م��د ل��م آلخ��َر ب��ن��م��ي��م��ٍة س��اع��يً��ا رأي��ن��ا ق��د وك��م

∗∗∗
أه��ل م��ن وأه��ل��ك ب��ي��ت م��ن أن��ت ب��ن��ا دون��ه ح��ي��ل ال��ذي ال��ب��ي��ت أي��ه��ا أال
ش��ك��ل��ي وال ه��واَي م��ن ل��ي��س��ا وب��ي��ت��ان أُح��ب��ه ف��ب��ي��ٌت أب��ي��ات؛ ث��الث��ة
ب��ال��ك��ح��ل ب��ث��يْ��ن��ة َع��يْ��نَ��ْي م��ن ال��دْم��ع ج��رى ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ال��ذي ت��راج��ع��ن��ا م��ا إذا
ق��ب��ل��ي ع��ب��رًة واس��ت��ع��ج��ل��ت إْل��ف��ه إل��ى ص��ب��اب��ة ي��ب��ك��ي ك��اد أو ب��ك��ى ك��الن��ا
ف��ض��ل321 ذوو م��وس��ع��ون ق��ري��ب وأه��ل��ي أله��ل��ه��ا ض��ي��ًف��ا ك ال��ُه��الَّ م��ع أب��ي��ت
ع��ق��ل��ي م��ن ف��ات ل��م��ا ِط��الب��ي��ه��ا ول��ك��ن ط��ل��ب��ت��ه��ا م��ا م��ع��ي ع��ق��ل��ي ت��رك��ت ف��ل��و
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أه��ل��ي ب��ه أُص��ي��ب م��ا أه��ل��ي وي��ح وي��ا ب��ه��ا ال��ذي ن��ف��س��ي ح��س��ب ن��ف��س��ي وي��ح ف��ي��ا
ثُ��ع��ل322 وال ال��ث��ن��اي��ا ُك��سِّ وال ق��ص��ار زع��ان��ف ال ل��ه��ا ألت��راب وق��ال��ت
ال��خ��م��ل323 ذي وال��خ��ز ال��دي��ب��اج ب��أك��س��ي��ة ات��ق��ي��ن��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��م��س ح��م��ي��ت إذا
ال��س��ه��ل324 ال��دم��ث ف��ي ال��ُك��ْدريِّ ال��َق��َط��ا دب��ي��ب ال��غ��ض��ا ب��ذي م��ش��يً��ا ف��اس��ت��ج��م��ع��ن ت��داع��ي��ن
ال��ض��ح��ل325 ج��ان��ب ف��ي ال��م��اء ب��ن��ات ق��ي��ام ح��ول��ه��ا ق��م��ن أو ُف��زِّع��ن أو ارت��ْع��َن إذا
رح��ل ع��ل��ى أو خ��ائ��ًف��ا إال ال��ده��ر م��ن م��رًة ب��ث��ي��ن��ة أل��ق��ى ال أَج��دَِّى
ق��ب��ل��ي؟ ق��ات��ل��ه ح��ب م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال رأي��ت��م��ا ه��ل ع��ش��ت��م��ا ف��ي��م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ

يف صدًقا أَقلُّ عمر أن من سلف فيما إليه أرشنا ما نكرر أن الحق من أن عىل
تجعله ومقطوعات قصائد فله سبقه، عىل الالمية هذه تشهد لم فإن جميل، من الصبابة

يقول: الذي هو أليس والقلوب، العواطف أصحاب بني األول الطراز يف

ِق��َط��ُع أي��دي��ه��ُم ف��ي ف��ه��و ال��ن��وى ح��ب��ل واق��ت��س��م��وا ال��ح��ي ب��ي��ُن ال��ب��ي��ن؛ دن��ا ل��م��ا
أدُع وم��ا أُب��ق��ي ف��م��ا ال��ف��راق َوْش��ك وأع��ج��ل��ن��ي ل��ي��ل��ى ب��أدم��ع��ه��ا ج��ادت
ُم��رت��ج��ُع م��رَّ ق��د ال��ذي ال��زم��ان وال َس��َل��م ب��ذي ع��ي��ش��ي م��ا وي��ح��ك ق��ل��ب ي��ا
ف��ج��ع��وا م��ن ي��ش��ت��اق أن ي��ب��ال��ون وال ت��الئ��م��ه��م ال ح��يٌّ ب��ان أك��ل��م��ا
ت��ن��ص��دع؟ ال��ق��ل��ب ح��ص��اة ال��ف��راق م��ن ج��ع��ل��ت ف��ق��د ُم��ْرٍد ب��ه��ًوى ع��لَّ��ق��ت��ن��ي

يقول: الذي وهو بىل!

ل��ي��ا ب��ك��ى ال��ح��م��ام أس��ت��ب��ك��ي ال��ش��وق م��ن انَّ��ن��ي ل��و ح��ت��ى بَ��ثْ��َن ي��ا زل��ت��ُم وم��ا
دع��ائ��ي��ا أن��ِت ك��ن��ت ح��ب��ي��ب دع��اء ش��ف��اؤه��ا وق��ي��ل: رج��ل��ي خ��درت إذا
ت��ق��ال��ي��ا ال��ت��الق��ي ط��ول وال س��لُ��وٍّا ب��ع��دك��م ال��م��ف��رِّق ال��ن��أي زادن��ي وم��ا
ت��م��ادي��ا إال ال��ن��اه��ي��ن ك��ث��رة وال ص��ب��اب��ًة إال ال��واش��ون زادن��ي وال
ه��ي��ا ك��م��ا إل��ي��ك ح��اج��ات ال��ن��ف��س وف��ي ع��ن��وًة ال��م��وت ي��غ��ت��ال��ن��ي أن ِخ��ف��ت ل��ق��د
ب��ي��ا م��ا أب��ث��ك أن ي��وًم��ا ل��ق��ي��ت��ك ك��ل��م��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ة ل��ت��ث��ن��ي��ن��ي وإن��ي
ص��ادي��ا ري��ق��ك أس��ق ل��م إذا أظ��لُّ أن��ن��ي ال��ري��ق ع��ذب��ة ي��ا ت��ع��ل��م��ي أل��م
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هوامش

«األغاني»، كتاب هو معشوقاته وترجمة ربيعة أبي بن عمر لرتجمة مرجع أهم (1)
وافية نراها حني بعبارته نكتفي ما وكثريًا املالح، أولئك مع أخباره جمع يف عولنا وعليه
القدماء بني نظريه قلَّ الذي املؤلف ذلك بفضل اعرتاًفا هنا ذلك فلنسجل نريد، بما
الحديث. العرص يف والشعراء الكتاب أخبار يدون مثله بكاتب نظفر وليتنا واملحدثني،

دينار، بألف إليه بعثت وكانت مروان، بنت عمرو أمِّ يف الشعر هذا عمر قال (2)
إذن فقال: فردته، إليها فأهداه طيبًا بها واشرتى فقبلها شعره، يف يذكرها أال ورجته

فقبلته. مشهوًرا، فيكون الناس، أنهبه وهللا
واإلشفاق. الرحمة هي البقيا: (3)
امليش. يف والغمز العرج الظلع: (4)

النساء. طلب يف يجدُّ الذي هو والتِّبع: التُبَّع (5)
فيه الذي الوادي وهو تهامة، بجبل واد وإضم: الحرمني. بني موضع خاخ: (6)

املدينة.
الطبيعة. وهي: شيمة، جمع والشيم: السجية. بالكرس: الخيم (7)
فيه. نفع ال الذي بفتحتني: والربم الضعيف. بالكرس: النكس (8)

القصيدة. هذه بقية عىل نقف لم (9)
الفرقد: يومني. مسرية مكة وبني بينه وجرة وراء موضع كندة: ذي غمر (10)
باإلفراد الفرقد لهما: ويقال الشمال، يف وهي األصغر الدب نجوم من السماء يف نجمان
الشمال يف العراق ألن إليه؛ تتجه أنها لها قصد الفرقد أن ومعنى بالتثنية، والفرقدان

مكة. من الرشقيِّ
ما وهو: النجد، يأتي وينجد: األرض. من املطمنئ وهو: الغور، يأتي يغور: (11)

وارتفع. األرض من غلظ
تساق. وتطرد: السري. يف لتنشط لها يتغنون الذين اإلبل ساقة الحداة: (12)

الرأس. مؤخر جماع كسحاب: القذال (13)
الصوت. بالفتح: الجرس (14)

وانطفأت. ناره خبْت املوقد: تودع (15)
والخوف. الحذر والرقبة: ولني. خفة يف تتمايل تهادى: (16)

غنًى. عنكم يل كان عنكم: مقعد يل كان (17)
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الكحل. حجر اإلثمد: (18)
مكانه. قتله إذا فأقصده رماه قولهم: من مقتول، مقصد: (19)

النمريي: حية أبو قال

ال��ح��ي��ازم ف��ي ج��رى إال م��ائ��ًرا دًم��ا ت��ج��د ول��م ال��ق��ل��وب ف��أق��ص��دن رم��ي��ن

التفرق. والتصدع: بنفسه. املحب يخلطهم الذين األعزاء الجرية الخليط: (20)
البيت. هذا يف تظن معناها تقول: (21)

خادنتها، الجارية الجارية وتاربت الخدينة، وهي بالكرس ترب مثنى ترباها: (22)
كثري: قال

ال��ك��ب��اث��ا ت��رف ال��ظ��ب��اء ك��أدم اس��ت��ل��ع��ب��ت إذا ب��ي��ًض��ا ت��ت��ارب

الفراق. بعد تنسانا ال أن وامليثاق العهد عليك نأخذ نعهد: (23)
قاطعناك. أخلفت إذا حتى لحلوله األيام نحسب أي له: نعدُّ (24)

رضبته حني له عرض وإنما طبيعيٍّا؛ يكن لم ربيعة أبي بن عمر ثنيتي سواد (25)
الخواتيم فأصابت العرش، أصابعهن يف يتختمن ذاك إذ النساء وكان كفها؛ بظاهر الثريا
فشاع تا، واسودَّ فثبتتا له فعولجتا البرصة فقدم تسقطان وكادتا فنغضتا العليني، ثنيتيه

الشعراء. من خصومه بذلك وعريه خربه
وقيض. قدر ما بالضم: الفراق حمة (26)

متدفق. سنني: (27)
اإلرساع. الوشك: (28)

الهالك. بالفتح: الحني (29)
العيون. الجميالت والِعني: الوحش. بقر هنا: النعاج (30)

حتى الناس عىل سؤالك أنت ٌم أُمَقسِّ اللسان: يف كما البيت هذا عجز معنى (31)
أطال لقد له: قولها معنى وهو القوم، يف فرقه إذا والعطاء املال أبدَّ قولهم: من هم؟ تعمَّ

هم؟ أين ومن هم من العالم: هذا تسأل كنت إن تعبك هللا
والرصيمة منتهاها، الرصيمة: وسقط الربذة. حمى أخيلة بني واد بقر: ذو (32)

الشجر. ذات الرمال من املنرصمة الرملة
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الرش. والضم: بالفتح النصب (33)
البطن. ضامرة الحشا: وهضيم الرائحة. النرش: (34)

«األغاني». كتاب من األول الجزء هو الفصل لهذا مرجع أهم (35)
يف القصيدة هذه قال عمر يكون أن حسني طه الدكتور أستاذنا يستبعد (36)
أيًضا تبعد القصيدة وحوادث تمثٌَّل، أنه عن يزيد ال بشعره استئناسها أن ويرى عائشة،
أن ينبغي ال أنه غري مصونًة، عفيفًة كانت أنها القارئ فسريى عائشة، يف قالها يكون أن
وحيها، من القصيدة هذه تكون أن يبعد فال شعره، يف الواقع تصوير يلتزم لم أنه ننىس
القصيدة هذه فيها قيلت ن عمَّ الكالم إىل وسنعود نصيب، حوادثها من لها يكن لم وإن

فصول. بعد
الحمل. الوسق: (37)

عليها. تختلف األيام: تعاقبها (38)
فيه. أثَّر أندبه: (39)

ملساء. ناعمة أنها تريد املتنني: محطوطة (40)
البطن. لحم من وتثنَّى انطوى ما وهي: بالضم، عكنة جمع (41)

العضدين تحجيله بياض جاوز إذا مرسول فرس ويقولون: بيضاء، مرسولة: (42)
والفخذين.

صبٍّا. ُصبَّت إفراًغا: أفرغت (43)
الدقيق. الشخت: (44)

والصفاء. والربد الرقة وهو: بالتحريك، َشنَب فيه شنيب: (45)
لتمايل امليالء وسميت جسًما؛ وأحسنهن وجًها النساء أجمل من عزة كانت (46)
تفعل كانت كما بذلك، فسميت بالرجال وتَشبَّه املالءة تلبس كانت بل وقيل: مشيتها، يف
ملئًا خذ تقول: وكانت بالرشاب؛ مغرمة كانت بل وقيل: هللا؛ حرسها كلثوم أم عرصنا يف
غنَّت وقد مشيتها، يف مليلها امليالء سميت أنها والصحيح الفرج: أبو قال فارًغا. واردد
عظيمة صيحة وصاح ثيابه فشق شعره، من يشء يف لها لحنًا ربيعة أبي بن عمر يوًما
سمعت إني فقال: الخطاب! أبا يا الجهل لغريك القوم: له قال أفاق فلما معها، صعق

عقيل. وال نفيس معه أملك لم ما وهللا
من العارش الجزء يف نسبهم يراجع عبيد. بنت عبلة أمهم إىل نسبة العبالت: (47)

.١٠٤ ص١٠٣، «األغاني»
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أداهن. أداجن: (48)
للعروس. والستور بالثياب يزين موضع الحجلة: (49)

يقول: إذ املخزومي خالد بن الحارث يخاطبها الكنية وبهذه (50)

ال��ش��ف��ق ��ن��ا م��سَّ ح��ت��ى ال��ص��ب��اب��ة ب��ن��ا ب��رح��ت وم��ا زال��ت م��ا ع��م��ران أم ي��ا
ال��غ��ِرق م��ن��ج��ات��ه إل��ى ي��ت��وق ك��م��ا ي��الق��ي��ك��م ك��ي إل��ي��ك��م؛ ت��اق ال��ق��ل��ب
ال��ف��رق ال��ح��ي��ة ب��ظ��ه��ر ي��م��س ك��م��ا خ��ائ��ف��ة وه��ي ق��ل��ي��ًال ش��ي��ئً��ا ت��وف��ي��ك

األسد. أيًضا وهو عذافر، واملذكر اإلبل، من الشديدة العظيمة العذافرة: (51)
الصديق. بكر أبي رهط مرة بن تيم هنا واملراد تيم، إىل منسوبة تيمية: (52)

الترب. من الخالص الجوهر بالضم: والنضار
الطبيعة. النحيزة: (53)

الخوارج. رءوس أحد ثور بن هللا عبد هو (54)
الجزء يف وعبارته عائشة أخبار يف العارش الجزء يف «األغاني» روى كذلك (55)

وأنفها.» وجهها عىل وأقدمت رملة، اجتليت «يوم األول:
الحجاج. أخت يوسف بنت زينب هي (56)

مرارة فيه شجر وهو: كرصد، عرش جمع والعرشات: موضع. اسم الهماء: (57)
«القاموس». يف كما املخاد به تحىش

الثياب. والكفرات: الرائحة. والريا: الجمر. عىل يوضع الطيب هو املجمر: (58)
متصدقات. أو لألجر طالبات مؤتجرات: (59)

املرأة؛ به تعتجر ثوب وهو كمنرب، معجر جمع باملعاجر مختمرات معتجرات: (60)
بالل: قال بمكة، واد فخ: به. تلتف أي

وج��ل��ي��ل إذخ��ر وع��ن��دي ب��ف��خٍّ ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال

والسربات: بالنهار. غالبًا تكون الحارة الريح وهي: سموم، جمع السمائم: (61)
الباردة. الغداة وهي: بالفتح، سربة جمع

الرتاب. لونه يشبه الظبي وهو: يعفور، جمع اليعافري: (62)
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له: قال بأخته التشبيب عىل لعقابه القصيدة هذه صاحب الحجاج أحرض ملا (63)
أعرضت؟ النمريي ركب رأت وملا تقول: إذ كنتم كم

عنه. وعفا الحجاج فضحك هزيل! حمار عىل يل وصاحب أنا إال كنت ما وهللا قال:
تسع يبلغ البعري وهو: بازل، جمع وبُزَّل: األنوف. مرتفعات العرانني: شم (64)
القلب فيها ينقلن الذي السن بلغن بأنهن النسوة هؤالء وصف واملراد قوته، فتكمل سنني

حال. إىل حال من
تسمى والفرماء العريش بني مرصية قرية إىل ينسب اللباس من نوع : الَقيسِّ (65)

القس.
الربود. من رضب العصب: (66)

ينتقم. يستقيد: (67)
الحمل. والوْسق: ومشقة. بجهد تنهض تنوء: (68)

زهر من وص١٥٨ج١ «األغاني» من السادس الجزء يف النمريي أخبار راجع (69)
اآلداب.

من شيئًا يعتقد يكن لم خالد بن الحارث أن ص٢١٩ ج١ اآلداب» «زهر يف (70)
وتخلًعا. تظرًفا النسيَب يقول كان وإنما ذلك؛

عن نقلناه وقد «األغاني»، يف خالد بن الحارث أخبار يف البيت هذا يوجد لم (71)
اآلداب». «زهر

«األغاني» من الثالث الجزء يف خالد بن الحارث إىل األبيات هذه نسبت كذلك (72)
ص٢٤٣، األول الجزء يف التغيري من بيشء ربيعة أبي بن عمر إىل نسبت ولكنها ص١٠٤،
كثريًا أن املناسبة بهذه ولنذكر «األغاني»، روى مما أطول ولكنها «ديوانه»، يف كذلك وهي
«األغاني» صاحب نقل بل عليهم، لغلبته ربيعة أبي ابن إىل أُضيف الحجازيني شعر من
أبي بن عمر شعر إىل نسب العرجي شعر من كثريًا أن جميلة أخبار يف السابع الجزء يف
عرش الثالث الجزء يف وذكر النسيب، مذاهب يف يتأثرهما وكان خالد، بن والحارث ربيعة
يف ودخل بعضه ربيعة أبي بن عمر نُحل كثريًا شعًرا لهذا أن الزبري بن جعفر أخبار يف

مطلعها: التي كلمته وأن شعره،

ف��رج؟ م��ن ال��ف��ؤاد ل��ه��مِّ ه��ل أم ح��رج م��ن ال��ح��ب��ي��ب ادِّك��ار ف��ي ه��ل
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من ومنهم لألحوص، يرويها من ومنهم ربيعة، أبي بن لعمر يرويها من الناس من
القديم. األدب دراسة عند االحتياط إىل يدعونا ذلك وكل للعرجي، يرويها

تكن. لم أو نساء فيها كانت الهوادج، الحمول: (73)
التفريط من بالخشية الرجل يشعر الضيف عهد أن يريد العهد، الذمامة: (74)

فيه.
الغمد. وهو: قراب، جمع القرب: (75)

به يشد طويل حبل والطنب: والبلل. املطر معانيه ومن ندى، جمع األندية: (76)
الوتد. أو البيت رسادق

الزبري. بن مصعب عنها قتل فلما اآلداب»: «زهر وعبارة «األغاني»، عبارة هذه (77)
ملا معتقًدا كنت أني عىل الناس يتوهم أن ألكره إني اآلداب»: «زهر عبارة (78)

ص٢١٩. ج١ فيها. أقول
األطراف. والشوى: الساقني. دقة الحمش: (79)

الرأس. شعر طويل األفرع: (80)
قرب. أفد: (81)

منى إىل وتارة مكة إىل تارة يضافان جبالن وهما: األخشبني، مفرد األخشب: (82)
العقييل: مزاحم قال قعيقعان، واآلخر قبيس أبو أحدهما واحد، وهما

اح��ت��ي��ال��ه��ا إل��ي��ن��ا ل��ي��ل��ى م��ن ي��ق��رب ت��ع��ل��م��ان��ه��ا ح��ي��ل��ة م��ن ه��ل خ��ل��ي��ل��يَّ
ظ��الل��ه��ا دان ال��ح��رب ع��ن��ه��ا ع��دت��ن��ي أراك��ة األخ��ش��ب��ي��ن ب��أع��ل��ى ف��إن
ي��ن��ال��ه��ا ل��و ال��م��ج��ت��ن��ي ي��ج��ت��ن��ي��ه ج��ن��ى ج��ن��اب��ه��ا ي��س��ت��ط��اع ل��و ف��رع��ه��ا وف��ي
خ��ي��ال��ه��ا وق��ت ك��ل ع��ل��ي��ن��ا ي��روح ال��ع��ل��ى أف��ن��ان��ه��ا ب��ع��ض ف��ي م��م��ن��ع��ة

من تُرى إذ ياقوت؛ قال كما بمكة، التي غري األخشبني أن الشعر هذا من ويظهر
واحد موضع أيًضا وهما كذلك، األخشبان وليس بأهاليهم، يحلونها التي العرب منازل

موضعني. يف األراكة تنبت ال إذ
وأرغده. نرضه العيش: غلواء (83)

القصاص. وهو: الَقَود، من تعاقبنا تُقيدنا: (84)
بيل. مح: (85)

الشباب. ألحالم القلب تشوق هنا: به واملراد واللعب، اللهو الددن: (86)
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املطر بعثانني لها تشبيًها الركب؛ تتقدم التي والجماعات الزمر هنا: العثانني (87)
من الرسب كذلك: وهي الجماعة، وهي: ثكنة، جمع والثكن: عثنون. واملفرد والريح،

الحمام.
البعيدة. وهي: املعجمة، الغني بفتح الغربة النوى: (88)

أمه. عن واستغنى قوي أي شدن؛ الذي الظبي هو الشادن: (89)
بنت عائشة وأخبار املخزومي، خالد بن الحارث أخبار من تفرق ما راجع (90)
من األول الجزء يف هؤالء عن ذكر وما «األغاني»، يف ربيعة أبي بن عمر وأخبار طلحة

اآلداب». «زهر
الذي ط َ الرشُّ إىل نسبة ألنه خطأ؛ والتحريك الراء؛ سكون الرشطي يف الصواب (91)

الكتيبة. األصل: يف والرشطة جمع، هو
أي الباب؛ طرق إىل ليًال يقدم من لحاجة كذلك َي ُسمِّ الليل، زيارة الطروق: (92)

دقه.
اإلثم. وهو: الحرج، من (93)

واملنهاج. النهج ومثله: الطريق، املنهاج: (94)
عىل يرشب ولبن بلبن، يعجن تمر امليم؛ بفتح املجيع أيًضا: ويسمى الكرنيب: (95)

الغموض. من يشء البيت ويف الضخم، القدح بالفتح: والقعب التمر.
«األغاني». من الثاني الجزء يف حنني أخبار راجع (96)

ص١٤. ج١ «األمايل» (97)
ص١٦٦. ج١٨ «األغاني» (98)

الدلو. املعجمة: الذال بفتح الذنوب (99)
كالغدة. البدن يف زيادة السلعة: (100)
الزنبور. أو النحلة هي الدبرة: (101)
األول. الجزء يف عمر أخبار يف (102)

النبل. النشاب: (103)
الناحية. الطية: (104)

ولينها. سهلها الربى: ودميث تتبع. تقرو: (105)
ص١٢. ج١٦ (106)

يف قيل الشعر هذا أن ذاك إذ مفهوًما كان أنه عىل يدل نفسه الكالم هذا (107)
سكينة.
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سمي ومنه املاء، مسيل عن وارتفع الجبل، غلظ من انحدر ما الخيف: (108)
ياقوت. قال كما منى من الخيف مسجد

اللؤلؤ. ثاقب الالل: (109)
بسواد. حمرته مزجت الذي الجواد الكميت: (110)

قرن له: يقال بعرفات جبل وقرن: اإلقامة. بمعنى القيلولة من أقل: لم لنئ (111)
أخرى: كلمة من ربيعة أبي ابن قال والطائف، اليمن أهل ميقات وهو املنازل،

أخ��ل��ق��ا ق��د ال��م��ن��ازل ب��ق��رن ي��ن��ط��ق��ا أن ال��رب��ع ت��س��أل أل��م

اإلبانة. عدم الجمجمة: (112)
صنع رجل يقال: صناع، واملؤنث الحاذق نَع: والصَّ الحياء. قليل الوقاح: (113)

اليدين. صناع وامرأة اليدين
الزمام. الشأو: (114)

الضعيفة. العاجزة والجهمة: إليه. أشارت غمزته: (115)
الحمقاء. الورهاء: (116)

أسنَّت حني وكانت األنف، عظيمة الوجه قبيحة الجسم حسنة رملة كانت (117)
ذلك يف فقال تحيض، أنها لرتيه تغتسل ثم أقرائها أيام يف تجتنبه هللا عبيد بن عمر عند

الشعراء: بعض

ع��ي��ن��ي ح��م��ال��ي��ق ف��ي م��ن��ك ق��ط��رت ح��ي��ض ق��ط��رة ك��ل ال��ل��ه ج��ع��ل

هجرته. ثم
يتقطع. يتقضب: (118)

يف سعت حني بعقله ذهبت نوفل أم أن يريد أذهبتها، مهجتي: أزهقت (119)
تفلح. فلم الثريا عطف

عبارات بني للربط الفاء بوضع يهتمون ال املتقدمني الكتاب أن أالحظ كنت (120)
هذا يسلكون كانوا أنفسهم الشعراء أن أالحظ واآلن تخفيًفا، ذلك يف أرى وكنت القول،

املقبولة. العربية األساليب من هذا أن عىل يدل مما عمر شعر يف نرى كما املسلك
لبيك! لبيك فقالت: املحرم، يفعل كما التلبية يف كررت أنها يريد (121)
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بني ما لبعد لطيفة، تورية وسهيل الثريا بني املقابلة ويف ارتفع، : استقلَّ (122)
مشهوًرا وكان سهيل وبني بالحسن، معروفة وكانت الثريا بني ما وبعد النجمني، هذين

يلتقيان؟! كيف هللا عمرك يقول: إذ الشاعر عجب لطف وكذلك بالقبح،
ج١. ص٢٤٤ (123)

املرضع بها: يراد األخرية هذه أن لوال الداية، قالوا: وربما املربية، الحاضنة: (124)
تشب. حتى تربيها الطفلة مع تظل قد التي

رحل. احتمل: اعتزم. أجد: (125)
اإلبل. حداء يف الصوت رفع والزجل: يسوق. يحتث: (126)

وأَُصيْالنًا. وأَُصيْالًال وأَِصيًال، أُُصًال لقيته تقول: العيش، األصل: (127)
أنه يعلم كان إذ الحديث من نقل بما يهتم لم أنه واملعنى الحيلة، الحول: (128)

حب. من بينهما ما إلفساد حيلة إال ليس
بالسوء. سعى محل: (129)

الزلل. يف أوقعه زلال: غرَّه (130)
أسفل قصري تل وهو: مشددة، وياء الفتح ثم بالضم بَُىلٍّ مثنى البَُليَّان: (131)

العكيل: الخطيم يقول وفيه ياقوت، ذكر كما عرق ذات وبني بينها حاذة

ال��س��در؟ وذي ال��س��الم ذي بُ��َل��يٍّ ب��أع��ل��ى ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ص��خ��ر؟ ب��ن��ي وس��ط ال��ده��ر أص��ب��ح��ن وه��ل خ��ائ��ف غ��ي��ر ال��ق��ط��ا روض أه��ب��ط��ن وه��ل

يف كقوله مفرًدا يورده وأحيانًا القصيدة، هذه يف كما ُمثنًى يورده ربيعة أبي وابن
أخرى: قصيدة مطلع

ط��وي��ال ال��غ��داة ل��ي ش��وًق��ا ه��ج��ت وق��وال: ب��ال��بُ��َل��ىِّ ال��رب��ع س��ائ��ًال

حجازي موضع والصائف: املروة، وذي ينبع بني صغري حصن العشرية: ذو (132)
الخراب. واليباب: طوى، ذي من قريب

أوالد وهي: بهيمة، جمع البهام: وزجرها. بالغنم الراعي صياح النعيق: (133)
أسجاع ومن ككتف، ظرب واحدها الجبال صغار والظراب: والبقر. واملعز الضأن
البيت يف الظراب أن القارئ يالحظ أن ويحسن ظراب، وأنتم طراب، الكرام «األساس»:

والرتف. بالنعمة الحسان ألولئك وصف جملته يف والبيت يتبعن، بالفعل: منصوبة
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بضمتني، نور واألصل بالضم نور والجمع الريبة، من النفور املرأة النوار: (134)
فسكَّنوها. الواو عىل الضمة فكرهوا

شاعرهم: قال بها يعابون خشونة وفيهم البادية، سكان األعراب: (135)

ل��ل��ع��وب ال��ق��ن��ا ب��أط��راف وإن��ي ك��ال��دُّم��ى ب��األوان��س ألُه��دى وإن��ي
ألدي��ب أع��راب��ي��ت��ي ول��وث��ة ُع��نْ��ُج��ِه��يَّ��ت��ي م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى وإن��ي

املحراب غري بالطبع وهو مواضعه، وأكرم البيت وصدر الغرفة املحراب: (136)
ثانية: كلمة من قوله يف املسجد بمعنى

ال��م��ح��راب ج��ان��ب ف��ي َص��وَّروه��ا اج��ت��ه��اد ذي راه��ب ع��ن��د دم��ي��ة

عليه مرجل ثوب يقال: كما الحقق صورة عىل ويش عليه ثوب محقق: (137)
الجند إىل نسبة والجندي: محكمه. النسج محقق ثوب «األساس»: ويف رجل، تصاوير

اليمن. مخاليف أحد وهو
رسيع. أي رسيح: (138)

استقدت وتقول: القصاص، وهو: بالتحريك، القَود من انتقمي، أقيدي: (139)
منه. فأقادني القاتل من اإلمام

شعراء من الشعثاء، أبا ويكنى: مالك، بن وهيب بن هللا عبيد بن عمرو هو (140)
اللسان، خبيث اء هجَّ وكان طبقته، فحول من وليس مطبوع حجازي األموية، الدولة

شعره: ومن

ف��ض��ل ل��ه ف��ل��ي��س ي��وًم��ا ادَّع��ى م��ا س��وى ي��زي��ن��ه ف��ض��ل ل��ل��م��رء ي��ك��ن ل��م إذا
ع��ق��ل ل��ه ول��ي��س ال��ن��ادي ف��ي ي��روع��ك رواؤه ج��م��ي��ًال ض��خ��ًم��ا ال��ف��ت��ى وت��ل��ق��ى
ال��ب��خ��ل ن��ه��ن��ه��ه ال��ض��خ��م م��ا إذا ي��ج��ود م��ه��ذب ع��ن��ه ال��ع��ي��ن ت��ن��ب��و وآخ��ر
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موضع هنا وهو املاء، مسيل عن وارتفع الجبل غلظ من انحدر ما الخيف: (141)
نصيب: قال منًى، عند مكة يف

ال��م��ح��ص��ب ج��م��ار ت��رم��ي م��ن��ى ب��خ��ي��ف س��اع��ة م��وق��ف ب��ع��د ل��ي��ل��ى أر ول��م
ال��م��خ��ض��ب ال��ب��ن��ان أط��راف ال��ب��رد م��ن ب��ه ق��ذف��ت إذا م��ن��ه��ا ال��ح��ص��ا وي��ب��دي

رشًفا فليس الجبل من انحدر ما أن وذلك االختالف؛ الخيف أصل جنى: ابن قال
الشاعر: قال مختلفون، أي أخياف؛ الناس ومنه: لهما، مخالف فهو حضيًضا وال

األدم ب��ي��ت ي��ج��م��ع��ه��م وك��ل��ه��م ال��ش��ي��م ف��ي وش��ت��ى أخ��ي��اف ال��ن��اس

ْهَفَشة بالدَّ وللنساء باملودة لها رضيت قال: البيت هذا عتيق أبي ابن سمع ملا (142)
األصابع. القرصبأطراف والتجميش: اليسري، باليشء والخديعة التجميش والدهفشة: —
ونشأ العرب بني ُولد َمن واإلماء: العبيد من واملولد واألتباع. الخدم القطني: (143)

أوالدهم. مع
املحبوس. املعنى: (144)

الشباب. أول امليعة: (145)
وأرآم. آرام عىل ويجمع الظبية ولد الرئم: (146)

يرصع عريض أديم والوشاح: الخلف. الضلع إىل الخارصة بني ما الكشح: (147)
فيقال: فيه، تفريقه باملرجان: الدر وفصل وكشحيها. عاتقها بني املرأة تشده بالجوهر

الوشاح. غرثى بأنها الهيفاء املرأة وتوصف مفصل، وشاح
مكة. من أميال عرشة عىل موضع كتف: وزن عىل ف َرسِ (148)

إليها يجلسون للقوم تربز متجاهرة أو املحاسن بارزة الجمال: برزة (149)
ويتحدثون.

«األغاني». من ج١ ص٩٩ (150)
الجبل. يف الطريق بالكرس: الشعب (151)

القرب. وهو: الرمس، يف الدافن الرامس: (152)
األنف. وهو: معطس، جمع املعاطس: (153)

وهو: بالكرس، ِنقض جمع واألنقاض: قوة، مفردها الحبل، طاقات القوى: (154)
يربم. ولم فتله يجود لم الذي الحبل
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واملدينة. مكة بني ثنية بالكرس: لفت (155)
ناحية من الحجاز طريق عىل موضع هنا وهو الرياضة، مكان املراض: (156)
بن عثمان موىل بجاًدا معيط أبي بن عقبة بن الوليد لقي وهناك ياقوت: قال الكوفة،

فقال: عثمان، بقتل فأخربه عنه، ريضهللا عفان

ب��ج��اد ق��ب��ل ه��ل��ك��ت أن��ي ل��ي��ت ب��ج��اًدا ب��ال��م��راض الق��ي��ت ي��وم

املفعول. صيغة عىل مصدر فهو الحديث، املحدث: (157)
موعد. غري عىل مصادفة قدر: عىل (158)

وهي: قطوف، جمع والقطف: الحيية. الخفرة وهي: خريدة، جمع الخرائد: (159)
النساء. يف الرتف أثر وذلك السري، البطيئة
واللني. الرفق بالكرس: الرسل (160)

أرسعت. اسبطرت: (161)
البارد. الخرص: (162)

الشابة. الخلق الحسنة الفتاة الخود: (163)
العرص ذلك يف هذا وكان ذيلها، من تفضل التي املختالة بضمتني: الفضل (164)

اللني. الغصن والعسلوج: العيش. ورغد النعمة شارة
والساقني. الذراعني املمتلئة املرأة الالم: بتشديد الخدلجة (165)

اليمني. عىل الحرص معتزمة تحلف لم أنها يريد الضيق، وهو: الحرج، من (166)
متقبض. مشنج: (167)

من لسانه جف الذي الظمآن هو كاملنزوف والنزيف: الشعر. أفرع القرون: (168)
املاء فيها يجتمع الجبل يف النقرة والحرشج: املاء. منع الذي املحموم هو أو العطش،

ويطيب. فيصفو
امرأة عىل العمرة بباب ومررت «األساس»: صاحب قال صغري، إناء التور: (169)
وهو بالتور سمي أو ويردد، يتعاور ألنه بذلك سمي تويرتك؛ أعرييني لجارتها: تقول
عند وتارة هذا عند تارة ألنه التارة من ومأخذه العشاق، بني ويدور يرتدد الذي الرسول

هذا.
الكم. الردن: (170)

للقتل. نفسه وعرض أهدره وبدمه: دمه أشاط (171)

174



املالح أخبار

الطيب أثر والردع: التكوين. املحكمة الساقني املستديرة الحسناء املمكورة: (172)
اللحم، مكتنزة دقيقتها العظام: وجم الطيب. من أخالط أو الزعفران والعبري: الجسد. يف

العربية. ضوابط يف التساهل كثري ربيعة أبي ابن ولكن جماء، يقول: أن والقياس
أو «القاموس»: صاحب قال املسك، نافجة والفأرة تاجر جمع التجر: (173)
هيئة عىل ألنها همزها؛ يجوز أو رائحتها، لفوران فور يف املسك فارة إيراد الصواب
البيت هذا من الشاعر وغرض تهمزها، الهرة فقال: الفأرة؟ أتهمز ألعرابي: وقيل الفأرة،

املذاق. وعذوبة النكهة بطيب املحبوبة ثغر وصف قبله والذي
شجر والسدر: األراك. ثمر من النضيج كسحاب؛ والكباث: تتبع. تَقرو: (174)

النبق.
ذكر له املدينة من ليلة مسرية عىل واد بضمتني: خشب وذو الرقيق. األسيل: (175)

واملغازي. الحديث يف كثري
الصدر. من القالدة موضع وهي: تريبة، جمع الرتائب: (176)

وهي بياًضا، مرشب لون وهو أدمة فيه ما الظباء من واألدم العنق. الجيد: (177)
أي شدن؛ الذي الظبي والشادن: أسمره. أي اللون؛ آدم رجل فيقال: السمرة، اإلنسان يف
الخائف هو والخرق: الشباب. وجنون باملرح العهد أول وهو أمه، عن واستغنى قوي

املتحري.
الجماعة. وهي: بالكرس، حزقة جمع الحزق: (178)

مطاويها الحية: وأثناء املحشو. الفراش وهي: حشية، جمع الحشايا: (179)
التأنيث. عىل تقترص ال كانت إذ مذكًرا وصفها وجرى تثنت، إذا وتضاعيفها

الرشبة وهو: بفتحتني، الَعلل من : وُعالَّ املزج. وهو الشوب من مزجا شيبا: (180)
من واملراد األول، الرشب وهو: بفتحتني، النََّهل يقابل تباًعا، الرشب بعد الرشب أو الثانية
الرشاب. منها ليتألف األولني؛ إىل األخريين إضافة والزنجبيل بالراح واملسك الكافور َعلِّ
زيارة والطروق: أخرى. بعد مرة اإلتيان وهو: االنتياب، من تزورها، تنتابها: (181)
القيلولة، وقت يف الفم بطيب محبوبته يصف والشاعر الظهرية، راحة واملقيل: الليل.
الهجوع. عند عادة تتغري األفواه كانت إذ الصبا قوة عىل أدل هذا ألن الليل؛ هدأة وعند
إذ الرتف عن كناية الضحى: ونئوم بالقصرية. وال بالطويلة ليست َربعة: (182)
الشئون، مختلف من يعنيها بما وصائفها يقوم التي املخدومة املرأة إال الضحى تنام ال

مكسال. لذلك وهي
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تثبته. وتستأنيه: الضيق. والغصص: الخلخال. والفتح: بالكرس الحجل (183)
القطع. والبرت: اإلعياء. من النفس انقطاع البهر: (184)

عروة وبرئ رئاب وبرئ رومة برئ منها باملدينة، أكثرها أماكن لعدة اسم البرئ: (185)
اآلبار. هذه بني من الشاعر يقصد ما بالضبط نعرف ولم غدق، وبرئ
األشعار. يف أراك وذو ياقوت: قال مكة، قرب األراك وادي (186)

القرى وادي إىل طريقان منه يتشعب املدينة أعمال من موضع النقاب: (187)
تسوق. وتحتث: املياه. ووادي

إفرنده. السيف: وأثر القاطع. السيف العضب: (188)
خبري. وَخِرب: الجفوة. النبوة: (189)

ناعس. ومختدر: للعروس. تزين قبة وهي: بفتحتني، حجلة جمع الحجال: (190)
الخمر. رشب به يراد وقد الليل، حديث وهو: السمر، من وسمروا (191)

الحياء. شدة الخفر: (192)
الهالك. بالفتح: الَحني (193)

حسان: قول ومنه النفس، هنا: العرض (194)

وق��اء م��ن��ك��م م��ح��م��د ل��ع��رض وع��رض��ي ووال��ده أب��ي ف��إن

املسك». ريح مثل أعراضهم من «يجري الحديث: يف كما الجسد، به: يراد وقد
املعاداة. وهي: املناوأة، من وناوأكم:

ج٢ القايل» «أمايل ويف ص٢٢٨، ج١ اآلداب» «زهر يف الحديث هذا ورد (195)
هذه يف العبارات اختلفت فقد واحد املحدِّث أن ومع ص١٧٤، ج١ «األغاني» ويف ص٥٠،

بعينه. بنص نتقيد أن غري من بالسياق أنسب رأيناه ما اخرتنا وقد الثالثة، الكتب
قطع. جذ: (196)

مستيقظ. مستنبه: (197)
القذوف. النوى ومثلها: بعيدة، قذف: نوى (198)

الفرزدق. إىل منسوبة فيه وهي األبيات، لهذه يهش لم أنه اآلداب» «زهر يف (199)
أهل من وكان النساء وبني بينه يرتسل وكان القرسي، هللا عبد بن خالد هو (200)

الحاذق. الدليل هو سكيت: وزن عىل والِخرِّيت صباه. يف العبث
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دوارس: مكة. قرب موضع اسم حليات: الربيع. يف القوم منزل املرتبع: (201)
قفر. بلقع: البايل. وهو: دارس، جمع

مات الطائف، طريق يف مكة قرب موضع واملغمس: موضع. اسم الرسح (202)
النكباء: املطر. الوبل: الفيل. صاحب أبرهة دليل كان ألنه يرجم؛ وقربه رغال أبو فيه

وزعزوع. زعزاع وكذلك شديدة، زعزع: وريح الرياح. مهاب عن تنكب التي الريح
به يخبو أن قبل بالحب أرضمه القلب: ونكأ جديد، من أدماه الجرح: نكأ (203)

الوجد.
التفرق. والتصدع: جميع. حي ومثله ومجموع، مجتمع جميع: هوى (204)

الخمر. من الخالص الرحيق: ليصفو. إناء إىل إناء من حوله الرشاب: صفق (205)
زاد الذي وهو املقتول، وبخالف يمزج لم الذي وهو الرصف بخالف املمزوج، املشعشع:

حسان: قال سورته، فذهبت مزاجه

ت��ق��ت��ل ل��م ف��ه��ات��ه��ا — ُق��ِت��ْل��َت — ُق��ِت��َل��ْت ف��رددت��ه��ا ن��اول��ت��ن��ي ال��ت��ي إن
ل��ل��م��ف��ص��ل أرخ��اه��م��ا ب��زج��اج��ة ف��ع��اط��ن��ي ال��ع��ص��ي��ر ح��ل��ب ك��ل��ت��اه��م��ا

القطيعة. الرصم: املبغضون. الكاشحون: (206)
املصون. املودع: الوصف. وهو: النعت، من للمجهول مبني فعل تنوعتن: (207)

الوصف. يف املبالغة اإلطراء: (208)
كما مًعا بهما البيت روي وقد مولع، موزع: فهاج. أغراه فاسترشى: أرشاه (209)

«أماليه». يف القايل ذكر
والجنون. النزق من فيه ما وأولياء إخوانه هم الصبا: أشياع (210)

يقبح. يشنع: (211)
كاهله عىل مقدمه ألقى ثم طرفيه، فعقد كساء أخذ إذا وتكفله: البعري اكتفل (212)
بالكرس. الكفل الكساء ذلك واسم والسنام، العقدة بني ركب ثم عجزه عىل ومؤخره

الطالب. الباغي:
وحافر عليه، الدبر آثار فكثرت الركوب أنهكه موقع: بعري أسوق. أزجي: (213)

سنابكه. فقطعت الحجارة وقعته موقع:
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إليها، الناظرين عن شيئًا فتسرت تتقنع فال بجمالها، مدلة وجوه أنها يريد (214)
ناقته: يصف قال إذ رضار؛ بن اخ الشمَّ املعنى هذا إىل أشار وقد

ال��م��ح��ب��را ال��رداء ال��ح��س��ن م��ن أط��ارت م��دل��ة ذراع ذراع��ي��ه��ا ك��أن

اإلعياء. وهو: الكالل، من ، أكلَّ أخرى: رواية ويف عنه، ذهب بعريه: أضل (215)
أرسع. أوضع:

ممرع: األرض. من ارتفع ما وهي: ربوة، جمع الربى: سهل. دميث: (216)
مخصب.

أخبار يف «األغاني» من عرش التاسع الجزء يف هند مع عمر قصة وردت (217)
االختالف. بعض أثبتناه عما يختلف آخر طريق من القرسي خالد

خلت. أقوت: (218)
مفردها صفوف، أسطار: بياًضا. لونها أرشب التي وهي أدماء جمع أدم: (219)

مقبل: ابن قال سطر،

ن��خ��ال س��اع��ة م��ن اآلل ح��زاه��ا م��ا إذ زه��اءه��ا ت��خ��ال س��ط��ر ظ��ع��ن ل��ه��م

جؤذر، جمع الجآذر: وغريها. والنساء الظباء من القطيع بالكرس: الرسب (220)
الوحشية. البقرة ولد وهو:

يحاك. ثم يصبغ ثم غزله يعصب الربود من رضب العصب: (221)
والرضب: الربق. وميض أسنانها غروب كأن وتقول: ماؤها، األسنان: غروب (222)

سال. مار: األبيض. العسل
األرض. من ارتفع ما والحزن: يتبع. يقرو: (223)

اندفع. السيل: ومار األقدام. منه تزل الذي هو الزل: سيل (224)
أحًدا، يلقني ال دياًرا: يؤنسن ما الغصن. وهو: بالتحريك، فنن جمع األفنان: (225)

أحد. فيه ليس وديور: ودوري وديار داري به ما ويقال:
صادفنا. وافقنا: (226)
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اسم وهو الوادي، منحدر من وارتفع الجبل حزونة من انحدر ما النعف: (227)
األحوص: فيه يقول الذي سويقة، ونعف ميارس، ونعف وداع، نعف منها: أماكن، لعدة

ع��زم��ا وال ص��ب��ًرا س��ل��م��اك م��ن ل��ق��ل��ب��ك س��وي��ق��ة ن��ع��ف أي��ام ت��رك��ت وم��ا

وهو محرس، نعف يريد أنه واملرجح يقصده، الذي النعف ربيعة أبي ابن يعني ولم
ثانية: كلمة من بقوله عينه فقد وعرفة، مكة بني موضع

ال��م��ع��رض��ا ت��ع��رف��ي��ن ه��ل ل��ف��ت��ات��ه��ا م��ح��س��ر ن��ع��ف ب��ال��ن��ع��ف وم��ق��ال��ه��ا
ي��ن��ق��ض��ا ل��ن ل��ي: وق��ل��ت رض��ي��ت ح��ت��ى ع��ه��ده م��واث��ق أع��ط��ى ال��ذي ه��ذا

بأداته. الناقة رحل وهو: كور، جمع واألكوار:
للصيد. الخروج إىل إشارة البازي وحمل الصقور، من رضب البازي: (228)

باألعنَّة. حبسناها ركائبنا: عنَّنا (229)
الشعر يف عيب وهو «زار»، كلمة وكذلك تكررت «مار» كلمة أن يالحظ (230)
من القدماء ومن الشاعر، مادة ضعف عىل لداللته تستقبحة والعرب اإليطاء، يسمى:
ينبغي أنه عىل كثر، إذا إال يستقبحه ال من ومنهم املولدين، عىل وحرمه للعرب أجازه
واللغة الشعر ضوابط يف يتسامح ما كثريًا ربيعة أبي ابن أن من إليه أرشنا ما نذكر أن

األموي. العرص شعراء كأكثر
عمر؟! سيدنا يا الكواكب أخبار هي وما (231)

البغل. صوت والشحاج: شاحج، جمع شحج: (232)
رون. امُلَعمَّ ومنه: للمجهول، مبني وهو طويًال عاش ر: ُعمِّ (233)

إذ نَُصيٍِّب حرية يف يقع ال حتى محبوبته حياة وفق حياته تكون أن يتمنى (234)
يقول:

ب��ع��دي ب��ه��ا ي��ه��ي��م ذا م��ن ح��زنً��ا ف��وا أم��ت ف��إن ح��ي��ي��ت م��ا ب��دع��د أه��ي��م
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«األغاني»: رواه كما سلف فيما أثبتناه وقد ليبسك، طبع الديوان رواية هذه (235)

ت��ب��ت��رد وت��ع��رت ي��وم ذات ل��ه��ا ل��ج��ارات ق��ال��ت ول��ق��د

األول. املعنى واملراد كبده، به ليربد رشبه أو بارًدا، عليه صبَّه املاء: وابرتد
ورقة برد وهو: بالتحريك، الشنب من واألشنب: اللينة. الناعمة املرأة الغادة: (236)
والربد األسنان. به تشبه أبيض زهر وهو: األقحوان، جمع واألقاحي: األسنان. يف وعذوبة

الغمام. حب بالتحريك:
كما كلها اسودادها هو أو سوادها شدة مع العني بياض شدة الحور: (237)
مالت كفرح: وغيد امليل، والغيد: له. يستعار وإنما اإلنسان يف يكون وال الظباء، يف
الناعم النبات: من واألغيد تمايلت، وتغايدت: لينًا، املتثنية والغيداء: أعطافه، والنت عنقه

واللني. النعومة من يتهادى الذي هو األغيد: واإلنسان املتثني،
صميم هو أو الحر، القيظ: يشء. كل من الناعم الرخص بالفتح: الطَّفل (238)

حره. اشتد اليوم: وقاظ الصيف،
الربد. الرصد: (239)

القصاص. القود: (240)
والشاعر جيد، رقيق ثوب والسابري: كذلك. تنبت املستوية القناة الصعدة: (241)

رقيق. ثوب يف تتمايل قناة بأنها محبوبته يصف
السواحر، وهن: اْلُعَقِد﴾، ِيف اثَاِت النَّفَّ َرشِّ ﴿ِمن االستعاذة: القرآن يف جاء (242)
السحر بهذا وأنه سحرته أنها يحدثنا والشاعر الرقية، عند يكون العقدة يف والنفث
من وهذا فيه، من املصدور ينفث ما بالضم: والنفاثة النفخ، والنفث: جذالن، مغتبط

الشيطان. نفث من الشعر يرون وكانوا شعره، من فالن: نفاثات
ص٨٥. ج٦ (243)

مقتول. معمود: (244)
الربذة. حمى أخيلة بني واد بقر: ذو (245)
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العرب قالته بيت أي ليلة: ذات ألصحابه امللك عبد بن يزيد بن الوليد قال (246)
جميل: قول بعضهم فقال أغزل؟

ف��ي��ع��ود ف��ارق��ت��ه��ا إذا وي��ح��ي��ا ل��ق��ي��ت��ه��ا م��ا إذا م��ن��ي ال��ه��وى ي��م��وت

ربيعة: أبي بن عمر قول آخر وقال

م��وج��ودا! ل��ي��س م��ا ي��ب��ت��غ��ي ب��غ��ي��ة ذو ت��ك��ل��م��ن��ي ال أم��س��ي ح��ي��ن ك��أن��ن��ي

بهذا! وهللا حسبك الوليد: فقال
الهالك. عىل املرشف املرض الشديد هو كاملوقوذ: الوقيذ (247)

مثيل. لها ليس أنه املراد (248)
بوالق. طبع ص٣٦ (249)

املراس. صعبة عصيبة أجنبية: (250)
جنبات يف مكة قرب موضع والنقع: والطائف. مكة بني موضع الوتائر: (251)

يقول: إذ العرجي ذكره الطائف،

ت��م��ي��م ب��ن��ي أخ��ت ال��ن��ق��ع ب��أع��ل��ى ظ��ه��را ل��ق��ي��ت وال��ب��الء ل��ح��ي��ن��ي
ع��م��ي��م خ��ل��ق م��ن ال��خ��د أس��ي��ل م��ن��ه��ا ع��ي��ن��اي رأت أن ف��ل��م��ا
ال��س��ق��ي��م ع��ل��ى ال��ع��ائ��دات ح��ن��و ع��ل��ي��ه��ا دون��ي أت��راب��ه��ا ح��ن��ى

العرج. هو أو امليش يف الغمز الظلع: اإلعياء. الكالل: (252)
سليم. بني ديار من السوارقية بجنب بلد وقيل: مكة، قرب موضع األخباب: (253)

بلله. الدمع: وأخضله
ثم يومني، وتدع يوًما تأخذ الحمى بالكرس: والربع الزمه. الداء: خامره (254)

الرابع. اليوم يف تجيء
ورماه بالهجر، نطق أي: أهجر، أكثر من ويقال: الفحش، بالضم: الهجر (255)

فحش. فيها التي الكلمات والهاجرات: بالفواحش، واملهجرات: بالهاجرات
وتقنع. العصابة شد الذي املتعصب: (256)
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واملمطرة واملمطر السواد. وهي الدهمة من الفرس، بها يريد الدهماء: (257)
املطر. من به ى يُتوقَّ صوف ثوب بكرسهما:

مواضع، لعدة اسم وهو الحىص، دقاق فيه الواسع املسيل األصل: يف البطحاء (258)
مكة. من أميال ثمانية عىل مكان يأجج: مكة. بطحاء منها:

الفساد. عىل املحرض املحرش: (259)
الجميلة. بالضم: الحسانة (260)
الطيب. من رضب الخلوق: (261)
بعيد. فرق سحيق: بون (262)

املغنون. أضافه بل عمر شعر من ليس البيت هذا أن «األغاني» صاحب ذكر (263)
وما متعددة، صور وعىل مختلفة طرق من روي عباس ابن مع عمر حديث (264)

الحديث. ذلك صور أوضح هو أثبتناه
وطلوع الفجر ظهور بني الوقت وهما والبكرة الغدوة من فمبكر: غاد (265)
أتاه وباكورة: وابتكر، وبكَّر، بكوًرا، وفيه وإليه عليه بكَّر «القاموس»: ويف الشمس،
يف يسري الذي والرائح: كان. وقت أي يف إليه أبكر فقد يشء إىل بادر من وكل بُكرة،
شدة وهي: الهاجرة، يف يسري الذي ر: واملهجِّ الليل. إىل الزوال من أو العيش وهو الرواح

الحر.
العذر. تظهر تعذر: (266)

وارعوى العقل. وهي أيًضا بالضم نهية جمع ويكون العقل، بالضم: النهى (267)
غيه. عن أقرص الرجل:

ال ألنه بالنمر؛ التشبه من مأخوذ األصل يف والفعل ويثور، يغضب يتنمر: (268)
غضبان. متنكًرا إال يُلقى

باغضه. وشاحنه: العداوة، والشحناء: عليه. أمر أو به أنزل ببيتها: أُِلمُّ (269)
يذاع، ويشهر: الرسالة. وهي: ومألكتي، ألوكتي إليها احمل إليها: ألكني (270)

ومشهر. وشهري مشهور فهو وشهره واشتُِهر به واشتهر بكذا ُشهر يقال:
السيل، يندفع حيث املاء مجرى األصل يف واملدفع موضع، اسم أكنان: مدفع (271)

لبيد: قول يف الريان مدافع ومنه مدافع، عىل ويجمع

س��الم��ه��ا ال��وح��ي ض��م��ن ك��م��ا خ��ل��ًق��ا رس��م��ه��ا ع��ري ال��ري��ان ف��م��داف��ع
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«قفي الديوان: ويف البيت، هذا من األول الشطر «األغاني» صاحب روى هكذا (272)
املتقدمون عرفها إذ أصح «األغاني» رواية أن والظاهر تعرفينه»، هل أسماء فانظري
… عينه بها لتفقأ إال بمدراها إليه أشارت كانت إن طالق امرأته يز: ُجمَّ قال حيث كذلك

إلخ.
الوصف. والنعت: الثناء. حسن اإلطراء: (273)

الحر. شدة وهي: الهاجرة، يف السري والهجر: إرساعه. الرسى: نصُّ (274)
الربد. وهو: بالتحريك، الَخَرص يصيبه ويخرص: الشمس. تصيبه يضحى: (275)
الصحراء وهي: فالة، جمع والفلوات: القطع. وهو: الجوب، من أرض: جواب (276)

الواسعة.
الجميل. املحسن املحرب: (277)

التكليف. والتجشيم: والجحفة. قديد بني موضع فسكون: بفتح دوران ذو (278)
حذر. عىل شفا: عىل (279)

الخشونة. وهي: الوعورة، من واألوعر: الحاجة. اللبانة: (280)
الفارس أعور يقال: ظاهر، ومعور: الفضاء. والعراء: الفتية. الناقة القلوص: (281)

للرضب. خلل موضع منه بدا إذا
ومصادرها: عليها، اإلقبال طرق األمور: وموارد املورد، يقابل املصدر: (282)
له قدر إذا يصدر كيف يدري ال حريان بات كيف يذكر والشاعر عنها، االنرصاف مسالك

الورود.
امللتمس: قال الطيب، من رويت التي البالغة الريح هي الريا: (283)

ص��ال��ب��ه ألق��ل��ع ري��اه��ا ت��ن��ش��ق م��دن��ًف��ا ب��خ��ي��ب��ر م��ح��م��وًم��ا أن ف��ل��و

نار. جمع أنؤر: (284)
للتعدية، ال للمبالغة والتضعيف نام، ونوِّم: بيوتهم. إىل عادوا الرعيان: روح (285)

مقبل: ابن قول ومثله

ال��خ��ط��م ف��ي س��ج��وًدا ال��ط��رف خ��ش��ع س��اع��ة ون��م��ن��ا ن��وِّم��ن ث��م

بالليل. يتحدثون الذين ر: والُسمَّ
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مائل. وأزور: الحية. كغراب: الحباب (286)
الحزن. قهرها تولَّهت: (287)

للرقباء. هدًفا كان إذ عرس يرسه أن تريد (288)
البالغة» «أساس ويف القلب، بالضم: والرُّوع قلبها، هدأ روعها: أفرخ (289)

قال: الفرخ، من البيضة خلو الهم من قلبك خال أي روعك: «أفرخ للزمخرشي:

ب��اط��ل��ه ال��روع أك��ث��ر أف��رخ ال��روع م��ن ن��زوة ب��ك ن��زا إن ل��ل��ف��ؤاد وق��ل

يتوقعه ما زوال يريد أن فوجهه بالفتح، رواه فيمن َروعك أفرخ وأما ظاهر. وهذا
أمنا.» الرَّوع انقلب ذلك زال وإذا املرتاع،

وهو: بالتحريك، الَفَلج من وأفلج: مفلج وثغر الرائحة. ساطع ذكي: مسك (290)
وتحزيز حسنه وهو: أرش، فيه ومؤرش: َوبَِريُقه. ماؤه الثغر: وغرب األسنان. بني ما تباعد

أطرافه.
األسنان. به تشبَّه أبيض زهر األقحوان: (291)

هو والجؤذر: الشجر. الكثري املوضع والخميلة: وتكرس. رقة يف تنظر ترنو: (292)
الوحشية. والبقرة الظبية ولد
تغيب. تتغور: (293)

يف ذكره ورد وقد رضوى، مقابل جبل وقيل: واملدينة، مكة بني ثنية عزور: (294)
يقول: إذ أخرى؛ له رائية

ع��زوِر دون ال��ذي وال��ق��ص��ر ال��ن��خ��ل ذرى ل��ن��ا ب��دا ع��ن��ا ال��ف��ج��ر أض��اء ف��ل��م��ا
ف��ن��ش��ه��ِر ال��ع��ي��ون ت��ع��رْف��ن��ا نُ��َر م��ت��ى ف��إن��ن��ا ال��ط��ري��ق زل اع��ت��زل ف��ق��ل��ت:

حمرة. بياضه تعلو الذي هو األشقر: (295)
بالعدوان. أجاهرهم أباديهم: (296)

املأثور. الحديث ومنه: يُنَْقل، يؤثر: املبغض. الكاشح: (297)
دعبل: قال املفعول، اسم وزن عىل جاء مصدر فهو تأخر، متأخر: (298)

م��ت��ق��دَّم وال ع��ن��ه ��ر م��ت��أخَّ ل��ي ف��ل��ي��س أن��ت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��ف
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من وأحرص: رسبه. وخال األسري أطلق ومنه: الطريق، بالفتح: الرسب (299)
للخالص. العمل يف الحيلة سعة هنا: الرسب رحب من واملراد الضيق، وهو: الحرص،

الحزن. وهي الكآبة، من كئيب: (300)
الديباج. الدمقس: (301)

يذيع. يفشو: (302)
التي هي واملعرص: ثديها. نهد التي هي والكاعب: س. الرتُّ واملجنة: املجن (303)

وأدركت. الشباب تمام بلغت
وخلََّفه. فيه سار وجاوزه: وأجازه املوضع جاز (304)

غيه. عن رجع الرجل: وارعوى صنع. ما يبايل وال يهتم ال الذي السادر: (305)
هكذا: فرواه البيت هذا الفاريسُّ عيلٍّ أبو حرف (306)

ت��ن��ظ��ر ح��ي��ث ال��ه��وى أن ي��ح��س��ب��وا ك��م��ا ف��اح��ب��س��ن��ه ج��ئ��ت��ن��ا إم��ا وط��رف��ك

فقال: مالك ابن فتعقبه الياء، فحذفت «كيما» أصلها «كما» إن يقول: أن له ليصح
املعنى، يف بكي لشبهها بها الفعل ونصب الكافة، وما التعليل كاف هي بل تكلف، هذا

جميل: بقول يذكر تحريفه بعد البيت وهذا

ي��ت��ب��ص��ر ل��م��ن ب��اد ال��ه��وى ف��زي��غ ف��اح��ف��ظ��ن��ه ج��ئ��ت��ن��ا إم��ا وط��رف��ك
أس��ت��ر ذل��ك إن ب��ب��غ��ض وظ��اه��ر ت��خ��اف��ه��ا ع��ي��نً��ا الق��ي��ت إذا وأع��رض

و«حواشيه». «املغني» يف الكاف حرف راجع
همدان. يف قبيلة أو فحل، وهو أرحب، إىل نسبة األرحبيات: (307)

الريا. ومثله الطيبة، الرائحة النرش: (308)
السري. أضواه الذي واملتجرس: الشحم. : والنيُّ القوية. الصلبة الناقة العنس: (309)
يرضع. لئال الجدي فم يف يجعل وعود الرسير، بها يضبب خشبة الشجار: (310)

شقه. باملنشار: الخشب وأرش املرقق، واملؤرش:
الخايل. القفر وهو: بسبس، جمع والبسابس: الفالة. املوماة: (311)

دبغه. يف يبالغ لم أو يدبغ، لم الجلد الخام: (312)
قاطعة. مغالة: (313)
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الرتاب األصل: يف والقليب ، الطوىِّ فهي طويت فإذا ، الطيِّ قبل البرئ القليب: (314)
حتى وأفسدها كبسها إذا الركية عني عور قولهم: من املطموس، املعور: والقليب املقلوب،

منعته. إذا املاء عن عورته قولهم: من املمنوع، هو أو املاء، نضب
واملنجاة. امللجأ املعرص: (315)

املقدار. القاب: (316)
السؤر من أبقاه، وأسأره: الباقي، واملسأر: قدره. بالكرس: وقيده الكف قدى (317)
يهرمها ولم الشباب جاوزت التي للمرأة ويقال والفضلة، البقية وهو: فسكون، بضم

ثور: بن حميد قال لسؤرة، فيها إن الكرب:

ق��اع��د وه��ي س��ؤرة ف��ي��ه��ا ال��ك��ي��س م��ن إزاره��ا ت��ح��ل م��ا م��ع��اش إزاء

وردته، املاء: يف الناقة ورشعت لإلنسان. كالشفة للبعري وهي مشفر، جمع واملشافر:
الشاربة. مورد وهي: الرشيعة، من

عريًضا ينسج سري بالكرس: والنسع الحبل. والرشاء: الضخم. الَقَدح القعب: (318)
الجلد. واألديم: نسعة. منه: والقطعة الرحال، به تشد النعال أعنة هيئة عىل
شمه. إذا واستافه سافه يقال: الشم، وهو: السوف، من سافت: (319)

الشوى: الخرص، الكشح: العذري. األسود بن نبيه وهو علم، اسم نبيه: (320)
األطراف.

معروفهم. ابتغاء الناس ينتابون الذين الصعاليك الُهالك: (321)
اء َكسَّ جمع كس: القصرية. وهي والفتح: بالكرس زعنفة جمع الزعانف: (322)
الثعل من وأثعل ثعالء جمع ثعل: األسنان. قرص وهو: بالتحريك، الكسس من وأكس

املنابت. اختالف مع سن تحت سن دخول أو سن زيادة وهو: بالتحريك،
الهدب. الخمل: (323)

الظهور رقش األلوان غرب القطا من رضب «القاموس»: يف كما الكدري، (324)
الحلوق. صفر

وضحول أضحال عىل ويجمع له، عمق ال األرض عىل القليل املاء الضحل: (325)
وضحال.
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االعرتاف عىل حملهم وكيف عرصه، شعراء يف ربيعة أبي بن عمر أثَّر كيف القارئ عرف
من خَلفه فيمن أثر كيف نعرف أن الخري فمن النسيب، مذاهب يف عليهم بتفوقه

الشعراء.
الرواة إليه فأضاف عرصه، شعراء عىل غلب ألنه بعده؛ من َخلف من عيَّنا وإنما

امِلالح. حوار يف بطابعه، وُطِبَعْت بميسمه، ُوِسَمت التي القصائد أكثر
كنا وإن القدماء، من ربيعة أبي ابن به تأثر من معرفة نحاول أن طبيعيٍّا وكان
يف فجاراه القيس؛ بامرئ تأثر أنه اآلن فلنذكر الثالثة، املحارضة يف ذلك إىل أملعنا قد
أعواد َهرص يف والحب الصبا ومطاوعة األحراس، ومدافعة الليل، حوادث عن الحديث

الحسان.
بقول واألسلوب الغرض يف يذكرنا ربيعة أبي ابن شعر من مرَّ ما أكثر أن الحق ويف

القيس: امرئ

ُم��ع��َج��ِل1 غ��ي��ر ب��ه��ا ل��ه��و م��ن ت��م��تَّ��ع��ت ِخ��ب��اؤه��ا ي��راُم ال ِخ��دٍر وب��ي��ض��ة
م��ق��ت��ل��ي2 يُ��س��رُّون ل��و ِح��راًص��ا ع��ل��يَّ وم��ع��ش��ًرا إل��ي��ه��ا أح��راًس��ا ت��ج��اوزت
��ل3 ال��م��ف��صَّ ال��وش��اح أث��ن��اء ت��ع��رُّض ت��ع��رض��ت ال��س��م��اء ف��ي ال��ث��ري��ا م��ا إذا
ال��م��ت��ف��ض��ِل4 ِل��ب��س��ة إال ��ت��ر ال��سِّ ل��دي ث��ي��اب��ه��ا ل��ن��وم ن��َض��ت وق��د ف��ج��ئ��ت
ت��ن��ج��ل��ِي5 ال��غ��واي��ة ع��ن��ك أرى إن وم��ا ح��ي��ل��ٌة ل��ك م��ا ال��ل��ه ي��م��ي��ن ف��ق��ال��ت:
��ل6 م��رحَّ ِم��رٍط ذي��ل أثَ��َريْ��ن��ا ع��ل��ى وراءن��ا ت��ج��رُّ أم��ش��ي ب��ه��ا خ��رج��ت
ع��ق��نْ��َق��ِل7 ِح��ق��اف ذي َخ��بْ��ت ب��ط��ن ب��ن��ا وان��ت��ح��ت ال��ح��ي س��اح��ة أَج��زن��ا ف��ل��م��ا
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ال��م��خ��ْل��َخ��ِل8 ريَّ��ا ال��ك��ش��ح ه��ض��ي��م ع��ل��يَّ ف��ت��م��اي��ل��ت رأس��ه��ا ب��ف��وَدْى ه��ص��رت
ك��ال��س��ج��ن��ج��ِل9 م��ص��ق��ول��ٌة ت��رائ��ب��ه��ا م��ف��اض��ة غ��ي��ر ب��ي��ض��اء م��ه��ف��ه��ف��ٌة
ال��م��ح��ل��ِل10 غ��ي��ر ال��م��اء ن��م��ي��ر غ��ذاه��ا ب��ُص��ف��رٍة ال��ب��ي��اض ال��م��ق��ان��اة ك��ب��ك��ر
م��ط��ِف��ِل11 وج��رة وح��ش م��ن ب��ن��اظ��رة وت��ت��ق��ي أَس��ي��ل ع��ن وت��ب��دي ت��ص��دُّ
ب��م��ع��طَّ��ِل12 وال ن��ص��ت��ه ه��ي إذا ب��ف��اح��ٍش ل��ي��س ال��ري��م ك��ج��ي��د وج��ي��د
ال��م��ت��ع��ث��ك��ِل13 ال��ن��خ��ل��ة ك��ق��ن��و أث��ي��ث ف��اح��ٍم أس��ود ال��م��تْ��َن ي��زي��ن وف��رع
وم��رس��ِل14 م��ث��نٍّ��ى ف��ي ال��م��َداَرى ت��ض��ل ال��ُع��ل��ى إل��ى م��س��ت��ش��زرات غ��دائ��ره
ال��م��ذل��ِل15 ال��س��ق��يِّ ك��أُن��ب��وب وس��اٍق ��ٍر م��خ��صَّ ك��ال��ج��دي��ل ل��ط��ي��ٍف وك��ش��ٍح
ت��ف��ض��ِل16 ع��ن ت��ن��ت��ط��ق ل��م ال��ض��ح��ى ن��ئ��وم ف��راش��ه��ا ف��وق ال��م��س��ك ف��ت��ي��ت وتُ��ض��ح��ي
إْس��ِح��ِل17 م��س��اوي��ك أو ظ��ب��ي أس��اري��ع ك��أن��ه ش��ث��ن غ��ي��ر ب��رخ��ص وت��ع��ط��و
م��ت��ب��ت��ل راه��ب ُم��ْم��َس��ى م��ن��ارة ك��أن��ه��ا ب��ال��ع��ش��اء ال��ظ��الم ت��ض��يء
وم��ج��وِل18 درع ب��ي��ن اس��ب��ك��رَّت م��ا إذا ص��ب��اب��ًة ال��ح��ل��ي��م ي��رن��و م��ث��ل��ه��ا إل��ى
ب��م��ن��س��ِل19 ه��واه��ا ع��ن ف��ؤادي ول��ي��س ال��ص��ب��ا ع��ن ال��رج��ال ع��م��اي��ات ت��س��لَّ��ت
م��ؤت��ل20 غ��ي��ر ت��ع��ذال��ه ع��ل��ى ن��ص��ي��ح رددت��ُه أَْل��َوى ف��ي��ك خ��ص��م ُربَّ أال

أستاذنا ولكن القيس، امرئ محاكاة يف ربيعة أبي ابن جرى املنهج هذا فعىل
أبي ابن حاكى الذي هو القيس امرأ أن فيقرر القضية؛ يعكس حسني طه الدكتور
بن بعمر تأثر إسالميٌّ شاعر وضعه منحول، القيس امرئ شعر أن يفرتض إذ ربيعة،
الغراميِّ القصص من النحو هذا أن وعنده والتقليد، املحاكاة وأجاد فحاكاه، ربيعة أبي
من وأن أحد، فيه ينازعه ولم احتكاًرا، احتكره قد ربيعة أبي بن عمر فن هو الشعر يف
هذا عنه ويُعرف األسلوب، هذا فيه ويتخذ الفن، هذا إىل القيس امرؤ يسبق أن الغريب
ربيعة أبي ابن أن إىل النقاد من أحد يشري وال فيه فيقلده ربيعة أبي ابن يأتي ثم النحو،
الشعراء من طائفة يف القيس امرئ تأثري إىل أشاروا قد أنهم مع القيس، بامرئ تأثر قد
الذي الغزل من الفن هذا منشئ هو القيس امرؤ يكون أن يبعد وأنه الوصف، أنحاء يف
له يُعرف وال الشعرية ربيعة أبي ابن شخصية كوَّن والذي ربيعة، أبي ابن عليه عاش

ذلك.21
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بني املودة تََقاُرض فكرة عرصه شعراء يف أذاع ربيعة أبي ابن أن يُالحظ وقد
يقول: إذ العرجي،22 شعر يف ذلك يكون ما وأظهر املحبني،

ث��ب��ي��ر23 دون ��ف��ح ب��ال��سَّ ول��ه��ا ل��ن��ا م��وق��ًف��ا أن��س ال ِم��ْألش��ي��اء أنْ��َس وم��ا
غ��زي��ِر24 ي��ج��فُّ ال دم��ع س��واب��ُق ج��ي��ب��ه��ا ب��لَّ وق��د َوه��نً��ا ق��ول��ه��ا وال
ب��ه��ج��ي��ِر؟25 رائ��ح أو غ��د غ��داة ب��اك��ٌر أن��ك َخ��بَّ��رَت ال��ذي أأن��ت
ب��ي��س��ي��ِر غ��ب��ت��ه ي��وم ب��ع��ض وم��ا أغ��ي��ب��ُه ش��ه��ر ب��ع��ض ي��س��ي��ٌر ف��ق��ل��ت:
أم��ي��ري ه��واِك ف��ي ح��ب��ل��ي ون��ازع��ت إل��ي��ك��ُم ال��ع��اذل��ي��ن ع��ص��ي��ت أح��ي��ن
ض��م��ي��ري ال��ل��س��ان ي��خ��ف��ي ب��م��ا وب��اح ك��ل��ه��م األق��ارُب ف��ي��ك وب��اع��دن��ي
ف��ق��ي��ر: ال��زم��ان ط��ال ول��و إل��ي��ه��ا ال��ه��وى ��ه ش��فَّ ام��رٍئ ق��ول ل��ه��ا وق��ل��ت
ب��ص��ب��وِر ف��اع��ل��م��ي ع��ن��ك��م ال��دار ب��َي ن��أْت أو ال��دار ب��ك ش��طَّ��ت إن أن��ا ف��م��ا

يف ربيعة أبي بن عمر مسلك َسَلك شاعر عن طويًال بحثنا أننا فنذكر ولنرجع
أمية بني أيام آخر شهد الذي برد، بن بشار غري يقاربه من نجد فلم النساء، مخاطبة
محاورة يف ربيعة أبي ابن منهج من قرب بشار شعر ففي العباس، بني دولة وصدر
املجدولة املرأة من ية الِحسِّ الجوانب وصف يف تأنُّق كذلك وفيه امِلالح، إىل والتودد الغواني

يقول: الذي وهو الجبني، املرشقة الخْلق،

ت��ب��ت��س��م إذ ل��ك وج��ه��ه��ا ف��ي ب ال��ش��ب��ا م��اء ي��ض��ح��ك وب��ي��ض��اء
ال��ص��ن��م م��ث��ل ب��ح��وراءَ أَط��ْف��َن زرن��ه��ا إذا ال��ع��ذارى رواء
ال��م��س��ت��ل��ِم ال��ح��َج��ر ي��م��س��ح ك��م��ا أرك��ان��َه��ا ف��ي��م��َس��ْح��ن يَ��ُرح��ن

من بقوله يذكرنا وهو الجمال، عبادة من نفحة وسهولته يُْرسه عىل الشعر هذا ويف
ثانية: كلمة

ب��إرع��اد ال��رائ��ي ح��ش��ا وت��س��ت��ف��زُّ ُخ��ل��ق��ت م��ا ُح��س��ن م��ن ب��ت��س��ب��ي��ح��ة تُ��ل��َق��ى
ب��م��رص��اد وج��ه ج��ارح��ٍة ف��ك��ل لُ��ؤل��ؤٍة م��اء م��ن ُص��وِّرت ك��أنَّ��م��ا
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وصل: ليلة عن فيها يتحدث أخرى كلمة من وقوله

وت��دوُر ع��ي��ن��ه��ا ب��س��ح��ٍر ت��م��ور ال��ح��ش��ا م��ه��ض��وم��ة األرداف ��ة وُم��ْرت��جَّ
ت��ط��ي��ُر ال��ع��ال��م��ي��ن ق��ل��وب وك��ادت ص��ب��اب��ًة ع��ل��ي��ك ص��بَّ��ت ن��ظ��رت إذا
وس��ت��ور ح��اج��ب دون��ي ال��ص��ب��ح إل��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��م��اء ي��خ��ل��ص ال ب��ه��ا خ��ل��وت

قال: ملا بشاًرا أن اآلداب» «زهر صاحب وذكر

ج��رح��ا وإن ت��غ��لِّ��ظ��ه ق��وٌل م��خ��بَّ��أة م��ن ي��ؤي��س��نَّ��ك ال
ج��م��ح��ا ب��ع��دم��ا ي��م��ك��ن وال��ص��ع��ب م��ي��اس��رة إل��ى ال��ن��س��اء ُع��س��ر

إليه! السبيل ل ويسهِّ الفجور، عىل النساء يحرِّض وقال: فغاظه، املهديَّ ذلك بلغ
وأي بشعره، النساء فتن قد املؤمنني، أمري يا الحمريي: منصور بن يزيد خاله له فقال

قوله: مثل إىل تصبو ال امرأة

ال��ب��ص��ر؟! م��ك��ف��وف ال��ن��ع��ت يُ��ج��ي��د ه��ل ل��ه��ا ن��ع��ت��ي م��ن ف��ط��م��ة ع��ج��ب��ت
وق��م��ر وك��ث��ي��ب غ��ص��ن ب��ي��ن ق��س��م��ت وث��الث ع��ش��ر ب��ن��ت
ال��درر ب��ي��ن م��ن ال��ت��اج��ر م��ازه��ا م��ك��ن��ون��ٌة ب��ح��ري��ٌة ُدرٌَّة
ال��خ��ط��ر رك��اب ال��ك��ف َول��وع م��ن وي��ل��ت��ي وق��ال��ت: ال��دم��ع أذرت
ان��ت��ث��ر ح��ت��ى ح��لَّ��ه ووش��اح��ي لُ��ع��ب��ي ه��ذا ب��دَّد ��ت��ا أُمَّ
ال��وط��ر ن��ق��ض��ي خ��ل��وة ف��ي ع��لَّ��ن��ا ��ت��ا أُمَّ ي��ا م��ع��ه ف��دع��ي��ن��ي
ُم��س��ت��ع��ر ك��ج��ن��ون واع��ت��راه��ا ت��ض��رب��ه��ا خ��ل��وة ف��ي أق��ب��ل��ت
ق��ط��ر ال��ك��ح��ل غ��س��ل ع��ي��ن دم��ُع أح��س��ن��ه م��ا وال��ل��ه ب��أب��ي
ال��س��ه��ر؟ ط��ع��م م��ا ال��ي��وم: وس��ل��ون��ي وي��ح��ك��م ُه��بُّ��وا ال��نُّ��وام أي��ه��ا

التائية: هذه منها ذلك، يف أشعاًرا فقال يتغزل، أال املهدي فأمره

ف��دي��ت��ْه ج��اري��ة وج��ه م��ن رأيْ��تُ��ْه ح��س��نً��ا م��ن��ظ��ًرا ي��ا
ط��وي��ت��ه26 وق��د ال��ش��ب��اب ث��وب ت��س��وم��ن��ي إل��يَّ َل��َم��َع��ت
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ن��وي��ت��ْه وال غ��درت إن م��ا م��ح��م��ٍد ربِّ وال��ل��ه
اب��ت��غ��ي��ت��ه وم��ا ال��ب��الء ع��رض ورب��م��ا ع��ن��ك أم��س��ك��ت
أب��ي��ت��ه ش��ي��ئً��ا أب��ى وإذا أب��ى ق��د ال��خ��ل��ي��ف��ة إن
ب��ي��ت��ه؟! وأي��ن غ��دوت إذا ـ��ب ال��ح��ب��ي��ـ ب��ي��ت وي��ش��وق��ن��ي
ق��ل��ي��ت��ه وم��ا ع��ن��ه ف��ص��ب��رت دون��ُه ال��خ��ل��ي��ف��ة ق��ام
ع��ص��ي��ت��ه ف��م��ا ال��ن��س��اء ع��ن ُم ال��ه��م��ا ال��م��ل��ك ون��ه��ان��َي
رأي��ت��ه رأيً��ا وال ع��ه��ًدا أض��ع ول��م وف��ي��ت ب��ل ال

وإنه ربيعة، أبي بن عمر بشعر قويٍّا شبًها األوىل القصيدة يف نجد أننا الحق ويف
بشار شعر بقي ولو النساء، لقلوب أْرسه عن والتحدث بنفسه التغزل يف حتى ليحاكيه
ضاع بشار شعر ولكن الشاعرين، هذين شعر بني التشابه من نراه مما التثبُّت الستطعنا
يقني عىل كنا وإن إليه، ذهبنا ما تأييد يف الضئيلة الشواهد تلك عىل االعتماد إال يبق فلم

قليل. غري الصحة من حظٍّا الرأي لهذا أن من
عىل وشعره حياته وقف ربيعة أبي بن عمر بعد شاعًرا نجد ال أننا والخالصة
القصص يف منحاه نحوا الشعراء من كثريًا أن ننكر ال كنا وإن بالنساء، التشبيب

قال: حني حاكاه األبيوردي أن يف نشك ال فإنَّا بذلك، يعرفوا لم وإن الغرامي،

ب��اِس م��ن ال��ن��ار آن��س م��ن ع��ل��ى ف��ل��ي��س تُ��رْع وال ب��ع��ي��د م��ن س��ن��اه��ا ْر تَ��ن��وَّ
أن��ك��اِس27 غ��ي��ر ِغ��ل��م��ة ب��أي��دي ت��ل��وح ال��ظُّ��بَ��ى دون��ه��ا غ��ادٌة ُم��وق��دي��ه��ا وم��ن
ب��ن��ب��راِس28 ع��ن��ه��م ال��ل��ي��ل رداء ي��ع��ط س��ن��ان��ه ك��أن ُردي��ن��يٍّ وك��ل
ح��راس ورق��ب��ة ع��ذال ت��ح��رُّش دون��ه��ا ال��وش��اح��ي��ن َغ��ْرث��ي م��ه��ف��ه��ف��ٌة
ال��ق��اس��ي ق��ل��ب��ه��ا ل��ي رقَّ ل��و ض��رَّه��ا ف��م��ا أدي��م��ُه ي��رقُّ وج��ٌه ل��ه��ا ي��ض��يء
ك��اس��ي ال��دُّج��ى ب��ظ��ل ع��اٍر أُف��ق ع��ل��ى ن��ج��وم��ه ح��ارت وال��ل��ي��ل ل��ه��ا س��م��وت
إي��ج��اِس أيَّ خ��ي��ف��ًة أب��ي��ه��ا اب��ن م��ن وأوج��س��ت ال��غ��زال ارت��اع ك��م��ا ف��ه��بَّ��ت
ال��ن��اس خ��ش��ي��ة ال��ُخ��ط��ى األرض وت��س��ت��ك��ت��م ص��ه��ي��ل��ِه ِح��ذَار ُم��ه��ري إل��ى ت��ش��ي��ر
أخ��ي��اِس29 وم��ن��اع أق��ران ��اس ب��نَ��هَّ وت��ش��ب��ث��ي ت��ف��رق��ي ال ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ب��أدن��اِس30 يُ��زنُّ ال ص��ق��ي��ل وع��رض ع��ف��ٌة وش��اح��ك ع��ن ي��دي��ه ت��رد
إلي��ن��اس��ى ق��ل��ي��ًال ف��ارت��اح��ت ب��يُ��س��راي وص��ارم��ي ي��ديَّ يُ��م��ن��ى وط��وَّق��ت��ه��ا
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ال��ك��اِس31 ع��ن أخ��اك��م ت��ل��ه��ي ري��ق��ٍة َج��نَ��ى وع��ن��ك��ُم اإلل��ه ع��نَّ��ا ع��ف��ا وذق��ت
اآلِس ُق��ُض��ب ال��ص��ب��ا ه��ز ك��م��ا وداع��ى ب��ع��ط��ف��ه��ا م��ال ال��ف��ج��ر اس��ت��ط��ال ف��ل��م��ا

مجرى غريَّ أنه لوال النسيب، يف ربيعة أبي ابن جارى نواس أبا بأن الحكم ويمكن
األندلس، شعراء من فريق نواس أبا وجارى الغلمان، إىل النساء من فنقله الحديث،
وجنون الهوى ضالل بني قضاها ليلة وصف يف يقول الذي خفاجة ابن أشهرهم

الصهباء:

ال��ورد ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م ه��بَّ ك��م��ا ح��دي��ٌث وب��ي��ن��ن��ا ال��م��دام ت��ع��اط��ي��ن��ا ول��ي��َل
ن��ب��دي وم��ا ن��ع��ي��د م��ا م��ن��ه وأط��ي��ب ن��ف��ح��ُه ي��ع��ب��ُق وال��ك��أس نُ��ع��اوده
ال��خ��د32 وردة أو األج��ف��ان ون��رج��س��ة ال��ط��ل��ى س��وس��ن أو ال��ث��غ��ر أق��اح ونَ��ْق��ل��ي
ع��ض��دي ع��ل��ى ف��م��ال ب��ع��ط��ف��ي��ه وم��اال وال��ك��رى ال��ك��أس ج��س��م��ه ف��ي س��رت أن إل��ى
ال��ب��رد م��ن ال��ض��ل��وع ب��ي��ن م��ا ال��ح��ر م��ن أض��ل��ع��ي ب��ي��ن ل��م��ا أس��ت��ه��دي ف��أق��ب��ل��ت
ال��غ��م��د م��ن ُس��ل ال��س��ي��ف م��ن��ه ف��ع��اي��ن��ت بُ��رده وش��ي م��ن ُس��لَّ ق��د وع��اي��ن��ت��ه
إف��رن��ِد ورون��ق أع��ط��اف وِه��زة ق��ام��ٍة واس��ت��ق��ام��ة َم��َج��سٍّ ِل��ي��ان
ال��س��ع��ِد م��ط��ل��ع ف��ي ال��ش��م��س وج��ه وأل��ث��م ال��ن��ق��ا م��غ��رس ف��ي ال��غ��ص��ن م��ن��ه أغ��ازل
ال��ج��ل��د م��ن ال��ش��راك ُق��دَّ ك��م��ا أخ��وه��ا ف��إن��ه ت��ك��ن��ه، أو ي��ك��ن��ه��ا ل��م ف��إن
ن��ه��ِد إل��ى وط��وًرا خ��ص��ر إل��ى ف��ط��وًرا ب��ج��س��م��ه راح��ت��يَّ ك��ل��ت��ا ت��س��اف��ر
ن��ج��ِد إل��ى أخ��رى ن��ه��دي��ه م��ن وت��ص��ع��د ت��ه��ام��ة ��ي ك��فِّ ك��ش��ح��ي��ه م��ن ف��ت��ه��ب��ط

الزبريي هللا عبد بن مصعب (1)

قدم الذي الزبريي، هللا عبد بن مصعب عن فصل بكتابة الطبعة هذه مقدمة يف وعدنا
نقًدا الثانية املحارضة يف نقدناه أننا القارئ رأى وقد القدماء، إىل ربيعة أبي ابن شعر
به، وعدنا بما فلنف اإلنصاف، إىل منه أقرب الظلم إىل حسني طه الدكتور أستاذنا رآه
أستاذنا ورآه عمر، عن مصعب كتبه الذي الطويل البحث ذلك يف رأينا ذلك بعد ولنحدد

القديم.33 األدب ذخائر من طه الدكتور
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والخطباء املجيدين الشعراء أحد مصعب بن هللا عبد ابن هو الزبريي مصعب
مع خرج وكان أعماًال، لهم وتولوا العباس، بني من الخلفاء أوائل نادموا الذين املفوَّهني،
الزبري، آل من خرج فيمن املنصور جعفر أبي عىل باملدينة الحسن بن هللا عبد بن محمد
وكان فظهر، جميًعا الناس ن وأمَّ املنصور، جعفر أبو حج أن إىل استرت محمد قتل فلما

لقوله: الكلب» «عائد يُلقب

ف��أع��ود ك��ل��بُ��ك��م وي��م��رض م��ن��ك��م ع��ائ��ٌد يَ��ُع��دن��ي ف��ل��م م��رض��ت ل��ي م��ا
ش��دي��د ع��ل��يَّ ع��ب��ِدُك��ُم وص��دوُد ص��دودك��م ع��ل��يَّ م��رض��ي م��ن وأش��دُّ

قول بفحمة األرض عىل يكتب هو وإذا املهدي، عىل دخل أنه يونس بن الربيع وذكر
مصعب: بن هللا عبد

أم��ي��ر وع��ي��د أو واٍش م��ق��ال��ة وص��ل��ه��ا دون يَ��ُح��ْل أو يَ��ح��ُج��ب��وه��ا ف��إن
ض��م��ي��ري أج��نَّ ق��د م��ا يُ��خ��رج��وا ول��ن ال��ب��ك��ا دائ��م م��ن ع��ي��ن��يَّ ي��ح��ج��ب��وا ف��ل��ن
ل��ظ��ه��ور م��ق��ل��وب��ًة ال��ه��وى ب��ط��ون ل��ن��ا ب��دت ح��ت��ى ال��واش��ون ب��رح وم��ا
وزف��ي��ر ي��ع��ت��ادن��ي نَ��َف��س وم��ن ال��ج��وى م��ن أُالق��ي م��ا أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى

شاء.34 ما مصعب بن هللا عبد وهللا أحسن ويقول:
حياته تفاصيل عىل الوقوف إىل نَِصْل لم أننا فنذكر هللا، عبد بن مصعب إىل ونعود
القرن يف الكتاب كبار من كان أنه «األغاني» صاحب عنه ينقل مما عرفنا وإنما األدبية،
واضحة نقية وعبارته والشعراء، املغنني أخبار أكثر تدوين يف الفضل يرجع وإليه الثالث،
عىل وفيه القليل، إال منه يبق لم جيد شعر وله غموض، وال تكلُّف يشوبها ال سليمة

املبدعني. من كان أنه عىل دليل نزارته
املال من حظ لها جماعة يف يعيش كان أنه املتفرقة أخباره من قرأناه مما ويظهر
استظلَّ من إال بها يظفر ال وجدانية نفحة فيها لذلك حياته فكانت والجمال، والجاه
بن عيل أخي هشام بن بأحمد متصًال كان الَغُضوب، لِّ والدَّ الجامح الحسن بأعطاف
منك بكتاب موالك نرص أبو إيلَّ بعث فداك، ُجعلت املوصيل: إسحق إليه كتب الذي هشام
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الرسول أن لظننت معانيه، من أعرف ما فلوال شكري، عنه ويقرص قدري، عن يرتفع إيلَّ
ورجونا وأبغضناها الدنيا نسينا إذا حتى تََدُعنا هللا عبد أبا يا ولك لنا فما فيه، بي غلط
فبأي ترتكنا، أنت وال تريدنا، أنت فال أنفسنا، وعلقَت قلوبنا، أفسدَت رشها، من السالمة

لقلت: عليه حلفت أنك فلوال إيلَّ، شوقك من ذكرته ما أما هذا؟ تستحل يشء

ب��ال��م��ش��ت��اق ول��ي��س ال��م��ح��ب ش��ك��وى ش��وق��ه إل��ي��ن��ا ع��ب��ثً��ا ش��ك��ا م��ن ي��ا
ب��ف��راق��ي س��اع��ة ن��ف��ًس��ا ِط��ب��ت م��ا ت��ري��دن��ي إل��يَّ م��ش��ت��اًق��ا ك��ن��ت ل��و
وال��م��ي��ث��اق ب��ال��ع��ه��د ل��ي ووف��ي��ت خ��ل��ي��ل��ُه ال��خ��ل��ي��ل ح��ف��َظ وح��ف��ظ��ت��ن��ي
إس��ح��ق ع��ن ب��ال��ل��ذات وُش��غ��ل��ت ب��ع��دن��ا أم��وٌر َح��َدث��ْت ق��د ه��ي��ه��ات

ال أبياتًا وقلت وغريه، الشعر يف العتاب من كرهَت ما — ِفداك ُجعلت — تركُت قد
ما يكون ثم فيها، أرواحكم وأتنسم مال، الشَّ وأستقبل املربد،35 ظهر إىل بها أخرج أزال

هللا. شاء إن تركتها تكرهها كنت وإن به، أعلم هللا

خ��ل��ي��ل ل��ل��خ��ل��ي��ل ي��ب��ق��ى ل��ي��س وأن ق��ل��ي��ُل ال��ث��واء أن أرى ق��د أال
رح��ي��ل م��ن��ه ح��اَن ق��د س��ف��ٍر ك��ذي ح��ق��ب��ًة ال��ع��ي��ش ف��ي ُم��لِّ��ي��ت وإن وإن��ي
س��ب��ي��ل ال��ح��ي��اة ف��ي ه��ش��ام اب��ن إل��ى م��رًة ال��ع��ي��ن ت��ن��ظ��ر أن إل��ى ل��ي ف��ه��ل
وغ��ل��ي��ل ح��اج��ة م��ن��ه ال��ن��ف��س وف��ي ب��ح��س��رة ال��م��ن��اي��ا أل��ق��ى أن خ��ف��ت ف��ق��د

والسوء، الرش بعض تقلُّبها من ولحقه الجماعة هذه صحبة يف مصعب تورط وقد
مصعبًا أحمُد لقي فقد إبراهيم، بن وإسحق هشام بن أحمد بني الجفوة وقعت حني
املروءة مشايخ من شيخان وأنتما املنقري، خاقان بن وصباح أنت تستحي أما له: فقال

فيقول: شعره يف إسحق بذكركما يشيد أن واألدب والعلم

وص��ب��اح��ا م��ص��ع��ب��ا ف��ع��ص��ي��ن��ا وص��بَ��اٌح م��ص��ع��ٌب ن��ه��ان��ا ق��د
واس��ت��راح��ا م��ن��ه��م��ا ف��اس��ت��رح��ن��ا م��الَّ ث��م ع��ذال م��ا َع��ذَال
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خمر عن نهيناه أننا ذكر إنما خريًا، إال قال فما فعل قد كان إن مصعب: له فقال
قال بماذا؟ قال: هذا، من بأشد الشعر يف باسمك أشاد وقد عشقها، امرأة أو رشبها،

بقوله:

وع��ام ال��دن��ان ف��ي ع��ام ره��ي��ن��ة رق��ي��ق��ة ال��ع��ي��ون تُ��ع��ش��ي وص��اف��ي��ة
ظ��الم ك��ل ان��ج��اب ح��ت��ى ال��ل��ي��ل م��ن م��وه��نً��ا ال��روي��ة ال��ك��أس ب��ه��ا أدرن��ا
ه��ش��ام ب��ن أح��م��د ن��ح��ك��ي ال��ِع��يِّ م��ن ك��أن��ن��ا ح��ت��ى ال��ش��م��س ق��رن ذَرَّ ف��م��ا

أبي بن الرحمن عبد فقال هللا، عبد بن ملصعب نديًما خاقان بن صباح وكان
البرصة: أهل من خليًعا وكان الرحمن، عبد

ال��ِف��ق��اح36 ع��داد ف��ي ف��ِإب��ط��اَي ـ��ِق ال��َخ��ْل��ـ ذا ك��آب��اط إب��ط��ه ي��ك��ن م��ن
ب��ال��س��الح ب��ل ال��س��الح ب��ش��ب��ي��ه ج��ل��ي��س��ي ي��رم��ي��ان إب��ط��ان ل��َي
وص��ب��اح م��ص��ع��ب ب��ي��ن ج��ال��ٌس وه��ذا ه��ذا ن��ت��ن م��ن ف��ك��أن��ي

نقتطف بليغة بقصيدة فرثاه مات، أن إىل املوصيل إلسحق وفيٍّا مصعب ظل وقد
اآلتية: الكلمة منها

واك��ف ث��م واك��ف م��ن��ه��ا وي��ن��ه��لُّ ال��ذوارُف ال��ع��ي��ون ت��ب��ك��ي ل��م��ن أت��دري
م��الط��ف ص��دي��ق أو ل��ع��ل��م م��ف��ي��د م��ث��ل��ه ال��ن��اس ف��ي ي��ب��ق ل��م الم��رئ ن��ع��م
ال��ل��ف��ائ��ف ع��ل��ي��ه ض��م��ت م��ا ف��ل��ل��ه غ��اديً��ا ال��ل��ه إل��ى إس��ح��ٌق ت��ج��ه��ز
اله��ف ال��ع��ي��ن دام��ع إال ال��ق��ب��ر إل��ى ع��ش��ي��ة ��ى ال��م��زجَّ ال��ن��ع��َش ح��م��َل وم��ا
وزف��ازُف37 ذك��ره م��ن أزم��ة ل��ه��ا ع��م��ي��دٌة ع��ل��ي��ه َم��ْرض��ى ص��دورُه��م

∗∗∗
م��ت��رادُف ح��زن��ه م��ن أس��ف ب��ه ب��ع��ول��ٍة ال��ص��دي��ق وخ��ل��ي��ت ذه��ب��ت
ال��ن��وازُف ال��ش��ئ��ون م��ن��ه��ن ت��ت��اب��ع ق��ل��ب��ُه ع��اودن ال��ذك��ر خ��َط��َرات إذا
ع��ارُف ال��ص��دق ام��رؤ ي��أت��ي ل��م��ا وآت م��ال��ُه ي��رزون اإلخ��وان إل��ى ح��ب��ي��ٌب
زاع��ُف ال��س��م ي��ش��رب م��ن ع��ل��ى وس��مٌّ ي��س��ت��ف��ي��دُه ل��م��ن ��ْل��َوى وال��سَّ ال��َم��نُّ ه��و
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وم��ع��ارُف آف��اق��ه��ا م��ن م��ع��ال��م وت��ن��ك��رت ب��ع��ده م��ن داره ب��ك��ت
ك��اس��ف ف��ه��و ج��ان��ب م��ن��ه��ا وأظ��ل��م ��ع��ت ت��خ��شَّ ق��د أن��ه��ا إال ال��دار ه��ي
ط��ائ��ف ب��ال��دار ط��اف إن وم��ل��تَ��َم��ٌس م��ع��رٌَّس ل��ل��ص��دي��ق ف��ي��ه��ا ك��ان وق��د

∗∗∗
ص��ارُف األخ��الء س��اء م��ا ك��ل وع��ن ب��رض��ائ��ه إخ��وان��ه إل��ى س��ري��ٌع
وزع��ان��ف ح��ش��وٌة إال خ��الف��ك م��ن��ه��م ي��ب��ق ل��م ك��ال��ن��س��ن��اس ال��ن��اس أرى

النقد يف مصعب آراء

ما ل تُفصِّ بطريقة إلينا يصل لم نقده ولكن املمتازين، والنقاد الكتاب من مصعب كان
كان كيف لنرى آرائه؛ من تفرق بما االستئناس إال يبق فلم وأصول، قواعد من له كان

الشعراء. عىل يحكم كان وكيف الشعر، يفهم
ابتذال «ما أنهما فيقرر العراف، وعمرو األحنف بن العباس شعر يف يقيض رأيناه
يكثر ممكن غريهما لزمه لو واحًدا فنٍّا فلزما أحباه، فيما ولكن رهبة، أو رغبة شعرهما

فيه.» لضعف إكثارهما
اإلكثار مع ويجيد واحد، فن يف يكثر الذي الشاعر فإن مصعب، من بعيد نظر وهذا
التي العاطفة لصدق تقدير كالمه ويف الفنون، من طائفة يف يجيد ممن بالتقدمة أوىل

البليغ. الشعر لجودة أساًسا تعد
أليس ظلموه! لقد فقال: األحنف، بن العباس شعر يستربدون الناس إن له: وقيل

يقول: الذي هو

ال��ج��س��م؟ ن��اح��ل رأي��ت��ك ل��ي م��ا ال��ظ��ل��م: َس��ِم��يَّ��ُة َظ��ل��وُم ق��ال��ت
ال��س��ه��م ب��م��وق��ع ال��ع��ل��ي��م أن��ت ف��أق��ص��ده ق��ل��ب��ي رم��ى م��ن ي��ا
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عليهم أو للشعراء، يحكمون كانوا الذين القدماء من بكثري يذكرنا هذا يف وهو
يرى كان وكذلك القوة، ومواقع الضعف مواطن يبينوا أن غري من شعرهم من بشواهد

قال: إذ الناس أشعر العتاهية أبا

آم��ال أيَّ ط��وال ب��آم��اٍل ت��ع��ل��ق��َت
إق��ب��ال أيَّ ��ا ُم��ِل��حٍّ ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وأق��ب��ل��ت
وال��م��ال األه��ل ـ��ف��راق ل��ـ ��ز ت��ج��هَّ ه��ذا أي��ا
ال��ح��ال م��ن ح��ال ع��ل��ى ال��م��وت م��ن ب��د ف��ال

بن عمر شعر خصائص يف املطولة كلمته هو النقد يف مصعب آثار أظهر ولعل
«حديث يف طه الدكتور أستاذنا وأشار الثانية، املحارضة يف عنها تكلمنا وقد ربيعة، أبي
ينبغي كما نقدر لم أننا اإلرساف هذا مصدر وأن نقده، يف أرسفنا أننا إىل األربعاء»

واألجيال. العصور باختالف األدبية امُلثل اختالف
كان ما يرضينا أن يجب ال وأنه األذواق، باختالف يتأثر النقد كان إذ حق، وهذا
التقدير؟ يستحق يشءٌ له نقدنا بعد مصعب كالم يف أليس ولكن قبل، من أسالفنا يريض
األهمية، من عظيم حظ لها ناحية مصعب كلمة يف فرأيت طويًال، ذلك يف بحثت لقد
ذلك من ور؛ الصُّ من وأحدث التعابري، من ربيعة أبي ابن أبدع بما التنويه أراد أنه وذلك

قوله: يف الشباب ماء تحيري

ال��ش��ب��اب م��اء ال��خ��دي��ن أدي��م ف��ي م��ن��ه��ا ت��ح��يَّ��ر م��ك��ن��ون��ٌة وه��ي

قوله: يف الطري وغم

ن��ت��خ��بَّ��ِر ال ال��رك��ب��ان ت��ل��ق��ن��ا وإن ل��ن��ا س��ن��ح��ت إن ال��ط��ي��ر نَ��ُغ��مُّ س��راًع��ا

قوله: يف وطرفه بسمعه ومحالفته

ب��ص��ري؟! وع��ن س��م��ع��ي ع��ن أص��ب��ر ف��ك��ي��ف ج��س��دي ع��ل��ى ح��ل��ي��ف��اه��ا وط��رف��ي س��م��ع��ي
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قوله: يف قتاله وإهداره منًى رهن وإغالقه

ِم��ن��ى38 ��ه ل��فَّ إذا ره��نً��ا َغ��ِل��ٍق وم��ن دٌم ب��ه يُ��ب��اء م��ا ق��ت��ي��ل م��ن ف��ك��م

قوله: يف الحديث وجنيه

ج��ان��ي ل��َع��م��ُرك م��ث��ل��ه��ا ج��ن��ى م��ا ث��م��اًرا ال��ح��دي��ث م��ن ف��اج��ت��ن��ي��ن��ا

قوله: يف الهوى وقياسه

إص��ب��ع��ا ِق��ْس��َن ك��ل��م��ا ذراًع��ا ي��ق��ي��س ل��م��ت��ي��م ال��ه��وى أس��ب��اب وق��رَّب��ن

يقول: إذ فيه أشجى الذي وتشكِّيه

ص��بَّ��ا39 ب��ه أك��ون أن َش��ع��وب وق��ص��ر ط��ائ��ًع��ا ُغ��م��دان ج��اورت م��ا ل��ع��م��رك
ِغ��بَّ��ا40 ب��ن��ا اس��ت��م��رت ث��م م��ج��رَّم��ة ث��الث��ة أض��رع��ت��ن��ي ��ى ح��مَّ ول��ك��نَّ
إرب��ا41 ل��ه��ا ن��ق��ل��ت م��ا رج��ل��ي ال��ب��اب إل��ى م��ش��ت إِن ي��ع��رض ال��ُخ��ل��د أن ل��و وح��ت��ى
ُح��دب��ا42 دام��ي��ًة ال��ع��ي��س وح��ب��س��ي ُم��ن��اخ��ي ُس��وي��ق��ٍة ي��وم أب��ص��رت ل��و ف��إن��ك
خ��ص��ب��ا43 ب��ل��ًدا ف��ارق��ت م��ك��اك��ي أن��ي��ن أن��ي��ن��ه��م ك��أن إخ��وان وم��ص��رع
س��ك��ب��ا ع��ب��رة م��ن ع��ي��ن��اك والس��ت��ف��رغ��ت ص��ب��اب��ًة م��ن��ك ال��ج��ل��د الق��ش��ع��ر إذن

يرى فقد القارئ إليها فلريجع «األغاني»، من األول الجزء يف مثبتة مصعب وكلمة
نراه. ما غري

ربيعة أبي بن عمر حياة يف الجدية الجوانب (2)

ألفها التي صورته يف للقارئ وقدمناه وشعره، ربيعة أبي ابن حب يف القول أسلفنا لقد
الجدية الجوانب عند قليًال نقف أن إال يبق فلم مماته، بعد وتمثلوها حياته، يف الناس

نساء. ِتبَْع إال الناس يره لم الذي الَغزل الشاعر ذلك حياة من
من الغرامية حوادثه من كثريًا إن قلنا: فقد قبل؛ من إليه أرشنا ما ثانية مرة ولنُِعد
إذ املالح، ألخبار التمهيد عند اإلشارة بتلك واكتفينا عالته، عىل قبلناه وقد الخيال، ُصنع
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أن عىل عالمة أوًال فهي شيئني: عىل تدلنا إليه أضيفت التي ربيعة أبي ابن حوادث كانت
الخيال شاء ما ذكراه ِظالل يف فأبدعوا لوحيه، قلوبهم وأسلموا بروحه، أَِنُسوا املتقدمني
َميٌل للمتقدمني كان أنه عىل دليٌل ثانيًا وهي الغالب. والهوى الظافر، الحب أحاديث من
الباكورة تلك نستِغلَّ أن الخري من فكان فيه، اإلجادة من وحظ الغرامي الَقَصص إىل

النساء. حسان من الشاعر هذا َهوى عمن نتحدث ونحن الَقصصية،
الشاعر هذا حياة إىل امُلحَدثني وال القدماء من أحد يلتفت لم أنه العجيب ومن
قد وأعاجيبها وتصاريفها أحداثها يف الدنيا أن منهم باحث ببال يخطر ولم الجدية،
ومالعب الحب، ميادين يف ويلعب يمرح عمره يظل بأن لشاعر تسمح أن من أألم تكون

الجمال.
بعد وهواه لهوه ودَّع أنه حدثونا وقد سنة، سبعني ربيعة أبي ابن عاش لقد
األوىل أربعينه أمىض أنه فرض عىل الباقية، الثالثني قىض كيف شعري ليت فيا األربعني،

اْلِتياع! وال تذكُّر وال عبث، وال لهو بال سنة ثالثون الروح؟ وادع القلب، ناعم
امِلالح ترائب فوق وقىض الرُّضاب، بصهباء شبابه روَّى شاعر عىل كثري وهللا هذا

تعدون! مما سنة ألف من خريًا فيها لحظٍة كل كانت وأياًما لياِيلَ
مشيبه، من ع والتوجُّ شبابه، بكاء يف واحدة كلمة يقل لم ربيعة أبي ابن أن أصحيح
غري لوٌن لها شعرية مواقف له كانت أم األربعني؟ بعد أبديٍّا وداًعا الشعر ودَّع وأنه
الشخصية تلك ببقاء يقيض كان هواهم ألن تناسوها؛ أو نسوها الرواة وأن املرشق، اللون

الحديث؟ وأطايب السمر، نكت بني متعة ِلتظل ولهوها؛ مَرحها يف الجذابة
الستار أسدلوا ألنهم الرواية؛ تلك من األخري الفصل عن شيئًا نعرف ال إذن نحن
أكان فلنبحث رقبة، أعتق إال بيتًا يقول ال الشاعر حلف حني الثاني الفصل انقضاء بعد
كان أم جملته، يف صحيًحا الحج مناسك يف يعبث وهو الشاعر لنا مثَّل الذي األول الفصل
الجوانب من فيه ما يربز أن واضعه أراد التصوير، متَقن وال الوضع، محكم غري فصًال

يعقوب؟! نفس يف لحاجة الجدية، الجوانب يغفل وأن الغرامية،

قالت: فقد عليه، تعطف أن عمر رسول إليها توسل وقد الثريا، كلمة أذكر وأنا هذا أكتب
ُشغل. يف ونحن فارٌغ ربيعة أبي ابن

إذا فإنه الِحجال، ربات من مألوفة نسائية كلمة ألنها باسمني؛ نقرؤها كلمة وهي
الفراغ! من إليه نُسب فيما نرتاب أن لنا حق فقد الثريا وشغلت عمر فرغ
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هو وبطالته فراغه عىل واملحدثون القدماء اتفق الذي الشاعر هذا أن العجيب ومن
البيت: هذا صاحب

ال��ذي��ول ج��ز ال��غ��ان��ي��ات وع��ل��ى ع��ل��ي��ن��ا وال��ق��ت��ال ال��ق��ت��ل ُك��ت��ب

الثائرين. عزائم منه تَْقِبُس لهبًا كان وطاملا العربية، النفوس يف األثر عميق بيت وهو
البيتني: هذين صاحب كذلك وهو

ت��ج��د م��م��ا أن��ف��س��ن��ا وش��ف��ت ت��ع��د م��ا أن��ج��زت��ن��ا ه��ن��ًدا ل��ي��ت
ي��س��ت��ب��د ال م��ن ال��ع��اج��ز إن��م��ا واح��دًة م��رًة واس��ت��ب��دت

فثار الشعر بهذا غنَّاه من الرشيد إىل وا دسُّ الربامكة خصوم أن يعلم والقارئ
برًدا شعره ظنوا الذي ربيعة أبي بن عمر روح بفضل ممزق، كلَّ ومزَّقهم بالربامكة،

عري! السَّ أنفاس يعلمون لو وفيه وسالًما،
وأنه منه، يقبل أن فيأبى الشعر قول عن ينهاه كان الحارث أخاه أن ثونا حدَّ ولقد
مخافة وأبني44 ِبَلْحج أخواله إىل وخرج املال فأخذ شعًرا، يقول أالَّ عىل دينار ألف أعطاه

فقال: يوًما فطرب الشعر، قول عىل بمكة ُمقامه يهيجه أن

ع��دن45 م��ن ال��ب��ح��ر ب��ِس��ي��ف ح��ل��ل��ن��ا إذا م��ن��زل��ن��ا ال��وه��اب أم��ِة م��ن ه��ي��ه��ات
ال��ح��زن46 م��ن ح��ٌظ أو ال��ت��ذكُّ��ر إال ل��ن��ا ف��ل��ي��س أج��ي��اًدا أه��ل��ك واح��تَّ��ل
َف��ن��ن47 ع��ل��ى ُق��ْم��ِرٌي ي��غ��رِّد أن م��ن ع��ب��رت��ه ب��ال��ج��زع أب��ص��رت أن��ه��ا ل��و
وط��ن��ي م��ن ل��ي��س ل��َح��ًج��ا أن وأي��ق��ن��ت ب��ص��اح��ب��ه��ا ظ��ن��ت م��ا غ��ي��ر رأت إذن
ش��ج��ن ذو ثَ��مَّ وك��الن��ا وم��وق��ف��ي م��وق��ف��ه��ا ال��َخ��ي��ف يَ��وم أن��س ال أن��َس م��ا
ُس��ن��ن48 ذو ال��خ��دي��ن ع��ل��ى م��ن��ه��ا وال��دم��ُع ب��اك��ي��ة وه��ي ل��ل��ث��ري��ا وق��ول��ه��ا
ي��م��ن ف��ي ال��م��ك��ث ب��ط��ول أردت م��اذا َم��ع��ت��ب��ة غ��ي��ر ف��ي ل��ه ق��ول��ي ب��ال��ل��ه
ث��م��ن م��ن ال��ح��ج ب��ت��رك أخ��ذت ف��م��ا ب��ه��ا ظ��ف��رت أو دن��ي��ا ح��اول��ت ك��ن��ت إن

قد عمر، شعر وهللا هذا فقال: الحارث، أخوه سمعها حتى سارت القصيدة وأن
وغدر! فتك
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وال الحجاز، نساء من ليفر باليمن أخواله إىل ذهب ربيعة أبي ابن أن أصدق ال وأنا
يموت! أن قبل يومني أو يوًما ليتوب أخيه؛ من الرشوة َقِبل ربيعة أبي ابن يكون أن أقبل
هو ما ولكن الجدية، الشئون من شأن يف اليمن إىل ذهب قد يكون أن إذن بد فال
يخرتعوا أن هواهم من كان إذ عنه، يحدثونا لم الرواة ألن نعرفه ال نحن الشأن؟ هذا

األقاصيص. شهيِّ من له ما إىل يضاف طريًفا سببًا القصيدة لهذه
إىل ربيعة أبي بن عمر أخرج عمرو بن مسعدة أن «األغاني» صاحب حدثنا وقد
الذي هذا غرض أي نعلم فليتنا غائب، وهو الثريا وتزوجت له، عرض أمر يف اليمن

اليمن؟ إىل ربيعة أبي بن عمر أجله من أخرج
مرتني اليمن إىل ذهب يكن لم إن ْفرة، السَّ هذه يف النونية هذه أنشأ يكون فقد

مختلفني. لغرضني
املكيون سألها حجها قضت ملا أنها جميلة أخبار يف ذكر «األغاني» صاحب أن عىل
كنت ما فقالت: جميًعا، لهما قالوا: للحديث؟ أم للغناء فقالت: مجلًسا، لهم تجعل أن
كان من عىل أقسمت ربيعة: أبي بن عمر فقال للغناء، تجلس أن وأبت بهزل، ا ِجدٍّ ألخلط
من جماعة فعزم خارج، فإني املدينة، إىل معها خرج إال غنائها الستماع حبٌّ قلبه يف
الرجال من وأرشافها أهلها تلقاها املدينة قدمت فلما الخروج، عىل والشعراء األرشاف
أقاربهم عىل مكة أهل ونزل منازلهم، إىل الجمع وتفرق منزلها دخلت فلما والنساء،
لعمر وقالت للغناء، جلست أيام عرشة مىضملقدمها فلما مسلِّمني، الناس أتاها وإخوانهم
ِت فغصَّ اليوم، لذلك الناس قعد شئت وإذا وألصحابك، لك جالسة إني ربيعة: أبي بن

فغنَّت: جميلة فابتدأت والنساء، الرجال من باألرشاف الدار

ع��دن م��ن ال��ب��ح��ر ب��ِس��ي��ف ح��ل��ل��ن��ا إذا م��ن��زل��ن��ا ال��وه��اب أم��ة م��ن ه��ي��ه��ات

ثيابه عىل الدمع جرى حتى عمر عينا ودمعت سمعوا، ما حسن من القوم فضج
قبل. من كذلك رأوه وما ولحيته،

بعد النساء ويتبع يلهو، يزال ال كان ربيعة أبي ابن أن عىل تدلنا القصة وهذه
الرشوة يقبل الذي بالرجل إذن يكن فلم الحجاز، إىل شوًقا اليمن يف قالها التي قصيدته

الحياة! يف عينه قرة ليودع أخيه من
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الخالفة ويل ملا العزيز عبد بن عمر أن ذكروا فقد ربيعة، أبي ابن لتوبة آخر فرض وهناك
املدينة: عىل عامله إىل فكتب واألحوص، ربيعة أبي بن عمر إال همة له تكن لم

فاشددهما هذا كتابي أتاك فإذا والرش، بالخبث واألحوص عمر عرفت قد
إيلَّ. واحملهما

ِهيِه! له: فقال عمر عىل فأقبل إليه حملهما الكتاب أتاه فلما

ه��وى ذا أف��ل��ت��ن ال��ح��ج ك��ل��ي��ال��ي وال ن��اظ��ٍر م��ن��ظ��ر ك��ال��ت��ج��م��ي��ر أر ف��ل��م
ك��ال��دُّم��ى ال��ب��ي��ض ال��ج��م��رة ن��ح��و راح إذا غ��ي��ره ش��يءِ م��ن ع��ي��ن��ي��ه م��ال��ٍئ وك��م

بأمر اهتممت لو وهللا أما يُفلتون؟ فمتى األيام هذه يف منك الناس يفلت لم فإذا
ذلك، من خري أو املؤمنني، أمري يا فقال: بنفيه، أمر ثم غريك، يشء إىل تنظر لم حجك
شعر يف النساء أذكر وال الشعر، هذا مثل إىل أعود ال أن هللا أعاهد قال: هو؟ وما قال:

وخاله. التوبة عىل هللا فعاهد نعم، قال: أوتفعل؟ قال: يديك، عىل توبًة وأجدد أبًدا،
سليمان أن أيًضا ذكروا فقد العزيز، عبد بن عمر عند الشعر هذا قصة تقف ولم
القائل: ألست له: فقال ربيعة أبي بن عمر إىل فأرسل خليفة، وهو حج امللك عبد بن

ِم��نَ��ى ��ه ل��فَّ إذا ره��ن��ا َغ��ِل��ٍق وم��ن دٌم ب��ه يُ��ب��اء م��ا ق��ت��ي��ل م��ن وك��م

إىل وأخرجه العام، هذا الناس مع الحج تحرض ال وهللا َجَرم، ال فقال: نعم، قال:
الطائف.

مرة، الحج من َفيُمنع الحد؛ هذا إىل صاحبه عىل ُشؤًما بعينه الشعر هذا أفكان
مرة؟! وينفى

وصف يف يبالغوا أن أرادوا أمية بني أنصار أن وأرجح ذلك، فأستبعد أنا أما
بن امللك لعبد طريًدا ربيعة أبي ابن فصوروا الحرمات، عىل والغرية بالحزم خلفائهم

العزيز. عبد بن وعمر امللك عبد بن وسليمان مروان49
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عىل جازت حكايًة الخطاب بن عمر أشياع اخرتع فقد بابه؛ يف بغريب ليس وهذا
وهي العمرية، قصيدته يف إبراهيم بك حافظ شاعرنا أدخلها حتى اليوم، إىل الناس

الليل: هدأة يف تتغنى امرأة سمع عمر أن زعموا إذ حجاج، بن نرص حكاية

��اج ح��جَّ ب��ن ن��ص��ر إل��ى س��ب��ي��ٌل ه��ل أم ف��أش��ربَ��َه��ا خ��م��ر إل��ى س��ب��ي��ل م��ن ه��ل

َشعره، فيه ما أجمل الوجه، وسيم فتى هو فإذا حجاج، بن نرص وطلب فغضب
من بنفيه فأمر حليق، وهو الناس أفتن هو فإذا نظر ولكنه فتنته، لتُتَّقى يُحلق أن فأمَر

املدينة!
الخطاب بن عمر أن ألصدق كنت فما خرافة، حديث من هذا أن يف أشك ال وأنا
فتنته ينقل أنه يعلم وهو جميل، أنه إال له ذنب ال فتًى ينفي أو السفاسف، لهذه يفرُغ

املسلمني. أمصار من املدينة غري إىل

الِجدية، الجوانب من حياته يف كان ما ألحدد ربيعة أبي بن عمر أخبار استقصيت وقد
خصومهم، يقارع كان وأنه مخزوم، بني قومه عن بالدفاع يشتغل كان أنه مثًال فرأيت
كان أنه أيًضا ورأيت الجامع،50 املسجد يف اللهبي نازع يوم املشهور حديثه ذلك يف وله
وجريًرا جميًال يعارض فكان األدبية؛ بالحياة االستبداد عىل الحرص يف مرسًفا حريًصا
أمتع لكان أخباره دوِّنت لو الجد من نوع وهذا أسماء، بن ومالك واألحوص والفرزدق
بنون له وكان مرة، غري تزوج أنه كذلك ورأيت الطواف، أيام يف أخباره من وأنفع
يقابل كان كيف ألَرونا الرواة بها ُعني لو ، ِجدٌّ وهزلها ، ِجدٌّ ِجدُّها شئون وهذه وبنات،

الحياة. مصاعب الشاعر هذا
وله ، وُكثريِّ ونُصيب والفرزدق جميل مع مواقفه إىل إشارات بالقارئ مرت وقد
بن مالك مع حديثه هنا فلنذكر والفكاهات، امُللح باب يف سيجيء آخر حديث معهم

قوله: سمع منذ إليه يتشوق وكان بشعره، مفتونًا كان فقد أسماء،

ال��ي��اس��م��ي��ن��ا م��ن أو ال��ورد م��ن ٍن ب��س��ت��ا ن��ف��ح��ة ك��ل ع��ن��د ل��ي إن
ي��ل��ي��ن��ا ف��ي��م��ا ح��ل��ل��ت ت��ك��ون��ي أن أت��م��نَّ��ى وال��ت��ف��ات��ًة ن��ظ��رًة
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التي القرى أسماء لوال شعرك أحسن ما عمر: له قال وتناشدا وتعارفا تالقيا فلما
قولك: مثل قال: ماذا؟ مثل قال: فيه، تذكرها

ال��رِّف��اِق ل��زي��َن ي��س��م��ا ب��ج��وي��ر ش��يَّ��ع��ت��ن��ا ال��ت��ي ال��رف��ق��ة ف��ي إن

قولك: ومثل

ونُ��غ��نَّ��ى ش��راب��ن��ا نُ��س��ق��ى ح��ي��ث بَ��َونَّ��ا ب��ت��لِّ ل��ي��ل��ت��ي ح��ب��ذا

أرض من شعرك يف تذكره ما مثل وهو فيه، أنا الذي البلد قرى هي مالك: له فقال
قولك: مثل قال: ماذا؟ مثل قال: بالدك:

ك��س��اب��ا رك��ن وب��ي��ن ال��ج��وي��ن ب��ي��ن خ��راب��ا دث��رن ق��د ال��م��ن��ازل ح��يِّ

قولك: ومثل

أج��اب��ا ل��و أو ال��س��الم رج��ع ـ��يَ��َن ب��يْ��ـ ل��و ب��ال��بُ��ل��يَّ��ي��ن ال��رس��م ع��ل��ى م��ا

يف أدبية اتجاهات له كانت أنه ونظن الشعر، نقد يف الجد من نحٌو الحديث هذا ويف
الغرامية. حياته إىل همهم رصفوا إذ الرواة، يدونها لم النقد

من التثبت أستطع لم أني فألذكر وبنات، بنون له وكان مرة، غري تزوج إنه قلت:
فلم الجدية، حياته من الجانب هذا يف اإلفاضة أغفلوا الرواة ألن أبنائه؛ وال زوجاته عدد
يف يترصف كان كيف وال أوالده، يربي كان كيف وال زوجاته، يعامل كان كيف يبينوا
أنه موطن غري يف ذكروا التي «الحوائج» يعينوا ولم وإمائه، عبيده وتقويم أمواله، تثمري

الخلفاء. عىل قضائها يف يعتمد كان
يف نظر أنه أيًضا حدثونا فقد األربعني، بعد الشعر هجر أنه حدثونا الرواة أن ومع
فلم وكلمها عليها عقله فذهب صورة، هللا خلق أحسن فرأى رشيفة، امرأة إىل الطواف
قوله، عليه سينكر فإنه لزوجك اذكريه لها: فقيل منه جزعت شعًرا فيها فقال تجبه،
فاجعله ظامًلا باسمي نوه كان إن اللهم قالت: ثم هللا، إىل إال أشكوه ال وهللا، كال فقالت:
بسلمة، فاسترت فنزل ريح فهبت فرس عىل يوًما غدا إذ دعوتها فاستجيبت للريح، طعاًما
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يف ظاهر واالختالق ذلك، من ومات به وورم فدِمَي منها غصن فخدشه الريح فعصفت
الحديث. هذا

بما الغرامية حوادثه تدون أن والعجيب غزوة، يف مات أنه حدَّث من الرواة ومن
يوم أنصفوا أفنراهم وفاته. عن حديثهم يف الرواة يتفق وال التفصيل، من القارئ رأى

األحياء؟! بعناية خليق غري املوت رأوا

هوامش

إىل مضطر غري معجل: غري املحجبة. املخدرة العقيلة عن كناية الخدر: بيضة (1)
العجلة.

مقتله: يرسون حريص. جمع حراص: واحد. معناهما والحراس األحراس (2)
يضمرونه.

وكشحها. عاتقها بني املرأة تشده بالجوهر يرصع عريض أديم الوشاح: (3)
الزبرجد. أو بالذهب املرصع هو واملفصل:

إىل يأوي حني واحًدا ثوبًا يلبس الذي هو واملتفضل نزعتها. ثيابها: نضت (4)
فراشه.

التحقري. ال الدعابة بها يراد نسائية كلمة هي حيلة: لك ما (5)
وهو: كاملشجر، رحال، صور فيه الذي املرحل: خز. أو صوف من كساء املرط: (6)

األشجار. صور يحمل الذي
قصدت. انتحت: وخلَّفته. قطعته وتجاوزته: وجاوزته وأجزته املكان جزت (7)
العقنقل: ويدق. يعوج نقا وهو: حقف، جمع واألحقاف: الحقاف الواسع. الفضاء الخبت:

املرتاكم. والكثيب العظيم الوادي
الكشح: هضيم الرأس. جانبا والفودان: إيلَّ. أملتها وبفوديها: فوديها هرصت (8)

الخلخال. موضع واملخلخل: الساق. بضة املخلخل: ريا الخرص. دقيقة
اللحم واسرتخاء اللحم، مسرتخية غري مفاضة: غري البطن. ضامرة مهفهفة: (9)

املجلوة. املرآة السجنجل: الصدر. من القالدة موضع الرتائب: النساء. عيوب من
يشبه والشاعر خلط، أي بصفرة، بياضها قوني تقول: الخلط، املقاناة: (10)
املحلل: صافيه. املاء: نمري بالبياض. الصفرة بمزج عهدها ألول النعام ببيضة خليلته
بالرتف كثريًا معشوقاته يصف إذ ربيعة أبي بابن يذكرنا البيت وهذا اإلبل، كدرته الذي

العيش. ولني
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بني للوحش مرب وجرة: الخد. هو محذوف ملوصوف صفة رقيق، أسيل: (11)
األعراب: بعض قال والبرصة، مكة

رب��ي��ب ال��م��ق��ل��ت��ي��ن أح��م غ��زال وج��رة ب��ط��ن م��ن ال��غ��ادي��ن ال��ح��ي��رة وف��ي
غ��ري��ب ع��ن��ه ت��ن��أي��ن م��ن ول��ك��نَّ ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��ب أن ت��ح��س��ب��ي ف��ال

وحنان. عطف فيها نظرتها أن يريد طفل: ذات ومطفل:
فيه. حلية ال وعاطل: ومعطَّل رفعته. نصته: الظبي. الريم: العنق. الجيد: (12)

ذو متعثكل: غزير. أثيث: السواد. شديد فاحم: الظهر. املتن: الشعر. الفرع: (13)
األعناب. يف كالعناقيد النخيل يف وهي عثاكيل،

األمشاط. املدارى: مرتفعات. مستشزرات: الشعر. خصل الغدائر: (14)
كثريًا، يسقى نبات : َغِنيِّ وزن عىل ِقيِّ السَّ دقيق. مخرص: الوشاح. الجديل: (15)

اللني. املذلل: الربدي. ويسمى:
وسطها وتشد املرأة تلبسها شقة وهو: النطاق، أو املنطق تلبس لم تنتطق: لم (16)
وعن الواحد. الثوب لبس والتفضل: األرض. عىل األسفل وينجر األسفل، عىل األعىل فرتسل
تكتس لم الرتف أصيلة أنها يريد املفضل، بعد املنطق تلبس لم أي: بعد؛ بمعنى: هنا

عري. بعد
وهو: أرسوع، جمع أساريع: خشن. شثن: ناعم. لني رخص: تتناول. تعطو: (17)
واألسحل: واد. اسم وظبي: األطراف. املخضبة األنامل به تشبه الرأس أحمر أبيض دود

به. يستاك شجر
ثوب منرب: وزن عىل واملجول القميص. والدرع: واعتدلت. طابت اسبكرَّت: (18)

تخدر. أن قبل فيه وتجول الفتاة، تلبسه
سال. منسل: (19)

مقرص. غري مؤتل: غري خصمه. عىل يلتوي عرس ألوى: خصم (20)
الجاهيل». «األدب من ص٢٢٢ راجع (21)

ينزل وكان عفان، بن عثمان بن عمرو بن عثمان بن هللا عبد هو العرجي: (22)
إليه. فنسب الطائف بعرج

مكة. جبال من ثبري: (23)
منه. ساعة بعد أو الليل نصف من نحو الوهن: (24)
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هذا، فعلت الذي أنت تقول: أن يصح ال أنه حسني طه الدكتور أستاذنا يرى (25)
يقول: وال آَمنُوا﴾، الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا يقول: القرآن فإن هذا، فعل الذي أنت تقول: وإنما
قول بدليل هذا، فعلت الذي أنت تقول: أن من مانع ال أنه ونرى آمنتم، الذين أيها يا

الدمينة: ابن وقول خربت»، الذي «أأنت هنا: العرجي

ي��ل��وم ف��ي��ك ك��ان م��ن ب��ي وأش��م��ت وع��دت��ن��ي م��ا أخ��ل��ف��ت��ن��ي ال��ت��ي وأن��ت

كثري: وقول

س��واه��م��ا ب��الد وأوط��ان��ي إل��يَّ ب��دا إل��ى ش��غ��ب��ا ح��ب��ب��ت ال��ت��ي وأن��ت

أشارت. إيلَّ: ملعت (26)
الضعيف. وهو: بالكرس، ِنكس جمع األنكاس: (27)

رداء يعط السالح. يثقف كان رجل وهو ردينة إىل نسبة الرمح، الرُّديني: (28)
املصباح. والنرباس: . ُقدَّ أي: دبر من « «ُعطَّ قميصه رأى فلما وقرئ: يشقه، الليل:

النهاس. األسد أسماء ومن األسنان، بمقدم اللحم أخذ األصل: يف النهس (29)
األسد. موضع وهو: بالكرس، خيس جمع واألخياس:

يتهم. ال يزن: ال (30)
مجيب! سميع إنه وعنه عنا وعفا الشاعر دعاء هللا تقبل (31)

الرشاب. مائدة عىل يتناول ما بالفتح النَّقل: (32)
ج٢. ص١٤٠ األربعاء» «حديث (33)

«األغاني». من العرشين الجزء يف أخباره راجع (34)
البرصة، أسواق أهم كان موضع اسم الباء: وفتح السكون ثم بالكرس املربد (35)
الخطباء، ومجالس الشعراء مفاخرات كانت وبه الناس، سكنها عظيمة محلة صار ثم

األصمعي: وأنشد اإلبل، فيه حبست يشء كل األصل: يف واملربد

ن��زع��ا ال��وح��ش م��ن س��ربً��ا ب��ه��ا أص��ي��د ك��أن��ن��ي ال��ق��واف��ي ب��أب��واب ب��ي��ت
وأذرع��ا ن��ح��وًرا ي��غ��ش��ى م��رب��د ع��ص��ا وراءه��ا ج��ع��ل��ت م��ا إال ع��واص��ي

الدبر. حلقة وهي: فقحة، جمع الفقاح: (36)
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مجروحة. عميدة: (37)
يقدر لم إذا املرتهن: يد يف الرهن وغلق بثأر. له يؤخذ ال دم: به يباء ما (38)

املرشوط. الوقت يف افتكاكه عىل الراهن
قصور من كذلك وقرصشعوب عرصه، أعاجيب من كان باليمن قرص غمدان: (39)

اليمن.
تأخذ ما الحمى: من والغب كاملة. مجرمة: وأذلتني. أضعفتني أرضعتني: (40)

يوًما. وتدع يوًما
عضًوا. لها حركت ما إربا: له نقلت ما (41)

هزاًال. ظهرها تقوس التي الدامية وهي: حدباء، جمع حدب: (42)
الجناحني. أبلق القربة يشبه طري وهو مكاء جمع املكاكي: (43)

اليمن. مخاليف من وأبني: لحج (44)
ساحله. هو السني: بكرس البحر ِسيف (45)

بمكة. موضع أجياد: (46)
. َقَماِرىُّ والجمع: ُقْمِريٌَّة، واألنثى الحمام، من رضب القاف: بضم الُقْمريُّ (47)

طرائق. ذو سنن: ذو (48)
فقال: له، فانتسب نسبه عن فسأله عليه، فأدخل امللك عبد عىل عمر وفد (49)

ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا ال��س��خ��ط ت��ح��ي��ة ع��ي��ن��ا ب��ع��ي��ن ال��ل��ه أن��ع��م ال

القائل: لك أمَّ ال أنت

ع��ارم ال��ت��ح��رج ل��وال ن��ظ��ر ول��ي ِم��ن��ى م��ن ��ب ب��ال��م��ح��صَّ إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ح��ال��م أن��ت أم ال��س��ج��ف ت��ح��ت ل��ك ب��دت ِب��ي��ع��ة م��ص��اب��ي��ح أم أش��م��س ف��ق��ل��ت:
وه��اش��م ش��م��س ع��ب��د وإم��ا أب��وه��ا ل��ن��وف��ل إم��ا ال��ق��رط م��ه��وى ب��ع��ي��دة

بنات عن مندوحة العرب بنات يف لك كانت أما أألمك! فما هللا قاتلك له: قال ثم
الدار، شحط عىل العم البن املؤمنني أمري يا التحية هذه وهللا بئست عمر: فقال عمك؟

املزار. وتنائي
يتنكر املوقفني كال ويف الثالثة، املحارضة يف إليه أرشنا آخر موقف امللك عبد مع وله
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داللته الحديث من النحو ولهذا الغضبان، املسيطر موقف الشاعر من ويقف امللك عبد
الَغِزلني معاملة يف والوقار الجد بصورة خلفائهم تصوير يف أمية بني أشياع حرص عىل

الشعراء. من
بوالق. طبع «األغاني» من ج١٥ ٩ ص٨، (50)
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ربيعة؛ أبي بن بعمر تتصل التي والفكاهات امُلَلح من بطائفة الكتاب هذا نختم أن رأينا
الزمان. ذلك يف الحجازيني ألسنة عىل النادرة تجري كانت كيف القارئ لريى

١

قوله: عتيق ابَن ربيعة أبي بن عمُر أنشد

ال��ت��ق��ي��ن��ا1 ي��وم ال��تِّ��الع ِب��َم��س��ي��ل ش��ب��ي��ًه��ا ل��ل��ث��ري��ا ال��ع��ي��ُن تَ��ر ل��م

قوله: إىل بلغ فلما

واع��ت��دي��ن��ا خ��ائ��بً��ا رددن��اه أن ظ��ل��م��ن��ا ق��د ألخ��ت��ه��ا: ق��ال��ت ث��م

متمثًال: عتيق أبي ابن أنشد ثم وأجادْت، والهدايا2 أحسنْت قال:

م��خ��لَّ��دا ب��خ��ي��ًال أو تَ��َريْ��ن م��ا أرى ل��ع��لَّ��ن��ي ُه��زًال م��ات ج��واًدا أري��ن��ي

للشارب أمكنْت عتيق: ابن قال وأمن، األنيس من خالءٍ يف قوله: إىل عمر بلغ فلما
قوله: إىل بلغ فلما انجرب.4 فال بعدها عال من الُغُدر،3

واق��ت��ض��ي��ن��ا دي��ون��ن��ا ف��ق��ض��ي��ن��ا ِت��ب��اع��ا ع��ْش��ًرا ك��ذاك ف��م��ك��ثْ��ن��ا
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قبيًحا. هللا عرَّفكما فال إياه، اقتضيتها وال فضة وال ذهبًا قضيتها ما وهللا أما قال:
قوله: إىل بلغ فلما

ن��وي��ن��ا ق��د م��ا ف��ي��ه ال��ل��ه ع��ل��م ح��ج��ج��ن��ا إذ م��س��ي��رن��ا ف��ي ذا ك��ان

أُفٍّ معك، ألموتن مت ولنئ التفسري، فأورد باطنه، عىل ليدل أمرك ظاهر إن قال:
محمد! أبا يا العفاء بعدك عليها بل عمر: له فقال الخطاب! أبا يا بعدك للدنيا

٢

ربيعة، أبي بن عمر بشعر مشغوفة باملدينة سوداء كانت قال: م سالَّ بن محمد حدَّث
ذلك، أكربوا ربيعة أبي بن عمر نعي املدينة أهل عىل ورد فلما مكة، مولََّدات من وكانت
سكك من بسكة تمر ال وجعلت 5 وتسلُّبًا حزنًا أشدهم السوداء وكانت عليهم، واشتد
له عمٍّ ابن نشأ فقد عليك خفيض لها: فقال مكة فتيان بعض فلقيها ندبته، إال املدينة

قوله: فأنشدها بعضه، أنشدني فقالت: شعره، شعره يشبه

ال��ُع��ق��ل6 ت��ئ��وده��ا ال��ج��م��ار ع��ن��د ِم��نً��ى غ��داة ن��ح��روا وم��ا إن��ي
ي��ع��ل��و ِس��ف��ل��ه��ا وأص��ب��ح ِس��ف��ال م��ن��ازل��ه��ا أع��ل��ى بُ��دِّل��ت ل��و
وال��َم��ْح��ل7 اِإلق��واء ف��ي��رده ب��ه��ا ال��خ��ب��ي��ر ي��ع��رف��ه��ا ف��ي��ك��اد
ق��ب��ُل أله��ل��ه��ا ال��ض��ل��وع م��ن��ي اح��ت��م��ل��ت ب��م��ا م��غ��ن��اه��ا ل��ع��رف��ت

َحَرمه! يضيِّع لم الذي هلل الحمد وتقول: الدموع من عينها تمسح فجعلت
عمر مات ملا قال:9 فقد اآلداب» «زهر صاحب أما «األغاني»8 صاحب روى كذلك
ألباطح َمن وقالت: فبكت بالشام، وكانت مكة مولدات من المرأة نُِعَي ربيعة أبي بن
فتى نشأ قد لها: فقيل طاعتهن، ويبكي محاسنهن، ويصف نساءها، يمدح ومن مكة10

فأنشدوها: له، أنشدوني فقالت: طريقته، عىل عفان بن عثمان ولد من

أم��ث��ُل ف��ال��ت��ج��نُّ��ب ت��ق��رب��نَّ��ا وال أِق��ْم ب��أن رس��وًال ل��ي��ل��ى أرس��ل��ْت ل��ق��د
ف��ت��غ��ف��ل ت��ن��ام أو ع��ن��ا تُ��ك��ذَّب ل��ودن��ا ال��رام��ق��ات ال��ع��ي��ون ل��ع��ل
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ت��ق��وَّل��وا11 ع��ن��ه��م ال��س��ر ك��ت��م��ن��ا ف��ل��م��ا ح��دي��ث��ن��ا ف��ن��ثُّ��وا أم��نَّ��اه��م أن��اس
أج��م��ل��وا ب��ال��ق��ط��ي��ع��ة ه��م��وا ح��ي��ن وال ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ال��ذي ال��ع��ه��د ح��ف��ظ��وا ف��م��ا
ت��ه��م��ل ف��ال��ع��ي��ن ق��ي��ل ق��د ب��م��ا ع��ل��يَّ ب��رح��ب��ه��ا ب��الدي ض��اق��ت وق��د ف��ق��ل��ت
ي��ع��م��ل س��وف ن��ح��وه��ا ط��رف��ي ول��ك��نَّ ب��ه��ا أن��ت��ُم ال��ت��ي ال��دار س��أج��ت��ن��ب
أف��ض��ل؟ ال��ود م��ن أخ��ف��ى وم��ا ل��دي��ك، ن��اف��ع��ي ذاك وه��ل — أن��ي ت��ع��ل��م��ي أل��م
أح��وُل ف��ه��و غ��ي��رك��م ط��رف��ي أمَّ وإن ��ك��م أَمَّ ال��ط��رف م��ا ال��ط��رف م��س��ت��ق��ي��م أُرى

حرمه عىل خلَّف الذي هلل فالحمد خلف، وأفضل عوض، أجلُّ هذا وقالت: فتسلَّت
هذا. مثل وأُمته

«زهر وصاحب «األغاني» صاحب ذكرها كما القصة رواية بني االختالف هذا ويف
يف معروًفا كان أنه عىل تدلنا وهي التحريف، أو للوضع، أثًرا فيها أن عىل دليل اآلداب»،
عمر لشعر بينة مشابهًة العرجي، شعر ويف خالد، بن الحارث شعر يف أن العرص ذلك

بالنساء. التشبيب يف ِلَمنْحاه وقربًا ربيعة، أبي بن
تنتحب سيدة رؤيت أنه الغرامية ميسيه دي ألفريد حياة يف دونيه موريس ذكر وقد
دي ألفريد أن تعلموا ألم ويحكم! يا فقالت: بكائها سبب عن الناس فسألها القطار، يف

مات! قد ميسيه
واألجيال. البقاع اختالف عىل الوجدانية الحياة تتشابه وكذلك

٣

القائل: أنت ربيعة: أبي بن لعمر مروان بن امللك عبد قال

ل��ص��ب��ور12 إذن إن��ي ل��ي��ل��ٍة؟ س��وى وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ل��ي��س ل��ي��ل��ى أأت��رك

أمري يا فقال: غدوة! وبينك وبينها تركتها أنت، املحب بئس فقال: نعم! فقال:
شهر! ورواحها شهر، غدوُّها سليمان، غدوات من إنها املؤمنني،
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٤

قوله: فذلك شهًرا، بها فأقام أهلها من امرأة أجل من املدينة ربيعة أبي بن عمر قدم

ال��ب��ق��ي��ع��ا13 ش��ن��ئ��ُت وق��د ب��ال��م��ص��لَّ��ى ث��وائ��ي َم��ل��ْل��ت ق��د خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
ال��رج��وع��ا ه��وي��ت ف��ق��د ب��ي وارج��ع��ا وس��ل��م��ى ه��ن��د دي��ار ب��لِّ��غ��ان��ي

رواحهما يف بَودَّان14 مرَّا ثم واعتمرا، األحوص معه وخرج مكة إىل خرج ثم
خرجوا ثم كثري، راوية سائب لحقهما وكان وأكرمهما، لهما وذبح نصيب فحبسهما
هبط لهم: فقيل كثري منزل إىل جميًعا عدلوا ُكَليَّة15 جاءوا فلما نصيب، معهم وخرج
يل، فادعه اذهب لسائب: ربيعة أبي ابن فقال خيامها، من خيمة يف أنه لهم وذكر ُقَديًدا16
يل، فادعه أقول كما اذهب عمر: فقال يأتيك، أن من ِكربًا وأشد أحمق هو النصيب: فقال
فحدَّد عمر، رسالة فأبلغه أذكرك، وأنا جئت لقد تره، غائبًا اذكر وقال: له، فهش فجاءه
الرسالة؟ هذه بمثل إتياني عن يردعك ما املعرفة من عندك كان أما وقال: نظره إليه
يا وهللا إنك له: فقال ِسرتك، يهتك أن إال هللا فأبى عليك سرتت ولكني وهللا! بىل فقال:
له: فقال قريش، فأنا قرشيٍّا كنت إن ربيعة: أبي البن فقل شكيل، من أنت ما ذكوان ابن
أثبت ألنا وهللا كثري: فقال الصمغة؟! تفرق كما عنهم تفرق وأنت التلصق هذا ترتك ال
هذا له: فقال منك! أشعر فأنا شاعًرا كنت إن له: وقل قال: ثم سدوس، يف منك فيهم
إىل سائب فرجع اليوم؟ مني بالحكم أوىل ومن هو؟ من وإىل فقال: إليك، الحكم كان إذا
صاحباه، وضحك فضحك الخرب وأخربه نصيب، لك قال ما فقال: وراءك؟ ما فقال: عمر
يوسع فلم كبش، جلد عىل جالًسا فوجدوه خيمة يف عليه فدخلوا إليه، معه نهضوا ثم
أنت له: فقال عمر عىل أقبل الشعراء ذكر يف وأفاضوا مليٍّا تحدثوا فلما ربيعة، أبي البن

قولك: عن هذا يا أخربني بنفسك، وتنسب تدعها ثم بها فتشبب املرأة تنعت

َخ��َف��ِر ف��ي أخ��ت ي��ا اغ��م��زي��ه ث��م ل��ي��ع��رف��ن��ا ل��ه ت��ص��دَّْي ق��وم��ي
أث��ري17 ف��ي ت��ش��ت��د اس��تُ��ط��ي��رت ث��م ف��أب��ى غ��م��زت��ه ق��د ل��ه��ا: ق��ال��ت
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إنما الهجر؟ وقلت وأسأت، قبَّحت قد تكن ألم أهلك، ِهرة بهذا وصفت لو أتراك
األحوص: إىل وأشار هذا، قال كما واالمتناع، والبخل واإلباء، بالحياء الحرة توصف

أدوُر ح��ي��ث درت م��ا ب��أب��ي��ات��ك��م ج��ع��ف��ر أم أرى أن ول��وال أدور
س��ي��زور أْن ب��د ال يُ��زر ل��م إذا ال��ه��وى ذا ول��ك��ن زوَّاًرا ك��ن��ت وم��ا
ل��ف��ق��ي��ر م��ع��روف��ه��ا إل��ى وإن��ي ج��ع��ف��ر أم م��ع��روف��ه��ا م��ن��ع��ت ل��ق��د

آخرك أبطل قال: ُكثري ذلك استبان فلما فيه، الخيالء وُعرفت أبهة، األحوص فدخلت
قولك: عن أخربني أولك،

أب��ال��ي ال وص��ل��ك ب��ع��د ب��ص��رم��ك ت��ب��ي��ن��ي وإن أِص��ل��ك ت��ِص��ل��ي ف��إن
ال��وص��ال إل��ى يُ��ردَّ ك��ي ت��ع��رَّض َص��ْرًم��ا ِس��ي��َم إن ك��م��ن أل��ف��ى وال

األسود هذا قال كما قلت أال أنفك! كرست ولو باليت ملا فحًال كنت لو وهللا أما
نصيب: إىل وأشار

ال��ق��ل��ُب م��لَّ��ك ف��م��ا ت��م��لِّ��ي��ن��ا إن وق��ل: ال��رك��ُب ي��رح��ل أن ق��ب��ل أل��ِم��ْم ب��زي��ن��ب

له: قال دخلته قد الكربياء أن نظر فلما أبهة، النَُّصيب ودخلت األحوص، فانكرس
قولك: عن فأخربني السوداء ابن يا وأنت

ب��ع��دي ب��ه��ا ي��ه��ي��م ذا م��ن ك��ب��دى ف��وا أم��ت ف��إن ح��ي��ي��ت م��ا ب��دع��د أه��ي��م

بعدك؟ ينيكها من أهمك
أخربني مذبوب18 يا فاسمع لك أنصتنا قد له: فقال عمر عليه أقبل كثريِّ أمسك فلما

تقول: حيث تحب، ملن ك وتخريُّ لنفسك، تخريك عن

ونُ��ع��َزُب19 ال��خ��الء ف��ي ن��رع��ى ب��ع��ي��ري��ن غ��ن��ى ل��ذي ك��ن��ا ع��ز ي��ا ل��ي��ت��ن��ا أال
وأج��رب20 تُ��ع��دي ج��رب��اء ح��س��ن��ه��ا ع��ل��ى ي��ق��ل ي��رن��ا ف��م��ن ع��ر ب��ه ك��الن��ا
ون��ض��رُب نُ��رم��ى ن��ن��ف��ك ف��م��ا ع��ل��ي��ن��ا أه��ل��ه ص��اح م��ن��ه��ًال وردن��ا م��ا إذا
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ن��ه��رُب21 ث��م م��ص��ع��ٌب وأن��ي ِه��ج��اٌن بَ��ك��رٌة أن��ك ال��ل��ه وب��ي��ت وِدْدُت
نُ��ط��ل��ُب ن��ح��ن وال ي��رع��ان��ا ه��و ف��ال ف��يُ��ِض��ي��ع��ن��ا غ��نً��ى ذي ب��ع��ي��رْي ن��ك��ون

كما كثريِّ فخفق نفسك، عىل به بُؤت ما عىل زاد ما هاجيك عليك احتفل لو وهللا
معرفة تمنيت فقد الذباب22 زب يا عيلَّ أقبل فقال: نصيب عليه فأقبل الطائر، يخفق

تقول: حيث فيك علمه عندي غائب

ع��ال��ُم ال��ح��اج��ب��ي��ة ض��م��ي��ر ف��ي ب��م��ا أن��ن��ي ال��ودادة ت��غ��ن��ي وم��ا وددت
ال��ل��وائ��م ت��ل��م��ن��ي ل��م ش��رٍّا ك��ان وإن وع��ل��م��ت��ه س��رَّن��ي خ��ي��ًرا ك��ان ف��إن

فاضطرب عندها، ما تعرف وجهك، صورة واعرف جيبك، يف واطلع مرآتك، يف انظر
يضحكون.23 القوم وقام العصفور اضطراب كثري

٥

صادفت ذكرته الذي الوقت يف جاءت فلما تزوره، أن ربيعة أبي بن عمر الثريا واعدت
بثوبه، وجهه وغطى مكانه ونام له، حاجة يف به ووجه عنده فأقام زاره قد الحارث أخاه
فلست عني اعزبي يقول: وجعل فانتبه تقبله، عليه نفسها ألقت قد بالثريا إال يشعر فلم

هللا! أخزاكما بالفاسق
فاته ملا فاغتمَّ بخربها، الحارث فأخربه عمر وجاء انرصفت بالقصة علمت فلما
عليك الحارث: فقال عليك! نفسها ألقت وقد أبًدا النار تمسك ال وهللا أما وقال: منها،

هللا! لعنة وعليها

٦

العرجي: يقول وفيه «جوان» له: يقال صالح ابن ربيعة أبي البن كان

ج��واُن ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��دل أل��ي��س ح��ب��ه��ا ع��ل��ى ُج��واٌن ش��ه��ي��دي
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الحجاز عىل أمري ذاك إذ وهو الحارثي، هللا عبد بن زياد إىل هذا جوان جاء وقد
فتمثل: بشهادة، عنده فشهد

ُج��واُن! ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��دل أل��ي��س ح��ب��ه��ا ع��ل��ى ج��وان ش��ه��ي��دي

العرجي، إىل وجاء الشعر هذا من جوان غضب وقد شهادتك. أجزنا قد قال: ثم
ومتى هذه! صاحبتك عىل أشهدتني متى شعرك! يف رني تشهِّ ولك يل ما هذا، يا له: فقال

هذا! مثل يف أشهد أنا كنت

٧

َخَلق تُرٌس معه الشام أهل من رجل به فمر الحرة، أهل جيش معاوية بن يزيد عرض
أحسن كان ربيعة أبي بن عمر تُرس ويحك! له: وقال وضحك، يزيد إليه فنظر َسْمج،

عمر: قول يريد ترسك! من

وُم��ع��ِص��ر ك��اع��ب��ان ش��خ��وص ث��الث أت��ق��ي ك��ن��ت م��ن دون ِم��ج��نِّ��ي ف��ك��ان

٨

ربيعة أبي بن عمر فراسلها الكندية، األشعث بن محمد بنت حجت قال: بَُديح حدث
يعلمها ينُشد ناشًدا تسمع أن وبينها بينه اآلية وجعل الغد، مساء يتلقاها أن ووعدها
ائت بديح، يا يل: فقال متلثًما إال به أشعر فلم بديح: قال وعدها، الذي املكان إىل بمصريه
ال مثيل وقلت: أذهب أن فأبيت ملوعدها، جئت قد أني فأخربها األشعث بن محمد بنت
يل فانُشدها بغلتي أضللت قد يل: فقال جاءني ثم عني بغلته فغيَّب هذا، مثل عىل يعني
اآلية، فهمت وقد األشعث بن محمد بنت عيلَّ فخرجت فنشدتها، فذهبت الحاج، زقاق يف

قوله: وذلك ملوعده، فأتته

ي��ن��ُش��ُد ن��اش��ًدا ج��ئ��ت��ك��م إذا ت��س��م��ع��ي أن ذل��ك وآي��ة
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عمر! يا له: فقلت البغلة، بنَْشدي خدعني قد أنه عرفت مقبلة رأيتها فلما بديح: قال
لك: قالت التي صدقت لقد

ال��خ��ب��را خ��بَّ��رن��ن��ي ق��د ن ال��ن��س��وا س��ح��رك ف��ه��ذا

بعدها، آمنك وما رأيهن! وضعف النساء قلوب برقة فكيف رجل! وأنا َسَحْرتني قد
ليلتهما زاال فما بحديثي وحدثها قال: لبلية، دخلته أنك ظننت الطواف دخلت ولو

مني. بالضحك حديثهما يفصالن

٩

قوله: ربيعة أبي ابن أنشد

ب��األظ��ع��ان ال��غ��داة ��ا وأل��مَّ دع��ان��ي م��الم م��ن خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
ع��ان��ي زي��ن��ب ب��آل ره��ٌن ـ��ق��ل��ب ال��ـ إن زي��ن��ب آل ف��ي ت��ل��وم��ا ال

إن له: وقيل عتيق أبي ابن ذلك وبلغ وغضب، فأنكره همي السَّ َوَداعة أبا ذلك فبلغ
ربيعة أبي البن أُقر ال وقال: موىس، بنت زينب دون ربيعة أبي البن اعرتض قد وداعة أبا
أن وداعة أبا تلوموا ال عتيق: أبي ابن فقال شعره، يف ُهَصيْص بني من امرأة يذكر أن

َعَدن! أهل عىل َسَمْرقنْد من يُنِعظ

١٠

قال: قط؟ حراًما أتيت ما أنك تخربني ألم عمر! يا ربيعة: أبي البن عتيق أبي ابن قال
قولك: عن فأخربني قال: بىل،

الب��ُس ال��م��ورد ال��ث��وب م��ن ك��الن��ا أن��ن��ا غ��ي��ر َم��ح��رًم��ا م��ن��ه��ا ن��ل��ُت وم��ا

218



والفكاهات امللح

فالتقينا تريده، زينب وخرجت املسجد أريد خرجت ألخربنك: وهللا فقال: معناه؟ ما
بثيابها يُرى أن فكرهت السماء، أخذتنا عب الشِّ توسطنا فلما الشعاب، لبعض فاتعدنا
فسرتونا غلماني فأمرت فيه! كنت إن املسجد بسقائف استرتت أال لها: فيقال املطر بلل

أقول: حني فذلك عيلَّ، كان خز بكساء

الب��س ال��م��ورد ال��ث��وب م��ن ك��الن��ا

حاضنة! إىل يحتاج البيت هذا عاهر! يا عتيق: ابن له فقال

١١

بني من ورجل املصطلقي ربيعة وأبو خالد بن والحارث ربيعة أبي بن عمر خرج
فقال برق، لهم فالح َف بَرسِ نزلوا انرصفوا فلما أمية، بني خلفاء بعض يشيعون مخزوم

ربيعة: أبو فقال الربق، نصف وا فهلمُّ شاعر، كلنا الحارث:

ف��يُ��ن��اب��ع24 ال��رُّب��ى ذو س��ن��اه م��ن ج��رى الم��ع ال��ل��ي��ل آخ��ر ل��ب��رق أرق��ت

الحارث: فقال

ب��الق��ع25 وأرض م��وم��اٍة م��ه��ام��ُه ودون��ُه ال��ت��م��ام ل��ي��ل ل��ه أرق��ت

املخزومي: فقال

س��اط��ع26 ال��ص��ب��ح م��ن ف��ج��ر أو م��ص��اب��ي��ح ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ش��وك ع��ض��اه ي��ض��يء

عمر: فقال

ص��ان��ع أن��ت ال��ذي ب��ي ف��اص��ن��ع ألس��م��اء ج��اه��ًدا ال��م��ودة آل��و ال رب أي��ا

والشوك! وللربق يل ما قال: ثم
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١٢

هللا جعلني فقال: بها شبب قد وكان لها، بغلة عىل تسري وهي الحارث بنت ليىل عمر لقي
فوقفت نعم، قال: فعلت؟ أَوقد فقالت: فيك. قلته ما بعض أسمعك هنا ها عرِّجي فداك!

فأنشدها: هات، وقالت:

ف��ن��وِّل��ي��ن��ا ب��خ��ل��ت إن ن��وال��ك ن��ف��س��ي ش��ف��اء إن ل��ي��َل ي��ا أال
ت��أم��ري��ن��ا م��ا ف��ان��ظ��ري ف��راق��ك م��ن��ا وح��ان ال��رح��ي��ل ح��ض��ر وق��د

ببغلتها صاحت ثم عليه! أنت ما وترك طاعته، وإيثار هللا بتقوى آمرك فقالت:
ومضت.

١٣

الكعبة، بفناء أمية بن إسماعيل مع ِكدام بن وِمسعر أنا بينا قال: عيينة بن سفيان حدث
فوقفْت اآلخر، عىل َلحييها أحد يصفق عصا عىل متكئة عوراء علينا طلعت قد بعجوز وإذا
فقال انرصفت، ثم املسألة، فأحفى وسألها السالم، عليها فرد عليه، فسلمت إسماعيل عىل
قلنا: هذه؟ أتعرفان فقال: علينا أقبل ثم بأهلها! الدنيا تفعل ماذا هللا! إال إله ال إسماعيل:

فيها: يقول التي ربيعة أبي ابن «بَغوم» هذه قال: هي؟ ومن وهللا، ال

27 وخ��َالءُ يَ��ُك��ن��ن��ا وِع��ي��ٌص ءُ وأس��م��ا بَ��ُغ��وم ي��ا أن��ت ح��ب��ذا

هذه ورب ال مسعر: له فقال منها! أجمل امرأٌة بمكة كان وما صارت، كيف انظرا
قط! خري هذه عند كان أنه أرى ما البَنِية،

١٤

عمر بنت الحميد أمة عند كنت قالت: الزبري بن مصعب بن محمد موالة ذُهيبة حدثت
عمر وأبوها أنا مصعب، بن خالد بنت سكينة بيت يف الذي الُجنيد يف ربيعة أبي بن
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بنت الحميد أمة وكانت أسماء، واألخرى: البغوم، إلحداهما: يقال تغنيان، له وجاريتان
الجنيد: يف معهم وهو ربيعة أبي بن عمر فقال الزبري، بن مصعب بن محمد تحت عمر

أس��م��اءُ ري��ب��ٍة غ��ي��ر ف��ي ع��ن��ك وص��دَّت ال��بَ��غ��وم ح��ب��ل��ك َص��َرم��ت
ال��ت��واءُ ه��واك ع��ن ف��ي��ه��ن ك��ان ك��ه��ًال رأي��ن��ك إذا وال��غ��وان��ي
وَخ��الءُ ي��ك��ن��ن��ا وع��ي��ٌص ءُ وأس��م��ا ب��غ��وم ي��ا أن��ت ح��ب��ذا

قوله: إىل انتهى فلما

ال��س��م��اء ع��ل��يَّ ري��ط��ت��ي أخ��ض��ل��ْت ل��م��ا ال��ج��زل ل��ي��ل��ة ق��ل��ت ول��ق��د

بالجزل أنك تزعم عمر يا منك أكذب رأيت ما فقالت: إليه رجعت ثم البغوم خرجت
السماء يف وليس ريطتك أخضلت السماء أن وتزعم مصعب، بن محمد ُجنيد يف وأنت

الشأن. هذا يستقيم هكذا عمر: فقال َقَزعة.28

من فيه ما أسري ُهًدى من فيه ما وأن رشه، ِنفايُة َخريُه بأن أشعر كتاٌب فهذا بعد؛ أما
ألقول: وإني ضالل،

ال��ع��ائ��ِث ه��واه م��ن ف��ض��ل��ي ورح��م��ت ال��ص��ب��ا ع��ب��ِث م��ن ع��ل��يَّ ال��ف��ض��اءُ ض��اق
ال��ع��اب��ِث ال��ش��ب��اب م��ن س��ئ��م��ت إن��ي ك��رام��ت��ي َم��ش��ي��ُب ي��ا ف��دي��ت��ك ف��أِغ��ْث

ذنوب. من تسلَّف عما وعفا التَّوب، ل لعجَّ شاء لو َمن وسبحان

هوامش

األرض. بطون إىل الوادي أعىل من املاء مجرى وهي: تلعة، جمع التالع: (1)
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