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األوىل الطبعة مقدمة

مبارك زكي بقلم

١٩٣٨ سنة آذار ٣١

الرحيم الرحمن هللا بسم

واملرسلني. األنبياء جميع عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد
سنة نفيس به شغلت إني أقول: وما الريض» الرشيف «عبقرية كتاب فهذا بعد أما
أخرجت يوم قلت كما سنني سبع وال العذراء»، «الرسالة رشح أخرجت يوم قلت كما
«التصوف كتاب أخرج يوم هللا بإذن سأقول كما سنني تسع وال الفني»، «النثر كتاب

اإلسالمي».
أشهر ال بغداد، أشهر من ولكنها أشهر، خمسة غري هذا بكتابي نفيس شغلت فما
كليلة بغداد يف الليلة فكانت فتون، وال لهٌو بغداد يف يل كان وما باريس، وال القاهرة

األرزاق. أرشف من والتوفيق شهر. ألف من خريًا القْدر
تلك وكانت الحقوق، كلية قاعة يف ألقيتها التي املحارضات مجموعة هو هذا وكتابي
الجمهور يملَّ أن يخشون أصدقائي كان فقد حياتي، يف املواسم أشهر من املحارضات
ولم أسبوع، إىل أسبوع من إقباله يزداد كان الجمهور ولكن أسبوعني، أو أسبوع بعد

أسرتيح! أن إال يبق ولم أملك، كنت ما كل أنفقت بأني الترصيح غري منه ينقذني



الرَّيض يف الرشَّ عبقرية

«املدائح عن محارضاتي بعد الثاني املوسم هي بغداد يف الحقوق بكلية ومحارضاتي
الجغرافية الجمعية قاعة يف املرصية الجامعة باسم ألقيتها التي املحارضات وهي النبوية»

بغداد؟ يف أو القاهرة يف ثالث ملوسم العمر يتسع فهل بالقاهرة،

ا جدٍّ كثرية مقاالت معها وأنشأت املحارضات هذه فأعددت نفيس ظلمُت كيف تسألوني ال
فذلك عنيًفا، ا رجٍّ بغداد يف األدبية الحياة ورججت والعراق، ولبنان مرص صحف نرشتها
كان وذلك العراق، حكومة بها رشفتني التي الثقة مقابل يف أصنع أن يجب ما أقل كان
العلم بخدمة ترشفوا الذين املرصيني بني مكانًا لنفيس ألحفظ أصنع أن يجب ما أقل
الرزاق وعبد الزيات حسن وأحمد سعيد العزيز عبد محمد األساتذة أمثال العراق يف
خدمة يف أصنع أن يجب ما أقل كان وذلك عزمي، ومحمود عزام الوهاب وعبد السنهوري
نفيس فكلفت وبناتي، أبنائي وجوه وجوههم يف رأيت وقد بغداد، يف وتلميذاتي تالميذي

أطيق. ما فوق خدمتهم يف
أعرف أن ساءني فقد أنفقت، ما العافية من فأنفقت نفيس ظلمت كيف تسألوني ال
تغلق، ثم وتفتح تغلق، ثم تفتح فكانت تاريخ: بغداد يف لها العالية» املعلمني «دار أن
وأريحية الشبيبي رضا محمد األستاذ املعارف وزير معايل بعطف وانتفعت هللا فاستعنت
وصديقي زمييل همة عىل وعولت الجمايل، فاضل الدكتور ومودة الراوي طه األستاذ
الجامعية، التقاليد متني من أساًسا العالية املعلمني لدار وأقمنا عقراوي، فؤاد الدكتور
ويراجعون، يبحثون كيف طالبها وعلمنا والحديثة، القديمة باملؤلفات مكتبتها فأغنينا

واالستقصاء. التحقيق إىل الشوق فيهم وغرسنا
شاعر عن كتابًا سنة كل يف يخرج أن العايل املعهد هذا تقاليد من يكون أن ورأيت
فإن الريض، الرشيف عن هذا كتابي فألفت قبل، من أحد يدرسه لم مفكر أو أديب أو
جديًدا، كتابًا سنة كل يف فسأخرج بغداد إىل بالرجوع يل وأذنت بمرص شواغيل ترفقت
فسيذكر بغداد يف الليل بظالم باالستصباح ثانية مرة أتمتع أن الشواغل تلك أبت وإن
سبيل يف يشقى أن من له مفر ال وأن حديد، من بطوق عنقه طوقت أني يخلفني من

شقيت. كما العالية» املعلمني «دار
«دار عىل العطف ألجتدي الكتاب هذا مقدمة يف املعاني هذه عىل نصصت وإنما
املعهد، هذا يغلق أن يجوز فما العراق؛ حكومة من أجتديه؟ وممن العالية» املعلمني

املرصية. بالجامعة اآلداب لكلية قويٍّا منافًسا ليصبح الجهود تبذل أن يجب وإنما
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الريض؟ بالرشيف ابتدأت وملاذا هللا: خلق من قوم يقول قد
قد أنني جيًدا يذكر فهو العقاد، محمود عباس األستاذ عند فالجواب ذلك قالوا إن
يف الجهد هذا تنفق أن أستاذ يا األفضل كان الرومي: ابن عن كتابه أخرج يوم له قلت

الريض. الرشيف أشعار دراسة
نبهته أني جيًدا يذكر فهو حسني، طه الدكتور األستاذ عند فالجواب ذلك قالوا إن
القرن شعراء بدراسة االهتمام من أوىل الريضكان الرشيف شعر بدراسة االهتمام أن إىل

الشعراء. أولئك عند نجدها ال ذاتية خصائص له ألن الثالث؛
أن ١٩٣٢ سنة يف طلب فقد بالقاهرة، املوظفني نادي عند فالجواب ذلك قالوا إن
الريض. الرشيف عن محارضتي فكانت العربية، اللغة يف شاعر أعظم عن محارضة ألقي
والفرات، دجلة بني فجأة رأيتني فقد موعد، غري عىل الريض بالرشيف ابتدأت

طوال. أعوام منذ له تعصبت الذي الشاعر هذا لدراسة األوان جاء قد أن فتذكرت
يوم الريض الرشيف إنصاف يف أفكر لم أني — الحاكمني خري وهو — هللا ويشهد
الشعر أمراء عن املقديس أنيس األستاذ كتاب من نسخة عسريان رشيف الدكتور يل قدم
أبي ديوان أن مع الريض، وينىس العتاهية بأبي يهتم أن فأزعجني العبايس، العرص يف

الرشيف. قصائد من واحدة قصيدة يساوي ال العتاهية
يف هللا فليتق الريض للرشيف التعصب يف غاية يل أن يزعم أن هواه له شاء فمن
ألصبح بالرتاب االتجار يف نشاطه أنفق كان لو مبارك زكي الدكتور أن وليذكر نفسه،
األدب خدمة يف نشاطه أنفق ألنه فقريًا؛ سيموت — أسف —بال ولكنه األغنياء، كبار من

العربي.
الشهداء. أولئك طليعة يف وأنا شهداء، له يكون بأن خليق العربي واألدب

العربية، اللغة عرفته شاعر أفحل الرشيف جعلت قد أني الكتاب هذا قراء سريى
املتنبي؟ من أشعر الرشيف أيكون بغداد: جرائد يف يقولون فذهبوا ناس بذلك سمع وقد
يكون ولن كتاب، أي يف املتنبي من أشعر كتابي يف الرشيف بأن أجيب أن وأستطيع

الكتاب! هذا مثل كتابًا عنه أؤلف يوم إال الرشيف من أشعر املتنبي
يف والرشيف الرشيف، من أشعر بابه يف املتنبي أن القضية هذه يف الفصل والقول
فيه يجاريه ال ميدانه ألن الناس؛ أعظم ذاته يف هو عبقري وكل املتنبي، من أشعر بابه
فارسها سيظل ميادين يف جرى ألنه الشعراء؛ أفحل املعنى بهذا والرشيف سواه، أحد

األجيال. مدى عىل السباق
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الرشيف؟ عليه أقدم حني املتنبي أنصار يرض الذي وما
املتنبي؟ ديوان أحفظ كما املتنبي ديوان يحفظ من فيهم هل

االحتفال إىل دعا من أول كنت بأنني تشهد املرصية بالجامعة اآلداب كلية سجالت إن
السكندري أحمد الشيخ منهم شهود ذلك عىل ويل املتنبي، وفاة عىل سنة ألف بمرور

فهمي. منصور والدكتور محمود عباس واألستاذ
قربه موضع العراقيون يعرف ال بشاعر اهتم أن من العراق أهل يرض الذي وما
ويجهلوا الكرخي معروف قرب العراقيون يعرف أن العجائب من أليس التحقيق؟ عىل

الريض؟ الرشيف قرب
الخواص! من للجميل أحفظ العوام أن عىل الشاهد هو هذا إن

وغضب ناس عنه ريض لشاعر أتعصب أن من دهشوا بغداد يف خصومي كان إن
آخرين، ورفعت قوًما بالنقد فوضعت حياتي طول كذلك كنت أنني فليذكروا ناس، عليه

لألهواء. طوًعا ال للحق وفًقا
املكي طالب أبي عىل غضبوا فقد بغداد، أهل عيلَّ يغضب بأن راض وهللا وأنا

الخلود. فمنحوه
عىل الجزع نظر أنظر هذا أجل ومن عزيمتي، تذكي ألنها الخصومات؛ أحب أنا
وإنه الكتاب، هذا ظهور بعد خصوم بغداد يف يل يكون فلن بغداد، يف خصوماتي مصري

الجالميد. من املنحوتة القلوب يف العطف يفجر أن عىل لقادر
سيذكر العراق، وثروة العروبة ثروة من هو شاعًرا أحييت أنني بغداد أدباء سيذكر
عرف من أصدق كان بشاعر اهتممت حني السحرية، ملدينتهم وفيت أنني بغداد أدباء

بغداد. ثرى فوق والبؤس النعيم

كتاب يف أذعتها التي القواعد األدبي، النقد قواعد من رشعت ملا تطبيق هذا وكتابي
تأثري له وسيكون العربية، اللغة يف جديد لون هذا أجل من وهو الشعراء» بني «املوازنة

الباحثني. عقول من الزمان أفسد ما يصلح وقد األدبية، الدراسات توجيه يف شديد
كما التلمذ، من األستاذ موقف أدرسه الذي الشاعر من أقف لم أني ذلك وبيان
وبني بيني والتشابه الصديق، من الصديق موقف منه وقفت وإنما املتحذلقون، يفعل
فقد للشقيق، الشقيق معانقة لعانقني قربه من خرج ولو ا، جدٍّ عظيم الريض الرشيف
وزمانه، قومه وجهله كافح ما املجد سبيل يف كافح حياتي: يف عانيت ما حياته يف عانى

وزماني. قومي وجهلني كافحت، ما املجد سبيل يف وكافحت
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فما علمية، وثبة هو وإنما شخصية، نزوة ليس الرشيف معاملة يف الرتفق وهذا
عىل وروحه عقله أعرض الذي الشاعر سايرت إن إال للبحث وفيٍّا أكون أن يمكن كان

العربي. األدب أساتذة بني انفرد التي املزية هي وهذه تالميذي،
وإن كفرت، كفر وإن آمنت، آمن فإن للصديق: الصديق مسايرة الرشيف سايرت
قال إن ُجِننت، ُجن وإن عقلُت الرشيف َعَقل إن لعبت، لعب وإن جددت، الرشيف جد
هي الحياة إن قال: وإن صدقت، قلت: الحرب هي العظيم الرجل غاية إن الرشيف:

حياة! والحب قلت: الحب،
وترفق، بتلطف عيوبه إىل فنبهته األمني الصديق معاملة عاملته هذا مع ولكني
عيوبه إىل نبهته أذكياء آدم بني ويف — األذكياء إال إليه يفطن ال ا جدٍّ دقيًقا تنبيًها نبهته
جميع له تغفر حايل مثل يف الذي الصديق ألن عيل؛ يحقد أظنه وما مرة، ستني من أكثر

الذنوب.
أشغل فأنا البحث يف أسلوبي هو وذلك ا، جدٍّ كثرية الكتاب هذا يف والشواهد
بها ينتفع أن أرجو إشارة وهذه بنفيس، أشغله مما أكثر أدرسه الذي بالشاعر القارئ

املتحذلقون.
يجب ما ورشحت أغالط، من فيها صادفني ما وصححت بريوت طبعة عىل اعتمدت
الشارح ينفقه الذي الوقت قيمة يفهم ال الذي الجاحد للقارئ خدمة األشعار من رشحه
القارئ فيه رأى فإن دقيًقا، تصحيًحا بنفيس كله الكتاب وصححت املعاني، تحديد يف
بغداد يف الطباعة عىل الذوق من فنونًا وأدخلت ذنبي، ال العجلة ذنب فذلك أغالًطا

املطابع. أصحاب من عاملت من سيذكرها

بغداد

وإن ورفق، لطف فذلك عنه رضيت فإن واستحياء، تهيب يف بيميني أقدمه كتابي، هذا
الجميل! تجحد حسناء أول فلست عليه غضبت

صنعت أنك فأشهد أنا أما الدالل، لك شاء ما والتقلب التنكر من ودادي يف اصنعي
وباريس. القاهرة عنه عجزت ما وعقيل بقلبي

هللا نرصك القلوب. بني يجمع والظلم بغداد، يا مظلوم وأنا بغداد، يا مظلومة أنت
السالم! مني وعليك مجيب! سميع إنه ورعاني، ورعاك ونرصني،
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الثانية الطبعة مقدمة

مبارك السالم عبد زكي محمد بقلم

الجديدة مرص

الرحيم الرحمن هللا بسم

األنس إيل حبب الذي هللا باسم األدبية، الحياة مكاره عىل بالصرب أمدني الذي هللا باسم
«عبقرية كتاب من الثانية الطبعة أقدم هللا باسم الليل، غفوات يف والدرس البحث بعناء
الفيصل هو كتابي يكون أن بها رجوت وتحقيقات، بزيادات مصحوبة الريض» الرشيف

الرشيف. حق قضاء يف
العلم بخدمة ترشفت حني بذلته الذي النشاط صور من صورة هو الكتاب وهذا
يف صدق مقام يل جعل ألنه ا؛ جدٍّ عيل عزيز وهو بغداد، يف الغالية املعلمني بدار واألدب
وألن الرافدين؛ ديار يف خلفها التي الذكريات كرائم من وألنه واإلسالمية؛ العربية األقطار
كدت حتى الشعراء، أغراض رشح يف إليه سبقت أحسبني ما بأسلوب فيه جرى القلم

الشياطني! وال املالئكة تعرفها لم بأودية طفت أني أتوهم
وزمالئي تالمذتي بالخري ذكرت إال بغداد يف العالية املعلمني بدار عهدي تذكرت وما
نعمة عليهم هللا حفظ حياتي. يف العهود أخصب من صحبتهم يف أيامي كانت فقد هناك:

الرفيع! األدب ذخائر من وجعلهم العافية،



الرَّيض يف الرشَّ عبقرية

أتعمد لم إني وأقول: الكتاب، هذا يف باألسلوب احتفلت إني قيل: كان وقد هذا،
أكتب كنت ما مراجعة أستطع لم بحيث ورقة ورقة املواد تأخذ املطابع كانت فقد ذلك،
بأصول االشتغال مع واحد، وقت يف مطبعتني أغذي حينذاك وكنت البحوث، أفانني من
أنباءه القراء سيعلم ثالث وكتاب العراق» يف املريضة «ليىل وكتاب بغداد» «وحي كتاب

والتنميق. للزخرف الوقت معها يتسع ال جهود وتلك حني، بعد
قبس التي النار من أقبس رآني ألنه فتن؛ من الكتاب هذا يف بأسلوبي فتن وإنما
نثر «إن بغداد: مجالت إحدى يف يقول أن الفضالء ألحد جاز هنا ومن الرشيف، منها
القول ذلك صح فإن األحيان»، بعض يف الرشيف شعر روعة تفوق روعة له مبارك زكي
كان فما التوفيق، عالئم من أيًضا وهو الرشيف، وبني بيني الصلة قوة عىل شاهد فهو

والصفاء. والعذوبة القوة يف شعره يماثل بنثر إال الرشيف نلقى أن يجوز

الرشيف! أيها
وهذا عليك، من بال الخلود، عالم يف مركزك وأيدت وأنصفتك، حقك قضيت لقد
وصل الذي هللا أحمد وأنا ميالدك، عىل سنة ألف مرور بمناسبة إليك هدية أقدمه كتابي
وألقاك روحك، ورسائر قلبك أرسار فأرى فيه عشت الذي الجو يف ألحلق بوطنك جناحي

«الزوراء». ضمائر يف والغي الرشد مدارج بني لوجه وجًها
الكتاب، هذا يف إساءة من إليك قدمت ما بعض تنىس أن — الرشيف أيها — وأرجو
عىل وغرية لألدب إخالص عن صدرت إذا الصديق، هفوات ينىس أن الصديق واجب فمن

التاريخ.
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السادة أيها

املشغوفون إليه يحج رضيح إقامة الحديث العرص يف عليه الناس اصطلح ما طرائف من
يضم القرب وذلك املجهول، الجندي قرب يسمونه الذي وهو واألبطال، البطولة بتقديس
واإلخالص. التضحية رمز الناس أذهان يف ولكنها التحقيق، عىل صاحبها يعرف ال عظاًما
جميع يف ولكنه الجنود، أجبن يكون وقد الجنود، أشجع الجندي ذلك يكون قد
قربه وألن مساء؛ صباح قربه فوق مشبوبة تظل املقدسة النار ألن األموات؛ أسعد حاالته
أمره حقيقة يف كان إن فهو والرياحني، األزهار من القرابني، أطيب إليها تقدم كعبة يظل
وإن الوفاء، رمز فيكون حقه ينال بأن قىض الذي السعيد الطالع حمد الجنود أشجع من

الشهداء. إىل فأضافه حاله سرت عىل هللا شكر الجبناء الضعفاء من كان
جهلت الذين األبطال ألرواح تعزية أعظم هي املجهول للجندي الرضيح وإقامة
الجندي قرب يزور من يتمثلها التي الصورة يكون أن يرجو فكلهم املوت، بعد أقدارهم
إىل الناس يحج يوم الدموع ومن الذكرى من حظ له يكون أن يرجو وكلهم املجهول،

واألعياد. املواسم يف القرب ذلك
ال املعروف الجندي روح الروح، شعور يكون كيف السادة، أيها حدثوني، ولكن
من يعرتضهم وال صورة، وجهه من لهم تلوح فال قربه عىل الناس يمر حني املجهول،

مثال؟ روحه
فال قربه، عىل الناس يمر الذي املغوار القائد روح الروح، شعور يكون كيف

الخطوب؟ وصاول النوائب صارع كيف يذكرون
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من وأقىس الزهر، من أرق دنياه يف وكان الروح، ذلك شعور يكون كيف حدثوني
خطب عليه لهان موات أرض يف دفنت عظامه أن يعرف الروح ذلك كان ولو الزمان؟

النسيان!
يميش بمن وتختال الثمرات، أطيب تخرج أرض يف دفنت عظامه أن يعرف ولكنه
الذي الروح األرض: تلك يف الروح ذلك شعور يكون كيف الرجال، أقطاب من فوقها

«العراق»؟ اسمه الذي الوطن يف الريض» «الرشيف اسمه
األقطار جميع يف ذكراه فستنرش اليوم، بعد الريض الرشيف ينىس فلن مهًال ولكن
فيما والقلوب األلسنة عىل شعره وسيحيا األجنبية، اللغات أكثر يف وسيذكر العربية،

األجيال. من سيأتي
معروف؟ جد وهو بالخمول الريض الرشيف عىل تحكم وكيف تسألون؟ قد

أفحل فهو العقوق: رضوب أعنف األدب دنيا يف لقي الريض الرشيف بأن وأجيب
النقد عنه سكت ذلك ومع العراق، هواء تنسم شاعر وأعظم العربية، اللغة عرفته شاعر
الريض الرشيف ديوان كان ولو كتاب، من جيد فصل وال كتاب عنه يؤلف فلم األدبي
له وأقيمت املصنفات مئات شعره يف لصنفت األملان أو اإلنجليز أو الفرنسيس لغة يف

التماثيل. عرشات
غري وطن يف سنة ثالثني منذ الريض الرشيف ديوان يطبع أن العجيب من أليس

الحني؟! ذلك بعد طبعه يعاد ال ثم وطنه،
رضيح له فيقام التحقيق عىل الريض الرشيف قرب يعرف ال أن العجيب من أليس

كربالء؟ يف دفن أنه عىل ينصون مرتجميه أن مع الكاظمية، يف
العربية للغة األول املفتش بك الجارم عيل األستاذ يسألنا أن العجيب من أليس

الرشيف: أبيات يف إليه يرجع الذي املصدر عن املرصية املعارف بوزارة

ن��ه��ب ال��ب��ل��ى ب��ي��د وط��ل��ول��ه��ا دي��اره��م ع��ل��ى وق��ف��ت ول��ق��د
ال��رك��ب ب��ع��ذل��َي ول��ج ن��ض��وي ل��غ��ٍب م��ن ض��ج ح��ت��ى ف��ب��ك��ي��ت
ال��ق��ل��ب ت��ل��ف��ت ال��ط��ل��ول ع��ن��ي ُخ��ف��ي��ت ف��م��ذ ع��ي��ن��ي وت��ل��ف��ت��ت

ذلك وكان الديوان، يف مثبتة أنها مع الرشيف ديوان يف يرها لم بأنه يجزم وأن
مجيد؟! شاعر وهو الجارم منزلة يف رجل ديوانه يعرف ال منيسٌّ الرشيف أن عىل دليًال
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تناقلها وجدانية بحادثة اتصلت ألنها إال األدباء؛ يعرفها لم األبيات هذه أن عىل
خطيب. بها يتمثل وال سامر يرويها ال مطمورة لظلت ذلك ولوال املؤلفون،

الخاملني. من الريض الرشيف يكون أن ينكر من فيكم يكون قد
الخمول. ذلك أنكر أيًضا وأنا

والناقدين. املؤلفني عند الرشيف نباهة كانت ميدان أي يف حدثوني ولكن
من املحدثني وعند بالعربية، املؤلفني من القدماء عند اسمه إىل اإلشارة تكررت لقد

األوروبية. اللغات يف باسمه نوهوا الذين املسترشقني
تحدث حني السيايس التاريخ يف األول معرضني: يف وقع لقد ذلك؟ وقع كيف ولكن
أن حدثوا فقد العراق، يف والعباسيني مرص يف الفاطميني بني النضال عن املؤرخون

باهلل: القادر الخليفة بحكومة التعريض يف قال الريض الرشيف

ح��م��يُّ وأن��ف ص��ارٌم م��ق��وٌل وع��ن��دي ال��ه��وان ع��ل��ى م��ق��ام��ي م��ا
وح��ش��ي ط��ائ��ر راغ ك��م��ا ـ��م ال��ض��ي��ـ ع��ن ب��ي م��ح��ل��ٌق وإب��اءٌ
ال��م��ش��رف��يُّ غ��م��ده ف��ي غ��الم ذل إن ال��م��ج��د إل��ى ل��ه ع��ذر أيُّ
ال��ع��ل��ويُّ ال��خ��ل��ي��ف��ة وب��م��ص��ر األع��ادي دي��ار ف��ي ال��ذل أل��ب��س
ال��ق��ص��ي ال��ب��ع��ي��د ض��ام��ن��ي إذا ي م��وال وم��واله أب��ي أب��وه م��ن
وع��ل��يُّ م��ح��م��د ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اس س��ي��دا ب��ع��رق��ه ع��رق��ي ل��فَّ
ريُّ ال��ن��ق��ع ب��ذل��ك وأوام��ي ع��ز ال��ج��و ب��ذل��ك ذل��ي إن
األب��يُّ ي��ض��ام وق��د الن��ط��الق ي��ش��م��ر ل��م م��ا ال��ع��زي��ز ي��ذل ق��د
ب��ط��يُّ وح��ظ��ي ال��ع��ال ط��الب ف��ي ع��زم��ي إس��راع ع��ل��ي ش��رٍّا إن
ال��م��ط��يُّ ت��ع��ز ول��م ق��ص��وًرا م ال��ع��ز ي��ق��ف ول��م ب��األذى أرت��ض��ي
وب��يُّ ورع��ٌي ق��د ع��ذي��ري ـ��ث ح��ي��ـ إل��ى رج��وًع��ا أس��رت��ي ت��ارًك��ا
ال��م��ض��يُّ ال��ن��ه��ار خ��ل��ف��ه م��ن ـ��م��ر أق��ـ وق��د ال��ظ��الم ي��خ��ب��ط ك��ال��ذي

السيايس بالتاريخ صلتها ولوال الحديد، أبي ابن إليها أشار قصة األبيات ولهذه
باهلل: القادر خطاب يف أبياته عن املؤرخون تحدث عينه وللسبب الكاتبون، عنها لسكت
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ن��ت��ف��رق ال ال��ع��ل��ي��اء دوح��ة ف��ي ف��إن��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ط��ًف��ا
م��ع��رق ال��م��ع��ال��ي ف��ي ك��الن��ا أب��ًدا ت��ف��اوت ال��ف��خ��ار ي��وم ب��ي��ن��ن��ا م��ا
م��ط��وق وأن��ت م��ن��ه��ا ع��اط��ل أن��ا ف��إن��ن��ي م��ي��زت��ك ال��خ��الف��ة إال

صحة عن الكالم فهو الريض، الرشيف اسم فيه أثري الذي الثاني املعرض أما
عيل املؤمنني أمري عن أوثر ما الرشيف فيه جمع الذي البالغة نهج كتاب نسب النسب،
بعض ارتاب فقد والعهود، والحكم الخطب من — وجهه هللا كرم — طالب أبي بن
بتحقيق يسمح ال واملقام الرشيف. إنشاء من أنه ورجحوا الكتاب ذلك نسب يف الناقدين
يهمني وإنما اآلن، إليها أعود فال الفني1 النثر كتاب يف إليها أرشت وقد القضية، هذه
كانت وإنما الرشيف، نباهة يف الثاني السبب كانت البالغة نهج عىل الثورة أن أسجل أن
املعارك أخطر يؤرخ جوهره يف وهو طالب، أبي بن عيل إىل منسوب الكتاب ألن كذلك؛
الحاسمة املواقف من يعد تزييفه أو وتصحيحه اإلسالمي، العرص يف والخطابية القلمية

التاريخ. ذلك يف
باسم الريض الرشيف اسم يقرن أن املقادير تشأ لم لو الحال يكون كيف فتصوروا
التاريخ يعرف ال مبدع كاتب وهو ذكراه، تحمل كانت كيف تصوروا طالب، أبي بن عيل
والعهود. والحكم الخطب لتلك املنشئ أنه يدعي حني إال الفني النثر يف أثًرا له األدبي

فحدثوني وإال طالب، أبي بن عيل باسم اسمه يقرن أن الكاتب الرشيف حظ من كان
مجلدات؟ ثالثة يف تقع كانت التي الطوال رسائله أين

فحدثوني ذلك صح إن التشيع، بسبب الرشيف عىل تحامل التاريخ إن تقولون:
العصبية يعرفون ال وهم واألندلس، واملغرب والحجاز مرصوالشام أدباء عنه سكت كيف
البليغ. الكاتب ذلك رسائل عن أنفسهم الشيعة سكت كيف حدثوني بل التشيع؟ ضد

بالكاظمية؟ تزار قبة الريض الرشيف إن تقولون:
بالكاظمية؟ قبته الناس يزور معنى ألي تعرفون هل ولكن وسهًال، أهًال

والبيان. األدب باسم يزورونها إنهم تقولوا: أن أعيذكم
ولوال الفارض، بن عمر قبة املرصيون يزور كما رصف، ديني ملعنى يزورونها إنهم
يزار، رضيًحا له أن املرصيون عرف ملا األولياء من الفارض ابن أن من وذاع شاع ما
القاهرة رفع الذي األنصاري هشام ابن قرب املرصيون عرف وهل الربكات به وتلتمس

بغداد؟ لهامة مساوية النحو يف هامتها وجعل عليٍّا، مكانًا
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باألزهر درسوا من وأعلم أرشف يعد الذي خلدون ابن قرب املرصيون عرف هل
الرشيف؟

تاريخ يف كتاب بأفضل العربية اللغة دان الذي القلقشندي قرب املرصيون عرف هل
األعيش»؟ «صبح وهو اإلنشاء

العربية؟ املوسوعات يف مؤلف أول النويري قرب املرصيون عرف هل
صاحب الزمان، عىل الباقي املعجم صاحب منظور ابن قرب املرصيون عرف هل

الحسينية؟ بحي املمزق الحصري عىل جالس وهو ألفه الذي العرب لسان
قواعد له مذهب وهو التشيع بفضل حمل الريض الرشيف إن تقولون: وكيف
من كانت الزندقة أن ومع نواس، أبي شهرة أسباب من كان املجون أن مع وأصول،

العالء؟ أبي شهرة أسباب
الناس؟ جميع مع وفاق عىل أصبح أن إال يشتهر ال الرجل أن الحق أيف

الدرجات؟ أرفع إىل بالرحيل يسمو وحده الفضل أن الحق أيف
هذا يف ألسنا تقولون، ما بضد الحارض العرص شواهد تحدثكم فقد ذلك قلتم إن

والسياسية؟ االجتماعية للتيارات فرائس العرص
أمني؟ وقاسم عبده محمد بشهرة قضت التي األسباب هي ما

املحققني، العلماء من أمره حقيقة يف كان عبده محمد أن اليوم أحد يعرف هل
نضاله بفضل إال يعرف ال إنه هيهات، والنقلية؟ العقلية العلوم أرسار يدركون الذين
حياته من الحادثان هذان رفع ولو العرابية، والثورة األزهرية املناهج إصالح يف الدموي

تاريخ. له عرف ملا
ال إنه هيات، هيهات الترشيع؟ أقطاب من كان أمني قاسم أن اليوم أحد يفهم هل

الحجاب. وحرب السفور إىل الدعوة يف ثباته بفضل إال يعرف

والدينية، السياسية املشكالت بفضل إال الشهرة ينل لم الريض الرشيف بأن اآلن آمنتم
الخمول؟ بذلك الشعر عالم يف يُرزأ أن الريض الرشيف عيل ُكتب كيف ولكن تسألون: ثم
الفن يكون أن عندهم ندر العربية اللغة أدباء ألن كذلك؛ كان األمر بأن ونجيب
سبب شاعريته تكن لم القيس فامرؤ الصيت: وبعد والشهرة النباهة مرجع هو وحده
ذكره ملا ألبيه الثأر سبيل يف مسموًما وموته أرض إىل أرض من انتقاله ولوال شهرته،
وحسان العرشين، سن يف وهو قتيًال ملوته إال ذكره يرس لم العبد بن وطرفة الذاكرون،

21



الرَّيض يف الرشَّ عبقرية

سبب شاعريته تكن لم نواس أبو املفلق والشاعر الرسول، شاعر كان ألنه إال يشتهر؛ لم
لم تمام وأبو واملأمون، األمني فتنة يف راغم وهو اشرتاكه بفضل اشتهر وإنما شهرته
وهي األرض رجت حادثة شعره يف سجل ألنه اشتهر وإنما شاعريته؛ بفضل يشتهر
دونها مأساة حرض ألنه اشتهر؛ وإنما شعره، بفضل يشتهر لم والبحرتي عمورية، فتح
سبب شعره يكن لم واملتنبي خاقان، بن والفتح املتوكل قتل شهوده وهي التاريخ:
املجد، سبيل يف مرص إىل رحلته األوىل: ظاهرتني: حادثتني بفضل اشتهر وإنما شهرته،

بالبيداء. قتيًال موته والثانية:
عالنية، ال ا رسٍّ الخالفة يطلب كان فقد ذلك، من يشء الريض للرشيف يتفق ولم
التآليف، مئات عليه الثناء يف وسطروا شاعريته الناس لعرف امللك من أراد ما له تم ولو
يدفن أن ينبغي رشيف رجل أنه إال موته يوم الناس يذكر فلم عادية، ميتة مات ولكنه

كربالء. يف الحسني جده بجانب
مؤملة حقائق أذكر وإنما العربية، اللغة أدباء من أسالفنا عىل أتجنّى بهذا ولست

املوازين. انحراف يف األصيل السبب كانت
الرشيف؟ قصائد من املشهور عن فحدثوني صحيًحا ذلك يكن لم فإن

فهل كذلك، هي بىل، شعره؟ أشهر الصابي إسحاق أبي رثاء يف قصيدته أليست
يف كانت إذ الشذوذ، من بها اتصل ما بفضل إال تشتهر لم القصيدة تلك أن تعرفون

رشيف؟ سيد يرثيه صابئ رجل
ذلكم ديوان يف القصائد عيون يعرف من تجدوا لم القصيدة هذه تخطيتم فإن

العظيم. الشاعر
الدالية: يعرف من أين

م��ع��م��ود ك��ل ب��األم��ان��ي وع��ل��ل��ي ال��ع��ن��اق��ي��د م��اء ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م ج��ري
ال��غ��ي��د ال��خ��رد ن��ف��ح��ات ف��ذك��رت ش��ان��ق��ة األح��ش��اء ه��زت ن��ف��ح��ة ي��ا

العينية: يعرف من أين

وال��ب��اع ال��رم��ح ب��ط��وي��ل ال��ردى م��ض��ى راع وال ح��ام ال ال��ع��ش��ب م��ن��اب��ت
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الالمية: يعرف من أين

وط��ل��ول��ه��ا دوره��م م��غ��ان��ي وه��ذي م��ق��ي��ل��ه��ا ف��ه��ذا م��ث��ان��ي��ه��ا م��ن أم��ل

الحوادث عن مجردة املعاني تستهويهم العربية اللغة أدباء من أسالفنا كان ولو
سرتون الطيبات، كرائم عنده فسرتون مجال: أوسع الرشيف أشعار يف لوجدوا الدامية
يشغل الرجل كان كيف سرتون الوجدان، أزمات أعنف حياته يف عانى الرجل ذلك أن
يتغنى شاعر أعظم نفسه الوقت يف يكون ثم األرشاف، نقابة وهي دينية وظيفة أعظم
يف والقلوب العيون مواسم بوصف تفرد الريض الرشيف أن سرتون والجمال، بالحب
يعرس وما سابق، إليه يسبقه لم ما واألصدقاء الصداقة يف قال أنه سرتون الحجازيات،
خاطر بهما يهتف لم (املعايل) وكلمة (العال) كلمة أن سرتون الحق، فيه يلحقه أن
العفاف أن سرتون اللسان، ذلك من أفصح لسان بهما يلهج ولم الخاطر، ذلك من أرشف
العفيف الشاعر ذلك غري املجون من وأعذب الفسق من أظرف يجعله شاعًرا يجد لم
وأصدق الدمع ذلك من بأندى يبكيهم من يجدوا لم الذاهبني األحباب أن سرتون الرشيف،
وأعنف أقوى بميسهم وجنوبهم جباههم توسم لم الناس لئام أن سرتون الفؤاد، ذلك من

الصوال. الفاتك ذلك قصائد من
سرتون والذكاء، والعقل القلب شاعر كان الريض الرشيف أن السادة أيها سرتون

وآمال. وأمان وأرزاء، وآالم وأهواء شهوات من تعاني عما يفصح اإلنسانية شاعر
تنسم إىل سبقكم أنه مع تشعرون، بما ويشعر اليوم، تحسون ما يحس أنه سرتون
السنني. آالف وأحقادهم أحالمهم يف الناس يشارك وسيظل سنة، ألف بنحو العراق هواء
ذلك إىل النقاد أنظار يلفت ما والعقلية والذوقية النفسية الجوانب تلك يف كان أفما

املعاني؟ أقدار يفهمون كانوا لو الرجل
عن البحث من النقاد بعناية أوىل الريض الرشيف أشعار يف املجد هموم تكن ألم

املتنبي؟ رشقات
تدوين عىل الحرص من أوىل املجتمع نقد يف أوابده تدوين عىل الحرص يكن ألم

الناس؟ شتم يف الرومي ابن قصائد
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فيقول: يرصخ وهو الرشيف سمع من فيهم يكن ألم

م��ن��ت��ِق��ِد ي��م��ي��ن ق��ل��ب��ت��ن��ي ل��و ب��ه يُ��ض��نُّ ال��ذي ال��ن��ض��ار أن��ا

يقول: إذ بغداد؟ يف الليل طول من شكواه إىل التطلع يدفعه من فيهم يكن ألم

ال��رم��د ن��اظ��ر ف��ي��ه ك��أن��ن��ي ب��ه أق��رُّ ال ب��ب��غ��داد ل��ي��ل��ي
ض��م��د ع��ل��ى أج��ف��ان��ه��ا ت��ش��رج م��ق��ل��ت��ه ك��أن ن��وم��ي ي��ن��ف��ر

الثلج يخاطب فقال بغداد؟ أهل من الرجل ضجر كيف يسأل من فيهم كان أما
:٣٩٨ سنة اآلخر ربيع شهر يف مرة أول أهلها رآه الذي

ي��زي��د أو ي��ض��ع��ف األٌط��ار ع��ل��ى م��ك��بٍّ��ا أم��س��ى وق��د ل��ه أق��ول
ج��م��ود واألي��دي اإلح��س��ان ع��ل��ى ب��اردات ف��ال��خ��واط��ر وراءك
ال��م��زي��د ألع��وزك ب��رد ع��ل��ى ب��رد م��زي��د ت��روم ل��و وإن��ك

ضجر عن يسكتوا لم ولكنهم العراق، من الرشيف ضجر عن سكتوا النقاد إن
املتنبي ضجر أما الحوادث، تشهره لم العراق من الرشيف ضجر ألن مرص؛ من املتنبي
إىل يلتفون ال والنقاد الرواة فكان الركبان، بها تحدث خطوب صحبته فقد مرص من

الطبول. حوله من دقت أن إال الشعر
قال ما يذكرون وال أمية، بني بخلفاء التعريض يف بشار قال ما يذكرون ترونهم أال

العباس؟ بني بخلفاء التعريض يف الريض
ألنه الريض؛ أبيات يذكرون وال القتل، عليه جرت ألنها بشار؛ أبيات يذكرون إنهم
بني بخلفاء التعريض يف يقول وهو شعره من أخطر شعر فأي وإال بعافية، منها خرج

العباس:

م��ل��ك وال س��ل��ط��ان ي��غ��ي��ر أم��ا ن��اب��ض��ة ل��ألق��دار ت��ح��رك أم��ا
ح��رك ب��ه م��ا ح��ت��ى ال��خ��ط��ب وأط��رق ل��ه ق��راع ال ح��ت��ى ال��ده��ر ه��ادن ق��د
درك ف��ي��ه��م ال��م��ن��اي��ا ألي��دي أم��ا ب��ه ي��ق��ع��ن أن ال��رزاي��ا ي��ف��وت ك��ل
وال��رت��ك2 ال��ده��ر ذم��ي��ل أي��ن ف��أي��ن ل��ح��اق��ه��م ع��ن ع��ج��ًزا ال��ده��ر ق��ص��ر ق��د
ال��ف��ل��ك؟ س��م��ر أم ن��ه��ج��ه��ا أخ��ط��أت أم ط��رائ��ق��ه��ا؟ ال��ع��ل��ي��ا ال��س��ب��ع��ة أخ��ل��ت
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يتحدثوا ولم الريض، الرشيف أشعار يف والشخصية اإلنسانية املعاني عن النقاد غفل لقد
ما قيدوا ترونهم فهل واألشباه، النظائر القلل الشاعر ذلك ديوان يف القصائد عيون عن
ثالثة أو بأسبوعني وقته من جاد أديبًا أن سمعتم هل واألمثال؟ الحكم من أشعاره يف

املكنون؟ اللؤلؤ من الرشيف ديوان يف ما عىل الغوص يف أسابيع
عن تفصح التي النوادر األبيات من ديوانه خال الشاعر ذلك أن تظنوا أن أعيذكم
أشعر الناحية هذه يف بأنه أجزم أن أستطيع فقد الناس، ورسائر املجتمع بخالئق برصه
الريض أما متكلف، وهو ويتعمدها قصًدا، الحكمة إىل يقصد كان املتنبي ألن املتنبي؛ من
وال تصنع بال عفًوا فريسلها والطبع، السجية فيض من خاطره إىل تسبق الحكمة فكانت

اعتساف.
البيت: هذا يف رأيكم ما

وم��رح��ب أه��ل ال��ن��اس ج��م��ي��ع م��ن ف��ل��ي ن��م��ا وإن ص��ح��ب��ي ق��لَّ م��ال��ي ق��لَّ إذا

البيت: وهذا

ت��ج��ذب ث��م ب��ره��ة ال��م��ن��اي��ا وت��رخ��ي ع��م��ره ح��ب��ل م��ن ط��ال م��ا ال��ف��ت��ى ي��غ��ر

البيت: وهذا

ون��اب ظ��ف��ر ل��ه��ا ج��ن��ب��ي وف��ي ن��ف��س��ي األي��ام ت��ق��ي أن وآم��ل

البيت: وهذا

ف��اد ح��ت��ف��ه م��ن ل��ه وم��ا أل��س��ٌن ع��ي��ش��ه ف��ي ال��ف��ت��ى ت��ف��دي

البيت: وهذا

األج��س��اد ف��ي األرواح ح��ب��س ب��ع��د ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��د ي��ه��ون ح��ب��س ك��ل
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البيت: وهذا

ال��ح��س��د ق��رائ��ن ال��م��ع��ال��ي إن ب��ه ح��س��دت أن ال��ع��ز ع��الم��ة

البيت: وهذا

ال��م��ك��اي��د3 ال��رج��ال ق��در ع��ل��ى وت��أت��ي ن��ف��س��ه ق��در ده��ره م��ن ال��ف��ت��ى ي��ن��ال

البيت: وهذا

ال��ش��دائ��د ع��رَّف��ت��ك م��ن أخ وخ��ي��ر ب��ن��ف��س��ه ك��ل االخ��وان ي��ع��رف��ك

البيت: وهذا

م��ودود غ��ي��ر ق��ري��ب ال��غ��ري��ب إن ب��ه ال��دي��ار ت��ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��ب ل��ي��س

البيت: وهذا

م��ح��م��ود غ��ي��ر م��ال ال��ع��ار وإن��م��ا ع��ورت��ه ك��ش��ف��َت وإن ع��ار ال��ف��ق��ر م��ا

البيت: وهذا

ب��ال��رد4 ال��ق��واض��ب وط��ال��ب��ت ح��م��ي��ًدا ت��رك��ت��ه ع��ط��اء م��ال��ي ب��زن��ي إذا

البيت: وهذا

ال��رُّم��ِد ال��م��ق��ل ه��ذه ف��ي ب��ه��ا ف��ك��ي��ف ص��ح��ي��ح��ة ع��ي��ن ك��ل غ��اض��ت ال��ش��م��س إذا

البيت: وهذا

ال��ود ف��ي خ��ائ��ن خ��ل وك��ل ال��وع��د ف��ي ك��اذب ج��واد ك��ل
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البيت: وهذا

ب��ال��ق��د5 غ��رض األس��ي��ر إن ج��ل��دي ف��ي ُح��ب��س��ت ل��ن��ف��س واًه��ا

البيت: وهذا

ب��ازدي��اد ودم��ع��ه��ا ت��ن��َه��ى ـ��ع��ي��ن ال��ـ ع��ت��اب م��ث��ل ال��زم��ان وع��ت��اب

البيت: وهذا

ب��د م��دارات��ه��ا م��ن ل��خ��ل��ق ول��ي��س ب��م��ط��ي��ع��ة ل��ن��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه وم��ا

البيت: وهذا

وأداري دون��ه أرام��ي ض��رًع��ا أرى أن م��ن م��ط��ل��بً��ا أه��ون وال��م��ال

البيت: وهذا

ال��ص��ادي األوام ق��در ع��ل��ى ي��رَوى وإن��م��ا ال��رج��اء ق��در ع��ل��ى ن��ال��وا

البيت: وهذا

ال��ع��اب��د ع��ف��ة أران��ا ل��م��ا ل��ح��ظ��ه ف��ي ال��ف��اس��ق أن��ص��ف م��ا

البيت: وهذا

ك��ب��دا6 ل��ي ت��رك��وا ل��و ك��ب��دي أداوي ك��ن��ت

البيت: وهذا

ل��ش��دي��د ع��ال��ج م��ن ال��ن��ق��ا رم��ال دون��ه ب��ال��ش��يء ال��ن��ف��س ح��دي��ث وإن
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البيت: وهذا

ي��ج��د ول��م أث��رى م��ن ل��ل��وم وم��ح��ت��ق��ب ج��ادوا وم��ا وج��دوا

البيت: وهذا

ج��واد أغ��ر ف��ي��ك��م ي��ك��ن ل��م إذا م��ج��ام��ٌل أو م��ج��م��ٌل ف��ي��ك��م ك��ان أم��ا

البيت: وهذا

ال��ب��ح��ارا7 رأي��ت وق��د ِل��نَ��يْ��ٍل ه��ا أرج��و ال��ج��داول ع��ل��ى م��ق��ام��ي م��ا

البيت: وهذا

ال��س��اه��ر م��ق��ل��ة ف��ي ال��ن��وم م��ش��ى ال��م��ن��ى خ��ط��و ال��ل��ي��ل ق��ي��د إذا

البيت: وهذا

ال��ن��ه��ارا ي��ع��ادي ال��ظ��الم ح��ت��ى ال��ع��دو ك��ث��ي��ر ده��ًرا ال��ل��ه ل��ح��ا

البيت: وهذا

ال��ف��ج��ور ق��ب��ل ب��ق��اع��ه وج��ل ص��الة ب��ل��د ف��ي ي��ت��م وك��ي��ف

البيت: وهذا

س��رائ��ره ف��س��ق��ت إن ـ��م ال��ج��س��ـ ال��ع��ف��ي��ف ف��خ��ر وم��ا

البيت: وهذا

ال��ك��در ع��ن ي��غ��ن��ي م��ا ال��ص��ف��و رون��ق ف��ي ل��غ��ان��ي��ة ي��رن��و ال ال��ع��ز ي��ع��ش��ق م��ن
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البيت: وهذا

وال��ظ��ف��ر ال��ن��اب م��ن��ه ي��ص��م��م ح��ت��ى ط��ل��ع��ت��ه األق��ران ت��ره��ب ال وال��ل��ي��ث

البيت: وهذا

وال��ث��م��ر ب��األوراق ال��ع��ود ي��ف��ج��ع ق��د م��غ��ارس��ه ت��زك��و ال��ف��ت��ى ن��س��ل ك��ل م��ا

البيت: وهذا

ال��ذك��ر ال��ح��ي��ة ال��ح��ب��ال وش��ر ذالٍّ ف��أق��ع��ص��ه ح��ب��ل خ��ان��ه ح��اط��ب ك��م

البيت: وهذا

ال��ن��اص��ر ق��ل��ي��ل ي��ع��د ال��زم��ان ح��رب يَ��ُرم ف��م��ن ال��زم��ان ت��ص��اري��ف س��ال��م

البيت: وهذا

ب��ال��ع��م��ر أح��ق ال��ط��ب��ي��ب ك��ان ي��ن��ف��ع��ن��ا ال��ن��ف��س ح��ف��ظ ك��ان ل��و

البيت: وهذا

غ��دًرا م��ن��ه ون��ش��ت��ك��ي ف��ي��ه خ��ان ع��ه��ًدا ل��ل��ده��ر ن��ذم ي��وم ك��ل

البيت: وهذا

ل��ي��ع��رى ال��رط��ي��ب األخ��ض��ر ي��ك��ت��س��ي ت��راه ك��ال��ق��ض��ي��ب ال��م��رء إن��م��ا

البيت: وهذا

دي��ار ب��ن��ا ت��دان��ت ف��ال ق��ل��وب ب��ن��ا ت��ن��اءت إذا
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البيت: وهذا

ال��ع��ذر ط��ل��ب ع��ن أغ��ن��ت��ه ال��ن��ه��ى ب��ق��ي��د ن��زاع��ه��ا ع��ن��د األل��ف��اظ ق��ي��د وم��ن

البيت وهذا

ال��ع��ار خ��ش��ي��ة وإم��ا ال��م��ل إل��ى ش��ج��اع��ت��ه إم��ا ت��ن��ه��ض��ه وال��ح��ر

البيت: وهذا

ال��م��ط��ر8 ق��وم��ي وادي ص��اب إذا ص��دى أق��ض��ي ي��وم ن��اف��ع��ي وه��ل

البيت: وهذا

م��ع��ق��ورا ك��ن��ت وإم��ا ع��ق��رت إم��ا ف��رائ��س��ه��ا ع��ن ت��ح��ام��ي أس��د وال��ن��اس

البيت: وهذا

ال��ق��م��ر ي��ط��ل��ع أن خ��اب��ط��ه ي��س��ر غ��ي��ه��ب��ه دام ظ��الم ك��ل ول��ي��س

البيت: وهذا

ث��م��ر9 م��ث��ل��ه��ا م��ن ل��ه��ا ال��س��ي��اط إن ل��ذائ��ق��ه��ا ت��ح��ل��و م��ث��م��رة ك��ل م��ا

البيت: وهذا

ت��دري ال ح��ي��ث م��ن ت��رم��ي��ك ِل��يَ��ٍد ف��م��ن يُ��ت��ق��ى ح��ي��ث م��ن ال��س��ه��م ات��ق��ي��ت وه��ب��ك

البيتني: وهذين

ال��ده��ر؟ ي��ه��ادن��ن��ي أن ل��ي وم��ن ف��ق��ل��ت: آم��نً��ا ال��ده��ر ه��دأة ف��ي ن��م ي��ق��ول��ون:
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ع��س��ر أو ال��م��ال م��ن ع��دم أو ال��ع��م��ر م��ن ن��ق��ي��ض��ة ت��رون م��ا إال ال��ح��رب ه��ل

البيت: وهذا

ف��ارس؟ إن��ك ال��روع: ي��وم ق��ي��ل إذا راج��ل وج��دك ي��وًم��ا ن��اف��ع وه��ل

البيتني: وهذين

ن��ق��ص10 ب��ال��ش��غ��ا ال��زي��ادة إن ن��ق��ص��ت��ه��م ف��ل��ق��د زدت��ه��م إن
وال��ق��م��ُص األزر ت��واري ال م��ا الب��س��ه��ا ع��ن��د ال��م��خ��ازي وم��ن

البيت: وهذا

ن��ك��وص ال��ه��وان وف��ي��ه ال��ح��ي��ف ع��ل��ى األب��ي ال��ب��اس��ل ي��ق��دم

البيت: وهذا

ال��ع��رض م��ن ي��ن��ف��ق األم��وال ي��خ��زن وم��ن واف��ر وال��م��ال ال��ع��رض وف��ور وك��ي��ف

البيت: وهذا

ي��ق��ط��ع ل��م ه��و إن زوَّع��ه��ا ه��ام��ة ع��ل��ى م��ر إن وال��س��ي��ف

البيت: وهذا

ق��ط��ي��ع11 ي��ق��دُّ ال ح��س��اًم��ا وإن ل��ن��ب��ع��ة ي��ص��ول ال رم��ًح��ا إن أال

البيت: وهذا

خ��دوع األق��رب��ي��ن وداد وب��ع��ض م��ك��ذب ال��ق��ائ��ل��ي��ن م��ق��ال وب��ع��ض
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البيت: وهذا

ال��م��س��رع ال��م��غ��ذِّ ال��ق��در وم��ع��رج ل��ل��ردى م��ج��اًزا ي��م��س��ي م��ن ل��ب��ث م��ا

البيت: وهذا

ش��اس��ع وه��و ريَّ��ه أرج��ي ف��ك��ي��ف ح��اض��ر وه��و ي��رون��ي ل��م ب��ارًق��ا رأى

البيتني: وهذين

وق��ع��وا وإن ط��اروا إن ال��م��ج��د ع��ن بُ��ْل��ٌه ج��ي��ف ع��ل��ى غ��رب��ان ح��ول��ك ال��ن��اس
ج��زع أدب��روا م��ا إذا ع��ل��ي��ه��م وال ط��م��ع أق��ب��ل��وا إن ف��ي��ه��م ل��ن��ا ف��م��ا

البيتني: وهذين

وأظ��ل��ع؟ ي��س��ت��ق��ي��م ب��م��اش ف��ك��ي��ف م��ش��ى م��ا ح��ي��ث م��ن ال��ده��ر م��اش ي��ق��ول��ون:
ي��س��رع وال��ظ��ل ال��ظ��ل ث��وب ف��ض��ل ع��ل��ى ك��راق��د إال ب��ال��ده��ر واث��ق وم��ا

البيت: وهذا

ي��ش��ج��ع م��ن ال��ن��ف��س ط��ل��ق وق��د ي��ج��ود م��ن أم��وال��ه ع��اف ل��ق��د

البيت: وهذا

وق��ف��وا وإن ب��أق��وام ال��ج��دود ت��م��ش��ي ال��ش��رف ي��ب��ل��غ ب��ال��م��س��اع��ي ال ب��ال��ج��د

البيت: وهذا

ص��اف��ي غ��ي��ر ب��رن��ق ي��وًم��ا ي��رد رن��ق غ��ي��ر ب��ص��اف ي��ش��رب وم��ن
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البيت: وهذا

م��ؤل��ف ش��م��ل ف��ي��ه��ن ي��رى ال ب��أن ح��ل��ف��ة آل��ي��ن ك��ن ال��ل��ي��ال��ي ك��أن

البيت: وهذا

ال��ط��ف��ي��ف ب��ب��ذل رض��ي أن إل��ى ق ال��ش��و راض��ه م��ن ال��ك��ث��ي��ر ي��رج��و ك��ي��ف

البيت: وهذا

ال��ش��ري��ف ال��ع��ظ��ي��م ع��ل��ى إال ـ��زل��ن ي��ن��ـ ال ك��نَّ م��ذ ال��ه��م��وم وض��ي��وف

البيت: وهذا

ث��ق��ي��ف12 م��ن ع��ام��ر ب��ن��ت أن��ك��ح��ت ال��ل��ي��ال��ي ذي م��ن ال��ب��ل��ه��اء وال��ح��ظ��وظ

البيت: وهذا

ال��ش��ف��وف خ��ف��اف إل��ى ل��رج��وع ث��ق��اًال ال��دروع ن��ل��ب��س إن��م��ا

البيت: وهذا

األص��ادق ج��س��وم ف��ي األع��ادي ق��ل��وب وج��دت��ه��ا ال��ق��ل��وب ف��ت��ش��ت أن��ت إذا

البيت: وهذا

ل��رازق��ي13 وات��ه��ام ب��ع��دي ع��اش ل��م��ن غ��ن��ي��م��ة إال األم��وال ج��م��ع��ي وم��ا

البيت وهذا

م��ن��اف��ق ب��ق��ل��ب إل��ي��ك دن��ا ل��س��ان ك��م
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البيت: وهذا

ال��ن��واع��ق ال��خ��ط��وب غ��رب��ان ن��ع��ق ع��ل��ى ق��ط��ي��ن��ه��ا ي��ج��ل��ي س��وف إال دار وال

البيت: وهذا

وم��ل��ت��ق��ى ال��دن��و ب��ع��د وم��ف��ت��رق وارت��ي��اح��ة غ��م��ة إال ال��ع��ي��ش وم��ا

البيت: وهذا

ب��ق��وا؟ ال��ذي��ن ال��ق��وم ع��ل��ى أم��ن��ت ف��ه��ل م��ض��وا ال��ذي��ن ل��ل��ق��وم ت��ج��زع أراك

البيت: وهذا

األح��م��ق ب��ال��وداد ف��أول��ى ع��م��ًدا ص��دي��ق��ه ب��س��ر رم��ى ال��ح��ل��ي��م وإذا

البيت: وهذا

ف��رق��ا أع��راض��ه��م إل��ى ال��ث��ن��اء ي��ه��دي م��ادح��ه��م أن ه��ج��اء ب��ق��وم ك��ف��ى

البيت: وهذا

س��ب��اًق��ا إال ال��ُم��ن��ى ـ��راض أغ��ـ ت��ن��ال ف��ل��ي��س س��اب��ق

البيت: وهذا

أل��ص��ق��ا ث��م م��ي��س��ًم��ا أح��م��ى ال��ق��وم م��ن ب��ح��ازم إال األم��ر ي��ن��ال ول��ي��س

البيت: وهذا

وت��ش��اك��وا ب��ه ت��دم��وا أن ج��دي��رون ف��إن��ك��م ال��ق��ت��اد ش��وك ت��زرع��وا وال
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البيت: وهذا

ال��م��ل��ك دي��ن ع��ل��ى ال��ن��اس إن��م��ا ق��اس��ط14 زم��ان ع��دل أب��ت��غ��ي

البيت: وهذا

وع��ق��ال ي��ش��ت��ه��ي م��ا إل��ى زم��ام وزم��اع��ه ال��ف��ت��ى ع��ج��ز ع��م��ن ول��ل��ن��ف��س

البيت: وهذا

م��ح��ال15 ال��ع��داة أق��وال ف��أك��ث��ر ي��ق��ول��ه م��ا ح��اس��د م��ن ت��س��م��ع��ن وال

البيت: وهذا

وال��ع��م��ل ال��ق��ول ب��ي��ن ي��ؤل��ف ح��ت��ى م��ل��ك ف��ي اإلح��س��ان ي��أت��ل��ف ول��ي��س

البيت: وهذا

ق��الئ��ل أي��ام��ه أب��ًدا ح��ب��ي��ب ك��ل

البيت: وهذا

ع��اج��ُل ك��يٌّ م��اط��ل إن ال��داء دواء وم��ن

البيت: وهذا

ع��ض��ال داء غ��ي��ر ب��م��ي��س��وره ب��اخ��ل م��ن ال��ب��ذل ط��ل��ب وم��ا

البيت: وهذا

ق��ب��ي��ل16 ط��راد م��ن ع��ن��اء أش��د ت��روم��ه ع��م��ا ال��ن��ف��س ط��راد وإن

35



الرَّيض يف الرشَّ عبقرية

البيت: وهذا

خ��ل��ي��ل غ��در ال��م��رء غ��در وأول أص��ول��ه ل��ؤم ال��م��رء ل��ؤم وأول

البيت: وهذا

أك��ول17 ل��ل��ب��ن��ي��ن أم ب��ق��ل��ب��ك ن��ظ��رت��ه��ا م��ا إذا ال��دن��ي��ا إن��م��ا أال

البيت: وهذا

م��ق��الٍّ ع��الء ذا ي��ك��ن ل��م إذا األن��ام غ��ن��ي رأي��ت وإن��ي

البيت: وهذا

ال��رج��ل ب��ه ي��ب��ل��ى م��ا أع��ظ��م وال��ق��ل��ب ح��اذره أن��ت ع��دو أدن��ى ال��ن��ف��س

األبيات: وهذه

ط��ل��ول وت��ب��ك��ي خ��ل ي��ت��ن��اءى ي��وم ك��ل ف��ي ال��زم��ان ع��ادة
ط��ول ال��ذواب��ل س��اع��د ك��م��ا ـ��ن ال��ب��ي��ـ م��ع ع��ل��ي��ك ع��ون ف��ال��ل��ي��ال��ي
ع��ط��ب��ول ك��أن��ه��ا م��الًال ـ��ذا ه��ـ ج��ف��ت ذا واص��ل��ت إن دن��ي��ا ه��ي
ال��م��ث��ك��ول وال��ث��اك��ل ب��ق��اء ل ط��ا وإن ع��ل��ي��ه ي��ب��ك��ى ب��اك ك��ل

البيت: وهذا

أك��وُل ال��رج��ال ألع��م��ار ش��روب وال��ردى ال��ع��ي��ش م��ن ن��روي أن ن��ؤم��ل

البيت: وهذا

ذل��ي��ل وه��و األي��ام ج��اور إذا ح��ي��ات��ه م��ن ل��ه خ��ي��ر ال��ف��ت��ى وم��وت

36



املجهول الجندي عبقرية

البيت: وهذا

خ��ل��ي��ل س��اله أم خ��ل��ي��ل ب��ك��اه ال��ث��رى ع��ان��ق وق��د ي��ع��ل��م ل��م م��ات وم��ن

البيت: وهذا

ال��ن��ب��ال ع��ل��ى ال��رم��ي ي��ب��ق��ى وك��م ال��ل��ي��ال��ي ت��غ��ل��ب��ن��ا ث��م ن��غ��ال��ب

البيت: وهذا

ال��ع��ل��ل م��ن ن��ل��ق��ى م��ا ال��م��وت ن وه��وَّ ل��ه ن��دوم ال أنَّ��ا ال��ع��ي��ش ع��ن س��ل��ي

البيت: وهذا

ال��ق��ب��ي��ل وع��ز ال��ب��ي��ت ك��رام��ة أذل��ل��ت��ه��ا ن��ف��س��ك ن��اف��ع ه��ل

البيت: وهذا

دخ��ل ع��ل��ى ط��وان��ي أو ق��ل��ب��ي ي��ع��ذب ج��وى ع��ل��ى ط��وان��ي م��ن ع��ن��دي وس��ي��ان

البيت: وهذا

ذل��ي��ل ي��ج��ود ال ع��زي��ز وك��ل أع��زل ال��م��ج��د ي��ط��ل��ب ال ف��ت��ى وك��ل

البيت: وهذا

ال��ب��ذل ف��ي ال��م��ال ي��ك��ره م��م��ن ب��أش��ج��ع ال��ط��ل��ى ف��ي ال��س��م��ه��ري��ة ال��م��ك��ره��ون وم��ا

األبيات: وهذه

ب��غ��ال ال��ع��ز ف��م��ا ـ��ع ب��ي��ـ ب��م��ا ال��ع��ز اش��ت��ر
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ال��ط��وال ال��س��م��ر أو ـ��ت ش��ئ��ـ إن ال��ص��ف��ر ب��ال��ق��ص��ار
ب��م��ال ع��زٍّا ش��رى م��ن ع��ق��ًال ب��ال��م��غ��ب��ون ل��ي��س
ال��رج��ال ل��ح��اج��ات ل ال��م��ا ي��دخ��ر إن��م��ا
ال��م��ع��ال��ي أث��م��ان ـ��وال األم��ـ ج��ع��ل م��ن وال��ف��ت��ى

البيت: وهذا

ال��ع��ق��ل ال��ض��ائ��ر ف��إن ال��ج��ه��ل ن��ف��ع م��ا إذا

البيت: وهذا

ال��ض��رام18 ب��ق��ي إذا ب��م��ف��ت��ق��د زن��اد ع��ن ت��ط��اوح ش��رر وم��ا

البيت: وهذا

األرق��م م��ض��ط��رب ال��ك��رى دون ت��ح��ت��ه م��ن ال��م��رء ن��وم وك��ي��ف

البيت: وهذا

دًم��ا وال ل��ح��ًم��ا ت��ب��ق ل��م م��ض��ض ع��ل��ى ق��ط��ع��ت��ه إال ي��ؤل��م��ك ل��م ال��ع��ض��و إذا

البيت: وهذا

ال��م��ظ��ل��م ال��رم��اد ي��خ��ل��ف��ه��ا ك��ال��ن��ار وب��ع��ض��ه��م ال��رب��ي��ع ي��خ��ل��ف��ه ك��ال��غ��ي��ث

البيت: وهذا

ال��ن��ي��ام ل��ل��ق��وم األج��داد ت��ت��ي��ق��ظ ف��ق��د أه��ب��وا

38



املجهول الجندي عبقرية

البيت: وهذا

وال��ق��س��م ل��ألرزاق ال��ذن��ب وإن��م��ا م��واط��ره ج��ازت��ن��ي ل��ل��م��زن ال��ذن��ب م��ا

البيت: وهذا

األق��دام ت��خ��وض��ه أن ل��ح��ر ف��ي��ه ال��ن��واظ��ر خ��اض��ت م��ن إن

البيت: وهذا

ال��ع��ظ��ائ��م ب��اده��ت��ه م��ا إذا وي��م��ض��ي ب��ن��ف��س��ه يُ��دلُّ م��ن إال ال��ل��ي��ث وم��ا

البيت: وهذا

��م ف��ص��مِّ أم��ك��ن��ت��ك ال��م��ض��ارب وإذا ج��ن��ى إذا ال��م��ل��ي��م ع��ن ت��ص��ف��ح��ن ال

البيت: وهذا

ال��م��ط��ع��م م��ن ال��ن��م��ل ي��ذخ��ر م��ا ق��وت��ه م��ن ال��ض��ي��غ��م ي��ذخ��ر ال

البيت: وهذا

ال��م��ع��دم ال��ش��ج��اع ي��ب��ل��غ��ه ل��ي��س م��ا ل��ه ب��م��ا ال��ج��ب��ان ال��رج��ل ي��ب��ل��غ ق��د

البيت: وهذا

ل��ألل��م ال��ك��ري��م ال��ع��ض��و وي��ق��ط��ع ع��م اب��ن ك��ان وإن ال��م��رء ي��ق��دع وق��د

البيت: وهذا

ال��ض��راغ��م ال��ظ��الم ت��ح��ت خ��ف��ق��ت إذا زاده ال��ق��وم ي��غ��ن��م ل��ي��ث ك��ل وم��ا
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البيت: وهذا

ف��م��ي ه��اج��رات م��ن آم��ن وع��رض��ه ي��دي ح��د خ��اف ع��ص��ان��ي ال��ع��دو إذا

البيت: وهذا

ال��م��ح��ام��ي ال��ب��ط��ل س��ي��ف��ه ألغ��م��د ال��م��ن��اي��ا م��ن ال��ج��ب��ان أم��ن ول��و

البيت: وهذا

ال��ن��دم س��ره ن��واح��ي ف��ي م��ش��ى ب��غ��يً��ا ي��ض��م��ره ل��ي��س ع��م��ن ال��ص��د أض��م��ر م��ن

البيت: وهذا

ت��ؤم��ه ال ق��اط��ن ق��ري��ب وغ��ي��ر ت��زوره ن��اء م��ن��ك ب��ع��ي��د وغ��ي��ر

البيت: وهذا

ح��زم��ه ض��اع م��ن ق��ل��ب ف��ي ال��ه��وى ي��ص��ان وإن��م��ا ل��ح��زم��ي ح��ف��ًظ��ا ال��ه��وى أض��ع��ت

البيت: وهذا

اس��م��ه م��ا ال��ق��وم ف��ي ع��ن��ه س��ؤال��ي وق��ب��ل ن��ط��ق��ه ق��ب��ل ل��ي ال��م��رء خ��الل ت��ش��ف

البيت: وهذا

ح��ل��م��ه ض��اع إذا ب��اق ت��ح��م��ل��ه ف��إن��م��ا ح��ر ع��ف��و م��ن ت��ي��أس��ن وال

البيت: وهذا

ال��م��ص��م��م ال��ج��زار ح��م��ل ب��ه��ا أض��ر راح��ة ال��ك��أس ت��س��ت��ن��ج��د أن ع��ار ف��ال
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البيت: وهذا

ن��س��ي��م��ه��ا ي��ش��م وال ت��م��ر ري��ح ك��أن��ه ن��ح��س وال ال��زم��ان ت��م��ض��ي

البيت: وهذا

ت��ه��وي��م��ه��ا19 ل��م��ق��ل��ة وط��اب وم��ض��ى م��دة ال��ن��واظ��ر أب��ك��ى ذاه��ب ك��م

البيت: وهذا

ال��ج��س��وم ف��ي ت��ط��ع��ن ال��داء رم��اح ال��م��ن��اي��ا ل��ق��ي��ان ق��ب��ل ون��ل��ق��ى

البيت: وهذا

ل��ئ��ي��م م��ن ب��ح��م��د20 ي��دن��س ول��م ع��رض��ي ن��ال ق��وم ك��ري��م ف��ل��ي��ت

البيت: وهذا

ب��أي��ام أي��اًم��ا ال��ده��ر وي��ض��رب ون��ن��س��خ��ه��ا أع��م��اًرا ال��م��ق��ادر ت��م��ل��ي

البيت: وهذا

ك��ال��ح��ل��م م��ن��ه ال��ع��اق��ل ي��ع��ق��ل وال��ذي ن��وم ال��م��رء ع��ي��ش ن��ص��ف

البيتني: وهذين

ال��ج��س��ي��م��ا األم��ر ي��زاي��ل ن ال��ه��وا ح��ذو م��ن وال��ح��ر
ال��ص��م��ي��م��ا21 ب��ل��غ ال��ظ��ب��ا ـ��رور م��ط م��ن��ه أروح وال��ض��م
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البيت: وهذا

ف��زاح��م22 ال��ع��ظ��ي��م األم��ر زاح��م وإن ح��رة اب��ن خ��ط��ار ال��ج��ل��ي ع��ل��ى وخ��اط��ر

البيت: وهذا

وط��ن ع��ن ون��ب��وا إل��ف ف��راق خ��ائ��ًف��ا إال ده��رك ت��ص��ح��ب��ن ال

البيتني: وهذين

ي��ب��ك��ي��ن��ي ب��ال��ض��راء ع��اد م��ا ق��رب ي��ا ي��ض��ح��ك��ن��ي ب��ال��س��راء ك��ان وم��ن��ظ��ر
ال��س��الط��ي��ن أب��واب والج ض��ل ق��د ث��ان��ي��ة ب��ال��س��ل��ط��ان أغ��ت��ر ه��ي��ه��ات

البيت: وهذا

ال��ل��ي��ن ذل��ك ع��ق��ب��ى ال��ص��ل خ��ش��ون��ة ج��ان��ب��ه الن ع��دوٍّا ت��أم��ن��ن ال

البيت: وهذا

ج��ي��ران وب��ال��ج��ي��ران دار ب��ال��دار ب��ه��ا ت��ه��ون أرض إل��ى ت��خ��ل��دن ال

البيت: وهذا

ح��س��ان ال��وج��ه إن ق��ي��ل: أن ي��غ��ن ل��م ش��وه أف��ع��ال��ه ف��ي ك��ان ال��ف��ت��ى إذا

البيت: وهذا

وإح��س��ان إب��ق��اء ض��رب ورب��م��ا م��ف��س��دة ال��ح��ل��م ط��وي��ل إن ق��وم ي��ا
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البيت: وهذا

ف��ان ب��ع��م��ر م��ع��م��رة خ��ط��ط ل��ه��م ب��ق��ي��ت أن ال��م��اض��ي��ن ي��ن��ف��ع م��ا

البيت: وهذا

ال��ب��ن��ان م��ن��ه��ا ج��ذ ي��د وي��م��ن��ى ن��وره��ا خ��ب��ا ع��ي��ن خ��ي��ر وم��ا

البيت: وهذا

ع��ي��دان��ه ال��غ��م��ز ع��ل��ى ت��أب��ى ق ال��ع��رو ك��ري��م أص��ل ك��ل وم��ا

البيت: وهذا

إي��ط��ان��ه ح��رم األرض م��ن س��ك��ان��ه راب م��ن��زل إذا

البيت: وهذا

أم��ان ط��ول ب��ع��د ح��ذار وإال أل��ف��ة ب��ع��د ف��رق��ة إال ال��ح��ب وم��ا

البيت: وهذا

ب��ض��م��ان ي��ف��ي ال أن ب��ه ف��أح��ج ل��ق��وم��ه ذم��اًم��ا ي��ح��ف��ظ ل��م ال��م��رء إذا

البيت: وهذا

م��ك��ان��ي أع��رف��ه��ا أن وآن��ف ال��ل��ي��ال��ي ب��أن��ف��س��ه��ا ت��ع��رف��ن��ي

األبيات: وهذه

ب��ن��ان��ي ل��ث��م ال��ع��ز أن وي��ظ��ه��ر ب��ن��ان��ه ع��ل��ي ت��دم��ى ص��اح��ب ف��ك��م
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ي��ران��ي ح��ي��ن ال��ود ج��ب��ي��ن وي��ج��ل��و ت��غ��ي��ب��ي ع��ن��د ال��ب��غ��ض��اء ح��ش��ا ي��ض��م
ب��س��ن��ان��ي م��س��ح��ت��ه أب��ى ف��ل��م��ا ج��ن��ان��ه ع��ن ض��غ��ن��ه ب��ح��ل��م��ي م��س��ح��ت
ل��رم��ان��ي ع��اج��ًال أص��ب��ه ل��م ول��و ف��أص��ب��ت��ه ق��ل��ب��ه ب��رم��ي��ي س��ب��ق��ت

البيتني: وهذين

ال��خ��الن م��ن أل��ق��ى م��ا ل��ع��ظ��ي��م ف��ع��ل��ه��ا أش��ك��ر ث��م ال��ن��وائ��ب أش��ك��و
اإلخ��وان م��ن ح��ذر ع��ل��ى إال ت��ك��ن ف��ال ال��زم��ان م��ن أم��ن��ت وإذا

البيت: وهذا

ي��م��ي��ن ب��ال��م��ن��ون ف��ارق��ت��ه��ا إذا وح��ي��دة ال��ش��م��ال ال��م��رء ت��ن��ف��ع وم��ا

البيت: وهذا

ع��ن��ي وت��ض��ي��ق ع��ن��ه��ا أف��ض��ل ت��س��ع��ن��ي ول��م أي��ام��ي وس��م��ع��ت

البيت: وهذا

زب��رق��ان��ه��ا23 أن��واره��ا م��ن غ��ض إذا س��ب��ة ال��ك��واك��ب زه��ر ع��ل��ى ول��ي��س

البيت: وهذا

ال��ش��ن��ئ��ان24 م��ن م��رض��ى أع��ي��ن ع��ل��ى ص��ح��ي��ح��ة ع��ي��نً��ا اإلخ��وان ف��ي أك��رر

البيت: وهذا

ح��س��ن م��ن��ظ��ر ع��ن س��م��ج م��خ��ب��ر ك��م ص��ورت��ه ال��م��رء دل��ي��ل ت��ج��ع��ل��ن ال
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البيت: وهذا

ع��ن��ان ب��ه��ن ي��ع��رق ل��م أن��ام��ل ك��ف��ه ي��ح��م��ل ال��وج��ه وف��اح ورب

البيتني: وهذين

ال��م��داه��ن ك��ي��د دون ال��م��ب��ادي وك��ي��د ح��س��ب��ة غ��ي��ر م��ن ج��اء م��ا األذى وش��ر
آم��ن ق��ل��ب م��ن ال��خ��وف ب��ل��وغ ل��دون خ��ائ��ف ق��ل��ب م��ن ال��خ��وف ب��ل��وغ وإن

البيتني: وهذين

ف��الن ي��ن��ج��ح ل��م ال��ن��اس: وق��ول ال��م��س��اع��ي ط��ول م��ع ال��ج��د ق��ص��ور
ه��ج��ان25 ج��د ال��ع��ال ب��ل��غ وإن ه��ج��ي��ن س��ع��ي م��ن إل��ي أح��ب

البيتني: وهذين

ال��خ��زاي��ا ع��ل��ى ال��م��ت��ع��م��م��ي��ن إل��ى ع��ن��ا ال��ح��ظ ص��دود ع��ج��ب وم��ن
ال��دن��اي��ا إل��ى ي��س��ف ب��م��ن وط��ار ال��م��ع��ال��ي إل��ى ي��ط��ي��ر ب��م��ن أس��ف

البيتني: وهذين

ال��ق��رب��اء ت��ف��رق ف��ك��ي��ف ص��ع��ب م��ودة ب��ع��د ال��ب��ع��داء وت��ف��رق
ول��ألع��ط��اء آون��ة ل��ل��م��ن��ع م��وم��س خ��الئ��ق ال��دن��ي��ا وخ��الئ��ق

البيت: وهذا

وم��اء زاد ل��ه ف��ع��ف��ت��ه زم��ان ف��ي أج��دب ال��ح��ر م��ا إذا
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البيت: وهذا

ك��اذب وب��رق��ك إذًا ف��ك��ي��ف أرج��و، ص��ادق وب��رق��ك دن��ي��ا ي��ا ه��ي��ه��ات

البيت: وهذا

ذن��وب��ي م��ن ل��ي م��ح��اس��ن��ي ي��ع��د ده��ري أن أالق��ي م��ا وأع��ظ��م

البيت: وهذا

أق��رب ال��ح��ل��م إل��ى أوق��ات��ي ول��ك��ن م��ث��ل��ه��ا ول��ل��ج��ه��ل أوق��ات ول��ل��ح��ل��م

البيتني: وهذين

ال��غ��الب ل��ه��ا ي��ك��ون أن وي��وش��ك ن��ف��س��ي األي��ام ي��د ت��ج��اذب��ن��ي
ال��ص��ح��اب غ��در إذا ع��ج��ب ف��ال واألدان��ي األق��ارب ب��ي وت��غ��در

البيتني: وهذين

غ��ري��ب ال��زم��ان ه��ذا ف��ي ل��ف��ض��ل��ي ك��أن��ن��ي أم��ش��ي ال��ده��ر ط��ول ل��ي ف��م��ا
وخ��ط��وب ب��ي��ن��ن��ا ع��واٍد ت��ع��ود ب��ص��اح��ب ك��ف��ي ع��ل��ق��ت ق��د ق��ل��ت: إذا

بغداد! أدباء يا سمعتم فيما رأيكم فما
أن ترون أال والناقدين؟ الدارسني بعناية خليقة كانت الشعرية الثروة أن ترون أال
ثم واألمثال، الحكم من شعره يف ما فيدرس النقاد أحد يتعقبه ألن أهًال كان الرشيف
ابتكر إنه فيقولون: النقاد به يشغل ألن أهًال كان أما واملنقول؟ املبتكر من فيها ما يبني

َزيْت؟ رسق أو َكيْت
قدماء عن املأثور األدب إىل وأمثاله حكمه فريدون املتنبي يتعقبون رأيناهم لقد

السكوت؟ ذلك الريض عن سكتُوا بالهم فما اليونان،
لبعض طاعة باملتنبي أنفسهم شغلوا النقاد أن الحق األدباء؟ أيها الحق أتريدون
الصاحب حقد إن املعاني. أصائل عىل الوقوف يف حبٍّا به أنفسهم يشغلوا ولم الرؤساء،
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فيه ما عىل النقد ذلك وكان شعره، نقد إىل الشعراء ه وجَّ الذي هو املتنبي عىل عباد بن
املمات، وبعد الحياة يف املتنبي بها تمتع التي الشهرة أساس والغرض الهوى ظالم من
له وجد ملا املتنبي عىل التحامل ولوال املمات، وبعد الحياة يف املتنبي عىل التحامل ولوال

األسماء. فوق اسمه يرفعون أنصار
التجمل حمله فقد الناحية، هذه من الشهرة أسباب الريض الرشيف حرم وقد
أو حب عن إال يمدح حني يمدح يكن فلم والوزراء، امللوك أبواب هجر عىل والتعفف
أن ذلك أثر من فكان السالطني أبواب عىل واألدباء الشعراء يزاحم أحد يره ولم مداراة،
تلك يف األدب يكن ولم لسان، وال قلم ثلبه يف يشق فلم عليه، والحاقدون حاسدوه قل

والضجيج. املماراة بفضل إال الحياة يعرف العصور
إال علم فيه يُرفع ال التاريخ حظ حظه كان األدب أن السادة، أيها معي ترون أفال

الدماء؟ بفضل
إىل أقربهم كافور وكان املتحكمني، من كثري اإلسالمي العهد يف مرص ويل لقد
الرجال، من كثري بغداد يف الوزارة وتوىل املتنبي، أماني عن الغشاوة أزال ألنه األذهان؛

بالفجائع. ختم سلطانهم ألن الربامكة؛ أقطاب األذهان إىل أقربهم وكان
من فيها ما بفضل اآلراء فيه تسمو الذي الذهبي العهد يجيء متى شعري ليت فيا

الجنود. من يحرسها من بفضل ال الصدق، قوة
ألهل نجد الحارض عرصنا ففي واألذواق، العقول عىل تسيطر تزال ال البلية هذه إن
يف ستصنع واألساليب الوسائل وتلك العدل، وال املنطق تعرف ال وأساليب وسائل األدب
يف النقاد شكا وقد القديم، األدب يف القديمة األساليب صنعت ما أمثال الحديث األدب
التلطف تتقارض جماعات إىل انقسموا والنقاد الكتاب أن لهم تبني إذ البلية، هذه فرنسا
يف معروفة الكمارادري وتلك Camaraderie بالكمارادري ذلك يسمون وهم والثناء،

والعراق. الشام يف معروفة أيًضا ولعلها مرص،
وما األحيان، من كثري يف ضحاياها من أكون أن يل واتفق البلية، هذه شكوت وقد
والجرائد الناس، سائر قبل أصدقاءهم يعرفون اليوم فالنقاد سواي، شكاه أنا شكوته

األحزاب. بمختلف لصالتهم وفًقا واملؤلفني والشعراء الكتاب تعامل قد واملجالت

فهل بالخمول، الريض الرشيف عىل قضت التي األسباب بعض لكم بينت فقد بعد أما
الشاعرالعظيم؟ ذلك عرفت كيف أحدثكم أن تحبون
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عهد يف األدب أهل كان فقد واألدباء، األساتذة عن به اإلعجاب تلقيت أني تظنوا ال
وشوقي القدماء، بني من واملتنبي والبحرتي تمام أبي حول إال يختلفون ال حداثتي
العشاق» «مدامع كتاب أؤلف ١٩١٧ سنة يف رشعت أن اتفق ثم املحدثني، من وحافظ
فرصة وكانت العصور، مختلف يف الوجداني الشعر من املأثور استقراء عىل ذلك فحملني

والوجدان. القلب شاعر الريض الرشيف فيها عرفت ذهبية
حتى املجهول، الجندي ال املعروف القائد عن الناس أحدث وأنا اليوم ذلك ومنذ
شعره رنني تسمعون وأصبحتم الشعراء، سائر عىل يقدمونه أشياع مرص يف له أصبح

كلثوم». «أم حنجرة من
فنتحدث نعود أوالء نحن ها ذكراه، إحياء إىل بغداد أهل فندعو نعود أوالء نحن وها
وكيف الرعود، تقعقع وكيف األزهار، تندي كيف فيها عرف التي السحرية املدينة يف عنه

القلوب. تصطخب
حرم يف وهو املؤمن يتحدث كما وقنوت، خشوع يف عنه نتحدث أوالء نحن ها

املحراب.
ورسائر قلبك أرسار عن الحجب فارفع ضيافتك، ويف وطنك يف أنا الرشيف: أيها فيا
بني عليك وسالم النيل. يرويه وال دجلة، ترويه ال ظمأ روحك فهم إىل يف عبقريتك،

… الشعراء أقطاب من األبرار املصطفني

هوامش

و٢٤٧. ص٢٤٦ بغداد) (وحي كتاب يف ذلك بعد إليها وأرشت ص٩٦ ج١ (1)
الخطر. تقارب والرتك: السري، الذميل: (2)
املتنبي: قول يغاير معنى البيت هذا يف (3)

ال��م��ك��ارم ال��ك��رام ق��در ع��ل��ى وت��أت��ي ال��ع��زائ��م ت��أت��ي ال��ع��زم أه��ل ق��در ع��ل��ى

القواطع. السيوف القواضب: (4)
القيد. بالكرس: والقد املتضجر، — الراء بكرس — الغرض (5)

طريق عن الرشيف شعر يف ورد يكون فهل غرامية قصة يف رأيته وقد (6)
االقتباس؟

48



املجهول الجندي عبقرية

السواقيا. استقل البحر قصد ومن املتنبي: قول إىل ينظر وهو (7)
الحمداني: فراس أبي قول إىل ينظر البيت هذا (8)

ال��ق��ط��ر ن��زل ف��ال ظ��م��آنً��ا م��ت إذا دون��ه وال��م��وت ب��ال��وص��ل م��ع��ل��ل��ت��ي

النفس تعافه ما الثمار من أن واملراد السوط، أطراف يف العقد هو هنا الثمر: (9)
الهالك. إىل يجر ما ومنها

األمثال، مجرى تجري كثرية شطرات وللرشيف الثاني. الشطر يف الحكمة (10)
يشاء. من ديوانه يف فلرياجعها لإلسهاب، تجنبًا عنها سكتنا ولكنا

السوط. القطيع: (11)
البيت: هذا عىل العراق أدباء اعرتض مبارك زكي ديوان ظهر ملا (12)

ف��ت��ن م��ن ال��غ��راء ش��م��ائ��ل��ك ف��ي وم��ا زي��ن��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ف��ت��ن��ة ت��ن��س��ن��ي ل��م

يف الجدل وأطالوا غر، بأنها توصف وإنما غراء، بأنها الشمائل توصف ال وقالوا:
منزل يف طويلة معارضة وعارضنا الجدل، يف أنستاس األب واشرتك (أبواللو)، مجلة
فلينقل ألبله، بلهاء بأنها الحظوظ يصف الرشيف نرى واآلن فارس، برش الدكتور

العراق. شاعر إىل املعركة العراقيون
ظن الديوان مصحح أن ويظهر تحريف، وهو بالنصب «اتهاًما» الديوان يف (13)

املوضع. هذا غري يف كذلك وهو منصوب. «ما» خرب أن
الجائر. القاسط: (14)

والدهاء. املكر — امليم بكرس — املحال (15)
تحريف. وهو (قتيل) الديوان يف (16)

(ثكول). الديوان يف (17)
البيت. هذا يف الخيال روعة تأكل (18)

القليل. النوم التهويم: (19)
الشعرية. الوجهة من أقوى أثبتناه والذي (بذم) الديوان يف (20)

السنان. أو السيف حد وهي ظبة جمع والظبا: املحدد، املطرور: (21)
العظيم. األمر الجيل: (22)
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القمر. الزبرهان: (23)
البغض. الشنئان: (24)

أرشف النبيل السعي مع الخيبة أن واملراد: الكريم، والهجان: اللئيم، الهجني: (25)
الجهاد. بصدق القيمة وإنما بالحظوظ، القيمة فليست الخسيس، السعي مع الفوز من

الرشيف. هذا مثل يف كان إن إال شاعر بال عىل يخطر ال نفيس معنى وهذا
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السادة أيها

البليغ. الكالم قوة وإحساسه بالبالغة وبرصه الريض الرشيف ثقافة عن الليلة حديث
الحياة عليه كانت ما بتصور إال الرشيف حياة من الجانب هذا تصور يمكن وال
تصطرع وكيف العقول، تتصاول كيف رأى الذي العهد ذلك الرابع، القرن يف العقلية

البيان. وبراعة املنطق بسالح مقرونني والطول الحول يكون وكيف األقالم،
األقالم عىل تسيطر تزال ال أدبية نهضة العربية اللغة عرفت العرص ذلك ففي
بني الوساطة صاحب الجرجاني الحسن أبو نبغ العرص ذلك يف اليوم، إىل والعقول
وفيه القرآن. إعجاز صاحب الباقالني بكر أبو نبغ العرص ذلك ويف وخصومه. املتنبي
أبو ظهر وفيه والبحرتي. تمام أبي الطائيني بني املوازنة صاحب اآلمدي القاسم أبو نبغ
هالل أبي فصاحة تفجرت وفيه املتنبي. عىل للهجوم املذاهب سن الذي الحاتمي عيل

الصناعتني. صاحب العسكري
العميقة برسائلهم العربية اللغة دانوا الذين الصفاء إخوان ظهر العرص ذلك ويف
مسكويه. وابن التوحيدي حيان أبو نبغ وفيه واليونان. والفرس العرب معارف وعت التي
وكيف البيان، وفرسان الفصاحة أعالم يزالون ال عظاًما أقطابًا الفني النثر عرف وفيه
وابن والتنوخي والخوارزمي والهمذاني عباد وابن العميد ابن آثار العرب لغة تنىس

شهيد. وابن وشمكري
والجدل األدبي النقد ثالث: بمزايا تميز الرابع القرن ترون اإلشارات هذه ومن
بعضها فريى الجائر، الزمن لها شاء ما تفرتق كانت مزايا وهي الفني، والنثر العقيل،
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وكانت بغداد، يف تجتمع كانت ولكنها األندلس، يف وبعضها مرص، يف وبعضها الشام، يف
تعلمون. كما الرشيف وطن بغداد

ابن إىل خطابه يف عباد بن الصاحب قول يف تتمثل الرابع القرن يف بغداد وصورة
الجزع فراقها، عىل الجزع يف أيًضا وتتمثل العباد» يف كاألستاذ البالد، يف «بغداد العميد:
فلما بعينيه، ال بأذنيه الدنيا يرى كان تعرفون كما العالء وأبو العالء أبو أحسه الذي
يف واملاء الزهر هي واملساجد املجالس وصارت قبل، من تريا لم ما أذناه رأت بغداد قدم

الفيلسوف. األديب ذلك إحساس
األدب دان الذي العالء، أبي عقلية تكونت بغداد ومعارف الرابع القرن ثقافة ومن

اللزوميات. وبقصائده الغفران برسالة
القرن وبعقل الرابع، القرن يف الريض الرشيف يعيش أن الظروف شاءت وقد
بل جميل، ماض واألدب العلم يف لها أرسة من يكون أن أيًضا الظروف وشاءت الرابع،
بأن قضت ثم والنقلية، العقلية العلوم يف األئمة من أخ له يكون أن الظروف وشاءت
وإنما تاج، وال عرش لألرشاف فيه يكن لم زمن يف األرشاف نقيب الريض الرشيف يكون

والبيان. واألدب العلم مجد لهم كان
العلمية الحياة عىل فأقبل الوفاء، أصدق وأرسته لعرصه الريض الرشيف وىف وقد
التأويل «حقائق كتاب فألف الفحول، مشاركة التأليف يف وشارك الرجال، إقبال واألدبية
مجازات عن البيان «تلخيص وكتاب: النبوية» اآلثار «مجازات وكتاب: التنزيل» متشابه يف

بغداد». قضاة و«أخبار «الخصائص» وكتاب: القرآن»
وإنما األسف، مع أكثرها ضاع فقد املؤلفات، هذه جميع عىل اطلعت أني أزعم وما
تمثيل، أصدق الرشيف ثقافة يمثل ممتع، كتاب وهو النبوية، اآلثار مجازات عىل اطلعت

البيان. ومذاهب واألدب باللغة برصه عىل ويدل
بعض عندها وقف التي الجافية الجوانب عىل مقصورة الرشيف ثقافة تكن ولم
دراسة إىل اللطيف ذوقه به فمىش وظرف، الرشيف رق وإنما الزمان، ذلك يف األعالم
تخري وقد واملجون، اللهو وصف يف وأبرعهم الرابع القرن شعراء أظرف حجاج ابن شعر
كان التسمية بهذه ولعله الحسني) شعر من (الحسن سماها: شعره من طائفة الرشيف
عن وكتابه أحمد) (معجز املتنبي: عن كتابه سمى الذي العالء أبي عىل الفضل صاحب

حبيب). (ذكرى تمام: أبي عن وكتابه الوليد) (عبث البحرتي:
برصه امتد وإنما واملصنفات، الكتب وعت ما عىل موقوفة الرشيف ثقافة تكن ولم
اثنني: إىل جملتها يف ترجع خطرية أسباب ذلك إىل وساقه الناس، وخرب الدنيا فدرس
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اإلسالمية، الحوارض يف الزعماء بأقطاب االتصال عىل وحرصه الخالفة إىل تطلعه األول:
يف وسرتون الجمال، وعجائب الصباحة، غرائب من الوجود أجن ما إىل تشوفه والثاني.
املجد، وبني الحب بني والعقل القلب موزع يعيش الرشيف كان كيف املقبالت الليايل

الوجدان. وعالم املجد عالم يف للدسائس فريسة كان وكيف
يصف لم وهو الفرنسيون، يعرب كما كله، شعره عاش السادة أيها الريض فالرشيف
وأحسها بعينيه، رآها حياة وصف وإنما والعابثون، الالهون يفعل كما الحياة أزمات

الرجال. أحرار يذوق ما وصابها شهدها من وذاق بقلبه،
روحانية نفس حول نطوف وإنما أحببناه، لشاعر نتعصب ال األحكام بهذه ونحن

الخيال. مثيلها يشهد ولم العلم، نظريها يعرف لم
يف وناضلت كفاح، أصدق الحياة يف كافحت مهيضة مظلومة نفس حول نطوف

نضال. أرشف املجد سبيل
ليسود. يتفقه فكان هو أما ليعيشوا، يتفقهون الرشيف عهد يف الناس كان لقد

هو أما الخلفاء، بأعطيات ليحظوا الشعر ينظمون الرشيف عهد يف الشعراء كان
الخلفاء. عروش من الروايس ليزلزل الشعر ينظم فكان

وكان أرضصبابة، كل يف له فكان الرشيف أما العبني، الهني يتغزلون الشعراء كان
مبيد. ماحق غرام بقعة كل يف له

املثقف العقل بني مزاًجا كان القلب، وعدوان العقل طغيان بني مزاًجا ذلك وكان
الحساس. والقلب

الذين العوام الشعراء الجاهلية، شعراء طراز من يكن لم الريض أن القول: وجملة
األموي العرص شعراء طراز من يكن ولم البيداء، سكان يعرف كان ما غري يعرفوا لم
من يكن ولم الدينية، املعارف بعض أنارتها أن بعد الجاهلية املعارف عند وقفوا الذين
عند وقفوا الذين الشعراء أولئك العبايس، العرص صباح شهدوا الذين الشعراء طراز
كان وإنما الحالل، أو الحرام الرزق طلب يف إال الخلفاء يعرفوا ولم الكؤوس، عربدة
أن ويفهم واألهواء، واملذاهب العقول تصطرع كيف اإلدراك تمام يدرك مثقًفا شاعًرا
شواطئ عىل أقام لو ويتمنى العباس، بني وأحفاد الديلم بني مقسم نهب عرصه يف الدنيا

النيل. شواطئ عىل الفاطميون أقامها التي الحارضة تساوي حارضة دجلة
املثقف ال الرشيف املثقف املثقف، الرجل بعني الدنيا يرى كان الريض فالرشيف
دقيق لها ينصب كان وإنما باألوهام، تقدر ال دنياه يف أحاسيسه وكانت الصعلوك،

الفحول. سعي تحقيقها يف ويسعى املوازين،
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لنفسه يجمع أن يف يطمح وكان والعقل، القلب بني شعواء حرب يف الرشيف كان
الخلفاء. وأعيان الشعراء، وأقطاب الفقهاء، أئمة من فيكون املجد، أقطار جميع

الشعر يف اإلمامة منها يبق ولم الجديب، الوادي يف الزهر ضياع أمانيه ضاعت وقد
والبيان.

السادة أيها

واألدبية؟ اللغوية باملذاهب برصه عىل الشواهد وأين تقولون: قد
ما ذلك يف وحجتنا البليغ، الكالم ألصول فهمه عن نحدثكم فنحن ذلك قلتم إن

والشعراء. اللغويني عن يتحدث وهو البالغة عن به تحدث وما شعره به وصف
عىل يدل األوزان، وبني املعاني بني بالصلة الرشيف إحساس عليه: ننص ما وأول
مدح قصيدة الصابي إسحاق أبو إليه أرسل فقد الديوان، من ص٩٤٥ يف جاء ما ذلك

املطلع: هذا منها نثبت

ال��ح��س��ن أب��ا ك��ن��اك م��ن ي��ن��ح��و ذاك إل��ى ح��س��ن وص��ف��ه ف��ي ق��ي��ل ش��يء ك��ل أب��ا

دون رويها عىل الجواب وجعل القصيدة هذه عن «فأجابه الديوان: جامع قال
.« مختالٍّ إال النظم وال مقلقًال إال الكالم يف يجيء ال املقيد الوزن ذلك ألن وزنها؛

معروًفا كان االتجاه وهذا املعنى، وبني الوزن بني بالصلة يشعر كان فالرشيف
من صحبهم فيمن يجد لم أنه عباد بن الصاحب حدثنا فقد الرابع، القرن أدباء عند
نقد يتجاوز كان «فإنه العميد ابن الفضل أبو يفهمه كان كما الشعر يفهم من األدباء
الوزن بتخري يطالب حتى املعنى بتهذيب يرىض وال والكلمات، الحروف نقد إىل األبيات
يجب كيف يدرون ليس الشعراء أكثر «إن يقول: كان العميد ابن أن وحدثنا والقافية»،
واملعنى قصده، الذي الغرض يتأمل أن الشاعر حق ألن النسج؛ ويبتدأ الشعر يوضع أن
أجمل يحصل القوايف أي ومع استمراًرا أحسن يكون األوزان أي يف وينظر اعتمده، الذي

إطراد».1
الوجهة من يحققه الرشيف كان النظرية الوجهة من يراه العميد ابن كان فما

الناقدين. أقطاب من كذلك كان وإنما فحسب، شاعًرا الرشيف كان وما العملية،
يف أحيانًا يوقعه الحرص ذلك كان وقد القصائد، تحبري عىل حرصه بهذا ويتصل
الحظ شاء ولكن بمولود، املرتىض أخاه بها يهنئ قصيدة بنظم احتفل فقد املضحكات،
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الحادث هذا له وقع وقد األصدقاء. من غريه إىل القصيدة فرصف بنتًا، أخيه امرأة تلد أن
مرتني.2 املضحك

كان فقد القصائد، بقرض الرشيف احتفال عىل داللته إىل ترجع الشاهد هذا وقيمة
استعداد. أتم لها ويستعد املناسبات يتخري

إال نجدها لم بميزة تفرد فقد األدبي، بالتاريخ البرص وجوه من آخر وجه وهناك
نجد الذي الوحيد الشاعر فهو قصائده، بتاريخ عنايته وتلك الشعراء، من غريه عند قليًال
أوًال فهو وجهتني: من نفع التاريخ ولهذا القدماء، سائر بني من مؤرخة قصائده جميع
لذلك وأنها املجتمع، حياة يف الوصفية املواد من البالغة بأن الرشيف شعور عىل شاهد
من الشاعر عقلية تطورت كيف يعرفوا أن يهمهم من يسعف ثانيًا وهو بالتاريخ، خليقة

حال. إىل حال
الرشيف، به يقم ولم الديوان، جامع به قام النافع العمل هذا أن تظنون ولقد
سيف بنت «تقية» منه طلبت وقد ، حيٌّ وهو بعنايته ُرتَِّب الرشيف ديوان بأن ونجيب
وهو إال الديوان يطلب وال عباد، بن الصاحب كذلك وطلبه بمرص، وهي نسخة الدولة

عتيد. حاٌرض صاحبه عند
قصائده وصف يف يقول فنراه الفنان، نظر الشعر إىل ينظر الرشيف كان وقد

الجياد:

أف��ن��ا وال ال��ق��ول م��ن ع��يٍّ��ا ت��رى ال ك��ال��ق��ن��ا م��ن��ت��ص��ب��ات
ال��م��ع��ن��ى ع��ل��ى ال��ل��ف��ظ وال ش��ي��ئً��ا ل��ف��ظ��ه ع��ل��ى ال��م��ع��ن��ى ي��ف��ض��ل ال

فهو الدواء، تركيب يحسن الذي البارع الصيديل مثل شعره نظم يف الرشيف فمثل
وبعضها بالقطارة بعضها يؤخذ محددة معينة بمقادير الدواء يركب مسئول شخص
غري أو ضارٍّا ألصبح جزء عليه زيد أو جزء منه نقص لو الدواء أن يعلم وهو بامليزان،

مفيد.3
تجريح يف كالمه من ذلك نعرف الذاتية، قوة البالغة عنارص أهم بأن يشعر وكان
شعره أن وأعلنهم بالفضيحة هدَّدهم فقد البالد، بعض يف وينتحلونه شعره يرسقون من

يقول: إذ وذلك واإلخفاق، بالخيبة وسيبوءون عليه سينمُّ
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ورام��ح ع��ق��وق رام��ي م��ن ل��ح��رب��َي ت��واع��دوا رج��ال م��ن ع��ذي��ري م��ن أال
ص��اف��ح غ��ي��ر األذى ال��م��رء ي��ك��ظ��م وق��د األذى ع��ل��ى اص��ط��ب��ار م��ن��ي وغ��ره��م
ب��راب��ح دي��ون��ي ال��الوي ال��م��اط��ل وال ب��س��ال��م ع��ق��وق ال��ج��ان��ي ال��ج��ارم ف��م��ا
ال��ق��رائ��ح4 ن��ت��اج م��ن ع��ن��دي ت��ق��ادم آم��ن ال��ش��ع��ر م��ن ذود ع��ل��ى أغ��ار
ال��ط��الئ��ح5 ب��ال��رذاي��ا ي��خ��ل��ط��وه ول��م خ��ال��ًص��ا ال��ح��ي ف��ي أدوه ل��ي��ت��ه��م ف��ي��ا
ال��ص��رائ��ح ف��ي ع��ددت م��ا ن��اظ��ر ع��ل��ى 6 ه��ج��ي��ن��ة ك��ل م��وه��ت ل��و وإن��ك
ال��ص��ح��ائ��ح7 وس��وم ال��ج��ربَ��ى وب��ر ع��ل��ى ج��م��ة وال��ع��ج��ائ��ب ي��وم ك��ل أرى
وال��م��س��ارح أوط��ان��ه��ا إل��ى رج��وًع��ا ب��رق��اب��ه��ا خ��ال��ف��ت ط��اردوه��ا إذا
ق��ام��ح8 ال��م��اء ي��ن��ك��ر ع��ي��وف ح��ي��اد ح��اي��دت م��ائ��ي غ��ي��ر أوردوه��ا وإن
ال��روائ��ح ف��ي روح��ة م��ن��ه��ا أراق��ب ن��اظ��ًرا ب��ت غ��ارة ف��ي ان��ج��ل��ف��ت9 إذا
س��ارح ال��دوح ب��ذي م��ال ع��ل��ى أح��ال��وا ي��ن��ه��ب��ون��ه��ا إذ غ��ب��راء ب��ن��ي ك��أن
الق��ح10 غ��ي��ر م��ن ال��ح��م��ل ن��ت��اج رج��اء ض��ل��ة واألم��ان��ي م��ن��ه��ا ي��رج��ون
ال��ج��وارح11 خ��ط��ف ال��ق��ول ه��ذا ت��خ��ط��ف ف��اغ��ت��دت ال��س��ف��اه��ة أض��رت��ه��ا أب��اغ��ث
ال��م��ن��ائ��ح12 رد ل��ل��ق��وم ي��ا آن ل��ق��د م��ن��ي��ح��ة ي��دي م��ن إل��ي��ك��م ه��ب��وه��ا
األب��اط��ح14 س��ي��ل ق��ب��ل ال��رواب��ي وح��ل��وا ح��الل��ه13 م��ن ل��س��ت��م وردم��اء دع��وا
ب��ق��ادح15 ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه رم��ت ن��ج��ي��ٌل وأص��ل��ك��م ال��ع��اص��ف��ات ت��س��ت��ه��ب��وا وال
ال��م��ن��اك��ح ت��ل��ك أك��ف��اء ف��ي��ك��م وال ال��ح��ب��ا ذل��ك م��ال��ئ م��ن أن��ت��م ف��م��ا
ال��ج��وام��ح16 رك��وب ت��ع��اط��ي��ت��م ف��ك��ي��ف ق��ب��ل��ه��ا ال��س��وام��خ رع��ي ت��ح��س��ن��وا ول��م
ورائ��ح غ��اد ك��ل ع��ن��ك��م ت��ح��دث م��ع��رة ف��ي س��م��ع��ة ت��ط��ل��ب��وه��ا وال
ال��ف��واض��ح17 ال��م��ن��دي��ات ذي��ول وج��ر ب��ال��خ��ن��ا ال��ذك��ر م��ن خ��ي��ر ال��ف��ت��ى خ��م��ول

الصحاح بصور غريه قصائد إىل تضاف حني املرسوقة قصائده يصور الشاعر فهذا
األصيل، وطنها إىل نزاًعا رقابها تلوي ويتمثلها املراض، إىل تضاف حني والخيل، اإلبل من
تلك من للزواج أكفاء ليسوا بأنهم شعره سارقي يرمي ثم الغريب املاء ورود وتأبى

الجوامع؟ الجياد بركوب يخاطرون فكيف البقل رعي يحسنوا لم وأنهم القصائد،
فقال: آخر مكان يف املرسوقة قصائده ووصف

م��ص��ي��ب ك��ل��ه��ا ال��س��ه��ام م��ث��ل وال��ق��ل��وب األس��م��اع ل��ه��ا ت��ص��غ��ي
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وال��ج��ي��وب19 األردان ت��ودع��ه��ا ال��ط��ي��ب18 ع��ل��ي��ه��ا ن��م ل��ط��ي��م��ة
ال��م��ع��ي��ب20 ال��ه��ل��ب��اج��ة وي��غ��ن��م األدي��ب ال��ب��راع��ة ذو ي��ت��ع��ب
ال��رط��ي��ب22 ال��ك��ال ع��ل��ي��ه��ا ه��اج ت��ل��وب21 ه��ج��م��ة ك��ل ف��ي
ق��ري��ب وال م��ن��ي أم��م ال ط��ل��وب وال��ه��وى أرض��ي ي��ط��ل��ب��ن
ال��م��ري��ب23 ال��ح��ارب ي��رص��ده��ن غ��ري��ب وس��م��ه��ا األع��ادي ع��ن��د

إال تقع ال نظرة وهي عناء يف عناء شعره رسقة بأن يؤمن الرشيف أن ترون فأنتم
مقومات العنارصيف أهم من تعد التي الذاتية قوة عىل دليل وهي العقل، مثقف رجل من
آثاره تضاف الوسط، املوسيقار أو الوسط، الكاتب أو الوسط، فالشاعر والفنون، اآلداب
من والفنانني األدباء ومن أرض. إىل أرض من نقلت أنها أحد يحس فال غريه آثار إىل
عنيف، بجهد إال تزييفها يمكن وال جيل، عن جيل بها يتميز التي كالدنانري آثارهم تصبح
والبارودي عليه، شعره ينم فشوقي اليوم، أدباء من كثري عند ذلك شواهد تجدون وأنتم
نرشوا ولو حسني، وطه املازني إبراهيم أمثال عن األسلوب ينم وكذلك عليه، شعره ينم

إمضاء. بدون رسائلهم
نواس أبي طراز من هو فال الباب، هذا يف األعاجيب أعجوبة كان الريض والرشيف
صاحب الرشيف هو وإنما املتنبي، وال البحرتي وال تمام أبي وال الوليد بن مسلم وال

الحجازيات.

عىل السيطرة من له وما القلم بقوة اإلشادة إىل قاده البالغة بخطر الرشيف وإحساس
واهتم الكريم، كتابه يف به هللا أقسم فقد معروف، القلم قوة عن والحديث الوجود.
سحر يف الثعالبي أثبتها التي الفقرات يف ترون كما والكتاب، الشعراء من كثري بوصفه
عىل داللة ال القلم عن الرشيف حديث ولكن اآلداب، زهر يف الحرصي ونقلها البالغة
فيه يتغزل ويكاد املشتاق، املتيم حديث عنه يتحدث فهو والنفسية، الذوقية اتجاهاته
عباد: بن الصاحب قلم يصف وهو الرشيف فات سحر وأي القراطيس. فوق يجول وهو

وأج��ودا24 أج��رى ك��ان ال��ع��وال��ي ي��ج��ري ق��رن��ت��ه ال��ذي ال��م��اض��ي ال��ق��ل��م ل��ك
م��ع��م��دا25 ب��رًدا ال��ق��رط��اس ع��ل��ى ي��ح��وك ح��س��ب��ت��ه ال��ب��ن��ان ع��ق��د م��ن ان��س��ل إذا
أرم��دا ال��رم��ح ن��اظ��ر ي��وًم��ا ع��اد إذا ك��ح��ي��ل��ة ع��ي��نً��ا ال��خ��ط م��ن��ه ي��غ��ازل
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أس��ودا ال��خ��ط��ب م��ق��ت��ل م��ن دًم��ا أراق أح��م��را26 ال��ص��رب دم م��ن ن��ص��ل م��ج وإن
وم��وع��دا وع��ي��ًدا ت��ج��ري ق��وادم��ه غ��ادرت27 م��ن��ك ه��م��ة اس��ت��رع��ف��ت��ه إذا

يقول: حني أو

م��واق��ع��ه28 ت��ه��اب ع��ض��ب وال ي��ج��ول م��ث��ق��ف ال إذ ال��ج��وال ال��ق��ل��م ل��ك
رادع��ه29 ال��دم م��ن غ��ش��ي ل��ه��ذم وذو ره��ب��ة ال��ن��ق��س ع��ش��ي��ت��ه س��واء
م��س��ام��ع��ه ت��ق��ول م��ا ي��ؤدي ول��ي��س ل��س��ان��ه ال��ط��روس ف��وق م��ن ي��ل��ج��ل��ج
أض��ال��ع��ه30 ض��م��ي��ر م��ن وص��ف��ر ح��واه��ا ت��ظ��ن��ه ح��ت��ى ب��األس��رار وي��ن��ط��ق
م��ط��ال��ع��ه ع��ل��ي��ه واب��ي��ض��ت ي��س��ود أب��ي��ض وه��و دون��ه خ��ط��ب اس��ود إذا

يقول: حني أو

ال��ي��راع��ا31 وخ��ش��ي��ن��ا ال��ق��ن��ا أم��ن��ا غ��رب��ه ج��رى إن ق��ل��م ل��ه

صنعت ما يتمثل وهو ذلك يفعل إنما األوصاف هذه القلم يمنح حني والرشيف
والعروش. التيجان عىل جناياتها ويتصور والشعوب، املمالك بناء يف األقالم

تهاويل عنده األوصاف فليست البيان، ومعنى الوصف بمعنى يشعر أيًضا وهو
أو املحاجاة من رضبًا فهمه يف البيان وليس واستقصاء، استقراء هي وإنما وتزاويق،

الحسني: أبي خاله خطابه يف قوله من هذا نعرف وجالء، كشف هو وإنما التنميق،

رآن��ي م��ن ب��م��دح��ك وي��ع��رف��ن��ي ن��ط��ق ك��ل ب��وص��ف��ك ي��ش��ي��ع��ن��ي
ب��ال��ب��ي��ان إال ال��ق��ول ول��ي��س ب��ال��ت��ن��اه��ي إال ال��وص��ف ول��ي��س

عىل تعتمد وكانت الرابع، القرن يف شاعت التي األدبية التقاليد عىل يثور بهذا وهو
والربيق. البهرج

عىل يوجب البيان أن اإلدراك تمام يدرك الفهم ذلك البيان لقيمة فهمه معه وكان
يصلح ال التي الصحاح األلفاظ وتحري املعاني، كرائم تصيد يف خاطره يكد أن طالبه

هلل: الطائع الخليفة عتاب قوله من ذلك نفهم أداء، بغريها
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ال��ظ��م��آن غ��ل��ة ي��ق��ط��ع وال��ي��أس غ��ل��ت��ي32 ي��ن��ق��ع ال��ي��أس م��ن��ك ف��اآلن
ب��ال��ت��ه��ت��ان وض��ن ال��ب��روق ف��ط��وى رج��وت��ه ال��غ��م��ام ذه��ب ك��م��ا ف��اذه��ب
م��ع��ان��ي ط��الب أو ل��ف��ظ ب��ص��ق��ال خ��اط��ري م��دي��ح��ك أدم��ى أن ب��ع��د أو

أبيه: مدح يف يقول نفسه املعنى هذا ويف

وم��ع��ان��ي33 ص��ن��ع��ة م��ن وح��ج��ول��ه��ا ال��ج��ن��ي ال��ك��ل��م م��ن ف��غ��رت��ه��ا ق��ده��ا
ال��ظ��م��آن غ��ل��ة ت��ن��ق��ع ب��ي��ض��اء خ��اط��ري م��ن رق��رق��ت��ه��ا ن��ط��ف��ة ه��ي

موطن: آخر يف يقول وكذلك

األع��ج��م34 ال��زم��ان ف��ي ف��أف��ص��ح ص��ن��ع س��رده��ا أح��ك��م ك��ال��درع وم��ح��وك��ة

العتاب: يف يقول املعنى هذا ويف

ت��ق��ص��ف��ه��ا35 ف��ي��ك��م م��ت��وق��ًع��ا م��ش��رع��ة أس��ًال ج��اءت��ك��م
وي��ره��ف��ه��ا ذم��ه��ا ل��ه��ا ي��ح��م��ي ص��ن��ع ق��ائ��ل ف��ي��ه��ا ب��ات ق��د
��ُف��ه��ا م��ث��قِّ ث��ق��ف��ه��ا ب��األم��س ل��ك��م ي��ك��ون ب��أن ع��ل��ي أع��زر

الدولة: بهاء وزراء أحد يمدح وهو قصائده نظام وصف يف ويقول

ش��ه��اب��ه��ا36 ي��ب��وخ وال أب��ًدا ي��ه��ي ن��ظ��ام��ه��ا ال ال��ت��ي ال��غ��ر ل��ك وع��ن��دي
ل��ع��اب��ه��ا ال��ق��ات��الت األف��اع��ي ل��ع��اب أواب��د37 ف��ي��ك ل��ألع��داء وع��ن��دي

أباه: يمدح وهو أيًضا يقول القصائد نظام قوة ويف

ال��ع��ي��وب إل��ي��ه��ا ت��ت��خ��ط��ى أن ت ال��ش��اردا م��ن��اق��ب��ك ت��ص��ون
ال��ع��ج��ي��ب ال��ن��ظ��ام م��ن��ه��ا راق��ك ِة ال��روا ش��ف��اه ن��ث��رت��ه��ا إذا
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يقول: النظام سالسة ويف

ال��ل��ؤام ال��ري��ش م��ن ف��ج��ردن��ي ول��ى ث��م س��ه��ًم��ا ال��ده��ر ب��ران��ي
ال��ن��ظ��ام رق��راق ال��ن��س��ج رق��ي��ق ب��ي��ت ك��ل أب��ث��ك أن��ذا وه��ا

يقول: شعره رنني ويف

ت��س��ت��ل��ب ف��رص��ة ب��ه��ا رأي��ت ت��ح��ف��ة م��ن��ط��ق��ي م��ن م��ن��ح��ت��ك
ال��ع��ن��ب ب��ن��ت ال��م��اء ص��ف��ق ك��م��ا ال��رواة ب��ال��ن��ش��ي��د ت��ص��ف��ق��ه��ا

فيقول: شعره جلجلة ويصف

غ��رائ��ي ل��ل��س��ام��ع��ي��ن ص��ل��ص��ل��ت إذا ن��اظ��ر ك��ل م��ن ال��م��رم��وق ال��ق��ائ��ل أن��ا

فيقول: بالشعر األعداء إيذاء عىل قدرته ويصف

وص��ع��اد38 ق��نً��ا أوط��ان��ي ف��ع��ي��دان س��ف��اه��ة ب��ال��رم��اح ت��ره��ب��ون��ي ف��ال
والد39 ال��م��ش��رف��ي وب��ي��ن ف��ب��ي��ن��ي ض��ل��ة ب��ال��ص��وارم ت��وع��دون��ي وال
ح��داد40 ل��دي أن��ي��اب ول��ل��ق��ول ق��وم��ك��م أع��راض ب��األق��وال س��أم��ض��غ
وع��اد ج��م��ة ب��روق ع��ل��ي��ك��م ج��ل��ي��ة وال��س��م��اء ل��ل��ق��واف��ي ت��رى

فيقول: األلفاظ عىل بالسيطرة نفسه ويصف

ش��اع��ره ال��م��ج��د ف��إن ش��اع��ره ك��ن��ت م��ن أال
ج��واه��ره ف��ك��ري ع��ل��ى م��ط��روح ال��ل��ف��ظ وإن

بغداد؟ أدباء يا سمعتم، فيما رأيكم فما
مرات نفسه يصف وكيف املعاني، وطالب األلفاظ صقال عن يتحدث كيف أترون

الدروع؟ ومحكمات األسل كمرشعات بأنها قصائده ويصف صنع، بأنه
وكيف النظام، إحكام من قصائده به تمتاز ما وصف يف ويعيد يبدئ كيف أرأيتم

والربوق؟ الرعود جلجلة تجلجل
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والتكلف، البهرج من بريئة البالغة أن األوىل: حقيقتني: أمام يقفنا الشاعر هذا إن
بالجهاد الرجال إليها يصل وإنما الطبع، عفو من دائًما تكون ال البالغة أن والثانية:
الذي املثقف الشاعر مطمح ريب وال وهذا املعاني، وتصيد األلفاظ تخري يف والجالد

العالء. أبو سيغنمها التي والشهرة املتنبي غنمها التي بالشهرة مهدد أنه يعرف
والفلسفة العلم يرى كان فقد املوارد، هذه شاعرنا أورد الذي هو الرابع القرن وعقل
كانت التي الفطرية باملواهب يقنعون ال الناس يرى وكان جانب، كل من به يحيطان
األدباء يرى وكان الوليد، بن مسلم أو ربيعة أبي بن عمر أو القيس امرئ عرص يف تغني
يف منزلة له تكون أن إىل يتطلع وكان الرومي، وابن والبحرتي تمام أبي بفنون يتغنون

عباد. بن والصاحب التوحيدي أمثال املتفلسفني األدباء صدور
كان وإنما وحده، يعيش يكن لم الريض الرشيف أن املقبلة املحارضة يف وسرتون
بعزائم ويلقاهم املثقف، الشاعر مقارعة يقارعهم فهو شعراء، علمائه أكثر زمن يف يعيش

الفحول.

محاسن أن يدرك كان كيف فنرى البليغ، الكالم عىل حرصه فيه يظهر آخر فن إىل ننتقل
والبيان. العقل بغري تتم ال الرجال

طويل: قصيد من يجيبه الرشيف فقال له، عرضت زمنه يشكو الصابي إليه كتب

ج��ن��ان41 ان��ب��س��اط م��ن��ك ع��اض��ن��ا ل��ق��د ح��ادث ب��ن��ان��ك م��ن ق��ب��ًض��ا ن��ال ل��ئ��ن
ط��ي��ران42 ذي م��ن��ك م��ق��ال ف��رب م��ط��اره ال��ج��ن��اح ذاك م��ن ب��ز وإن
ال��م��ل��وان43 م��ج��دك م��ن م��وق��ًرا س��ر ف��ط��ال��م��ا ال��ن��ائ��ب��ات أق��ع��دت��ك وإن
ب��ان��ي44 ل��ل��م��ن��اق��ب ل��س��ان ف��ث��م ب��م��ره��ا ال��خ��ط��وب م��ن��ك ه��دم��ت وإن
أذن��ان س��ام��ع م��ن س��م��ع��ت وم��ا ن��اظ��ر ال��ش��م��س رأى م��ا ت��ب��ق��ى م��آث��ر
ال��ج��والن45 ف��ي ب��ال��غ��ن ق��د ش��وارد ت��زل ل��م ال��ع��ق��ل م��ق��ط��وع��ة وم��وس��وع��ة
ال��ق��دم��ان46 زل��ت م��ا إذا ف��ن��أس��ى وال��ح��ج��ا وال��ع��زم ال��رأي م��ن��ك زال وم��ا

ونصه ولسان. قلب له دام ما ضائر غري الصابي مرض أن يرى األبيات هذه يف وهو
البليغ. الكالم نعمة يقدر كان كيف لكم يرشح علته يف يعزيه وهو الصابي بالغة عىل
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قلمه عىل نص رثاه كلما وكان مرة، من أكثر الرشيف رثاه الصابي مات وملا
يقول: كأن وبالغته،

ال��م��ي��الد47 م��ع��وز وم��ث��ل��ك أن��ى ث��ان��يً��ا ل��ك ت��ل��د ل��م أرض ث��ك��ل��ت��ك
ال��وادي48 ذاك وع��ب ال��غ��م��ام ذاك ه��م��ى إن وال��ف��ص��اح��ة ل��ل��ب��الغ��ة م��ن
ح��داد49 ال��ب��ل��ي��غ ال��ق��ول م��ن ب��ظ��بً��ا أع��دائ��ه��ا ف��ي ي��ح��ز ل��ل��م��ل��وك م��ن
وس��داد50 ض��ائ��ع أم��ر ب��س��داد ي��ل��م��ه��ا ي��زال ال ل��ل��م��م��ال��ك م��ن
ج��الد51 ب��غ��ي��ر رع��ل��ت��ه��ا وي��رد رم��اح��ه��ا ي��س��ت��زل ل��ل��ج��ح��اف��ل م��ن
واإلرع��اد اإلب��راق ب��زالزل ق��ل��وب��ه��ا ي��س��ت��رد ل��ل��م��وارق م��ن
واإلي��راد52 اإلص��دار م��ره��وب��ة ك��م��ن األراق��م ف��ي��ه��ا وص��ح��ائ��ف
واإلب��ع��اد53 ال��ت��ح��ذي��ر ش��دة م��ن اس��ت��ع��رض��ت��ه��ا إذا ط��وائ��ع��ه��ا ت��دم��ي
ب��م��داد ال ب��ه��ن ي��خ��ط ب��دم ك��أن��م��ا ال��ع��دو ن��ظ��ر ع��ل��ى ح��م��ر
األج��داد ه��زائ��م ي��ن��ه��زم��ن أن وب��اط��ل ال��ج��ي��وش إق��دام ي��ق��دم��ن
وم��ع��اد ل��ه��ا م��ب��دى إل��ى أب��ًدا ف��ق��ي��رة ال��م��ل��وك ت��م��س��ي ب��ه��ا ف��ق��ر
ال��م��ت��م��ادي54 ال��ج��ام��ح ع��ن��ق وع��ن��ان ون��ى إذا ل��ل��ح��رون س��وط وت��ك��ون
األب��ع��اد55 م��ن ب��ه��ا ال��ن��ج��وم ح��ط ي��ش��أ وإن ال��ق��ل��وب ف��ي وت��ل��دغ ت��رق��ى

األعداء قلوب يف يحز الذي البليغ القلم صورة الشعرية، الصورة هذه يف ترون فماذا
موارق ويسرتد الجنود، ويرد الرماح يستنزل الذي البليغ القلم املسلول، السيف وكأنه
األراقم بكوامن مملوءة وكأنها الصحائف يصري الذي القلم والتخويف، بالرتهيب القلوب
باملداد، ال بالدم كتبت قانية حمر وهي للعدو الصحائف يخيل الذي القلم والصالل،
الجموح، الجواد عنق يف العنان ومسد الحرون، رياضة يف السوط مسد يسد الذي القلم
يريد. حني االبعاد من النجوم ويحط شاء، إن ويرقيها شاء، إن القلوب يلدغ الذي القلم
وهو البليغ، القلم لقوة الرشيف فهم عن واضحة فكرة يعطينا الوصف هذا إن
قوة من مالمحه يأخذ حي وصف هو وإنما لحظات، منذ رأيناه الذي كالوصف ليس

الجنان. ويقظة اإلحساس
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فقال: الصابي يرثي وهو ثانية مرة البالغة وصف وقد

ب��واق��ي56 ال��ع��ظ��ام ف��ال��ك��ل��م ت��ف��ن أو خ��ال��ٌد ال��م��رج��ب ف��ال��م��ج��د ت��م��ض إن
األع��ن��اق57 ط��ل��ى ف��ي أط��ل��ق ك��ال��س��ي��ف م��ض��ارب ب��غ��ي��ر ت��دَم��ى م��ش��ح��وذة
س��اق58 ع��ن م��ش��م��ر اإلزار ك��م��ش ي��ؤم��ه ال��م��غ��ي��ر ك��ال��ج��ي��ش ي��ق��ب��ل��ن
واألط��واق59 ال��ت��ي��ج��ان ب��م��واض��ع خ��ل��ي��ق��ة ال��م��ل��وك آذان ق��رط��ات
وم��راق��ي ال��ع��ال ش��رف إل��ى درًج��ا وأث��ل��وا ال��ش��رود ال��م��ج��د ب��ه��ا ع��ق��دوا
واإلغ��راق60 ب��ال��ن��زع وك��ددت��ه��ا ص��ل��ب ب��اع��ك أي��ام أوت��رت��ه��ا
ب��اق��ي61 ال��ل��ي��ال��ي ع��ق��ب ع��ل��ى ب��اس��م ش��ددت��ه��ا ق��واك م��رح��ت إذا ح��ت��ى
ب��األع��راق62 ف��م��ش��ي��ن م��ح��س��ورة أرم��اق��ه��ا ب��ه��ا ق��ع��دت ك��ن��ج��ائ��ب

بعض األوىل الصورة تغاير ثانية صورة أعيننا أمام يضع األبيات هذه يف وهو
يف القلم عليه كان ما يصور حني جديد بمعنى يأتي ولكنه املدلول، يف وتماثلها املغايرة
وهو القوة، بوثاق كالمه يشد األول الحال يف فهو املشيب، وحال الشباب حال الحالني:

الروح. بقوة كالمه يسند الثاني الحال يف
فقال: ثانية مرة يرثيه وهو الصابي بالغة وصف وقد

ال��ع��وال��ي��ا ال��خ��اض��ب��ون ع��ن��ه��ا ت��ق��اص��ر ع��ال ب��ه��ا ن��ال األق��الم ال��خ��اص��ب ه��و
ال��ي��م��ان��ي��ا63 ال��ج��راز ف��ل وغ��ى ب��ي��وم ان��ه ل��و ب��ال��ل��س��ان ض��راب م��ف��ي��د

الرجال. به يبكي ما أكرم فرياها ذهنه أقطار تمأل كانت البالغة أن عىل يدلكم وهذا

املدح: يف فيقول بالغته، عىل ينص الحالني يف رأيناه وقد ورثاه، جنى ابن الرشيف ومدح

وق��اال64 أرم إن ع��ل��ي��ه��م ي��ب��ر إن��ه األف��اض��ل ال��ف��ت��ح ألب��ي ف��دى
إف��اال65 ال��ط��ال��ب��ون وج��اء ق��ري��ًع��ا إم��ام��ه��ا ج��اء اآلداب ج��رت إذا
م��ق��اال66 ي��ح��ي��ل أو م��ح��اًال ي��ق��ول ي��ك��ن ول��م ح��س��نً��ا ال��ق��ول م��س��ت��ع��اد ف��ت��ى
زالال67 ال��ع��ق��ول أف��ه��ام وي��ورد ف��ص��اح��ة ال��رج��ال أس��م��اع ل��ي��ق��ري
آال68 ل��ل��م��س��ام��ع أج��رى ق��ال إذا وب��ع��ض��ه��م ن��م��ي��ًرا ع��ذابً��ا ل��ن��ا وي��ج��ري
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الرثاء: يف ويقول

ال��م��وارق69 ال��ن��ب��ال ح��ذف وي��ح��ذف��ه��ا ع��راك��ه��ا ي��ب��ل��و ال��ق��ول ألواب��ي ف��م��ن
ال��وس��ائ��ق70 ط��رد ب��األع��ن��اق ث��وان��ي ل��ه اط��ردت أع��ق��اب��ه��ا ف��ي ص��اح إذا
والح��ق71 ال��وج��ي��ه آل م��ن ن��زائ��ع ك��أن��ه��ا ال��م��ت��ون م��ل��س وس��وم��ه��ا
األي��ان��ق72 وس��وم م��ن ب��ق��اء ب��أب��ق��ى وس��وم��ه أع��ق��اب��ه��ن ف��ي ت��غ��ل��غ��ل
ذائ��ق غ��ي��ر آك��ًال م��ن��ه��ا ك��ان وق��د آك��ل غ��ي��ر ذائ��ق م��ن��ه��ا ال��ن��اس ف��ف��ي
وف��ات��ق73 ال��م��ع��ان��ي غ��ي��ب ب��اق��ر إل��ى أل��ق��ي��ت األك��م��ة ف��ي ل��ل��م��ع��ان��ي وم��ن
ال��م��ض��اي��ق74 ت��ل��ك والج ال��ق��وى م��ري��ر ب��ض��م��ي��ره أث��ن��ائ��ه��ا ف��ي ي��ط��وح
زال��ق75 غ��ي��ر دح��ض��ه��ا أق��ص��ى وج��اوز ع��اث��ر غ��ي��ر ط��وده��ا أع��ال ت��س��ن��م

بسياسة يصفه األخرية األبيات يف وهو القول، بحالوة يصفه األوىل األبيات يف فهو
وزن عىل األيام راضتهم الذين املثقفون الشعراء إال القول سياسة إىل يلتفت وال القول.

البيان. مقامات
ورثائه جني ابن بمدح الرشيف اهتمام إن فنقول: قليًال نستطرد أن من بأس وال
إبراهيم رثاء يف الرائعة قصيدته رشح جني ابن كان فقد األدبية، األوارصبحياته موصول

مطلعها: يف يقول التي وهي الحمداني، الدولة نارص بن

ال��م��غ��وار76 ب��ق��ري��ع��ك ال��ردى أودى ن��زار ب��ن رب��ي��ع��ة ال��س��الح أل��ق��ى
االب��ص��ار77 ن��واك��س ال��رق��اب م��ي��ل س��اب��ح أج��رد ك��ل ع��ن وت��ج��ردي

يعادي كان الرشيف أن نسجل أن املهم ولكن حني، بعد القصيدة هذه إىل وسنعود
إحدى رشح ألنه ورثاه؛ جني ابن مدح قد فهو الشعرية، حياته سبيل يف ويصادق
وقع شعره من شيئًا أن بلغه فقد عباد، بن الصاحب مع فعل وكذلك الرثاء، يف قصائده
الطرب منه أخذ ذلك بلغه فلما شعره، سائر الستنساخ بغداد إىل وأنفذ به فأعجب إليه
ولكنه القلم، وصف يف سلفت التي األبيات منها بارعة بقصيدة الصاحب ومدح مأخذ، كل
بقصيدة مدحه ثم املال، طلب يف بالسعي يتهم أن من خوًفا إليه يرسلها ولم عنه أخفاها

يقول: إذ الصاحب بالغة بوصف اهتمامه إال املقام هذا يف منها يعنينا ال ثانية
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وال��ت��وح��ي��د78 ال��ع��دل دي��ن ب��دع��اء ن��وه��ت ال��ن��واف��ل ف��ي ل��ك ح��ج��ة ك��م
ال��ص��ي��خ��ود79 ب��ج��وان��ب وأع��ض��ه ق��ل��ب��ه ل��ك ج��دا أدم��ي وم��ج��ادل
س��دي��د غ��ي��ر اآلراء م��ن س��دوا م��ع��ش��ر م��ن ال��ه��وى م��م��ت��رض وش��ف��ي��ت
ال��م��غ��م��ود ال��ص��ارم ن��وم وأط��ل��ت أذع��ن��وا ح��ت��ى ب��ال��ق��ول ق��ارع��ت��ه��م
ب��وق��ود80 ي��م��ده ال��ض��الل ك��ان ن��س��ف��ت��ه ال��ري��اح ب��م��س��ه��ك��ة ج��م��ر

يدرك كان كيف وترينا تمثيل، أصدق والقلم الجدل لخطر فهمه تمثل األبيات فهذه
اآلراء؟ وتأييد الخصوم كبح يف السيوف سل عن أحيانًا يغنيان واللسان القلم أن

تصنعه ما وصف يف قوله فيها جاء قوية بقصيدة الرشيف رثاه الصاحب مات وملا
األقالم:

آال81 ك��ف��ك ب��ن��ان غ��ي��ر ت��رض ل��م إن��ه��ا ب��ع��دك األق��الم ع��ل��ى واًه��ا
وج��اال ال��م��ق��ال ف��ي ج��ل��ى ق��ال إن ب��الغ��ة ك��ل ش��ج��اع م��ن��ك أف��ق��دن
ق��س��ط��اال82 ج��ري��ال��ه��ا م��ن وأث��ار ب��رؤوس��ه��ا ال��ع��دا ط��ع��ن ي��ش��ا ل��و م��ن
83 األق��واال وق��ي��د ال��ك��الم ح��ب��س ب��م��وق��ف ال��ص��دور ت��ج��اي��ش��ت وإذا
رع��اال84 ي��ت��ب��ع��ن خ��ي��ل ورع��ال م��ث��ل��ه��ا ت��ت��ب��ع ك��ال��ش��ه��ب ب��ص��وائ��ب

يحس كلن بدوية أخيلة وهي املغريات، الخيل قوة يف الصوائب الحجج يجعل فهو
اإلحساس. كل صورها

كانت وكيف اللسن، بوصف يهتم الرشيف كان كيف يريكم ما سلفت التي الشواهد ويف
بن العزيز عبد رثاء يف يقول وهو الغايات أبعد إىل ذلك يف وصل وقد الجدل، قوة تروعه

يوسف:

م��ض��ل��ع85 وخ��ط��ب م��ط��ال��ع��ه��ا ت��ع��م��ي ل��خ��ط��ة ال��ع��زي��ز ع��ب��د ي��ا أب��ك��ي��ك
َس��َم��ي��ذَع86 وق��ل��ب ق��وَّال ب��ل��س��ان ل��ي��ل��ه��ا تُ��ع��ج��ز زل��ت م��ا وم��ق��اوم
م��رق��ع87 م��ن ل��ه م��ا وخ��رًق��ا ت��ب��ق��ى ثَ��ل��م��ة ب��ع��دك ال��م��ج��د ف��ي أرى إن��ي
ي��ق��دع88 ل��م م��ا م��ن��ه وي��ق��دع ع��يٍّ��ا ب��ري��ق��ه األل��دَّ ال��خ��ص��م ي��ش��رق م��ن
وظ��ل��ع89 ط��ال��ب��ي��ن ب��ح��س��رى تُ��ل��وى غ��اي��ًة ب��ال��ب��الغ��ة ي��ب��ل��غ م��ن أم
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ب��ال��درع90 ك��ال��ق��ط��ا ت��ن��ه��ض وال��خ��ي��ل غ��رب��ه��ا ال��م��غ��ي��رة م��ن ي��رد م��ن أم
ال��ش��رع91 ب��ال��رم��اح ي��ب��ل��غ ل��ي��س م��ا وق��ع��ه��ا ي��ب��ل��غ ل��ل��ق��ول ب��ن��واف��ذ
ل��ل��م��ط��ل��ع92 رأس��ه��ا ت��ن��غ��ض ك��ال��ش��م��س ض��وءُه��ا ال��ن��وائ��ب ف��ي ت��ش��ع��ش��ع ش��ه��ب
دع أو ب��ج��دٍّ زاح��م ف��ع��الِت��ه: رأوا وق��د ال��غ��اب��ط��ون ي��ق��ول ح��ت��ى
األروع93 ال��ك��م��يِّ ع��ل��ى األداة ت��ل��ك أص��ب��ح��ت ل��و ال��ث��ن��ا ح��م��ل م��ن وي��ود
ال��م��ج��م��ع94 ف��ي خ��ط��ب��ة أم��ض��ى ف��ألن��ت ط��ع��ن��ًة أم��ض��ي ال��ج��م��ع ف��ي ت��ك��ن ال إن
األط��وع ب��ال��ِع��ن��ان م��ن��ه��ا ف��أخ��ذت ع��ن��ق��ه��ا ل��ك ذل��ل��ت ال��ف��ص��اح��ة إن
األم��ن��ع95 ��ن��ام ال��سَّ ق��م��ع إل��ى م��ن��ه��ا ت��رت��ق��ي ع��ن��دك ال��م��ج��د ظ��ه��ور أم��س��ت
ال��ل��م��ع96 ال��ن��ص��ول ك��ب��ارق��ة ب��ش��ر ودون��ه ال��ن��ض��ال ك��م��ارق��ة ك��ي��د
ال��م��ص��ق��ع97 ق��ول وع��ي ال��ج��ريء ق��ل��ب ه��ف��ا إذا ال��ك��الم أذن��ب��ة ن��ه��از
ال��م��ت��ط��ل��ع98 األرق��م وج��ار خ��ل��وا ل��س��ط��وه: ل��ل��م��ت��ع��رض��ي��ن ق��ل��ت ق��د

السيف، رجال من كانوا بالبالغة وصفهم من فأكثر الرشيف، عند جديد فن وهذا
وصف وقد واللسان، القلم غري القتال أدوات من له يكن فلم يوسف بن العزيز عبد أما
أقطاب وعليها املغرية الخيل ترد وإنها الرماح، مرشعات تفعل ال ما تفعل بأنها كلماته

البيت: بهذا األبطال مقامات بني مقامه وحدد الدارعني،

ال��م��ج��م��ع ف��ي خ��ط��ب��ة أم��ض��ى ف��ألن��ت ط��ع��ن��ة أم��ض��ى ال��ج��م��ع ف��ي ت��ك��ن ال إن

يجيدها ال نادرة خصلة عن يفصح ألنه طريف؛ وصف وذلك بالكيد، وصفه وقد
شيئًا، أصوله من أعرف ال وأنا الزمان قديم من الساسة عرفه سالح والكيد األقلون، إال
ينعت وهو يقول ما يعني والرشيف وينقض. ويربم ويهدم يبني أنه سمعت ولكني

الخالل. كرائم غري فيه تذكر ال موقف يف بالكيد مبكيه
يوسف بن العزيز عبد أخبار من أيدينا بني ما إن الفني: النثر كتاب يف قلت وقد
عىل أعتمد أن اليوم أستطيع فهل وأخالقه، نفسه عن صحيحة صورة يعطينا ال ورسائله

الكائدين؟ كبار من كان الكاتب ذلك إن فأقول: الرشيف حكم
يطلب أنه يعرف وكان القول، خطر جيًدا يفهم كان الرشيف أن نسجل أن املهم
باهلل ونعوذ الليل. أقطاب يدركها خفية مواطن لها البالغة أن ويدرك الغايات، من لكثري

الخاتلني. ودسائس الكائدين، كيد من
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عنده كانت فقد قتال، حومة أحوالها جميع يف الدنيا يرى الرشيف يكن لم هذا ومع
رثاء يف يقول الذي هو أليس والقلوب، االفئدة إليناس تطلب البالغة فيها يرى مواطن

الشريازي؟: منصور أبي

األدب99 ل��ط��ائ��م ف��ي��ه ت��ف��ض أل��س��ن��ن��ا ص��ب��ح��ت��ه م��ج��ل��س ك��م
ع��ج��ب100 ال��م��ن��ى ي��ب��س��ط خ��ب��ر أو ح��س��ن ال��ف��ت��ى ي��ون��ق أث��ر م��ن
ال��ك��ت��ب ف��ي م��ن��ه ال��در ت��س��اق��ط خ��واط��رن��ا أص��ب��ح��ت غ��رض أو
ب��ال��ش��ن��ب101 زي��ن ال��ظ��ل��م أو ال��ف��ج��ر ص��ب��ا روق��ت��ه ال��ع��ذب ك��ال��ب��ازد

والحلم، العزم بجمال يقرنها من األنس موارد من ويراها البالغة يعشق ال وكيف
خلف: بن سعيد أبي مدح يف فيقول

ال��ق��ل��وب102 م��ن ال��ع��ل��ي��ل م��واق��ع��ه ت��ب��رى ال��م��زن م��اء م��ث��ل خ��ط��اب
ص��ب��ي��ب103 ب��دم ال��ق��ن��ا م��ط��ر ه��وى ج��ريً��ا ب��ه م��ض��ي��ت إن وع��زم
ال��ع��ص��ي��ب104 ال��ي��وم ق��وادم أط��ار م��ع��ي��ًدا ب��ه ع��ط��ف��ت إن وح��ل��م
ال��خ��ص��ي��ب105 ال��روض ع��ل��ى م��الع��ب��ه��ا ش��م��ال ل��ع��ب��ت ك��م��ا وأل��ف��اظ

السادة أيها

البليغ. الكالم وقوة البالغة بخطر إحساسه وذلكم الريض، الرشيف ثقافة تلكم
حياته يف يكن لم الرشيف أن لنريكم األمثال ورضب الشواد رسد يف أطلنا وإنما
الفصاحة بأن ويؤمن الفحول، اقتحام البالغة يقتحم كان وإنما الالهني، من الشعرية
الرماح آثار من الزمن عىل أبقى األقالم آثار ويرى الرجال، به يزدان ما أرشف من

والسيوف.
الفتون؟ ذلك وبشعره بنفسه يفتن أن للرشيف صح وكيف قلتم: فإن
بالتفصيل. املقبلة املحارضة يف إليها سنعود موجبات لذلك إن قلنا:
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هوامش

و٥٦. ص٥٢ ج٢ الفني الناثر كتاب يف القضية هذه تحقيق انظر (1)
و٤٦٢. ص٢٥١ الديوان انظر (2)

ص٢٩٦. ج١ الفني النثر (3)
القصائد. عن مجاز هنا وهو والخيل. اإلبل يف العرشة إىل الثالثة من الذود (4)

إبله صارت وأرذى رذية، واألنثى املرض، أثقله الذي وهو رذي جمع الرذايا: (5)
املهزول. وهو طليح جمع والطالئح رذايا. وخيله

رصيح جمع والرصائح أمه، من خري أبوه من والهجني الكريمة. غري الهجينة: (6)
الهجني. ضد وهو

جمع والوسوم: جربان جمع والجربى: ونحوها. واألرانب االبل صوف الوبر: (7)
الصور. رضوب من الحيوان بها يميز التي العالمة وهو وسم

الرشب. من ويمتنع الخوف عند رأسه يرفع الذي والقامح: املجانبة. املحايدة: (8)
نفرت. انجفلت: (9)

اللقاح. قبلت الناقة الالقح: (10)
والجوارح الناس. أخالط عىل مجاًزا وتطلق الطري، لئام والبغاث: األباغث (11)

والطري. السباع من الصيد ذوات
وولدها. ولبنها وبرها له جعل إذا الناقة منحة قولهم: من املنيحة (12)

به. للحلول أهًال لستم أي: (13)
وهو أبطح جمع واألباطح: األرض. من ارتفع ما وهي رابية جمع الروابي: (14)

أشعاره. بانتحال للخطر التعرض عن ينهاهم وهو الحىص. دقاق فيه واسع مسيل
املالعب أرض به وتصلح مرص يف معروف وهو الحمض من رضب النجيل (15)

واألسنان. والشجر النبت يف يقع كان والقادح:
فال رأسه يركب الذي الفرس وهو جامح جمع والجوامح البقول: السوامخ: (16)

يراهن.
الجبني. لها يندى الفعلة وهي مندية جمع املنديات: (17)

الصدغ. عىل يحمل طيب وكل املسك اللطيمة: (18)
الكم. أصل وهو بالضم ردن جمع األردان: (19)

عيب. لكل الجامع األحمق الهلباجة: (20)

68



املثقف الشاعر

وتلوب: املئة. إىل السبعني بني ما هي أو أربعون. أولها اإلبل من الهجمة (21)
عطاش. ولوائب: أوب وإبل تعطش

يبس. الكأل: هاج (22)
الناهب. الحارب: (23)

عالية. مفردها الرماح، رؤوس العوايل: (24)
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األحمر. الصبغ هو بالكرس الرصب (26)
مجازية. والعبارة الدم. وهو الرعاف منه أخرجت اسرتعفته: (27)

السيف. والعضب: الرمح. املثقف: (28)
بالدم. امللطخ والرادع: القاطع. السنان واللهذم: املداد. النقس: (29)

خال. صفر: (30)
القصب. والرياع: الرمح. والقنا: الحد. الغرب: (31)

الشديد. الظمأ بالضم: الغلة (32)
البياض وهو بالكرس حجل جمع والحجول الفرس. جبني يف البياض الغرة: (33)

الفرس. قوائم يف
والصنع الدرع. نسج والرسد: النسج. وهو الحوك من صفة محوكة: (34)

صناع. واملؤنث الصناعة. يف املاهر بالتحريك:
التكرس. والتقصف: املسددة. واملرشعة: الرماح. بالتحريك: األسل (35)

يربد. يبوخ: (36)
الشوارد. القوايف األوابد: (37)

تثبت التي القناة وهي صعدة جمع والصعاد: الرمح. وهي قناة جمع القنا: (38)
مثقف. إىل تحتاج فال مستوية

الشام. مشارف إىل نسبة السيف. املرشيف: (39)

القوة. وهي الحدة من حديد. جمع حداد: (40)
القلب. بالفتح: الجنان (41)

سلب. بز: (42)
الليل وامللون الثمار. كثرية كانت إذا موقرة نخلة قولهم: من مثقل. موقر: (43)

بالتذكري. عليه الضمري جازعود ذلك أجل ومن له. مفرد وال والنهار.
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منقبة. واملفرد املحامد. املناقب: (44)
عقال. جمع العقل: (45)

الحزن. وهو األىس من نأيس (46)
األمثال. قليل امليالد: معوز (47)

سال. الوادي: وعب انهمر. الغمام: همى (48)
السنان. أو السيف حد هي بالضم ظبة جمع الظبا: (49)

صواب. وبالفتح التدبري. صحة بالكرس: السداد (50)
الخيل. من القطعة والرعلة. الكثري، الجيش وهو جحفل جمع الجحافل: (51)

القتال. والجالد:
املسترت. وهو كامن جمع والكمن: الحيات. أخبث وهو أرقم جمع األراقم (52)

املخوفة. واملرهوبة:
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آكل. إليها يصل لئال الشوك؛
طالة. أو فسكون بضم طلية واملفرد األعناق. أصول الطيل: (57)

مشمر. وكميش: وكمش يقوده. يؤمه: (58)
للقرط، تكسري جمع والقرطة ففتح بكرس القرطة تصحيح جمع القرطات: (59)

األذن. شحمة يف تعلق الحلية وهو
النزع والكد الشديد. والصلب: القوس. رشعة وهو وتًرا لها جعل أوترها (60)

مدها. استوىف إذا القوس يف النازع إغراق قولهم: من واالغراق بشدة،
ضعفت. قواه: مرحت (61)

األعيان. منها نال التي واملحسورة الحياة. بقية وهو رمق جمع األرماق: (62)
القاطع. السيف والجراز. كرس. وفل: الحرب، يف الجلبة الوغي: (63)

سكت. أرم: يغلبهم. عليهم: يرب (64)
الفصيل. وهو أمري. وزن عىل أفيل. جمع واألفال الفحل. القريع: (65)
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كذلك. به أتى املقال وأحال وجهه. عن به غدل ما الكالم من املحال (66)
الضيف. إكرام وهو القاف بكرس القرى من يقري (67)

الرساب. واآلل: الصايف. النمري: (68)
هنا والعراك املاء. تعاف الناقة األصل يف وهي أبية واملفرد املمتنعات. األوابي: (69)

الرمي. والحذف: الورد. يف اإلبل ازدحام
طردت سوقت فإذا الناس. من كالرفقة اإلبل من وهي وسيقة جمع الوسائق (70)

مًعا.
املثل. ويف الظهر. أي: املتن الصحيح وهو أملس جمع وامللس أرسلها. سومها: (71)
والنزائع صاحبه. بشأن الرجل اهتمام سوء يف يرضب الدبر» ماالق األملس عىل «دهان

العتاق. الخيل إليهما تنسب فرسان والحق والوجيه الغريب. وهو نزيع جمع
واأليانق: الصور رضوب من الحيوان به يوسم ما وهي العالمات. الوسوم: (72)

وأنواق. ونياق أينق عىل نجمع التي للناقة الجمع جمع
الذي هو والباقر: النور. وغطاء الطلع وعاء وهي بالكرس كمامة جمع األكمة (73)
عنهم ريضهللا — الحسني بن عيل بن محمد الباقر سمي وبه املعاني، مكنونات يكشف

كذلك. والفائق العلم. يف لتبحره —
مجازية. والعبارة القتل. املحكم واملرير الحبل. طاقة وهي قوة جمع القوي (74)
دحاض وجمعه الزلق املكان والدحض: الجبل. والطود: عالء. الطود: تسنم (75)

املزلة. وهي املدحضة ومنه

الفحل. القريع: (76)
الرسج. عىل يميل من وهو أميل. جمع وامليل: الشعر. القصري الحصان االجرد: (77)

الضعف. من عنقه يميل الذي املنكرس هنا وهو
ويف االعتزال. مذهب هو والعدل نوفل. ومفردها الشدائد. معناها هنا النوافل (78)

العدل مذهب يذهب كان أنه عباد بن املصاحب أخبار
الشديدة. الصخرة الصيخود: (79)

الرياح. ممر املسهكة: (80)
الهمزة إبدلت ثم فسكون بفتح أأل فصارت همزة الهاء أبدلت أهل أصله اآلل: (81)

وأهيل. أويل تصغريه: يف ويقال ألًفا. الثانية
الغبار. والقسطل: والقسطال غريه. أو أحمر لون من خلص ما الجريال: (82)
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وهاجت. غلت الصدور: تجايشت (83)
الخيل. من القطعة وهي بالفتح رعلة جمع الرعال: (84)

مهلك. مضلع: خطب (85)
والشجاع. الكريم السيد والسميذع: املجلس. وهو مقام جمع املقاوم: (86)

واملهدوم. املكسور فرجة الثلمة: (87)
الكبح. القدع: (88)

وهو ظالع جمع والظلع: اإلعياء. منه نال الذي وهو حسري جمع الحرسى: (89)
الضعف. من مشيه يف يغمز الذي

الدرع. البس وهو دراع جمع والدرع الحدة. الغرب: (90)
املرسلة. الرشع: (91)

وحرك. أمال وأنغض. واضطرب. تحرك تغض: (92)
منظره وجهارة بحسنه يعجبك من واألروع: السالح. البس أو الشجاع الكمي: (93)

الرائع. ومثله بشجاعته. أو
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يكن لم ما والسيف والرمح السهم حديدة وهو نصل جمع والنصول النصال (96)

مقبض. له
يف بالدلو يرضب الذي والنهاز الدلو، وهو فضم، بفتح ذنوب جمع األذنبة (97)
وال عليه يرتج ال من أو الصوت العايل أو البليغ منرب وزن عىل واملقصع لتمتلئ، املاء
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واملتطلع الحيات. أخبث وهو الحية. واألرقم: الجحر. والفتح بالكرس الوجار (98)

بالعدوان. ويبدأ الناس إيذاء إىل يتطلع ألنه لألرقم؛ كاشف وصف
عند أصبح وما بالغداة اللبن من حلب ما وهو الصبوح سقته صبحته: (99)

املسك. وهي لطيمة جمع واللطائم رشاب. من السامرين
ويطرب. يعجب يوفق: (100)

والشنب تألأل، الثغر وأظلم األسنان. ماء هنا وهو الثلج بالفتح الظلم (101)
األسنان. يف وعذوبة وبرد ورقة ماء بالتحريك
الربء. من فهي تشفى. تبزي: (102)
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متدفق. صبيب: (103)
الرأس. وهو قادم جمع هنا القوادم (104)

نعش وبنات الشمس. مطلع نني مهبها التي الريح ويكرس بالفتح الشمال (105)
ورفق. لطف وفيها الهبوب ميمونة الشمال ريح أن واملعروف كواكب أسماء
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الرابع

السادة أيها

والطوال، القصار قصائده يف يصورها كما الريض الرشيف شاعرية عن الليلة حديث
إىل ذلك فساقنا مرة، ستني من أكثر واختال به ُزهي فرأينا شعره عن حديثه تعقبنا وقد

واالختيال. الزهو يف اإلرساف إىل به أدى فيما الرس عن البحث
الرس عن تبحث حتى شعره عن بالحديث الريض الرشيف تفرد وهل تقولون: قد
وابن والبحرتي تمام كأبي الشعراء من سبقه فيمن السجية هذه تعرف ألم ذلك؟ يف

واملتنبي؟ الرومي
بد يكن فلم وأرسف أفرط ولكنه الرشيف، بها يتفرد لم الخصلة هذه بأن وأجيب

واإلرساف. اإلفراط من فيه وقع ما رس عن الكشف من
ذلك عىل الزهو غلبة تبني شواهد إليكم أسوق وأرسف، أفرط كيف تعرفوا ولكي

االختيال. ذلك أرسار عن بالبحث أتبعها ثم الشاعر،
أنها حدثتكم فقد بشعره، فيها ُزهي التي املواطن جميع إىل لإلشارة موجبًا أرى وال
بوضوح الخصلة تلك عن تكشف التي األشعار ببعض أطوف وإنما الستني، عىل تزيد

وجالء.
أنفس من أعال نفسه وأن قدره، دون الشعر بأن إحساسه هو إليه أشري ما وأول

فيقول: غرضه إىل وسيلة الشعر يتخذ أنه يحدثنا وهو وأرفع، الشعراء
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ج��ن��ي��ب��ه1 َق��ْوُد آن ق��د أم��ل إل��ى ذري��ع��ٌة إال األش��ع��اَر ق��ول��َي وم��ا
وح��وب��ه2 ال��ق��ري��ض ه��ج��ر ل��ه ض��م��ن��ت غ��اي��ًة ال��ل��ه ب��لَّ��غ م��ا إذا وإن��ي

فيقول: الشعراء سيماء غري سيماه ويرى

ال��ف��اخ��ر ه��م��ة ب��ه أط��ول ول��ك��نَّ��م��ا ف��خ��ري ال��ش��ع��ر وم��ا
ال��زائ��ر تُ��ح��ف��ة وأج��ع��ل��ه ال��رج��ال ل��ق��اء ع��ن أن��زه��ه
ال��س��ائ��ر ال��م��ث��ل م��ن إالَّ ُك ال��م��ل��و إل��ي��ه ي��ت��ه��دَّى ف��م��ا
ال��ش��اع��ر ح��رف��ة ل��ت��ن��ك��رن��ي أه��ل��ه م��ن ك��ن��ت وإن وإن��ي

فيقول: الفعل دون القول ويرى

ال��ف��ض��ائ��ل3 ُع��َدِد م��ن ل��ه��ا ب��ع��ًدا ش��اع��ر ي��ق��ال: أن ت��رض��ى م��ال��ك
األط��اول أع��الم��ه م��ن وط��ال أغ��ص��ان��ه م��ن أورق م��ا ك��ف��اك
ف��اع��ل4 غ��ي��ر ال��ق��ول ِغ��بَّ وأن��ت وق��ائ��ًال ن��اظ��ًم��ا ت��ك��ون ف��ك��م

يرى كان وكيف قدره، دون الشعر يرى كان كيف ترينا الثالثة الشواهد وهذه
الشعراء. منازل من أرفع منزلته

محال! هذا أن شاعريته؟ من يهرب هل ولكن
فيقول: األمم أشعر نفسه يرى أن أال يبق فلم

ذم��م��ي ف��ي ال��ع��ار ط��روق م��ن ع��رض��ك ب��أن ك��ف��اك
م��ن��ج��ذم5 غ��ي��ر ب��ح��ب��ل م��ن��ي ع��ص��م��ة وذل��ك
األم��م6 أش��ع��ر ه��ج��وك ة ش��ب��ا ي��ف��ل أن وح��س��ب��ك

فيقول: الوليد بن ومسلم البحرتي شعر فوق شعره يرى أو

ت��ت��ح��ط��م وال��ق��ن��ا ي��دم��ي ك��ال��ط��ع��ن ب��س��ال��ة7 ال��ع��ج��اج ب��ه أث��ي��ر ش��ع��ر
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وم��س��ل��م ال��ول��ي��د ق��ال م��ا أع��الم ل��ه��ج��ن��ت ال��ح��ي��اء ل��وال وف��ص��اح��ة

فيقول: جرير أو الفرزدق زميل نفسه فريى يتواضع أو

ال��ن��ض��ي��ر8 ال��روض ت��أل��ق ـ��ل م��ث��ـ ع��ذراء وق��ص��ي��دة
ب��ال��غ��دي��ر9 ال��خ��م��ي��ل��ة ف��رح رق��ه��ا ب��م��ال��ك ف��رح��ت
ج��ري��ر أو ال��ف��رزدق ج��ار رص��ف��ه��ا10 ف��ي وك��أن��ه
وال��س��دي��ر11 ال��خ��ورن��ق ب��ي��ن ح��س��ن��ه��ا م��ن وك��أن��ه

فيقول: نواس وأبي البحرتي كقوايف قوافيه يرى أو

األرج��وان��ي12 ال��رداء ك��ح��اش��ي��ة ع��ق��اًرا ل��ه��م ن��ح��رت ق��د وش��رب
ال��دن��ان13 ح��ي��ازي��م ف��ي ف��أه��وت غ��روب ب��ه��ا م��ال ال��ش��م��س ك��أن
ب��األغ��ان��ي14 ال��ع��وال��ي وأص��وات األع��ادي دم ال��ع��ق��ار ب��دم ف��ص��ل
ال��ق��ران15 ط��ل��ق ب��ش��أوه ي��ب��ذ ج��واٌد غ��رت��ه أن��ت ف��ي��وم
ال��س��ن��ان ق��ادم��ة م��ث��ل ص��ق��ي��ًال ن��ظ��اًم��ا ف��ي��ه ه��دي��ت��ي ج��ع��ل��ت
ح��ص��ان16 م��ع��ن��ى إل��ى م��ح��اس��ن��ه ت��ن��م��ي ال��ل��ح��ظ��ات ف��اس��ق ب��ل��ف��ظ
وال��م��ع��ان��ي ال��م��ق��اص��د ب��أع��راض ف��ي��ه األل��ف��اظ ج��واه��ر وص��ل��ت
ال��ج��م��ان ن��ظ��م ج��ي��ده��ا ت��خ��ي��ر ب��ك��ًرا األط��راف غ��ض��ة ف��ج��اءت
ه��ان��ي ب��ن ال��ح��س��ن ث��غ��ره��ا وق��ب��ل ف��اه��ا ش��ق ع��ب��ادة أب��ا ك��أن

فيقول: لزهري رضيبًا نفسه يرى أو

ه��رم ي��دا ع��ن��ه اف��ت��رق��ت م��ا ب��ب��ع��ض ذا زم��ان��ك ف��ي ل��ي ف��م��ن زه��ي��ر أن��ا

فيقول: زهري شعر فوق شعره يرى أو

ه��رم أن��ه ال��م��ج��د ف��ي أرض ل��م وه��أن��ذا ش��ع��ري زه��ي��ًرا ب��ز
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فيقول: الرجال كالم فوق كالمه يرى أو

األج��س��ام17 ف��ي األرواح ت��س��ت��ع��ب��د ح��ب��ارة ال��ق��وى م��ح��ص��دة ج��اءت��ك
أي��ام��ي م��دى ش��رًف��ا أع��ت��ده م��وق��ف ف��ي ب��إن��ش��ادي��ك��ه��ا ل��ي م��ن
ك��الم��ي18 ال��رج��ال ق��ل��ل ع��ل��ى ي��وف��ي وإن��م��ا ال��غ��ل��و ف��ي��ه أدع��ي ال

يقول: أو

وم��ق��رف19 ع��ت��ي��ق ف��ي��ه��ا م��ف��س��ف��ة ل��ه��ا أك��ن ل��م م��ا ال��ش��ع��ر ق��واف��ي وإن
م��ردف21 ب��ع��دي ج��اء م��ج��ي��د وك��ل ص��ه��وات��ه��ا20 ف��ي ال��وث��اب ال��ف��ارس أن��ا

فيقول: السيف من أمىض لسانه يرى أو

ال��م��ق��ص��ل22 ال��ج��راز وال ال��غ��رار م��اض��ي ب��م��ق��ول ع��الك ع��ن ال��م��ض��ارب وأن��ا
م��ن��ص��ل23 ب��غ��م��د ي��م��ض��ي ول��ق��ل��م��ا غ��م��ده س��اك��ن وه��و ال��ج��وارج ي��دم��ي

فيقول: املال ويبتغون الكرامة يبتغي كان إذ — الشعراء فوق نفسه ويرى

م��ؤم��م24 وأع��ال م��أم��ول ألش��رف وإن��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر م��دح��ت
أك��رم ل��م إن ب��ال��م��ال م��رح��بً��ا وال ك��رام��ة ال��ع��ط��اء ق��ب��ل ف��أوس��ع��ن��ي

فيقول: الرجال أقدار يرفع شعره ويرى

ال��م��ن��اق��ب��ا ال��رج��ال أع��ن��اق ت��ق��ل��د ق��الئ��د إل��ي��ك ج��اءت ق��اس��م أب��ا
ت��رائ��ب��ا25 ت��ك��ون أن األع��ادي ق��ل��وب ل��ح��س��ن��ه��ا ت��ود ن��ظ��م��ي م��ن ق��الئ��د
خ��اط��ب��ا26 ال��ح��ي ن��دوة ف��ي ب��ه��ا ي��ق��وم ح��س��ب��ت��ه ال��ق��ري��ض راوي ه��ده��ا إذا
ت��ج��ارب��ا27 ل��ك��ن أح��داثً��ا ك��ن ول��و م��ش��اربً��ا ل��ك��ن غ��درانً��ا ك��ن ف��ل��و
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يقول: أو

اف��ت��خ��اري م��اء ال��م��دح ف��ي غ��اض وإن ال��م��دي��ح ب��ه��ذا ف��خ��ًرا ف��ح��س��ب��ك
ال��م��زار ات��ص��ال ف��ي ف��ي��ق��ط��ع��ه��ا ال��ع��داة ق��ل��وب ب��ي��ن ي��زورك
س��وار ف��ي م��ع��اص��م��ه��ا ت��ج��ول م��دح��ت��ي م��ن م��ج��دك ك��ف غ��دت

فيقول: بالعقائل28 أشعاره ويشبه

ال��ن��ظ��ام��ا ف��ي��ه رق��رق��ت ال��س��ل��ك ع��ن ال��م��ل��وك29 أذود زم��انً��ا وك��ن��ت
ال��ج��س��ام��ا ال��ع��ط��اي��ا ال ال��ع��ال ون��ي��ل ال��م��ك��رم��ات ال ال��ك��رام��ة أري��د
م��ا إل��ى ع��ن��ه��ا أم��اط��ل َم إل��ى خ��اط��ري ع��ن ال��ع��ق��ائ��ل ف��ح��وزوا

هلل: الطائع خطاب يف فيقول الخلفاء، غري به يمدح أن من أعز شعره ويرى

خ��ط��ب ك��ل ع��ل��ى وأع��دي��ت��ن��ي ٍل م��أم��و ك��ل ع��ل��ى أف��س��دت��ن��ي أن��ت
ح��س��ب��ي30 ال��خ��ل��ي��ف��ة م��ن ق��رب��ي ق��ل��ت: م��ل��ي��ك ق��رب��ي أراد م��ا ف��إذا
خ��ط��ب ك��ل ع��ل��ى ي��أب��ى ع��زي��ًزا ل زا وم��ا ع��ل��ي��ك إال ش��ع��ري ع��زَّ

فيقول: الوزراء31 أحد عىل به يمنُّ أو

م��خ��ط��وب خ��ي��ر ف��ب��اش��ْر ع��ل��ي��ك إال ب��ه يَ��ِض��نُّ ق��ل��ب إل��ى ش��ع��ري خ��ط��ب��ت

وصواعق األولياء، ينفع غيثًا فرياه بالعذاب، ونذيًرا بالنعيم، بشريًا شعره يرى وقد
أبيه: خطاب يف يقول كأن األعداء، تحرق

ب��ال��ص��واع��ق وق��ع��ه م��ن ال��ع��دا رم��ي��ت ورب��م��ا غ��ي��ٌث ف��ي��ك م��ق��ال��ي وه��ذا

التهديد: يف يقول وكأن

أوم��ي تُ��وم��ون ال��ذي األم��ر إل��ى إن��ي ال��ض��ح��اك ب��ن��ي ِح��ذَاَرُك��م
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ش��ت��ي��م32 ِج��ي��س��ت��ه ع��ن��د ُم��ِدلٍّ ع��اٍد ل��ذراع ت��ت��ع��رض��وا ف��ال
ال��زع��ي��م ع��ي��ن ن��ظ��ام��ه��ا ب��ض��د ف��إن��ي س��ب��ق��ت م��دح��ة ت��ك ف��إن
ال��ل��ئ��ي��م ِع��رض ف��ي األي��ام ب��ه��ا ت��رام��ت م��ا تُ��َخ��ْض��ِخ��ُض وق��اف��ي��ة
وال��وج��وم م��ن��ه��ا اإلط��راق س��وى ي��ع��ي��ه��ا م��م��ن ل��ه��ا م��ا ت��ردد
األَم��ي��م33 ك��ال��رج��ل اإلن��س��ان ل��ه��ا ي��ط��اط��ي س��ورات ال��رأس ف��ي ل��ه��ا
وب��ال��ن��ع��ي��م ب��ال��ش��ف��اء ي��ط��ال��ع ش��ع��ري أن أن��اض��ل م��ن ل��ي��ع��ل��م

يعرق شعره ويرى الباطشني، د توعُّ يتوعد وهو التهديد، من أفانني وللرشيف
يقول: كيف وانظروا باألحساب. وينكل العظام

م��رزم��ا ع��ارًض��ا أو ال��ش��ر م��ن ع��اص��ًف��ا ق��اص��ًف��ا ف��دون��ك��ه��ا
ال��م��ع��ل��م��ا34 ال��ب��ط��ل وت��س��ت��ن��زل ال��دروع ن��ظ��م ت��ن��ث��ر ق��وارص
ال��ع��ل��ق��م��ا35 س��أل��ع��ق��ك ف��إن��ي ال��ج��ن��ى أري ي��س��ق��ي��ك ك��ان ف��م��ن
م��س��ت��ل��ئ��م��ا36 أالق��ي��ك ف��إن��ي م��س��ت��س��ل��ًم��ا ي��ل��ق��اك ك��ان وم��ن

الضغائن أرضمته وقلب الغيظ، صهره صدر عن يكشف وعيده يف والرشيف
الرفق يعرف وهل رفيق، بقلب الناس جميع يلقى أن الرجل هذا ملثل كان وما والحقود.

يقول: من

وال��رق��م37 ع��ن��اق ب��ن��ت ف��ه��اك��ه��ا أح��رج��ت��ن��ي
األج��م38 م��ن م��ح��رًج��ا إال ي��خ��رج ال وال��ل��ي��ث
وض��رم ن��ار ش��واظ ف��ي ال��م��ي��س��م ك��ل��ذع��ة
س��م ب��غ��ي��ر أب��ًدا دي ت��ر ال��رق��ط��اء وال��ح��ي��ة
األدم39 ع��ط ت��ع��ط��ه��ا أع��راض��ك��م ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ
األش��م40 م��ارن ت��ج��دع ن��ف��ح��ة ف��اس��ت��ن��ش��ق��وه��ا
ب��ال��ج��ل��م41 ال��ل��م��ام ط��م ج��ن��وب��ك��م م��ن ت��ق��رض
ب��ال��ق��دم42 األع��ز ع��رض ال ف��ي ت��ض��رب ك��أن��م��ا
ل��رت��م43 ع��ق��د غ��ي��ر م��ن ب��ق��ي��ت م��ا م��ذك��ورة
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رم��م وه��ي وس��م��ه��ا م ال��ع��ظ��ا ع��اري ع��ل��ى ت��رى
رق��م ك��م��ا رق��م��ه��ا ن ك��ا ال��ج��ل��د ن��زع��ت ف��ل��و
وض��م ب��ال ف��ت��ي ل��ح��م ش��ف��اره��ا ج��ردت ك��م
ع��م اب��ن وال أخ ص��دم ت��ت��ق��ي ال خ��اب��ط��ة

السادة أيها

وقد واختال، بشعره الرشيف فيها زهي موضًعا عرشين نحو إىل ترون كما أرشت قد
ذلك صح كيف مًعا نفهم أن أحب واآلن الستني، عىل نيفت املواضع تلك أن حدثتكم

االختيال: وذلك الزهو
فيه سار طريًقا سلك إنه نقول: وأن النفسية، الظاهرة هذه نسجل أن يكفي كان
وراءها تجر النفسية الظاهرة هذه أن والدرس التأمل بعد رأيت ولكني الشعراء، من كثري
حياة عرصه يف يحيا أنه يحس كان الرجل أن عىل داللة تدل بأنها أجزم وأكاد أشياء،

الحاقدين. من زمانه أهل عىل كان وأنه املغبون،
البينات: هاكم االفرتاض؟ هذا يصح كيف ولكن

األحياء. واحتله األموات احتله عرص يف يعيش الرشيف كان
النقاد شاء وقد واملتنبي، تمام وأبو البحرتي فهم: عرصه احتلوا الذين األموات أما
العالء أبو صنع ما ذلك عىل شاهد وأظهر االحتالل، ذلك من األموات أولئك يمكنوا أن
ثالثة ألف فقد الحقد، أبشح الريض الرشيف عىل يحقد وهو كله دهره عاش الذي املعري
عىل وقف الشعر دنيا أن يسجل أن وأراد واملتنبي، والبحرتي تمام أبي شاعرية يف كتب
من الغرض وكان حكيمان. واملتنبي تمام وأبو الشاعر، هو البحرتي فقال: الثالثة هؤالء

والخالف. الجدل محور الثالثة هؤالء يكون أن الحكم هذا
هذه وإعالن املتنبي لشاعرية خصومته أعلن الريض الرشيف أن هذا إىل ويضاف
وأولئك األعداء، من كثري للرشيف كان فقد النفع، بأجزل املتنبي ذكرى عىل عاد الخصومة
عن الكالم يف ويعيدون يبدئون مضوا فقد ببال، تخطر تكن لم فرصة أصابوا األعداء
األحكام هذه وكانت الزمان، بمثله يجود لن شاعر أنه الناس يف وأذاعوا املتنبي، عبقرية

الرشيف. إغاظة وباطنها األدب حب ظاهرها
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أرسل فقد يفلحوا، لم ولكنهم عكسية، بحركة يقوموا أن املتنبي خصوم أراد وقد
الجيل، شاعر هو الرشيف أن الناس ليفهم الرشيف؛ ديوان يستنسخ عباد بن الصاحب
لألعالم مجال فيه يزال ال الشعر عالم بأن التسليم من تمنع ال للمتنبي العصبية وأن

واألقطاب.44
إىل هو يجيء أن قبل مات رجل عىل يحقد أن للرشيف جاز وكيف تقولون: قد

بأعوام؟ الدنيا
الرابع القرن يف شوقي موت مثل يكن لم الرابع القرن يف املتنبي موت بأن وأجيب
زمانه يف الجماهري ملك كان شوقي ألن مات؛ إذ بعد شوقي عن النقاد سكت فقد عرش:
له سلموا مات فلما معارصوه، عنها عجز الشعر من بأفانني تفرد وكان قويٍّا، ملًكا

ساكتني. شؤونهم إىل وعادوا الشعرية، باإلمارة
شعره وجلجلة صوته جهارة عىل كان فقد املتنبي، موت بعد كذلك الحال يكن ولم
وتهيج عليه، الناس تؤلب ومعنوية لفظية بدوات له وكانت يألفون، بما الناس يحدث
الناس وانقسم والضجيج، والشغب للجدل الفرصة بقيت مات فلما واللغويني، النحويني
الصفائح بني هامد وهو الهيجاء يثري ظل وكذلك وصديق، عدو فريقني: إىل شعره حول

يقول: لرأوه البايل رفاته صوت الناس تسمع ولو والرتاب،

وي��خ��ت��ص��م ج��راه��ا ال��خ��ل��ق وي��س��ه��ر ش��وارده��ا ع��ن ج��ف��ون��ي م��لء أن��ام

املؤكد ومن طفل، وهو املتنبي شعر حول الخصومة شهد الرشيف أن املؤكد ومن
الرشيف ينظم أن يف السبب كانت ولعلها نهاه، أقطار احتلت املتنبي عظمة أن أيًضا
من الرشيف أساتذة يف يكون أن املستبعد من فليس سنني، عرش ابن وهو الشعر أجود
الحياة. طول وتساوره يساورها أدبية عقيدة الحقد هذا ظل ثم املتنبي، عىل الحقد لقنه
عن الناس النرصاف يعجب كان الرشيف إن فأقول: األصيل الغرض عند وأقف
يرى كان ألنه حقد؛ إىل العجب هذا انقلب وقد املتنبي، شعر عىل وإقبالهم شعره
أوضار من ضمائرهم خلصت لو الناس أن جيًدا يفهم وكان املتنبي، من أشعر نفسه
ولن يخلصوا لن ولكنهم املتنبي، عىل لفضلوه واألدبية والسياسية الدينية العصبيات

يريد. بما الرشيف يسعفوا
هناك كانت فقد بغداد، أهل أذهان يحتل الذي الوحيد الشاعر هو املتنبي يكن ولم
وهو الرابع: القرن يف وعاش بعيد بلد يف ولد شاعر من بغداد أهل إىل ترد أطياف
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الشعراء أمري يكون أن إىل همته به وسمت إشبيلية، يف ولد الذي هاني بن القاسم أبو
مساجد وال الجزيرة بساتني يشهد فلم الطريق، يف وهو املوت احترضه ثم مرص، يف

الفسطاط.
يكونوا لم الناس ألن الغيظ؛ أشد الريض الرشيف تغيظ هاني ابن أطياف وكانت
بالضبط نعرف وال املغرب. متنبي هو: يقولوا أن إال الثناء من حقه تفيه عبارة يجدون
كانت هاني ابن أن املؤكد من ولكن الرشيف، لعهد هاني ابن شعر العراقيون عرف كيف
الفاطميني العباسيني، أعداء الفاطميني شاعر كان فقد إليه: العراقيني تلفت سمات له

والنيل. دجلة بني الخصومة وليخلقوا بغداد، لينافسوا القاهرة أنشأوا الذين

السادة أيها

األموات، بني من بغداد يف الناس أذهان يحتالن كانا شاعرين عن موجًزا حديثًا حدثتناكم
اآليات، من أبدعا ما لصريورة يغتاظ الرشيف كان كيف وبينا هاني، وابن املتنبي وهما
ويضجر يتعب الرشيف كان كيف لنرى الرابع القرن يف الشعر شجرة نخبط ال بالنا فما

املحيط؟ البحر ذلك يف رايته لريفع ويلتاع؛
ال املرء وكان الجميل، الشعر لعرائس مرسًحا الرابع القرن يف العراق كان لقد

والعقول. والقلوب األذواق تبهر وغرائب نفائس رأى إال يلتفت
وقد ،٣٣٥ سنة رجب من خلون لست بالكرخ ولد السالمي، ولد الرابع القرن ففي
ركب وقد قوله شعره من سار ما أول كان فقد صباه، مطلع يف بشعره الناس بهر

مرة.45 أول ركبها وكان دجلة، يف سفينة

ت��ق��اد وال ال��دارع��ي��ن ت��ق��ود خ��ي��ول ب��ه ت��ج��ول وم��ي��دان
ف��ؤاد ل��ه ول��ي��س ج��س��م ل��ه ط��رًف��ا46 ال��ل��ذات إل��ى ب��ه رك��ب��ت
ال��س��واد وه��و ن��اظ��ر ودج��ل��ة وج��ه األرض أن ف��ظ��ن��ن��ت ج��رى

يقول: أن استطاع وحتى بغداد، أهل فتن حتى ويجيد يبدع السالمي مىض وقد

ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و ال��ل��ف��ظ ح��ل��و ت��ع��ات��ب ال��ص��ب��ا م��ن س��ك��رى ال��ل��ح��ظ س��ك��رى وف��ي��ه��ن
ال��خ��الخ��ل ب��ص��وت وغ��ن��ت��ن��ا ك��ؤوًس��ا ح��دي��ث��ه��ا س��الف م��ن ع��ل��ي��ن��ا أدارت
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فيقول: بغداد أهل تضجر التي الزنانري وصف يجيد أن واستطاع

واق��ع وه��و أب��راده م��ل��ون��ة ط��ائ��ر وه��و واح��د ون والب��س
ودائ��ع ح��ش��اه ف��ي ال��م��ن��اي��ا وس��ود م��دب��ج ال��ط��ي��ل��س��ان م��ح��ش��ي أغ��ر
ج��وام��ع ي��دي��ه م��ن ب��س��ال��ف��ت��ي��ه ف��ك��أن��م��ا رأس��ه أع��ال ح��ك إذا
ص��ان��ع ه��و م��ا األق��ران ع��ل��ى وي��خ��ف��ي م��ق��ب��ًال وي��ؤم��ن ولَّ��ى إذا ي��خ��اف
ال��وش��ائ��ع47 زي��ن��ت��ه ق��ب��اء ع��ل��ي��ه خ��ص��ره ي��ع��ق��د ال��زي ف��ارس��ي ب��دا
ف��اق��ع أص��ف��ر ال��ت��ب��ري وم��ئ��زره ن��اص��ع أح��م��ر ال��وردي ف��م��ع��ج��ره
ن��اق��ع ال��س��م م��ل��ؤه��ا ك��ؤوًس��ا وي��س��ق��ي وم��ع��ب��د ال��غ��ري��ض أل��ح��ان ي��رج��ع

الشعراء، أمري لقب فمنحوه الرابع القرن يف العراق أهل شغل كان هذا والسالمي
من أشعر وهو شعره، ضياع عن يسكت أن الريض للرشيف يصح كان كيف فانظروا

جدال. بال السالمي أمثال
قصائده الثعالبي وصف الذي السعدي نباتة ابن العراق يف نبغ العرص ذلك ويف
األحباب، وشكوى األسحار نسيم من وأرق الشباب. وعهد األنوار مطالع من أحسن بأنها

يقول: الذي نباتة ابن

ن��ظ��ام ف��ي م��ن��ه��ا ال��ن��ت��ر ج��م��ع��ت ن��ج��وم م��ن ع��ن��دي ل��ل��ي��ل وك��م
ه��م��ام أو ح��ب��ي��ب أو ل��خ��ل م��دي��ًح��ا أو ن��س��ي��بً��ا أو ع��ت��ابً��ا
ال��م��دام ف��ع��ل ب��ه��ا ف��ع��ل��ت وق��د وص��ح��وا ن��ه��ى ال��ع��ق��ول ب��ه��ا ت��ف��ي��د
اح��ت��ش��ام ب��ال ال��ق��ل��وب ح��ب إل��ى رك��ض اآلداب ح��ل��ب��ة ف��ي ل��ه��ا

يقول: الذي نباتة ابن

ب��ع��ده وب��ال��ش��م��س ال��دن��ي��ا ت��ش��رق ب��ه ووج��ه��ه س��راه ي��خ��ف��ي ل��ه ع��ج��ب��ت
ع��ن��ده ال��ح��ل��م أودع ب��خ��ل ل��ي ف��م��ن وص��ال��ه ف��ي ج��ه��ل��ة م��ن ل��ي ب��د وال
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وقد يقول الذي الرسي الرفاء48 الرسي هو فحل شاعر باملوصل نبغ العهد ذلك ويف
زورق: يف رشب

ي��ف��ت��ك ب��ال��ل��ي��ل ال��ص��ب��ح ض��وء ك��اد وق��د ب��ك��أس��ه إل��ي ي��س��ع��ى وم��ع��ت��دل
م��م��س��ك ث��وب م��ن��ه ع��ل��ي��ه��ا ي��زر ك��أن��م��ا ال��س��م��اء ال��غ��ي��م ح��ج��ب وق��د
ف��ن��ه��ت��ك49 ال��ه��وى أس��رار ون��ه��ت��ك دائ��ر وال��ك��أس ال��وج��د ن��ب��ث ظ��ل��ل��ن��ا
وي��ض��ح��ك ي��ب��ك��ي ال��ك��أس ف��ي وإب��ري��ق��ن��ا وي��رت��ق��ي ي��ه��وي ال��م��اء ف��ي وم��ج��ل��س��ن��ا

النقاد شغل فقد منال، كل الرشيف نفس من نال الرفاء الرسي بأن أجزم وأكاد
كل ومزقوه الشعرية رسقاته إخراج يف الليايل فأفنوا املتنبي، بشعر شغلهم الرفاء بشعر
الرفاء. شعر به ظفر ما بعض النقاد من شعره يظفر أن يتمنى الرشيف وكان ممزق،
حجاج، وابن سكرة ابن هما: ماجنان شاعران العراق يف نبغ الرشيف عرص ويف
جاد زمانًا (إن بغداد: يف يقال فكان مرموق، مكان زمانهما يف الشاعرين لهذين وكان
األسواق يف تباع املاجنني هذين أشعار وكانت ا)،50 جدٍّ لسخي حجاج وابن سكرة بابن
شوال، طلعة إىل الصائمني تشوف أشعارهما إىل يتشوفون الناس وكان غالية، بأثمان
والثورات الفتن عليها قضت أزمان يف ديناًرا بخمسني يباع شعر بديوان ظنكم وما

األحوال! واختالل العيش بضيق
الناس به خلبما ما بفضل الطغيان، أبشع زمانهما يف الشاعران هذان طغى وقد

الروح. خفة مع االفتنان قوة من رزقا ما وبفضل واملجون، الهزل أشعار من
يقول: كأن واألنس اللهو مجالس وصف يف يبدع فكان سكرة ابن أما

ن��ار غ��ي��ر م��ن ض��ي��اؤه ي��ل��وح ي��وم إل��ي��ه ي��ق��اس ال وي��وم
ب��ال��ع��ق��ار ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ل ن��ب��ي��ع س��وًق��ا51 ل��ل��ذات ف��ي��ه أق��م��ن��ا

آالف عرشة من أكثر فيها فقال «خمرة» اسمها سوداء قينة يعشق أن له اتفق وقد
نفسه الريض الرشيف يف وأثرت بغداد، أندية يف السمر مدار الحكاية هذه وكانت بيت،

املالح.52 بالسود التشبيب يف الطوال القصائد فأنشأ
يف السخف وكان سابق،53 إليه يسبقه لم السخف من بفن تفرد فقد حجاج ابن وأما
وقد والظلمات. املعاطب من بهم يحيط عما ليتلهوا الرجال أحرار يطلبه شيئًا الزمن ذلك
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الحاجة، مقيض وصار األمالك، وعقد األموال، فحصل مبلغ كل حجاج بابن الشعر بلغ
اللسان.54 متقي الجانب، محذور الشفاعة، مقبول

الشعر رضوب سائر يف يجيد كان فقد حجاج: ابن بضاعة كل السخف يكن ولم
مختارات منه فأخرج شعره دراسة عىل العكوف إىل الرشيف واضطر الفحول، إجادة

الحسني). شعر من (الحسن سماها
البيتني: بهذين ابتدأها جيدة بقصيدة الرشيف رثاه مات وملا

ال��ن��اع��ي��ان ن��ع��ي م��اذا ف��ل��ل��ه ب��ه ق��ل��ب��ي ض��ن ع��ل��ى ن��ع��وه
ال��ل��ب��ان رض��ي��ع ف��وق ال��ق��ل��ب م��ن ش��ع��ب��ة ل��ه والء رض��ي��ع

البيتني: بهذين وختمها

ال��غ��وان��ي ل��ق��اء ي��وم خ��ان��ك ـ��ب ال��رط��ي��ـ ال��ش��ب��اب ك��زي��ال ف��زل
ال��زم��ان روح خ��ف��ة ك��ن��ت ف��ق��د ع��ل��ي��ك ط��وي��ًال ال��زم��ان ل��ي��ب��ك

يف الوفاق لبعض حجاج ابن عىل يعطف كان الرشيف إن أقول: أن وأستطيع
يف يقول كأن البيت، أهل خصوم ببعض يعرض كان فقد السياسية: أو الدينية املذاهب

الصابي: إسحاق أبي خطاب

ش��ري��ف أو دن��ي ال��دن��ي��ا م��ن ح��يِّ وب��ك��ل ب��ي ال��ل��ه ف��داك
ال��ض��ع��ي��ف خ��ادم��ك ظ��ل��م ت��ول��وا أن��اس ع��ن ال��ت��غ��اف��ل ل��ك ي��ح��ل
ث��ق��ي��ف م��ن ج��دي ال��ح��ج��اج وال م��ال��ي ف��ي��ح��ل ب��ك��اف��ر ول��س��ت
ال��ك��ث��ي��ف55 ف��ي ق��وًف��ا س��ب��ال ج��ع��ل��ت وإال ض��ربً��ا ب��دراه��م��ي ف��م��ر

بالقاهرة، الفاطميني الخلفاء مدح من بغداد يف العباسية الخالفة مراعاة تمنعه ولم
والدنانري.56 الهدايا طيبات من مرص يف بما والظفر

عطف يف األسباب كل كان املذهبي التوافق ذلك بأن تقيض أن الظلم من ولكن
الذي فهو األمثال، قليلة شعرية وثبات الرجل لهذا كانت فقد حجاج، ابن عىل الرشيف

يقول:
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ف��ك��ث��ي��ب ردف��ه وأم��ا ش��ك��ًال ف��ق��ده ال��ق��ض��ي��ب أم��ا وم��دل��ل
رط��ي��ب وه��و ب��ال��غ��ص��ن ال��ص��ب��ا ف��ع��ل ب��ق��وام��ه ال��ص��ب��ا ف��ع��ل وق��د ي��م��ش��ي
وي��غ��ي��ب م��رة ي��ط��ل��ع ك��ال��ب��در ش��خ��ص��ه وي��خ��ف��ي ي��ب��دي م��ت��ل��ون
ف��ي��ص��ي��ب م��ق��ت��ل��ي وي��رم��ي غ��رض��ي أس��ه��م��ي ف��ت��خ��ط��ئ م��ق��ات��ل��ه أرم��ي
وي��ط��ي��ب ع��ن��ده��ا ف��داؤك ي��ح��ل��و ت��زل ل��م ن��ف��س��ي إن ف��داؤك ن��ف��س��ي
ورق��ي��ب ح��اس��د ودون��ك إال ت��زورن��ي أراك ال ل��ك وم��ا ل��ي م��ا

إىل ينظر كان الرشيف بأن القول: يمكن فهل حجاج، وابن سكرة ابن حال تلكم
االرتياح؟ بعني الشاعرين هذين نجاح

يبلغ ال ما بالهزل ويبلغان انتهاب، أفظع األدبي الجو ينتهبان يراهما وهو وكيف
الرصاح؟ الجد أصحاب معشاره

بشعره، الزهو عىل الرشيف حرص يف الرس ألبني الكالم هذا أسوق أني تنسوا وال
مقام من الشعر يف له بما العراق أهل تذكري إىل مضطرٍّا كان فقد بعبقريته، واالختيال

جليل.

فصلت وقد البحرتي، بعهد الناس ذكر الذي الجرجاني الحسن أبو نبغ الرابع القرن ويف
اآلن، إليه أعود فال الفني» «النثر كتاب من الثاني الجزء يف ونثره شعره عن الكالم
يبغض الرشيف وكان املتنبي، أنصفوا من أشهر من كان أنه عىل أنص أن يهمني وإنما

تعلمون.57 كما املتنبي،
أهل ريحانة العهد ذلك يف شعره وكان كشاجم، الفتح أبو الرابع القرن نوابغ ومن
واملغرب باملرشق أشعاره وطوفت والوراقني، للنساخ رزق مورد وكان العراق، يف األدب
يضيق كيف فانظروا اآلداب» «زهر مؤلف أطايبها وتخري القريوان، إىل وصلت حتى
الفخم شعره يظل حني عىل كشاجم، لشعر الشهرة هذه يرى الريضوهو الرشيف صدر

الناس. أشعر نفسه يف وهو نقاد، وال رشاح وال رواة بال

مرص إىل رحل ثم بالشام نشأ شاعر وهو األنطاكي، حامد أبو العرص ذلك أعالم ومن
شهرة زمانه يف الشاعر لهذا كانت وقد ،٣٩٩ سنة مات أن إىل الرتف عيش فيها فعاش

العراق. يف حجاج وابن سكرة كابن والشام مرص يف يكون أن أراد ألنه عظيمة؛
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كل السخف يف فأوغل واملجون، الهزل أهل من جماعة مرص يف صادف أنه ويظهر
أن له صح حتى والحماقة، الرقاعة حليف أنه وأعلن الرقعمق، أبا نفسه وسمى اإليغال،

يقول:

ش��ان��ي! م��ن ال��ع��ق��ل ل��ي��س ول��ل��ع��ق��ل؟ ل��ي م��ا ب��ه ن��ط��ق��ت ع��ق��ل م��ن ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر

وهي تنيس ليل شعره يف سجل فقد نبيلة، عبقرية من يخل لم الشاعر هذا ولكن
صاحب مائة خمس العهود بعض يف بها وكان مرموق، حظ لها كان مرصية مدينة
الظباء، صيد ال الطري صيد الصيد أماكن من كذلك وكانت الحديث، يكتبون محربة
معجم صاحب بأسمائها ذكرها صنًفا وثالثون ونيف مئة الطيور أنواع من بها فكان
التي الجزيرة ال الفسطاط، جزيرة الجزيرة، مالعب كذلك األنطاكي وسجل البلدان.
إىل شوقه طال وقد يقول كيف وانظروا إسماعيل، جرس األيام هذه يف بمالعبها يصلنا

الفسطاط: مالعب

ب��ال��ف��ان��ي ل��ي��س ول��ي��ل��ي ال��ل��ي��ال��ي ت��ف��ن��ى ال��ع��ان��ي ال��خ��ائ��ف ل��ي��ل ب��ت��ن��ي��س ل��ي��ل��ي
س��ي��ان ال��ده��ر وط��ول أن��ت ل��ي��ل ي��ا ت��ط��اول��ه: ف��ي ل��ي��ل��ي ل��ج إذ أق��ول
وأح��زان أش��ج��ان ب��ي��ن م��خ��ي��م م��ط��رح ت��ن��ي��س ف��ي أن��ي ي��ك��ف ل��م
ب��أج��ف��ان��ي ع��ه��د ب��ع��دوا إذ ل��ل��ن��وم ف��م��ا ال��م��ن��ام ب��ف��ق��دان ب��ل��ي��ت ح��ت��ى
ب��ن��ع��م��ان أي��ام��ي ت��ذك��رت إال أرض��ه��م ت��ل��ق��اء م��ن ال��ب��رق ص��اع��د م��ا
ل��ن��ج��ران ش��وق ت��ك��ن��ف��ن��ي إال ط��رب م��ن ن��ج��ران إل��ى ح��ن��ن��ت وال
وأش��ان��ي58 أط��راب��ي م��واط��ن إال ب��ع��دت وإن م��ص��ر ف��م��ا ت��ك��ذب��ن ال
وأغ��ص��ان دوح ع��ل��ى ال��ح��م��ام ورق ه��ت��ف��ت م��ا أن��س��اك ال ال��ن��ي��ل ل��ي��ال��ي
ت��رع��ان��ي ال��ده��ر وع��ي��ن ق��ط��ع��ت��ه��ن س��ل��ف��ت ل��ي ف��ي��ك ه��ف��وات إل��ى أص��ب��و
ش��ي��ب��ان ب��ن ذه��ل م��ن ال��م��ج��د ذروة ف��ي غ��ط��ارف��ة غ��ر ن��ج��ب س��ادة م��ع
غ��ن��ان��ي م��ن��ه غ��ن��اء أردت وإن أن��ش��دن��ي ش��ئ��ت م��ا إذا دالل وذي
وم��ن��ان��ي ع��ف��ًوا ط��رف��ه وج��ادل��ي ري��ق��ت��ه ف��ض��ل وس��ق��ان��ي س��ق��ي��ت��ه
وخ��الن��ي ي��س��راه ت��وس��د ح��ت��ى ص��اف��ي��ة ص��ف��راء ي��أخ��ذه��ا زال م��ا
ال��ج��ان��ي ط��رف��ه ج��ن��اه ع��ل��ي وم��ا ص��ب��اب��ت��ه م��ن ب��ي م��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
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وع��ي��دان ن��اي��ات ت��ض��اح��ك ع��ل��ى ب��ه ن��ع��م��ت ي��وم م��ن ب��ال��ج��زي��رة ك��م
ن��ي��س��ان س��ح��ب ع��ل��ي��ه��ا ت��ج��ود ب��ات��ت ربً��ا ب��ي��ن ب��ال��دي��ر ل��ل��ي��ل��ت��ن��ا س��ق��يً��ا
ق��ان��ي أح��م��ر أو ف��اق��ع أص��ف��ر ع��ن م��ب��ت��س��م وال��روض م��ن��ح��در وال��ط��ل
وس��ن��ان أج��ف��ان أج��ف��ان��ه ك��أن م��دام��ع��ه م��ن��ه��ل ال��غ��ض وال��ن��رج��س

لشعره كان وما الشاعر، هذا بأخبار سمع الريض الرشيف أن يف الشك يمكن وال
املرصية. والديار الشامية األقطار يف الذيوع من

أبي وبني بينه ووازنت أخباره فصلُت وقد األندليس، درَّاج ابن نبغ الرابع القرن ويف
يدل ما أشعاره يف أن عىل أنص أن يهمني وإنما الشعراء»، بني «املوازنة كتاب يف نواس

يقول: إذ وخراسان العراق فعرف املرشق إىل رحل أنه عىل

وخ��الُن خ��ل��ي��ٌط ف��ي��ه��ا وأن��ك��رن��ي م��وئ��ل��ي ال��م��غ��ارب أرُض غ��رَّب��ْت ف��إن
خ��راس��ان ع��ل��يَّ ال��ب��ش��رى وأج��زل��ت ب��م��ق��َدم��ي ال��ع��راق أرض رح��ب��ت ف��ك��م
ل��خ��وَّان ع��ه��دي خ��ان زم��انً��ا وإن َل��ع��اط��ٌل أخ��رج��ت��ن��ي ب��الًدا وإن
إخ��وان ف��ي��ه ل��ي ك��ان ل��ده��ر وس��ق��يً��ا آي��ٍس ت��س��ل��ي��م اإلخ��وان ع��ل��ى س��الم
وأج��ف��ان دم��وع إال م��س��ع��د وال وزف��رة ش��ه��ي��ق إال م��ؤن��س ف��ال
أب��دان ف��ارق��ت��ه��ن ق��ل��وٌب ول��ك��ن أح��ب��ة ب��ي��ن ال��ب��ي��ن ذاك ك��ان وم��ا
ك��ان��وا م��ن غ��ي��َر وه��م ك��ن��ا م��ن غ��ي��ر ل��ه��م ك��أن��ن��ا ِم��نَّ��ا ل��ل��ص��ب��ر ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
خ��ان��وا وق��د ال��وف��اء ُخ��ن��ت ق��د ك��أن��َي ب��ع��ده��م وع��ي��ش��ي ب��ع��دي ع��ي��ش��ه��م م��ض��ى

الشعراء سلطان الريضمن الرشيف غرية عن أحدثكم حني السادة أيها تندهشوا وال
أصحابها، َحيَوات يف بغداد إىل تصل الشعرية الدواوين كانت فقد واملغرب، املرشق يف
ما كل تستورد فكانت وقرطبة، القاهرة منافسة املنافسة، بخطر تشعر بغداد وكانت

البالد. تباعدت وإن القرائح، به تجود
األرشاف ضن بالكتب يضنون املرشق أهل من واالهم ومن العراقيون وكان
الحسن أبو وهو الفقر، غلبه دريد، البن الجمهرة نسخة عىل أديب غلب فقد باألعراض؛
وجد الرشيف تصفحها فلما ديناًرا، بستني املرتىض للرشيف فباعها الفايل، أحمد بن عيل

األبيات. هذه البائع بخط فيها
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وح��ن��ي��ن��ي ب��ع��ده��ا وج��دي ط��ال ف��ق��د وب��ع��تُ��ه��ا ح��وًال ع��ش��ري��ن ب��ه��ا أن��س��ت
دي��ون��ي ال��س��ج��ون ف��ي خ��ل��دت��ن��ي ول��و س��أب��ي��ع��ه��ا أن��ن��ي ظ��ن��ي ك��ان وم��ا
ش��ؤون��ي ت��س��ت��ه��لُّ ع��ل��ي��ه��م ص��غ��اٍر وص��ب��ي��ٍة واف��ت��ق��اٍر ل��ض��ع��ٍف ول��ك��ن
ح��زي��ن ال��ف��ؤاد م��ك��ويِّ م��ق��ال��ة َع��ب��رة س��واب��ق أم��ل��ك ول��م ف��ق��ل��ت
ض��ن��ي��ن) ب��ه��نَّ ربٍّ م��ن ك��رائ��م م��ال��ك أم ي��ا ال��ح��اج��ات ت��خ��رج (وق��د

الدنانري. وترك األبيات هذه قراءة بعد صاحبها إىل النسخة رد املرتىض إن ويقال:

السادة أيها

من يضجر الرشيف كان وكيف الرابع، القرن يف أهله يرفع الشعر كان كيف رأيتم
الشعراء. سيد الواقع ويف نفسه يف كان أنه مع الشعراء، بني خموله

حتى الرابع، القرن يف الشعر منزلة عظمت كيف بها نرى ثانية نظرة اآلن فلننظر
مزاياه. أظهر من الشعر يرى أن منبته رشف عىل الريضُّ استطاع

أمري أقطابه من فكان والرؤساء، األمراء به يتحىل ا ممَّ العرص ذلك يف الشعر كان
وأبي الدولة سيف أمثال من الحمدانيون السادة أعالمه من وكان املعز، بن تميم مرص

فراس.
ابن الفضل كأبي عظام وزراء شعرائه من يكون زمن يف الشعر يعز ال وكيف
كأبي قاٍض شعرائه من يكون زمن يف الشعر يعز ال كيف عباد؟ بن والصاحب العميد

يوسف؟ بن العزيز عبد مثل وكاتب الجرجاني الحسن
الشعر الصناعتني: بني يجمعون األغلب يف كانوا رجاله أن العرص ذلك عجائب ومن

والبيان. الخيال بمواكب موًجا تموج البالد فكانت واإلنشاء،
الظروف ألن والحرية؛ القلق بعني املواكب تلك إىل ينظر الريض الرشيف وكان
سلطة وهي األدبية، السلطة أسباب عنه وأقصت الِخنَاق، عليه ضيقت كانت السياسية

الرجال. مصاير يف يومئٍذ األمر لها كان هائلة
يف املهم ولكن الرشيف، حياة من الجانب هذا تفصيل املقبلة املحارضة يف وسرتون
بأن مهذب رجل وهو عليه وقضت أحرجته التي هي الظروف بأن تثقوا أن اللحظة هذه
حتى الرشيف تعِذروا أن عندي املهم ويختال، بشعره فيُْزَهى الذوق قواعد عىل يخرج

يقول: ترونه
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ال��م��ط��ام��ع وال��رج��ال أن��ط��ق��ت��ن��ي ك��م��ا ح��اج��ة ال��ص��در وف��ي ي��أس��ي س��يُ��س��ك��ت��ن��ي
وال��وض��ائ��ع ُخ��س��ران��ات��ه��ا وع��ن��دَي رب��ح��ه��ا غ��ي��رَي ع��ن��د ق��ول ب��ض��ائ��ع
وال��ق��ع��اق��ع ي��ذب��ل إل��ي��ه��ا أص��اخ ال��ص��ف��ا ذي ال��ط��ود ع��ل��ى ه��دَّت ل��و غ��رائ��ب
ال��زع��ازع59 وال��ري��اح ال��نُّ��ع��ام��ى زف��ت��ه��ا ب��ق��ف��رة خ��الة ض��اع��ت ك��م��ا ت��ض��اع
ب��ائ��ع60 ال��س��وم ل��ه��ا ي��ب��ل��غ ول��م ط��واه��ا ح��ض��رم��ي��ة ِن��س��ع��ٌة ل��س��ان��ي ك��أن
واس��ع ال��ض��ي��م ج��ان��ب ع��ن وم��ض��ط��َرٌب م��ذه��ب ال��ذل ب��اح��ة ع��ن ل��ي ك��ان ل��ق��د
ال��م��ط��ال��ع61 ع��ل��يَّ س��دت وال ح��ج��از م��ذاه��ب��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا ُم��دَّ وم��ا
ال��م��ج��ام��ع ن��ق��ول ��ا ع��مَّ اف��ت��رق��ت إذا وم��ن��ك��م م��ن��ا ال��م��غ��ب��ون م��ن س��يُ��دَرى
ض��ائ��ع ال��ي��وَم ب��ي��ن��ه��ا وم��ث��ل��ي ل��ئ��ام ع��ص��ب��ٌة ال��م��ك��ارم ح��ف��ظ ت��دَّع��ي وه��ل
األص��اب��ع تُ��س��ت��ع��ان ق��د ق��درك��م ع��ل��ى ف��ع��اون��وا ال��ط��واَل األي��دي ل��س��ت��م ن��ع��م
ال��ذرائ��ع ت��ك��ون م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ذري��ع��ة إل��ي��ك��م وص��ل��ي ي��ك��ن ل��م إذا
ش��اس��ع وه��و ِريَّ��ُه ��ي أرجِّ ف��ك��ي��ف ح��اض��ر وه��و يُ��رون��ي ل��م ب��ارًق��ا أرى
ال��م��دام��ع ت��ف��ي��ض أن ع��ذٌر ل��ي وم��ا ع��ل��ي��ك��م ب��اٍك غ��ي��ر ع��ن��ك��م س��أذه��ب
ط��ال��ع62 ال��ي��وم ل��ه م��ا خ��وٍف ث��ن��يَّ��َة ِح��الِل��ِه م��ن أن��ت��م ��ا ف��جٍّ وأع��ت��د
ال��وق��ائ��ع63 ب��ه��ن ن��ش��ت ق��د م��وارد ال��ص��دى ع��ل��ى ي��رج��ى وال��رك��ب م��وق��ف��ي وم��ا
ج��ازع ال��ق��ل��ب وال م��خ��ل��وس ال��ل��ب وال ع��ل��ي��ك��م ول��ه��ى ال��ن��ف��س ال أف��ارق��ك��م
ال��ط��وال��ع ال��ن��ج��وم س��ار م��ا ال��ش��وق م��ن ب��ل��ف��ت��ة إل��ي��ك��م ج��ي��دي ع��اط��ًف��ا وال
ال��م��راج��ع ال��م��ح��ب إن م��راج��ع��ة، وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ك��ان م��ا ذاك��ًرا وال
ق��اط��ع64 ال��غ��در م��ن��ه ل��ح��ب��ل وإن��ي ث��ق��ل��ه ال��م��خ��ف��ف ن��ب��ذة ن��ب��ذت��ك��م

السادة أيها

يف الناس جماهري من شكواه وتلكم الرابع، القرن شعراء الريضبني الرشيف مقام ذلكم
تتوجعون وكيف السنني، مئات بعد عليه تعطفون كيف لريى اليوم يعود فليته بغداد،

األوفياء. من األكرمني إشفاق عليه تشفقون وكيف يتوجع، كان ملا

91



الرَّيض يف الرشَّ عبقرية

هوامش

املركب فرت فإذا السباق. يف فرسك جنب إىل تقوده الفرس والجنوب: الجنيب (1)
الوسيلة. والذريعة: الجنوب. إىل تحولت

بالعطف مجرور وهو الحاء. مضموم هنا وهو اإلثم، ويضم: بالفتح الحرب (2)
القريض. عىل

غرضك. إىل به تتوسل ما وهو العني بضم عدة جمع العدد (3)
اليشء. عاقبة بالكرس الغب (4)

منقطع. منجذم: (5)
كسوها. هجوه شباة وفل يشء. كل وحد العقرب إبرة الشباة: (6)

الشجاعة. البسالة: (7)
واللمعان. الربيق التألق: (8)

والجمع السيل. يغادره املاء والغدير: امللتف. الشجر فيه يكثر املوضع الخميلة: (9)
غدران.

الكالم. نظم هنا وهو بعض. إىل بعضها الحجارة ضم األصل يف الرصف (10)
والسدير: األكل. موضع أي: خورنكاه. معرب األكرب الثعبان قرص الخورنق (11)

العراق». يف املريضة «ليىل كتاب يف األماكن تلك وصف وقد الحرية. بناحية نهر
العني بضم والعقار الرشاب. عىل يجتمعون القوم هم الشني بفتح الرشب (12)
امليش. عن شاربها تعقر ألنها أو؛ الدن ملالزمتها أي: ملعاقرتها بذلك سميت الخمر هي

القاني. األحمر والجيم الهمزة بضم واألرجواني
الدال. بفتح دن جمع والدنان وسطه. أو الصدر وهو حيزوم جمع الحيازيم (13)

الخمر. فيه توضع العظيم الراقود وهو
الرماح. العوايل: (14)

بفتح النبل هنا هو القاف وبكرس والقرآن: السبق. والشأر. يفوق. يبذ: (15)
النون..

العفيف. الحاء: بفتح الحصان (16)
مدح صفة والحبارة. مجازية. عبارة وهي الفتل. محكمة القوى: محصدة (17)

املويش. الربد وهو الحبري من مأخوذة
والجبل. والسنام الرأس أعىل وهي القاف بضم قلة جمع القلل: (18)
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ألن أبوه؛ ال عربية أمه أي: الهجنة يداني ما واملقرف الرشيف. العتيق: (19)
مجازية. أيًضا والعبارة األم. قبل من والهجنة الفحل قبل من األقراف
الفرس. من الفارس مقعد وهي صهوة جمع الصهوات (20)
الراكب. خلف يركب من هو واملرتدف كالرديف. املردف (21)

والسيف، والسهم الرمح حد الغني بكرس والغرار اللسان. هو امليم بكرس القول (22)
القصل من للسيف. صفة منرب وزن عىل واملقصل: القاطع، السيف الجيم: بضم والجزار

القطع. وهو
السيف. والصاد. امليم بضم املنصل (23)
مقصود. املفعول: وزن عىل مؤمم (24)

القالدة. موضع هنا وهي الصدر عظام الرتائب (25)
والرتنم. الصوت وهو الهد من فعل البيت هذا يف هد (26)

غلب إن إال مشارب تكون ال فهي بالقذى مشوبة األغلب يف تكون الغدران: (27)
من صارت إن إال القبول عليها يغلب وال األغلب يف الشقاء شارة واألحداث الصفاء. عليها

التجاريب.
املخدرة. الكريمة السيدة وهي عقيلة جمع العقائل (28)

أمتع. أذود: (29)
أن بعد عنهم صدف وكان بويه، بني من امللوك مدح يف زهده إىل بهذا يشري (30)

عليه. الثناء يف ويطيل الدولة بهاء سيمدح ولكنه أباه. الدولة عضد حبس
.٣٧٦ سنة الدولة رشف مع بغداد قدم وقد أردشري سابور نرص أبو هو (31)

العابس. األسد والشتيم: األسد. موضع والخيس: بالكرس الخيسة (32)
رأسه. أم الرضبة أصابت الذي هو واملأموم األميم (33)

الحرب. عالمة يحمل الذي هو املفعول بصيغة املعلم (34)
العسل. األري: (35)

املحكمة. الدرع وهي الألمة البس املستلئم (36)
بالتحريك. الرقم وكذلك الداهية، سحاب: وزن عىل العناق (37)

يقول: إذ تمام ألبي املعنى هذا أصل (38)

ال��س��ل��م ن��اض��ر م��ن ت��ن��ت��ض��ي ق��د وال��ن��ار س��ج��ي��ت��ه ع��ن ب��ك��ره أخ��رج��ت��م��وه
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األج��م م��ن ي��خ��رج ل��م ال��ل��ي��ث ي��ح��رج ل��م ول��و ال��ع��ق��وق ج��م��ر ع��ل��ى وط��أت��م��وه

الجلد. واألدم: وفعًال. قوًال املغلوب واملعطوط: تشقها. تعطها: (39)
منه. الن ما أو طرفه. أو األنف. املارن: (40)

شحمة املجاوز الشعر وهي ملة جمع واللمام: عقصه. أو جزء الشعر: طم (41)
املقص. والجلم: األذن.

قدوم. جمع القدم: (42)
للتذكري. األصبع يف يعقد خيط الرتم: (43)

الرشيف كان فقد الرشيف: شعر عىل الصاحب لعطف سيايس سبب وهناك (44)
يسعى كان ألنه الدولة؛ عضد يكره الصاحب وكان أباه. سجن ألنه الدولة؛ عضد يكره
الرشيف بني املودة أسباب أهم من كان الدولة عضد بغض يف فاالشرتاك الخفاء. يف لقتله

عباد. بن والصاحب الريض
معقول. غري يكون يكاد وهذا مرة) أول رآها (وكان اليتيمة عبارة (45)

الحصان. بالكرس: الطرف (46)
البقول. زهر وهو الوشع من الربد، يف الطريقة وهي وشيعة جمع الوشائع (47)
ثمان نحو وفاته وقت الريض عمر فكان ٣٦٦ سنة إىل الشاعر هذا عاش (48)

سنني.
البيت. هذا تذكريه شواهد ومن يذكر. قد الكأس (49)

اليتيمة. انظر (50)
تحريف. وهو بالشني (شوًقا) اليتيمة يف (51)

الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف ذلك شواهد سنرى (52)
ص٤٠٣. ج٣ األمم تجارب (53)

ص٤٠٤. (54)
الهماني. بن محمد الحسن أبو هو قوفا (55)

ص٤٠٤. ج٣ األمم تجارب (56)
إنها قيل: التي الخصومة ينفي الراوي طه لألستاذ رأيًا بعد فيما سنرى (57)

املتنبي. بسبب الريض والرشيف املعري بني ثارت
عاصمتهم يسمون املرصيني وجمهور الفسطاط، هي البيت هذا يف مرص (58)

مرص. اليوم عندهم تسمى القاهرة حتى مرص،
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الجنوب، ريح بالضم والنعامى النبات. من الرطب وهو الخال واحدة الخالة: (59)
طردته. وزفته

الرجال. به تشد الجلد من سري وهو النسع من قطعة النسمة (60)
الحاجز. هو الحجاز: (61)

الجبل. يف العقبة والثنية: باملكان. النازلون هم بالكرس الحالل (62)
املاء. مساقط والوقائع: املاء، نضوب النش: (63)

(منة) كلمة فشكل نفسه املصحح أتعب وقد الغدر) (مئة بريوت طبعة يف (64)
وهو املن من ماض فعل وهو (منه) والصواب التاء، وضم النون وتشديد امليم بفتح

مقطوع. غري أي: ممنون) غري أجر (لهم القرآن ويف القطع.
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السادة أيها
يف النار وأرضمت الرشيف، حياة يف أثرت حادثة أعظم عن الليلة هذه أحدثكم

الناس. وخالئق الدنيا بحقائق وبرصته صدره،
لم بطريقة إليه، والتشوق أبيه، مدح يف الرشيف إلحاح لكم تفرس الحادثة وهذه

الشعراء. من أحد عن تعرف
.٣٧٦ سنة إىل ٣٦٩ سنة من فارس قلعة يف وحبسه أبيه اعتقال هي الحادثة هذه
تفيض كانت أيام يف ولد الريض أن نذكر الحادثة هذه أسباب نفصل أن وقبل
واألتراك الديلم بني الفتن ثارت أن املهد يف صبي وهو حدث فقد بالدماء، وتعج بالنكبات،
أكثر الحريق فيها فدام الكرخ مدينة وأبيحت الفجائع، بأعظم بغداد عىل عادت ثورة
والد املوسوي أحمد أبو وتقدم والحمامات، الدور يف والنساء الرجال وأحرق أسبوع، من
الكرخ، يف وقع ما عىل ومحاسبته بختيار وزير الحسني بن العباس ملخاطبة الريض

األرشاف. يتواله منصب أعظم يومئذ وكانت النقابة، عن ورصفه الوزير فغضب
به انكشفت حادث وقع حتى املهد يف وهو ألبويه يبتسم كيف يدرك الرشيف كاد وما
نصيبني غزوا الروم بأن بغداد إىل األخبار وردت فقد انكشاف: أبشع اإلسالمية الخالفة
وديار ربيعة ديار من ناس ورد ثم الذراري، وسبوا الرجال وقتلوا وأحرقوها فملكوها
عواقب البغداديني وخوفوا واألسواق، املساجد يف املسلمني واستنفروا بغداد مدينة بكر
الخليفة قرص إىل توجهت هائلة مظاهرة وقامت العراق، غزو من الروم إليه يتطلع ما
فأغقلت القرص، نوافذ من طائفة وقلعوا عليه، الهجوم املتظاهرون وحاول هلل، املطيع
أسمعوه حتى ينرصفوا لم ولكنهم الخليفة، إىل يصلون كادوا أن بعد األبواب دونهم

السباب. أفحش
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املدخرات من عنده بما الخليفة يطالب بختيار تقدم الحرجة اللحظة تلك ويف
الخليفة: فأجاب الروم، غزو عىل بها ليستعني

اآلن وأما والرجال، األموال تدبري وإيلَّ يدي يف الدنيا كانت إذا يلزمني الغزو إن
أصحاب وأيدي أيديكم يف والدنيا كفايتي، القارصعن القوت إال منها يل وليس
لكم وإنما فيه، األئمة تنظر مما يشء وال حج وال غزو يلزمني فما األطراف،
أحببتم فإن رعاياكم، به تسكنون منابركم عىل به يخطب الذي االسم هذا مني

كله. األمر لكم وتركت أيًضا، املقدار هذا عن اعتزلت أعتزل أن

يوعد زال فما بختيار: يرض لم الخليفة فضيحة من فيه ما عىل الجواب هذا ولكن
أربع ليجمع داره أنقاض وبعض ثيابه، بيع إىل هلل املطيع الخليفة اضطر حتى ويهدد
أخذ ما الناس ومن الخليفة من أخذ الذي بختيار غضب من بها يسلم درهم ألف مائة

الروم! قتال يف واحدة خطوة يخط ولم
لها بقيت إن الخالفة قوة بويه: بني تخاصمان قوتني عن الباليا هذه تجلت وقد

األرشاف. نقابة عن بختيار وزير عزله الذي املوسوي أحمد أبي وقوة قوة،
ثانية، مرة الديلم الرتك بني الثورة شبت ٣٦٣ سنة التاريخ ذلك من سنتني وبعد
بغداد وعانت األول، الحريق بعد ثانيًا حريًقا الكرخ مدينة وأحرقت الدماء، فسفكت
الباليا هذه خطر إىل ينبهكم من إىل حاجة يف ولستم … الليل1 قطع من أسود أهواًال
كله وقودها تأخذ الفتن كانت فما الصالت، وتمزيق األوارص تشتيت يف السود وآثارها
أرجاء يف الناس سواد من تشاء ما فتنتهب رضيمها تمد كانت وإنما والديلم، الرتك من

األتراك. ينارص وفريًقا الديلم يشايع فريًقا فريقني: وكانوا العراق،
نتائج الحرب لهذه وكانت الدولة، وعضد بختيار بني الحرب قامت ٣٣٦ سنة ويف
بختيار، إىل ربيعة وانضمت الدولة عضد إىل مرض انضمت فقد البرصة، تمزيق يف دميمة
وبني بينها املوروثة لألحقاد طوًعا ذلك فعلت وإنما ينترصبختيار، أن ربيعة يهم يكن ولم
الحرمات. وانتهكت البضائع، وانتهبت املحال، فأحرقت الثورة استفحلت وكذلك مرض،
أي يف ولكن األسماء، بني املوسوي أحمد أبي اسم نرى العصيبة األزمنة تلك ويف
منذ األرشاف نقابة عن عزله الذي بختيار الدولة، عضد صف ال بختيار صف يف صف؟
أن قبل: وإنما بختيار، سبيل يف الحسام امتشق املوسوي أحمد أبا إن تقول: وما سنني،
بامللوك: الئًقا الدولة عضد يراه يكن لم مطلب يف الدولة عضد إىل بختيار رسول يكون

الشهوات. صور من دميمة صورة كان فقد
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ابنه وتوىل املطيع الخليفة وخلع بالقتل، أمره وانتهى بختيار عىل الدائرة دارت ثم
يمنحه أن الجديد الخليفة عىل فرض ما والقوة الهيبة من الدولة عضد ونال الطائع،

قبل. من أحد بمثلها يظفر لم خصائص
اتصاله لسابقة املوسوي أحمد أبي من الدولة عضد يستوحش أن الظن وكان
بينه الحرب جدت حني شؤونه بعض يف عليه يعتمد رأينه ولكن بختيار، الغادر بعدوه
أدبية قوة أحمد أبي يف يرى الدولة عضد أن فنفهم الشامية، األٌطار عىل املسيطرين وبني

الذنوب. بعض لصاحبها وتغفر حساب، لها يحسب
عىل وقىض أحمد أبي من يده الدولة عضد نفض حتى األمور من جد الذي فما

واالعتقال؟ بالقبض أخيه وشخص شخصه وعىل باملصادرة، أمالكه
الحروف مالمح من فهمناها وإنما التاريخ، كتب تفصلها لم كثرية أسباب هناك
الدولة عضد كلمة إىل نشري أن ويكفي العهد، ذلك عن املؤرخون سطر ما نستخرب ونحن
لم ذنب عن له شفعناك فقد عنه العفو «أما الصابي: أبي عن العفو سأله ملن يقول وهو
محمد الحسن أبا يعني: ملسو هيلع هللا ىلص نبينا ألوالد وال — الديلم يعني — ألهلينا دونه عما نعف

لخدمته». إساءته وهبنا ولكنا — وأخاه املوسوي أحمد وأبا عمر بن
دعته أشياء املوسوي أحمد أبي عىل نقم كان الدولة عضد أن نفهم الكلمة هذه ومن

الرؤساء. من لغري عربة ليكون أمالكه ومصادرة باعتقاله، املبادرة إىل
الذي النبيل الذكي الطفل ذلك الريض، الرشيف حياة يف البؤس أعوام تبدأ وهنا

سنني. عرش ابن وهو الحياة مكاره يواجه
فيصل الرجال إقبال الدرس عىل ويقبل وحماسة، غرية يتوقد بطفل ظنكم وما
تعج والجود بالكرم عامر بيت إىل ويأوي والنقلية، العقلية العلوم درس يف بالليل النهار
املكروبني، عماد وهو واملساء الصباح يف أباه ويرى والحاشية، الخدم بأصوات أرجاؤه
بطفل ظنكم ما النقيب، ابن ألنه إكرامه؛ يف يبالغون أساتذته ويرى امللهوفني، وغياث
من جرد أباه أن العقل، ذاهل اللب، البيت فريى يصبح ثم بعافية يميس أحواله هذه

االعتقال. غياهب يف به وألقى والطول، الحول
التي هي املتنبي شهرة أن من املاضية املحارضة يف به حدثتكم ما جانبًا دعوا
أيها الرأي فأصدق بقليل، العرش فوق وسنه به وأنطقته الشعر، يف الفتى هذا أطعمت
الدنيا إىل ينظر رجًال واحد يوم يف الشاعر ذلك خلقت التي هي النكبة هذه أن السادة،

األطفال. سن يف وهو الكهول بعني
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أزمان يف تعيشون ألنكم عرير؛ طفل يف الشعري النبوغ تتصوروا أن العسري من إن
عرش ابن وهو قصيدة الطفل يحفظ أن النبوغ من فيها يكون أزمان الشقاء، تعرف ال
الريضحني الرشيف حال كان كيف تتذكرون حني ذلك تخيل عليكم يسهل ولكن سنني،
الغنى بعد ذليًال فقريًا الطفل ذلك أمىس كيف تتصورون حني فارس، إىل منفيٍّا أبوه نقل

يسكنها. داًرا يهبه أن أساتذته لبعض صح حتى والعزة،
تمنع بعد الهدية هذه قبول إىل الرشيف مثل طفًال تحوج التي األيام أظلم وما
برك؟! أقبل فكيف أبي بر فيقول: أستاذه يحاور وهو الرشيف حال تصوروا وإباء.

أبيك! حق من أعظم عليك حقي إن إليه: يتوسل وهو األستاذ فيجيب
الحال، تلك يف هي القسوة ولكن الوالد، حق من أعظم األستاذ حق إن وهللا! إي
الجيب! فقري الرأس، غني وهو أساتذته يلقي أن عىل األيام تروضه الذي الطفل حال

من غفا ما إيقاظ يف أحسنت وإن الريض، الرشيف عىل مشئومة الحادثة هذه كانت
النبيل. الطفل ذلك مشاعر

اللذة وحرمته الدولة عضد هجاء يف القول منافذ عليه سدت ألنها مشئومة؛ كانت
أهل جميع وأخرس أخرسه الدولة عضد ألن والسباب؛ بالهجاء التشفي لذة الطبيعية،
الذي «املستبد»، ذلك وجه يف صوت لهم يرتفع فلم أنفسهم الطالبيون وسكت العراق،

واالعتقال! السجن غيابات نقيبهم أودع
جميًعا الناس شغل الدولة عضد بأن نجيبكم فإنا ذلك؟ صح وكيف سألتم: فإن
بعمارة أمر فقد األصدقاء، قبل األعداء أنفس يف الوقع أحسن لها كان رشيفة بشواغل
األرزاق وأدرت واالسواق، واملساجد املنازل فأعيدت بغداد، مرافق من الثورات هدمته ما
الغرباء من املساجد إىل يأوي ملن الجرايات وأقيمت والقراء، واملؤذنني واألئمة القوام عىل
أحوالها أحسن إىل بإعادتها الفتنة أيام يف احرتقت التي العقارات أرباب وألزم والضعفاء،
عند منه لريتجع املال بيت من اقرتض ذلك عن يده قرصت فمن والزينة، العمارة من
إليه، يحتاج ما له وأطلق وكيل عنه أقيم غائبًا كان أو بذلك منه يوثق لم ومن امليرصة،

قبل. من عليه كانت مما أحسن وهي يسرية مدة بعد بغداد فأصبحت
تقوم بأن فقىض بغداد، يساير مما دجلة شواطئ تجميل يف الدولة عضد مىض ثم

البساتني. ونضريات املنازل عمارات عليها
أنهار — الثورات عليها قضت ثم كثرية، أنهار ترويها كانت بغداد فرأى وتلفت
سكان إىل النيل ماء تنقل كانت التي القنوات تشبه بغداد، سكان إىل دجلة ماء تنقل
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أو ثقيلة، وهي اآلبار مياه يرشبون بغداد أهل فرأى الدولة عضد تلفت — الفسطاط
وأقام القديمة، األنهار بحفر فأمر طويلة، مسافات من دجلة من املاء حمل يتكلفون

والضعفاء. واألطفال النساء عليها ليجتاز القناطر عليها
سيما ال بنفسه، املخاطر إال عليه يجتاز ال بحيث ضعف قد بغداد جرس فرأى ونظر
وعرضه املتقنة الكبار السفن له فاختار عليه، الناس وتزاحم وضعفه ضيقه لشدة الراكب

والحراس. الحفظة به ووكل بالدرابزينات، وحصنه الفسيحة كالشوارع صار حتى
األنهار قناطر لهم وأقام بالفالحني، نفسه فشغل اإلصالحية نظراته وامتدت
من خلقوا بأنهم العراقيون فشعر البساتني: وإقامة األرض استنبات عىل وساعدهم

جديد.
ورفع الفقراء من املرىض ملداواة املستشفيات فأنشأ مىض بل ذلك كل يكفه ولم
الينابيع، وأفاض املناهل فيه وأقام الحج إىل الطريق وأمن الحجيج، قوافل عن الجباية
من وغريهم باملدينة واملقيمني الرشف ألهل الصالت وأطلق الكعبة، إىل الكسوة وحمل
وإصالح والحائر بالغري املشهدين إصالح إىل الرشيدة السياسة وهدته الفاقة. ذوي
من توارثوه ما ينسون وكادوا واملصليات، الزيارات يف الناس فاشرتكت قريش، مقابر
واملتكلمني واملفرسين وللفقهاء للفقراء الرسوم بسط إىل أيًضا السياسة وهدته العداوات.
واملهندسني. واملنجمني واألطباء والعروضيني والنحويني والشعراء والنسابني واملحدثني

العراق. وأرجاء بغداد مدينة يف الدولة عضد صنع ما خالصة السادة أيها تلكم
الداهية؟! هذا مثل رجل هجاء يف فكر لو الرشيف يصنع فماذا

اإلشادة يف واألقاصيص األساطري لخلق أنفسهم بغداد أهل تطوع وقد يصنع ماذا
العظيم؟ املصلح هذا بأعمال

شهدت من أرشف وتراه الدولة، عضد عىل بالثناء تلهج كلها واأللسنة يصنع ماذا
الخلفاء. من املصلحني عصور بعد بغداد

عائث، كل من الطرق وحفظ مفسد، كل من البالد «حمى ملك هجاء يف يصنع ماذا
والبوادي».2 الحوارض وهابه

وليرشب االعتقال، غياهب يف فليظال أخاه، ونسوا املوسوي أحمد أبا الناس نيس لقد
شاء. إن — والعلقم الصاب كؤوس الريض الرشيف

،٣٧٢ سنة شوال من الثامن يف مات وقد األحياء، كسائر سيموت الدولة عضد ولكن
«السعيد»؟ النبأ هذا إليه وصل وقد الريض الرشيف يصنع فماذا
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أن يفهم كان ولكنه بقليل، عرشة الثالث يجاوز مراهًقا شابٍّا العهد ذلك يف كان
تزال ال السياسية الظروف يرى كان ألنه ألبيه؛ الفرج باب يكون لن الدولة عضد موت
من معاملة يف أبيهم سنة عىل سيجرون الدولة عضد أبناء أن يدرك وكان السواد، حالكة

الرجال. من يصادق أو يعادي كان
األبيات: بهذه أباه يخاطب أن إال يبق فلم

س��اخ��ا4 ع��ه��دك ب��ع��د ال��ط��ود ذا إن أل��وك��ا3 ال��ح��س��ي��ن ع��ن��ي أب��ل��غ��ا
ف��ب��اخ��ا5 ال��خ��ط��وب ض��وءه ع��ك��س��ت ل��ظ��اه اص��ط��ل��ي��ت ال��ذي وال��ش��ه��اب
ف��أن��اخ��ا6 ال��ردى ب��ه خ��وى ض األر ط��ول ت��درع ال��ذي وال��ف��ن��ي��ق
ال��ن��ق��اخ��ا7 ال��زالل ي��ْك��َرُع ف��ب��م��ا راض وه��و ال��ق��ذى م��ورد ت��رد إن
س��م��اخ��ا8 ال��ن��ج��وم أرع��ت وق��د ـ��ق ال��ن��ي��ـ اه��ب��ط��ه��ا ��غ��واء ال��شَّ وال��ُع��ق��اب
أف��راخ��ا دي��ارن��ا ف��ي خ��ل��ف��ت ول��ك��ن ع��نَّ��ا ال��م��ن��ون أع��ج��ل��ت��ه��ا
ش��اخ��ا ك��ان ب��ع��ده��ا م��ن غ��الًم��ا َد ع��ا ب��ه��م ال��زم��اُن ذل��ك وع��ل��ى

هلك، فنيًقا يراه فهو الدولة، عضد مات يوم يقوله أن الرشيف استطاع ما كل هذا
من أفراًخا تركت الُعقاب تلك ألن العواقب: يتخوف ولكنه ساخ، وجبًال هوى، وشهابًا

وشاب. اكتهل كان أن بعد غالًما الزمان بها عاد الجوارح
موت ألن الطوال؛ بالقصائد الشماتة إعالن عن عجز الريض الرشيف أن والواقع

الدولة. صمصام ابنه وقوة العام، الرأي قوة قوتان: به أحاطت الدولة عضد
وقد الحني، ذلك يف البيان أقطاب قالها التي الكلمات فتمثِّلها العام الرأي قوة أما
السجستاني، سليمان أبي عند كنا الدولة عضد وفاة ت صحَّ ملا فقال: التوحيدي لها سجَّ
والعرويض املقداد وابن زحل غالم القاسم وأبو والنوشجاني حاًرضا القوميس وكان
عند العرشة الحكماء قالها التي املشهورة العرش الكلمات فتذاكروا والصيمري واألندليس
يؤثر لكان الكلمات هذه بمثل هذا مجلسكم تفوَّه لو األندليس: فقال اإلسكندر. وفاة

عنكم.
الشخص هذا وزن لقد فأقول: أنا أما عليه. بعثت ما أحسن ما سليمان: أبو فقال
روحه. فخرس فيها الربح طلب أنه وحسبك قيمتها، فوق وأعطاها مثقالها، بغري الدنيا

انتباهه. فهذا بها حلم ومن نومه، فهذا للدنيا استيقظ من الصيمري: وقال
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ينقض كان لقد مثله، عقله يف عاقًال وال غفلته يف غافًال رأيت ما النوشجاني: وقال
غانم. أنه يظن وهو ويغرم مربم، أنه يظن وهو جانبًا

وقال مماته، يف عربة صار ملا حياته، يف معتربًا كان لو إنه أما العرويض: وقال
معال. إىل درجاتها من والنازل سفال، إىل درجاتها يف الصاعد األندليس:

إىل انظر له، جدت عنها راغبًا هزل ومن به، هزلت للدنيا جد من القوميس: وقال
الذي الزاهد الرجل أن أظن ال وإني شأنه، وقع حضيض أي وإىل أمره، انتهى كيف هذا
عنها ورحل شاغرة، الدنيا ترك الذي هذا من ظهريًا وأعز ظهًرا أخف بالشونيزية مات

راحة. وال زاد بال
غلبه ولكن وقوته، نظره بحسن استظهاًرا الشخص هذا ترك ما زحل: غالم وقال

بان. وبمعونته كان، منه ما
الركن هذا زعزعت ريًحا وإن لعظيم، النار هذه أطفأ ماء إن املقداد: ابن وقال

لعصوف.9
تمثيل، أصدق العام الرأي قوة تمثل — الشماتة ظاهرها كان وإن — الكلمات وهذه
حوافر وطئت األرض، ممالك دوخ الذي باإلسكندر شبيًها الدولة عضد يرون كانوا فهم

الرشق. أرباض يف البقاع أمنع خيله
أن استطاع فقد ونصف، سنني خمس غري العراق يملك لم الدولة عضد أن ومع
عواصف صنعت ما ينسيهم وأن والحضارة، بالعلم يشغلهم وأن العراقيني، قلوب يملك

واألموال. باألنفس السنني
عضد بموت التشفي لذة وحرمته الريض الرشيف صدمت التي الثانية القوة أما
يف الرأي صحة من جانب عىل الجديد امللك هذا وكان الدولة. صمصام قوة فهي الدولة،
فلما األمور، له تستقيم أن إىل الدولة عضد أبيه موت الناس عىل أخفى فقد أمره، بداية
كان التي الرضائب إلغاء نفسه الوقت يف وأعلن أبيه موت أعلن أراد ما ذلك من له تم
يف منها التضجر ويتهيبون الرس، يف الناس منها يضج كان رضائب وهي أبوه، فرضها

العالنية.
وأن قبح، إىل قبح من انتقلت إليه بالنسبة الدنيا أن الريض الرشيف رأى وكذلك
البال كاسف وهو العادية شؤونه عىل وأقبل قلبه، ضغائن فأخفى سيطول، أبيه سجن

حزين.
هو آخر ابن الدولة لعضد كان فقد الحسبان: يف يكن لم ما ذلك بعد وقع ولكن
األخبار إليه وصلت فلما بغداد، يف يقيم الخواص من رجل االبن لهذا وكان الدولة، رشف
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إىل وكتب الرجل ذلك بادر موته يخفي الدولة صمصام وأن مات الدولة عضد بأن الرسية
فارس، إىل وسار أمره فكتم بكرمان، يقيم الدولة رشف وكان أبيه. بموت الدولة رشف
العادة به جرت ما لهم وأطلق أوليائه عىل البيعة وأخذ للعزاء وجلس أبيه موت أعلن ثم

العطاء. من
يف الدولة رشف قوة قوتان: العهد لذلك السياسة دنيا يف ظهرت الصورة هذه وعىل

العراق. يف الدولة صمصام وقوة فارس
عادى من يعادي األغلب يف فكان أبيه مذاهب اصطنع فقد الدولة صمصام أما
الرشيد، املتبرص بعني أبيه أعمال إىل نظر فقد الدولة رشف وأما صادق، من ويصادق
من وجماعة هللا عبد أبي وأخيه املوسوي أحمد أبي عن اإلفراج صنع ما بواكري يف وكان
النوائب تطرق وكما اآلمال، خالصهم يف وضعفت االعتقال، بهم طال أن (بعد األرشاف

يرتقب).10 ال حيث من الفرج يأتي فقد يحتسب، ال حيث من
أبيه بنجاة فرًحا بالشعر يهدر اندفع الريض الرشيف بأن خواطركم تحدثكم وهنا
يف فرحه طوى بأنه تعلمون حني مأخذ كل الدهشة منكم تأخذ ثم االعتقال، غياهب من

قليل. غري زمنًا القضية هذه عن وسكت صدره
البليغ؟ السكوت ذلك سبب فما

كل الدولة رشف أخيه من ينقم كان الدولة صمصام أن السادة، أيها ذلك، سبب
الذي الدولة لعضد العقوق من رضبًا املوسوي أحمد أبي عن اإلفراج يرى فكان يشء،
فارس يف املسيطرين لألخوين املرياث أساس الدولة عضد وكان أمالكه، وصادر اعتقله
أبيه عىل الدولة رشف عطف يكون أن خيش الريضقد الرشيف يكون أن بد وال والعراق،
وكذلك العراق، عىل القابض الدولة صمصام وبني أرسته بني الوحشة أسباب من سببًا
وجه من العبوس يزول أن إىل الدولة رشف نحو عواطفه وأخفى أبيه بنجاة رسوره كتم

الزمان.
ثم الدولة، وصمصام الدولة رشف بني متصلة الجفوة كانت السنني تلك خالل ويف
الدولة، صمصام يملك ما أطايب عىل الدولة رشف فأغار ٣٧٦ سنة يف أشده الرش بلغ
دخول بغداد ودخل أخيه عىل وقبض الدولة رشف فانترص الحرب، بينهما وهاجت

الفاتحني.
بغداد، إىل يعود أن املوسوي أحمد أبي حق من صار الدولة صمصام وباندحار
األبناء أبر إال مثله ينظم ال ما ألبيه التوجع يف القصائد من نظم الذي املحبوب ابنه ويرى

اآلباء. أكرم يف
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السادة أيها

التاريخ؟ من الدامية الصفحات بهذه أضجرتكم أتروني
وأستخلص السنني تلك حوادث الراجع كثرية ليايل املصباح تحت عيني أقذيت لقد
املؤرخون، ينتظر ما غري عىل وجهته حني التاريخ ظلمت أظنني وما الصفحات، هذه منها

أسلوب. باحث ولكل فهمت، ما وفهمت دونوا ما دونوا فقد
البؤس أعوام صبغتها التي الرشيف نفسية تعرف إىل بكم أصل أن إال يعنيني وال
القصائد عرشات ينظم أن الرجل لذلك صح كيف تعرفوا أن إال يعنيني ال النجيع، بالدم

الشعراء. من غريه عند الوضوح بهذا نجدها ال خصلة وتلك أبيه. مدح يف
صور من وهو وكيف التاريخ، عن يستقل أن يستطيع ال السادة، أيها األدب، إن

التاريخ؟
عبقرية فيها تفتحت التي األيام ألوان نعرف أن الرسيعة الجولة بهذه استطعنا وقد
الشباب. نرضة يف وهو الكهول بأعني الدنيا يرى كان كيف وفهمنا الريض، الرشيف
حبٍّا أباه أحب فقد باقية، نعمة البؤس أعوام من أفاد الرشيف أن ذلك مع فلنسجل
رنني لها أشعاًرا فيه وينظم موجًعا، تلهًفا عليه يتلهف وصار الناس، بمثله يسمع لم

املفقود. األليف إثر يف الباكية الحمائم إسجاع األسجاع،
البيت: بذلك حلت نكبة إال الرشيف والد اعتقال كان وما

األمالك، صودرت ثم البيت، سيد سجن إذ واحدة، مرة الناس أولئك دنيا ذهبت فقد
القلوب. أقىس يف الشجي تنبت صورة عىل الرزايا وتتابعت

الروح، شاعر القلب، مرهف الحس، رقيق فتى صادفت أنها املأساة تلك يف وزاد
األنني. وترجيع األىس تصوير يجيد حنانًا وتًرا فصريته

املكسب من أهون الكفر يرى كان الفتى ذلك أن البلية تلك نكد من وضاعف
فيما الترصف غري أخيه وأمام أمامه يبق ولم الضنك، إىل التصون فساقه الخسيس:
أمالكها بيع إىل السيدة تلك فاضطر وعنف الدهر قسا وقد الرؤوم، أمهما تملك كانت
بالخالص. زوجها عىل هللا يمن أن إىل الكفاف عيش العزيزين لولديها لتضمن وحليها؛
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السادة أيها

يف صار رجل عىل بالحزن قلوبكم فأغزو املحارضة هذه أكتب وأنا القلم أطبع أن أرد لم
سنني؛ عرش ابن وهو الجيد، الشعر يقل لم صاحبنا أن تعرفوا أن ويكفي التاريخ، ذمة
املقبلة الليايل يف وسرتون الكهول، عقول األطفال يمنح بما طفولته يف رماه الزمن ألن إال

الفؤاد». شيب من الرأس «وشيب العرشين سن يف وهو الشيب، يشكو بدأ أنه

فنقول: أبيه مدح يف الرشيف أشعار نواجه واآلن
إىل تنقسم أبيه مدح يف وأشعاره قصيدة. أربعني من بأكثر أباه مدح الرشيف إن
أبيه تهنئة يف الثانية: والطائفة سجني، وهو ألبيه التوجع يف األوىل: الطائفة طوائف: ثالث
ولكل الزمان. الن أن بعد باألعياد تهنئته يف الثالثة: والطائفة إليه، أمالكه ورد بالخالص
والتفجع، والجزع الحزن تصور األوىل: فالطائفة خصائص: األشعار هذه من طائفة
والثالثة: الناس، عىل الثورة يف الزعاف تفيضبالسم ولكنها االبتسام عليها يغلب والثانية:
يف الشعراء يصنع كما بقصيدة عيد كل يف عليه يدخل فهو امللوك: رداء أبيه عىل تخلع

وامللوك. الخلفاء تحية
األدبية الظاهرة رشح إىل أنظاركم نوجه القصائد هذه تحليل يف ندخل أن وقبل
قصائده يسمى الديوان جامع أن تذكرون فأنتم الريض، الرشيف ديوان يف تجدونها التي
أشياء. «القواذف» تلك من حذف الرشيف أن األحيان أغلب يف ويذكر «قواذف»، القديمة
يف فصلناها التي السياسية الظروف يتذكر من عىل يصعب ال الظاهرة هذه وتعليل
طلبًا هذبت ثم بويه، بني تمس بالتأكيد كانت «القواذف» فتلك املحارضة، هذه صدر

امللوك. أولئك رش من للسالمة
٣٦٩ بني الرشيف نظمها التي األشعار خصائص عىل ننص أن أيًضا وينبغي
الحوادث حولته وقد واالكتئاب، والضجر التربم عليها يغلب كان القصائد فهذه و٣٧٦،

امللوك. بقسوة املنكوبني سيما ال الناس، مصائب عىل يعطف ودود رجل إىل
الديوان جامع يذكر ولم نكبة، به حلت صديق إىل الهمزية قصيدته ذلك شواهد ومن

يقول: نراه إذ سياسية، نكبة أنها نفهم ولكننا النكبة، تلك هي ما

ال��ض��راء11 ل��ه��ا ي��دب وأح��وال ال��ب��ق��اء ي��ق��اوم��ه��ا ال خ��ط��وب
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داء واألي��ام ي��ص��ح وك��ي��ف س��ق��ي��م ب��ه ي��ص��ح ال وده��ر
ف��داء12 ق��ن��ع��وا ل��و األم��وال وف��ي غ��ن��ًم��ا ال��ق��ت��ل ي��رون وأم��الك
ال��ل��ح��اء13 ال��ع��ود ع��ل��ى اس��ت��ول��ى ك��م��ا م��ن��ا ال��ن��ج��ب��اء ع��ل��ى اس��ت��ول��وا ه��م
ض��ي��اء ي��ج��اوره ال ول��ي��ل رح��ي��ل ي��ج��اذب��ه ال م��ق��ام
ت��ش��اء م��ا ال��م��ه��ن��د وي��ع��ط��ي��ك ت��م��ن��ى15 م��ا ال��م��ث��ق��ف س��ي��ق��ط��ع��ك14
م��س��اء وال ي��دوم ص��ب��ح ف��ال ال��ل��ي��ال��ي ب��ه ت��ج��يء م��ا ب��ل��ون��ا

املنكوب. ذلك تعزية يف قوله عند منها نقف الفنون، كثرية قصيدة وهي

ال��وع��اء ي��ح��رزه ال��زاد ك��ري��م ول��ك��ن م��ن��ق��ص��ة ح��ب��س��ت��ك وم��ا
ال��وف��اء وش��ي��م��ت��ن��ا غ��درت إذا ف��ي��ن��ا األي��ام ع��ل��ى ت��ح��زن ف��ال
ال��م��ض��اء ال��ق��ي��م��م ع��ل��ى وي��ط��ل��ق��ه ن��ج��اد ي��ح��ب��س��ه ال��س��ي��ف ف��إن

مسجون. أباه ألن السجن؛ مدح يتكلف أو السجن، يمدح األبيات بهذه وهو
وتجريحه، شتمه عىل اجرتأوا كانوا ناًسا أن عىل الرشيف أشعار تدلنا املدة تلك ويف

يقول: كأن بالسباب، التسلح عن لنفسه صونًا ويتحلم يتجمل فكان

ال��ن��ع��م ع��ل��ى إش��ف��اًق��ا ب��ال��ح��م��د ي��ع��ود رج��ل م��ن واألي��ام ال��ده��ر ي��ط��ل��ب م��ا
ال��ع��دم16 ع��ورة ال��ع��ط��اي��ا ب��س��ت��ر غ��ط��ى م��وع��ده ب��ع��ض األم��ان��ي اق��ت��ض��ت��ه إذا
م��ن��ج��ذم غ��ي��ر ب��إخ��اء ع��ص��م��ت��ه ب��ي��دي م��س��ت��ع��ص��يً��ا م��ع��ص��م��ه م��د م��ن
ال��ك��ل��م م��ن ب��ج��راح رم��وه ول��و ل��وائ��م��ه م��ن م��ن ي��ا أش��ع��ه وم��ن
م��ت��ه��م ال��ل��ح��ظ م��ري��ب ك��ل أج��ف��ان الف��ت��ض��ح��ت ال��غ��ي��ب ح��ج��اب ه��ت��ك��ت ول��و
ال��ج��رم م��ن واس��ت��ح��ي��ا ال��ع��ذر ف��اس��ت��ن��ص��ر ل��ه ص��ب��رت أن��ي س��ب��ن��ي ال��ذي ك��ف��ى
ال��ت��ه��م ع��ل��ى ب��ردي��ه م��ن��اس��ح ك��ان��ت ل��ف��ج��رت��ه غ��ي��ري إذا ع��ف��ي��ف ب��ردي
ف��م��ي17 ه��اج��رات م��ن آم��ن وع��رض��ه ي��دي ح��د خ��اف ع��ص��ان��ي ال��ع��دو إذا
ح��رم إل��ى ت��دن��و ف��اح��ش��ة ف��أي ح��رًم��ا ال��خ��ن��ا ق��ول ع��ل��ى س��م��ع��ي ج��ع��ل��ت
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عىل ندل أن ويكفي الديوان، يف كثرية فهي الشواهد، رسد يف نطيل أن نحب وما
يف يقول وهو إفصاح أبلغ عنها أفصح الرشيف كان وإن التوجيهات، بهذه مالمحها

عباد: بن إسماعيل الصاحب مخاطبة

وم��ح��ت��دا ا وم��ج��دٍّ ف��ض��ًال ل��ه ت��رب��ي ح��ج��ة ع��ش��رة خ��م��س ع��ن س��ن��ه ف��ت��ى
م��ق��ع��دا ال��ف��ض��ل ف��ي اح��ت��ل إال ال��ع��م��ر إل��ى … ال��ف��ض��ائ��ل ك��ه��ل ال��ص��ب��ا ف��ت��ي
م��ن��ج��دا ال��ن��اس م��ن ي��دع��و وال ح��دي��ثً��ا ن��ف��س��ه غ��ي��ر إل��ى ي��ف��ش��ي ال ت��ف��رد
ال��ص��دى ن��ق��ع م��ا ال��غ��دران م��ن ك��ف��ان��ي ق��وت��ه ف��وق ده��ره م��ن ط��ال��بً��ا وال
م��ص��ردا ق��ل��ي��ًال أع��ط��ى م��ا ك��ان وإن ب��م��ائ��ه وج��ه��ي ص��ان ع��ي��ًش��ا س��أح��م��د
م��ف��ردا ك��ن��ت م��ا ال��ن��اس أرض��ي ك��ن��ت ول��و وراح��ة أن��س ال��ن��اس ل��ق��اء وق��ال��وا:

الدالية: هي ألبيه التوجع يف الرشيف قالها قصيدة أول أن فنذكر ونعود

ق��اع��د وال��ج��د ب��اآلم��ال ون��ن��ه��ض م��ع��ان��د وال��زم��ان ال��م��ع��ال��ي ن��ص��اف��ي

فاه التي القاسية العبارة لفح يف وهو نظمها بقليل، العرش فوق وسنه نظمها وقد
قال: فقد الرشيف، والد اعتقل حني الدولة عضد وزير هللا عبد بن املطهر بن املطهر بها

النخرة! بالعظام علينا تدل كم إىل
ولكن طفل شاعر نسج من ألنها ضعيفة؛ القصيدة هذه تكون أن املنتظر وكان

الشعراء. فحول إىل وأضافته الكهول، بعقل الطفل أمدت الحوادث قسوة
فيها عرض وقد النفس، طويل فيها فهو بيتًا، وسبعني ثمانية يف القصيدة هذه تقع
املحظورات، من يومئذ ذلك وكان مرص، يف الفاطميني بعظمة له ولوح العبايس بالخليفة

يقول: كيف وانظروا

ذائ��د ال��ح��ق ج��ان��ب ع��ن ل��ه ول��ي��س ل��س��ان��ه غ��رب ال��ب��غ��ي ي��ع��ي��ر وط��اغ
راق��د ال��ق��ول أن��ي��اب��ه وف��ي ص��م��وتً��ا رددت��ه ح��ت��ى ال��ح��ق ع��ل��ي��ه ش��ن��ن��ت
ع��اض��دا وال��م��ج��د ال��رح��م��ن ون��اص��رك ون��اص��ًرا ع��ض��ًدا ال��ل��ه ب��غ��ي��ر ي��دل
ال��ب��وائ��د ال��ع��ظ��ام ت��ل��ك ن��زه��ت أال ع��ظ��ام��ه ب��ال��ي ال��خ��ي��ر رب ي��ع��ي��ر
وج��اح��د م��ري��ب إال ح��ول��ه وم��ا غ��ن��ي��م��ة ال��ن��ب��ي س��ب رأى ول��ك��ن
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وال��س��واع��د وال��ظ��ب��ا ال��ع��وال��ي ع��ل��ي��ه رف��رت ال��ف��اط��م��ي��ي��ن ب��ي��ن ك��ان ول��و

الحكماء. حديث وعمه أبيه سجن عن الرشيف تحدث القصيدة هذه ويف
قصيدة: منها تاريخ، بال قصائد وهناك

ال��ق��ام��ر ي��د ف��ي ال��ع��ال وس��ه��م ال��ث��ائ��ر ن��ه��زة ال��م��ن��ى رأي��ت

وقصيدة:

وال��ق��ص��ور ال��م��ن��ازل وغ��زالن ال��خ��دور ب��ق��ر ب��ن��ا ذع��رت أم��ا

وقصيدة:

ك��اس��ره ال��ن��اس وأن��ج��ى ن��اظ��ره ال��ق��ل��ب ب��الء

وقصيدة:

وط��ري وال ش��أن��ي م��ن ال��ي��وم ال��ص��ب��ا ل��ي��س ال��خ��م��ر18 ظ��ب��ي��ة ع��ن��ا ل��ح��اظ��ك ش��ي��م��ي

وقصيدة:

م��وس��ى اب��ن ع��زم ك��م��ا واع��زم األذى ع��ل��ى ت��رق��دن ال

وقصيدة:

ي��ف��وا ول��م ال��م��ع��نَّ��ى ال��ق��ل��ب وع��دوا وك��م وأخ��ل��ف��وا ال��خ��ل��ي��ط ب��م��واع��ي��د وف��ى

وقصيدة:

ق��دم وال ال��وغ��ى ف��ي س��اع��د ال ال��ه��م��م ال��ص��وارم وب��ي��ن ب��ي��ن��ي
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وقصيدة:

األزم��ان ب��وائ��ق ف��ي��ه وت��ض��ل ال��م��ل��وان ي��م��ال ع��زم��ي ب��م��ج��ال

وقصيدة:

ال��رح��ل19 م��ع��اق��د إل��ي��ك ت��رم��ي ال��ب��زل م��ن ب��رع��ب��ل��ة ل��ي م��ن

أن يستطيع آنًفا رشحناه ما يتذكر الذي ولكن تاريخ، بال التسع القصائد فهذه
للدرس مجاًال العالية املعلمني دار يف تالميذنا فليجعلها عناء، بال تواريخها يعرف

والتحقيق.
قصيدة: األوىل ،٣٧٤ سنة قصائد ثالث نظم فنراه ننظر ثم

ال��غ��ادي ال��واك��ف ف��ي��ه وان��ح��ل ال��وادي ب��ال��ع��ش��ب اح��ت��ب��ى إذا

قصيدة: والثانية

ب��ال��م��ع��ادر م��س��ت��ن��ص��ًرا ال��م��ج��دال أخ��و ال��م��ق��ادر ع��ف��و ن��ال ش��ف��ي��ع ب��غ��ي��ر

تدمر، بالد من قدومه عند أبيه مع باالجتماع الفرصة سنحت أن بعد نظمها والثالثة
القدوم ذلك تدمر، بالد من الرشيف قدوم هو ما نعرف وال الديوان، جامع يقول كذلك

فارس؟ بالد يف أبيه مع باالجتماع له يسمح الذي
يف فنحن العهد، ذلك يف أباه يرى أن استطاع أنه عىل املوافقة من بأس ال ولكن
القصيدة هذه ويف العراق. يف سلطانه ضعف يشهد بدأ الدولة صمصام وكان ٣٧٤ سنة

فيقول: يتغزل الرشيف فنرى البشاشة، من يشء يظهر

ي��م��ان��ي ال��ص��ب��ي��غ ال��بُ��رَد رق��م ك��م��ا ع��ش��ي��ة ك��لَّ ال��ري��ُح ت��ش��ي��ه وم��اءٍ
ج��ن��ان��ي20 واح��ت��ب��ْل��َن دم��ع��ي ف��أط��ل��ق��ن ج��ن��ب��ات��ه ع��ل��ى ب��غ��زالن م��ررُت
ي��دان ب��ال��ف��راق ل��ي م��ا ع��ش��ي��َة ال��ه��وى ف��ي ال��رف��ي��ق��ي��ن ل��وم21 وع��اج��ل��ن��ي
س��ق��ان��ي ال��ف��راق أن ع��ل��م��ا وم��ا ن��ش��وة ب��ق��ل��ب��ك أح��ي��انً��ا ي��ق��والن
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ال��خ��ف��ق��ان دائ��م ق��ل��بً��ا ��ح ي��م��سِّ ف��تً��ى م��ن ال��م��ف��رِّق ال��ب��ي��ن غ��ادر وك��م
أم��ان ط��ول ب��ع��د ح��ذاٌر وإال أل��ف��ة ب��ع��د ف��رق��ة إال ال��ح��ب وم��ا

القى ما بعض ويذكر األقارب، من خذلوه بمن الرشيف يعرض القصيدة هذه ويف
فيقول: أبيه مدح إىل يميض ثم الخطوب، من

ال��ق��م��ران22 ِع��رن��ي��ن��ه ع��ل��ى ت��الق��ى ك��أن��م��ا َم��َع��دٍّ ُع��ي��ل��ي��ا م��ن وأب��ي��ض
ح��م��ان��ي ب��ال��رم��اح ط��ع��نً��ا رم��ت وإن ح��م��ي��ت��ه ب��ال��ق��ري��ض ط��ع��نً��ا23 رم��ت إذا
ال��ق��دم��ان زلَّ��ِت م��ا إذا وي��م��ض��ي ب��ن��ف��س��ه ال��ج��ب��ان ض��ن إذا ي��ج��ود
ره��ان ل��ي��وم أو ن��زال ل��ي��وم س��رى إن األع��ن��ة ب��ت��ص��ري��ف ب��ص��ي��ر
ال��رج��وان24 ب��ال��م��ات��ح ي��رت��م��ي ك��م��ا م��ص��م��م وه��و األي��ام ب��ه ت��رام��ى
وأب��ان25 ي��ذبُ��ٍل ع��ن ي��ح��دث��ن��ا ك��أنَّ��َم��ا ال��خ��ص��ام ي��وم اح��ت��ب��ى م��ا إذا
ل��ط��ع��ان ع��رض��ًة ال��ع��وال��ي ن��ج��رُّ وإن��م��ا ال��ش��ج��اع أن��ت أح��م��د أب��ا
ح��وان��ي ال��ق��دي��م ال��غ��ل ع��ل��ى ض��ل��وٌع وُف��رَِّج��ْت ف��ي��ك ال��غ��اوون غ��وى ول��م��ا
ال��دب��ران ي��د م��ن ال��ث��ري��ا ن��ج��اء ق��ري��ب��ة وه��ي ال��غ��م��اء م��ن ن��ج��وت
م��ه��ان ش��خ��ص ل��ألي��ام وط��ام��ن ن��ج��وات��ه م��ن ال��ذل غ��ض وغ��ي��رك
وال��ن��زوان ال��ع��ي��ر ب��ي��ن ح��ي��ل ك��م��ا وب��ي��ن��ه ال��م��راد ب��ي��ن األذى وح��ال
ي��ج��ران26 ال��ردى ح��ك��م ع��ل��ى ف��أل��ق��ى رأس��ه ي��ط��م��ح ال��ب��ي��ت ك��ف��ح��ل وك��ان

الدولة عضد اضطهدهم ورجال الرشيف، يعرفهم كان برجال جارح تعريض وهذا
وقد السياسية مذاهبهم من التنصل عىل الحوادث وقهرتهم البأساء، عىل يثبتوا فلم
األموات نظلم أن خشينا ولكنا العهد، ذلك يف العلويني كبار بعض إىل نتعرف أن حاولنا
هائلة شخصية وكان العلوي، الحسن أبو فيه فكرنا من وأول الرباهني، تسنده سبب بال
املوسوي أحمد أبي مع اعتقل وقد امتالك، أقوى وبغداد الكرخ يف الناس جماهري تمتلك
للثروة مبلغ أضخم وهو دينار، مليون الذهب من خزائنه يف فكان أمالكه وصودرت
وعمه، ألبيه توجع حني الريض الرشيف عنه سكت الرجل وهذا الحني، ذلك يف الفردية

بالخالص: لينعم الدولة عضد مع رسية مكاتبات يف دخل بأنه الظن يمكن فهل
يف له كان الرجل ذلك أن نسجل أن ويكفي دليل، عليه يقوم ال الظنون ظن ذلك
التعريض.27 بذلك قصده الرشيف يكون أن املحتمل من وأن مرموق، مكان العهود تلك
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قصيدة: األوىل قصائد، ثالث الرشيف نظم ٣٧٥ سنة ويف

وم��ش��وق ش��ائ��ق ورب��ع��ك إال ال��ن��وق إل��ي��ك ط��رب��ت م��ا دار ي��ا

املدائح. روائع من وهي
قصيدة: والثانية

س��اه��ر ب��ك أن��ه س��ق��ًم��ا وك��ف��اه ال��ن��اظ��ر ه��ذا ال��ع��ب��رات ع��ل��ى وق��ف

رشف صحبة يف فارس من أبوه توجه وقد نظمها ألنه الفرح؛ طالئع من وهي
إىل تخلص ثم بالتشبيب فابتدأها الشعراء مذاهب عىل فيها جرى قصيدة وهي الدولة،

فقال: أبيه مدح

ك��واس��ر ال��ج��ف��ون أن وأري��ت��ه ت��ك��رًم��ا ال��ح��ب��ي��ب وج��ه ع��ن أغ��ض��ي��ت
ال��زاه��ر ال��ح��س��ي��ن وج��ه ف��م��ق��ره��ا ب��ه��ا أرن��و ن��ظ��رة وح��س��ي ل��ي ه��ب
ون��واظ��ر خ��واط��ر إل��ي��ه ج��م��ح��ت ج��ب��ي��ن��ه أه��ل إن أب��ل��ج ف��ل��ث��م
ال��م��اط��ر ال��ع��ري��ض م��رب��ع��ك ف��ي��ب��ل ي��ن��ث��ن��ي ق��ري��ب ف��ع��ن ال��غ��م��ام ق��رب

قصيدة: والثالثة

ال��ع��ق��ارا ال��ه��م��وم س��ل��ب��ت��ن��ا وق��د ال��خ��م��ارا28 ن��ت��ع��اط��ى أن ال��ظ��ل��م م��ن

ضياع عن تعزيتهما يف يقول وفيها شرياز، إىل وعمه أبوه وصل حني نظمها وقد
األمالك:

ال��ي��س��ارا إال ال��ده��ر ح��ارب ف��ال ن��ف��س��ي��ك��م��ا ال��ده��ر س��ال��م إذا
ال��دي��ارا إال ال��ع��ز وع��اودت��م��ا ف��ان��ج��ل��ت ن��ك��ب��ة أص��اب��ت��ك��م��ا
ال��غ��ف��ارا29 ي��رد أن ب��ه أج��در ء ال��ع��ال ع��ل��ي��ن��ا ي��رد وده��ر
ي��س��ارا أو ت��ن��ازع��ه ي��م��ي��نً��ا ال��خ��ط��وب رم��ت��ه م��ن ت��ري��ا أل��م
ال��ع��ث��ارا م��داه م��ن ف��ب��واك��م��ا ال��زم��ان م��ك��ر ف��ي ج��ل��ت��م��ا ل��ئ��ن
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ال��وق��ارا إال ال��خ��رق ي��ن��ك��ث وال ال��ح��ل��ي��م إال ال��ده��ر ي��ق��رع ف��م��ا
ي��م��ارى ال واح��د وش��خ��ص��ك��م��ا ال��ع��دا ف��ي م��ال��ك��م��ا ت��ف��رق

بأيام بغداد دخوله قبل أبيه إىل وأنفذها الشاعر، نظمها مؤرخة غري قصيدة وهناك
وهو وطنه إىل الراجع تحية التحية معنى يعرف كان فهو أصحابه، بعض يد عىل يسرية
متون عىل وهم القادمون بها ليفرح األيام هذه يف التحية برقيات نرسل كما الطريق، يف
أبيه، إىل شوقه تصور قرصها عىل ولكنها الطوال، من ليست القصيدة وهذه البواخر،
ضعيف نبت وهو أبوه تركه كيف يذكر فهو العطوف، الوالد إىل املضيع الطفل شوق

القصيدة: آخر يف فيقول األيام به صنعت ما إىل ويشري

األق��الم30 م��دام��ع ع��ن��ه ف��ب��ك��ي��ن ش��وق��ه ق��ل��ب��ي ع��اد ذك��رت��ك ل��م��ا
ال��ص��م��ص��ام31 إل��ى ن��م��ى ال��غ��رار ذاك وإن��م��ا ف��ط��ل��ت زرًع��ا خ��ل��ف��ت��ن��ي
اإلظ��الم32 ب��م��دارع وت��درع��ت أط��راف��ه��ا م��ن األرض ع��ل��ى أك��دت
ل��س��وام��ي م��س��رًح��ا ف��ي��ه��ا أب��ص��رت ل��ق��ي��ت��ه��ا ك��ي��ف خ��ض��راء وع��ه��دت��ه��ا
اإلع��دام33 م��ن أش��ك��و أن ف��أع��اف واج��د أن��ا م��ا ب��ع��ض وأك��ت��م أش��ك��و

ولكن ٣٧٦ سنة بغداد يف أباه الفتى ويرى االحتجاب، طول بعد البدر يطلع ثم
يف فيتمثله االعتقال، ظلمات منه نالت قد الجسم، هزيل اللون، شاحب رآه رآه؟ كيف
الجليل الشيخ بذلك تعلًقا املايضاملخزن أخيلة وتزيده النعيم، وحال البؤس، حال حالني:

املفلول. الجراز عود وطنه إىل يعود الذي
طفًال، يزال ال كان فقد أباه، رأى حني الفتى ذلك قلب خفق كيف هللا إال يعلم وال
غري يعرفها ال العاصفة والعواطف عنيًفا، لذًعا قلبه تلذع والبيض السود املعاني وكانت

األطفال.
املعاني، من صدره يف جاش ما بعض عىل تدلنا أبيه استقبال يف قصيدته ولكن

يقول: كيف ولننظر

ال��خ��ط��وب ع��ن��ه ت��م��زق وي��وم ال��م��غ��ي��ب إل��ي��ن��ا ه��داه ط��ل��وع
ال��ش��ح��وب ال��ع��رب��ي ح��ل��ي��ة وم��ن ش��اح��بً��ا ص��دره ف��ي ل��ق��ي��ت��ك
ال��ق��ل��وب ال��ع��ي��ون ت��ه��ن��ي وف��ي��ه ال��ص��دور ال��ن��ف��وس ت��م��ج إل��ي��ه
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غ��ري��ب34 أرض ك��ل ف��ي وال��ل��ي��ث ب��ال��ع��ب��اد م��س��ت��أن��ًس��ا ت��ع��زي��ت
ال��ط��ب��ي��ب ي��راد ي��وًم��ا ول��ل��داء ل��ل��ن��ائ��ب��ات ص��ب��رك وأح��رزت
ال��ق��ري��ب ال��ب��ع��ي��د ف��ي��ه��ا ي��ن��دب ر ال��دي��ا أران��ا ي��وًم��ا ال��ل��ه ل��ح��ا
ال��ج��ي��وب ع��ل��ي��ه ت��ش��ق ف��راق ول��ك��ن��ه م��وتً��ا ك��ان وم��ا
ي��ري��ب م��ا ف��ع��ل��ه م��ن ك��ان ف��ق��د ب��ال��زم��ان ت��س��ت��رب ل��م ك��ن��ت ل��ئ��ن
رط��ي��ب ال��م��ع��ال��ي وغ��ص��ن ف��آل ال��ن��ب��ات ذاوي واألم��ر ب��ك رم��ى
ال��ح��ب��ي��ب ع��ص��اك ول��ك��ن أط��اع ال��زم��ان زم��ام ج��ذب��ت ول��م��ا
ال��ل��غ��وب ال��م��ط��ي ف��ي��ك وذل��ل ال��زم��ام ع��ل��ي��ك اس��ت��ط��ال ول��م��ا
ال��غ��روب ال��ب��دور ط��ل��وع ك��ف��ي��ل أن��ه ع��ل��ى ال��ب��ع��اد رج��وت
وج��ي��ب ق��ل��ب ك��ل وف��ي ع��ل��ي��ك دم ج��ف��ن ك��ل وف��ي رح��ل��ت
رب��ي��ب ودم��ع ي��غ��ور ع��زاء دون��ه وم��ن إال ن��ط��ق وال
ي��ؤوب ال م��رت��ح��ل وال��ص��ب��ر ب��اإلي��اب ت��ع��ل��ل��ن��ا وأن��ت
ال��ل��ب��ي��ب ي��س��ر ال أن وأع��ل��م ال��ع��ق��ول ن��ق��ص ف��ي��ك ال��ع��دا وس��ر
رق��ي��ب ع��ل��ي��ه ال��زم��ان أن ال��م��س��ت��غ��ر ال��ح��اس��د ع��ل��م أم��ا
ج��دي��ب رب��ع وال��رب��ع ت��خ��ط��ر ال��س��ح��اب رق��اق ق��دوم ق��دم��ت
ال��ق��ط��وب ح��اج��ب��ي��ه ف��ي ب��ان م��ذ ـ��ك إل��ي��ـ إال ال��ده��ر ض��ح��ك ف��م��ا

يقول: أن إىل

أدي��ب35 وخ��ل��ق ع��ج��ي��ب خ��ل��ق ال��ل��ق��اء ع��ن��د م��ن��ي ل��ح��ي��اك
ال��ق��ض��ي��ب ذاك وأوراق ف��ط��ال م��س��ت��ث��م��ر غ��رس وخ��ل��ف��ت��ن��ي
ال��ك��ئ��ي��ب ال��ف��ؤاد ع��ن��ه��ا ي��ع��ب��ر ال��س��ائ��رات ال��غ��رر ل��ك ذخ��رت
ال��ع��ي��وب إل��ي��ه��ا ت��ت��خ��ط��ى أن ال��ش��اردات م��ن��اق��ب��ك ت��ص��ون
ال��م��س��ت��ث��ي��ب األم��ل ج��اءن��ي إذا ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ألرج��وك وإن��ي

من وكان بويه، بني مدح هو الرشيف: شعر يف جديد لون يظهر السنة تلك ويف
ذاك ولكن شديًدا. بغًضا بويه بني يبغض الفتى ذلك كان لقد الخلفاء. غري يمدح ال قبل

االعتقال. من أباه أنقذ الذي الدولة رشف رأى أن بعد هدأ البغض
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عىل ينص أن ينىس ال ولكنه امللك، ذلك مدح يف جيدة قصيدة ينظم نراه وكذلك
فيقول: املدح سبب

وال��ج��ذل ال��ه��م ط��ل��ي��ق م��ن��ك أدع��وه ب��ه ال��ن��ج��اح أرج��و وال��ذي أب��ي ه��ذا
وال��خ��ول ال��خ��ي��ل ع��ي��ون أق��ر وال ه��م��ت��ه ال��ع��ي��ش ف��ي ان��ف��س��ح��ت م��ا ل��وال
م��ح��ت��ف��ل غ��ي��ر ع��ل��ي��ه��ا ال��زم��ان م��ر ش��اه��ق��ة ص��م��اء ذرى م��ن ح��ط��ط��ت��ه
ال��ط��ول36 م��س��ت��ح��ص��د ع��ادي��ة رش��اء ت��ح��س��ب��ه��ا األرداف ع��ال��ي��ة ت��ل��ع��اء
وال��ق��ل��ل37 ب��األط��واد ال��ب��رق ي��ل��ف��ه��ا ذاه��ب��ة ال��ج��و ف��ي ذوائ��ب��ه��ا ت��ل��ق��ى
وال��ح��ل��ل ال��ح��ل��ي م��ق��ام ع��ل��ي��ه ق��ام��ت ج��ام��ع��ة38 ب��ال��م��ن ط��وق��ت��ه وأن��ت
األم��ل واس��ع ض��ي��ق س��اك��ن وك��ل واس��ع��ة اآلم��ال ف��رأى أوس��ع��ت��ه
وج��ل39 ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ط��رف وك��ان م��ه��ج��ت��ه ال��م��وت ل��ه��وات م��ن ج��ذب��ت
ع��ج��ل ع��ل��ى األخ��رى ال��ي��د ان��ت��ض��ت��ه ث��م ي��د أغ��م��دت��ه ح��س��اًم��ا ك��ان وم��ا
ل��ل��وع��ل40 ال��خ��ي��س إن ال��ل��ي��ث واس��ت��ن��ص��ر م��ن��ص��ل��ت��ا األه��وال ث��غ��ر ب��ه ف��اق��ذف
ب��ال��ع��ل��ل ال��ن��اس ل��ي��رم��ي ال��ع��ل��ي��ل إن ح��اس��ده ق��ول ف��ي��ه ت��ط��ي��ع��ن وال
وال��ب��خ��ل ال��ج��ود ب��ي��ن ي��ق��ط��ع وال��ح��م��د ي��ح��م��ده��ا ك��ان م��ن ب��ت��ك��رم��ة أول��ى
ال��خ��ج��ل ع��ن ي��غ��ن��ي ال��خ��دم��ا ح��م��رة ف��ي م��خ��ب��ره إي��ض��اح م��ن��ظ��ره ك��ف��اك
وال��خ��ط��ل ال��ع��ي رداء ع��ل��ي��ه غ��ط��ى ش��رف وك��م ال��ع��ال��ي ال��ش��رف ت��ح��م��ل

السادة أيها

بغداد، يف أبيه برؤية الدهر له سمح إذ الرشيف، إىل برشى أعظم ٣٧٦ سنة زفت لقد
بعد صودرت التي األمالك رد أهي البرشى؟ تلك هي فما ثانية، برشى هناك ولكن

إذن؟ البرشى تلك هي فما سنني، بعد إال األمالك ترد فلن هيهات، االعتقال؟
ذلك موت يف الرشيف شمت وقد الدولة، عضد وزير هللا عبد بن املطهر موت هي

البيت. أهل عظام النخرات، بالعظام اإلدالل وعربه أباه اعتقل الذي الوزير
ال أنه وهو عذره فللرشيف ميت، يف الشماتة عىل الرشيف تؤاخذوا أن وأعيذكم
املؤرخ موقف املحارضات هذه يف وموقفنا الكالم، بمقامات األيام تبرصه غض فتى يزال
قدم فيه تزل ال أن نتمنى كنا الذي الحادث هذا إىل اإلشارة من بأس فال األدبية، لألفكار

الرشيف.
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هي البيت؟ أهل عظام أهان أن بعد امليت ذلك عظام احرتام يوجب الذي من ولكن
املعصومني. من الرشيف وليس مثلها، سيئة سيئة وجزاء بغلطة، غلطة

تمزيق لرجوته الريض الرشيف رأيت كنت ولو الشماتة، تلك أنكرت أني الحق ويف
وهل فيه، وقع مما أقبح يف لوقعت مكانه كنت لو فلعيل يدري ومن القصيدة! هذه

عقول؟ للشعراء
قال: امليت بذلك التعريض إىل وصل فلما أبيه، بمدح القصيدة تلك الرشيف ابتدأ

ال��رق��اد41 ق��راع م��ن ال��ع��ي��ن وج��ل ف��أم��س��ى ع��ن��ه ل��وي��ت وج��ب��ان
ال��ق��ت��اد ش��وك ال��ن��اظ��ري��ن ع��ل��ى ـ��ه ج��ف��ن��ي��ـ أه��داب ك��أن م��س��ت��ط��ي��ًرا
ب��ال��وداد ب��غ��ض��ة وج��ازاك ـ��د ال��ع��ه��ـ خ��ان��ك م��ن اإلل��ه أق��ال ال
ب��اإلغ��م��اد ت��ص��ان وال��م��واض��ي ذل ح��ب��س��ك أن ب��ال��ع��ج��ز ظ��ن
ال��ن��ج��اد ط��وي��ل ال��ظ��ب��ا ب��ت��ل��ك ن ك��ا وق��د ذراه م��ن ال��ده��ر ق��ص��ر
ال��ع��ب��اد أع��ز م��ن ك��ان وق��د ـ��ه ع��ط��ف��ي ب��ع��دك ال��زم��ان وأذل
ب��األض��داد األش��ك��ال ت��ل��ذ ال ول��ك��ن ذئ��بً��ا وك��ان ل��ي��ثً��ا ك��ن��ت
ال��ت��م��ادي ع��ل��ي��ه ج��ن��ى ح��ت��ى ـ��ام األي��ـ ع��ل��ى ج��ن��اه ب��م��ا وت��م��ادى
ب��األح��واد م��ن ي��ك��ن ل��م أن ب��ع��د ل��ل��م��ن��اي��ا ب��ه ك��ف��ه س��م��ح��ت
ب��األج��داد42 ي��ع��ان ال م��ا م��ال اآل وف��ي ي��ط��ول ال��م��دى أن ظ��ن
واألك��ب��اد ال��ق��ل��وب ب��رد ـ��داء األع��ـ م��ن ال��ن��ف��وس ت��درك ه��ك��ذا
األج��س��اد ف��ي األرواح ح��ب��س��ي ب��ع��د ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��د ي��ه��ون ح��ب��س ك��ل
األح��ق��اد ع��ل��ى م��زورة ـ��ش��اء واألح��ـ ت��م��ن��ي��ت م��ا وت��دارك��ت
ال��ع��ه��اد43 ق��ط��ر ب��ع��د ال��س��ي��ل إن��م��ا ك��الٍّ ت��درك وس��وف ب��ع��ًض��ا ن��ل��ت

السادة أيها

يشء، كل فارس من بعودته ينل لم أباه بأن يرصح الرشيف ترون األخري البيت هذا يف
وكانت الرسمية األعمال منه ضاعت أشياء، املوسوي أحمد أبي من ضاعت فقد حق، وهذا
املظالم، يف والنظر الحج، وإمارة الطالبيني، نقابة وهي الترشيف، مظاهر أعظم من
منذ أطفاله منها وحرم صودرت التي األمالك وهي للرزق، األساسية املوارد منه وضاعت

سنني.
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فلم الظروف طاولتها وإنما بغداد، إىل بعودته إليه تعد فلم الرسمية األعمال أما
طرب نشوة املوسوي أحمد أبي إىل املناصب تلك لرجوع وكان ،٣٨٠ سنة يف إال تعد

يقول: فاندفع الريض الرشيف خواطر يف الشعر أخيلة لها رقصت

ت��زي��د ك��ي��ف ال��غ��ر ال��م��ع��ال��ي وإل��ى ت��ع��ود ك��ي��ف األي��ام إل��ى ان��ظ��ر
ع��ود وأورق ظ��م��آن ف��ارت��اح ع��ط��ف��ه وع��اود ن��ب��ا ال��زم��ان وإل��ى
ي��م��ي��د44 ال��ج��ن��ان ح��م��ر ف��ت��رك��ن��ه ب��غ��ي��ظ��ه ال��ع��دو ع��ل��ى ط��ل��ع��ن ن��ع��م
غ��ي��د وال��ل��ي��ال��ي غ��ض ف��ال��ع��ي��ش ش��ب��اب��ه��ا م��اء األي��ام ع��اود ق��د
ج��دي��د ال��ع��الء ف��ي وج��د ي��م��ض��ي م��ق��ب��ل ك��األس��ن��ة ع��ز إق��ب��ال
ال��م��ع��ق��ود ال��س��ؤدد ع��ل��ي��ه ي��ث��ن��ي ه��اش��م ذؤاب��ة م��ن ألب��ل��ج وع��ال
ق��ع��ود األم��ور ع��ل��ى وم��ق��ارع��وه ط��ال��بً��ا وأدرك م��ط��ل��وبً��ا ف��ات ق��د
وع��دي��د ال��ع��ال ف��ي ع��راض ع��دد ل��ه ط��م��ح��ت وق��د ع��ي��ون��ه��م خ��س��أت
ع��م��ود ال��ض��الل ع��م��د م��ن وان��دق م��ظ��ل��م غ��ي ان��ج��اب إال ص��ال م��ا
وال��ج��ود ال��ن��دى وآس��ي��ه��ا ت��ص��م��ى ع��زم��ة ف��ال��ج��راح��ة وي��ج��رح ي��أس��و
ووع��ي��د ص��ادق ووع��د أب��ًدا ع��دوه ي��ط��رق��ان وص��ف��ح س��ط��و
وج��دود م��ق��ادر ت��ق��ي��ه ل��ي��ثً��ا رم��ي��ت��م ال��ع��الء ف��ي ب��اع أي ع��ن
س��دي��د ال��ع��دو ق��ل��ب إل��ى س��ه��م ن��زع��ه وف��ارق س��ه��ام��ك��م ط��اش��ت
ح��س��ود ال��غ��ل��ي��ل ن��ق��ع ف��م��ا ص��ع��ًدا س��ع��ي��ه��م س��ع��ي��ك ف��ات ل��م��ا ح��س��دوك
ي��ج��ود45 ال��غ��زي��ر وع��ارض��ه��ا ت��س��ري وري��ح��ه��ا ت��ل��وح ب��وائ��ج��ه��ا ورأوا
وح��ق��ود ض��غ��ائ��ن ال��ض��ل��وع ب��ي��ن وح��ط��م��ت إل��ي��ك ب��ه��ا ال��زم��ان ع��ج��ل
ف��ك��ي��دوا ال��م��راد أع��ط��وا وم��ا ك��ادوا م��خ��ب��ر ي��ق��ول: أن أخ��ش��ى ك��ن��ت ق��د
ب��ع��ي��د46 ب��ال��ع��ق��وق ف��ك��ل ظ��ن��ن ب��ه��م ن��زع��ت أق��ارب ي��ق��ال: أن أو
وق��ي��دوا ال��زم��ام48 م��ل��ك إذ وأالن ف��ع��اودوا ف��ج��ان��ب��وه ال��ع��ود47 س��ئ��ل��وا
ال��ت��ف��ن��ي��د49 م��ق��ام��ه ي��ق��وم ع��ض��بً��ا ت��ن��ت��ض��ي ال أن م��ن��ك األل��ي��ة ل��وال
ي��زي��د ال��زب��ي��ر اب��ن ي��وم س��ن م��ا م��ل��وم غ��ي��ر األق��وام ف��ي ل��س��ن��ن��ت
ال��س��ود50 وال��ج��اه ال��م��وارن ت��ل��ك وان��ج��ل��ت ال��ض��غ��ائ��ن أص��ح��رت ال��ي��وم
وئ��ي��د51 ول��ل��ق��ل��وب ال��س��ب��اق ع��ن��ف وخ��ل��ف��ه��م إل��ي��ك ع��ص��بً��ا وت��راج��ع��وا
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ح��دي��د52 وه��و ال��ع��ض��ب ي��ن��ال ال م��ا م��ن��ه��م ص��ف��ح��ك ي��ن��ال ف��س��وف ف��اص��ف��ح

األبيات رواية عن سكتنا وقد والقوة، السالسة من عظيم جانب عىل قصيدة وهي
هذه ألن األقارب؛ عىل الثورة عن تعرب التي األبيات وأثبتنا املناصب، تلك برجوع الخاصة

األقرباء. يخاطب وهو رشاسته يف السبب عن نبحث حني بعد، فيما ستنفعنا األبيات

٣٨٦ سنة يف جزء منها سريد ولكن التفجع، عليها فسيطول صودرت التي األمالك أما
املسلوبة أمالكه انتظار يف سيظل املوسوي أحمد أبا أن ذلك ومعنى ،٣٩٦ سنة يف وجزء

بالذهاب. عينيه نور عىل الزمن ويقيض الشيخوخة، تضعفه أن إىل
فقد األمالك، تلك برجوع الرشيف فرح لنعلل الحزينة العبارة بهذه نعرب وإنما
إال شيخوخته تسرت وال الرزق، مسالك إىل السبيل يعرف ال ضعيًفا شيًخا أباه يرى كان

األمالك. تلك برجوع
برد أباه هنا الرشيف أن ذكر فقد الديوان، جامع فيه وقع خطأ إىل نشري وهنا
نظمها التي بالقصيدة العبارة هذه تقرن أن والصواب ،٣٨٦ سنة يف بأرسها إليه أمالكه

.٣٩٦ سنة
دالية. والثانية عينيه األوىل األمالك: تلك برد التهنئة يف قصيدتان إذن فعندنا

وبليته الوثاب، عزمه عن الرشيف فيها تحدث جزلة قصيدة فهي العينية أما
فقال: أبية إىل الخطاب وجه ثم باألعداء،

واج��ت��م��اع ف��راق م��ن وح��س��ب��ك ال��ل��ي��ال��ي ت��ج��دده م��ا ل��ي��ه��ن��ك
ال��م��ض��اع وال��م��ال األم��الك م��ن ح��ف��ًظ��ا ع��ل��ي��ك ال��زم��ان رد وم��ا
ال��ض��ي��اع53 أم ال��ض��ي��اع أدي��وان غ��ص��ب وه��ي ق��ب��ل��ك ال��ن��اس ت��م��اري
ب��ق��اع ق��رق��رة ف��ق��ع وك��ان��ت م��روض��ات ي��دي��ك ف��ي وع��ادت
س��اٍع وه��و غ��ي��رك ال��ب��ع��ض ون��ال واٍن وأن��ت اش��ت��ه��ي��ت ب��م��ا ظ��ف��رت
ن��اٍع ال��خ��ل��ق ف��ي ب��ش��ي��ره ك��أنَّ ��ع��ات م��ف��جَّ وال��ق��ل��وب ي��ب��ش��ر
ب��ال��ق��راع54 األح��اظ��ي ك��ل وال ب��األم��ان��ي ال��م��واه��ب ك��ل وم��ا
ال��ط��ب��اع م��خ��ت��ل��ف ال��ن��اس وب��ع��ض ط��ب��ٌع ال��ع��ز ب��ل��وغ ف��ي ل��ك��لِّ
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فقال: الدولة رشف مكرمة يسجل أن إىل املقام ساقه وقد

ش��ج��اع أب��ي ي��م��ي��ن ت��ح��ام��ت��ه س��ي��ًف��ا م��ن��ك ال��ف��وارس أب��و أج��ار
ب��ص��اع ص��اًع��ا األذى ويُ��ق��ِرُض��ك ال��رزاي��ا ي��ن��ازع��ك م��ن ل��ك ف��ًدى
األف��اع��ي أن��ي��اب ب��غ��ي��ظ ع��ل��ي��ك ال��ض��واري األس��د أن��ام��ل يَ��َع��ضُّ
واع غ��ي��ر س��م��ًع��ا ع��ل��ي��ك وع��اج واٍن غ��ي��ر َط��رٍف ب��ل��ح��ظ رع��اك
ل��ل��م��ص��اع55 ت��ص��دَّى وق��د َف��ُس��لَّ ج��ب��اٌن أغ��م��ده ال��س��ي��ف ف��ك��ن��ت
ت��راع وال األم��ور ف��ي ��ر وش��مِّ رق��ي��ب ب��ال ال��ع��الءَ ِرِد أالن1
ال��ي��ف��اع م��ن َخ��رَّ ال��ص��خ��ر ف��ذاك األع��ادي ق��ع��ق��ع��ة ي��غ��ررك وال
ل��ل��م��راع��ي ال��رع��ي��ة وج��ه��زت ال��رع��اي��ا ت��ل��ك ت��راج��ع��ت أالن1
ال��س��ب��اع أض��الع ب��ي��ن تُ��َق��ل��ب ق��ل��وب م��ن أم��ن��ع ال��س��رب وع��اد

مرقصة: قصيدة فهي الرائية وأما

ال��ب��ش��ي��ر ع��ن��وان وال��ب��ش��ر ال��ض��م��ي��ر ع��ن ال��ل��س��ان ن��ط��ق
وال��ن��ف��ور ال��ت��ق��ل��ق��ل ع��ن ب ال��ق��ل��و أع��ف��ي��ت أآلن
ال��م��س��ت��ن��ي��ر ال��ص��ب��اح َوَض��ح ع��ن ال��ظ��ل��م��اء وان��ج��اب��ت
ال��س��ف��ور إل��ى اس��ت��راح إال م��ل��ث��ٍم ي��وم ط��ال م��ا
ال��خ��ط��ي��ر ال��م��ل��ك ف��م ع��ن ِم��ِع ب��ال��م��س��ا ت��ش��ب��ث َخ��بَ��ٌر
ل��ل��ج��ري��ر56 ال��م��ط��ي��ة ذُلُّ ال��ِع��َدا أع��ن��اق وأَذَلَّ
ال��م��ش��ي��ر ي��د وت��س��ت��ط��ي��ل ـ��ب ال��خ��ط��ي��ـ ق��ول ب��ه ي��س��م��و
ال��زف��ي��ر ع��ل��ى ب��ال��ح��ن��ي��ن ـ��ذف ت��ق��ـ األع��داء وض��م��ائ��ر
وال��ن��ح��ور ال��س��وال��ف ف��ي ك��ض ت��ر ال��ع��ب��رات وس��واب��ق

املرقص. النسق هذا عىل وكلها طويلة وهي

أآلن. من: مخففة 1
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السادة أيها

عىل ننص أن ويكفي أباه، يمدح وهو الرشيف مسايرة يف الحوادث برتتيب أكتفي هنا إىل
بأن خليًقا أباه يرى كان فهو سياسية، داللة له باألعياد أبيه تهنئة من سنغفله ما أن
موسم كل يف تصاغ التي الدورية التهنئة وأريد والخلفاء، امللوك يهنأ كما باألعياد يهنأ

السلطان. وعنوان الرياسة شارة بالتأكيد وهي تخلف، بال
يرجع الديوان يف مبثوثة وهي أبيه، مدح يف الرشيف قصائد من الجانب هذا أترك

يشاء. من منكم إليها
املوسوي. أحمد ألبي االجتماعية املنزلة بيان يف قيمة لها قصائد إىل أشري ثم

،٣٨٠ سنة يف والشيعة السنة بني الفتنة تالىف املوسوي بأن الرشيف ديوان ويشهد
املفسدين. الزعماء من يكن ولم املصلحني، الزعماء من كان ذلك عىل فهو

جانب، من مشئوًما كان خالف وهو العراق، يف قديم والشيعة السنة بني والخالف
ألنه ميمونًا وكان يقتتالن؛ جيشني إىل العراق قسم ألنه مشؤوًما كان جانب؛ من وميمونًا
وربما واآلراء، املذاهب بأصول اإلسالمية األمم أعرف من وجعلهم الجدل العراقيني علم
التصنيف أمد ألنه العربية؛ اللغة حياة يف سببًا كان الخالف هذا بأن أرصح أن يل جاز
مزايا وللرش النفع، بأجزل والنثر الشعر عىل وعاد والحيوية، القوة من بفنون والتأليف

األحيان. بعض يف
يشحذ مقبول جدل إىل ويحوله يرعاه من إىل حاجة يف كان الخالف هذا ولكن
فيحقن املصلح موقف مرة يقف أن املوسوي أحمد أبو استطاع وقد والعقل، الذهن به
تذكرنا إذا النبيل املوقف هذا قيمة وتظهر املتخاصمني. لإلخوان السالمة ويغنم الدماء،
رجًما هذا تقول وما خارجية، دسائس تؤرثه كانت والشيعة السنة بني الخالف أن
الثاني للنصف السيايس الوضع دراسة يف التعمق بعد الحقيقة هذه عرفنا وإنما بالظن،
ما يبرص الذي املحنك السيايس موقف كان املوسوي أحمد أبي فموقف الرابع، القرن من

والحتوف. املعاطب من األكمة وراء
فقال: الصالح املوقف ذلك ابنه سجل وقد

ال��ج��وان��ب م��دل��ه��م ال��ن��واح��ي م��دي��د ج��ران��ه أل��ق��ى ال��زوراء ع��ل��ى وخ��ط��ب
ال��ج��ن��ادب ن��زو ال��ج��و ج��ن��ب��ات إل��ى ش��راره��ا ي��ن��زو ح��م��راء وأض��رم��ه��ا
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ال��م��ت��راك��ب ال��ع��ارض غ��ي��م ان��ج��اب ك��م��ا ج��ل��وت��ه ح��ت��ى ال��ح��زم ع��ل��ي��ه س��ل��ل��ت
ب��غ��ال��ب ال��ق��ض��اء ك��ان وم��ا غ��ل��ب��ت ت��ح��ت��ه أن��ك األع��داء ع��ل��م وق��د
وال��ج��ن��ائ��ب57 ال��ص��ب��ا ف��ي ب��اق اآلن إل��ى دوي��ه ي��وًم��ا ب��غ��داد ع��ن وأق��ش��ع��ت
ال��ذوائ��ب ب��ال��دم��اء ف��ي��ه��ا وخ��ن��دق س��وره��ا ب��ال��ج��م��اج��م ُع��لِّ��ي ول��والك

تكون أن يكره فهو بغداد: عىل الرشيف عطف تمثل األبيات هذه أن تالحظون وأنتم
دماء. مسايل

حر كان أنه والظاهر املذهبية، للعصبية الرعاية قليل كان الرشيف أن والواقع
التي باألنوار عقله ليمد اإلسالمية؛ املذاهب جميع يدرس كان فقد بعيد: حد إىل العقل
يف الشافعي مذهب أن مع معروف، الشافعي بمذهب واهتمامه الفقهاء، اختالف يرسلها

املرصيني. من أنصاره كان وإنما العراق، يف أقوياء أنصار له يكن لم العهد ذلك

بهاء امللكني: بني لإلصالح فارس إىل سافر املسوي أحمد أبا بأن أيًضا الديوان ويشهد
والفاريس. البغدادي العسكرين: بني واإلصالح الدولة، وصمصام الدولة

القليل، بالفضل ذلك وليس الجروح، لتضميد يرَجى كان الرجل هذا أن ذلك ومعنى
الشقاق. ذلك فواجع من التاريخ دون ما يراجع من إال الفضل هذا قيمة يعرف وال

:٣٨٧ سنة رمضان يف نظمها قصيدة من الرشيف يقول هذا ويف

رج��ح��ا58 ب��ه م��ق��دار م��ال إن وك��ان ق��واع��ده ��ت خ��فَّ ل��م ال��ط��ود ع��ن س��ائ��ل
رزح��ا59 وال أع��ي��ا ف��م��ا وح��م��ل��وه ش��ك��ي��م��ت��ه الن��ت ف��م��ا ج��رب��وه ق��د
ل��م��ح��ا م��ا ب��ع��د ج��ل��ي ال��ق��ط��ام��ي م��ر ف��ش��اف��ه��ه األق��ص��ى ال��غ��رض ب��ه رم��وا
وم��ط��رح��ا ع��ن��ا م��ن��ب��ذًا ب��ع��ده ي��ا خ��رم��ة60 أج��ب��ال إل��ى ال��ع��راق م��ن
رب��ح��ا وق��د ال��ع��ظ��م��ى ال��ص��ف��ق��ة ع��ل��ى ي��ض��م��م ب��ه ال��ي��دي��ن ش��د ال��ذي ال��م��ل��وم ل��ي��س
ن��زح��ا وق��د ال��دان��ي ذك��ره ن��أى وال ف��ض��ائ��ل��ه ت��غ��م��د ف��ل��م أغ��م��دوه إن

ابنه فرثاه سنة، وتسعون سبع وسنه املوسوي أحمد أبو مات ٤٠٠ سنة ويف
وصفه يف قوله منها نذكر الجياد، الطوال من وهي بيتًا، وثمانني تسعة بلغت بقصيدة

البيان: ورصانة الشجاعة بقوة
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ي��ج��زم ل��م م��ن ب��ه��ن ال��م��غ��ار خ��ب��ط ش��زبً��ا61 ال��م��غ��ي��رة ل��ل��خ��ي��ل أن��ع��اك
ب��م��ق��دم62 م��ؤخ��ًرا ي��ل��ف ف��م��ض��ى ق��ان��ص م��ن ن��ب��أة أوج��س ك��ال��س��رب
ال��ف��م إل��ى ال��ب��ن��ان ف��ي��ه ي��ه��ت��دي ال ب��ن��ق��ع��ه63 ل��ل��ع��ي��ون م��ق��ذ وال��ي��وم
وم��س��ه��م64 م��ع��ض��د ب��ي��ن ف��ي��ه��ن ب��روده ال��ك��الم ع��رض وم��ق��اوم
ال��م��ق��رم65 ال��ف��ن��ي��ق ش��ق��ش��ق��ة ل��ه��دي��ر وس��ل��م��وا ال��م��ت��ش��دق��ون ل��ه��ا أغ��ض��ى
ل��م وال ب��ك��ي��ف ال ال��ن��وائ��ب ع��ن��د ض��رورة ال��ع��ق��ول ت��ق��ب��ل��ه ب��ال��رأي

السادة أيها

لتصحيح الفرصة جاءت وقد واملعري، الريض بني الخصومة عن سلف فيما كم حدثنا
هللا أعزه الراوي، طه األستاذ سعادة الكريم للصديق التصحيح هذا يف والفضل ذلك،
تشهد وهي املوسوي، أحمد أبا املعري بها بكى التي املاثورة املرثية إىل نبهنا فقد ورعاه،
يف يقم لم وهو ٤٠٠ سنة إىل املرتىض وأخيه الريض مع صفاء عىل كان املعري بأن
ينىس أن ا جدٍّ املستبعد من إن الراوي: طه األستاذ ويقول قليل، غري ذلك بعد بغداد
تتبدد وبذلك املتنبي، عىل عطفه بسبب املعري إىل فيسيئان املرثية هذه وأخوه الرشيف
كتابه يف حسني طه الدكتور سعادة عليها واعتمد األدب مؤرخو ذكرها التي الشبهة

املعري: مرثيه ومطلع العالء».66 أبي «ذكرى القيم

ال��م��س��ت��اف68 وع��ن��ب��ر ال��م��س��ي��ف م��ال ك��ف��اف67 ال��ح��ادث��ات ف��ل��ي��ت أودى

الرشيفني: عىل الثناء يف يقول وفيها

ب��خ��اف ل��ي��س وال��ظ��ل��م��اء ال��ص��ب��ح ف��ي س��ن��اه��م��ا ك��وك��ب��ي��ن ف��ي��ن��ا أب��ق��ي��ت
وع��ف��اف ب��س��ؤدد م��ت��أل��ق��ي��ن أرت��ع��ا ال��م��ك��ارم وف��ي م��ت��أن��ق��ي��ن
اإلس��داف ف��ي ق��م��ري��ن ب��ل اإلج��داء ف��ي م��ط��ري��ن ب��ل اإلرداء ف��ي ق��دري��ن
دي��اف69 أه��ل م��ث��ل ال��ف��ص��اح��ة ن��ط��ق��ا ك��ل��م��ا ن��ج��د ف��أه��ل ال��ع��الء رزق��ا
وت��ص��اف ب��ت��ن��اص��ف ال��ع��ال خ��ط��ط وت��ق��اس��م��ا ال��م��رت��ض��ى ال��رض��يُّ س��اوى
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يقول: ختامها ويف

ع��ج��اف70 م��س��ن��ت��ي��ن ح��م��ول��ة م��ن��ي أت��ت��ك��م��ا ال��ق��ري��ض س��رح ل��ك��ي ي��ا
وال��خ��ذراف71 ال��ق��الم ع��ن ت��خ��ب��ر ت��س��ل وإن ال��ل��ج��ي��ن ال��ورق ت��ع��رف ال
م��ئ��ن��اف72 روض��ة ح��س��ن ال ح��س��نً��ا ب��ه��ارة أق��ل أه��دي ال��ذي وأن��ا
ال��ع��اف��ي73 ط��ري��ق أس��ل��ك ول��م ب��ك��م��ا س��ام��يً��ا ال��ت��ش��رف ط��رق ف��ي أوض��ع��ت

صربي إسماعيل يرثي وهو القصيدة هذه عارض شوقي أن إىل نشري أن ويحسن
يقول: إذ الحكمة غاية شوقي بلغ وقد هللا، رحمة عليهما —

س��الف ب��س��اط أم ع��رس ل��ي��ل أم ن��ائ��م أرؤي��ا دن��ي��ا ي��ا أن��ت م��ا
زع��اف ن��ق��ي��ع ح��واش��ي��ه م��س��ت أن��ه إال ال��ري��ح��ان ن��ع��م��اؤك

حرضية بني نوازن بأن املوطن هذا يف يسمح ال فوائد من فيه ما عىل واالستطراد
الرشيف، بولد املتصلة الشؤون من الحد هذا عند فلنقف العالء، أبي وبدوية شوقي

غناء. أي غناء سلف وفيما

هوامش

ال ونحن التفضيل، أفعل مجرى (أسود) كلمة تجري أن عىل بعضهم اعرتض (1)
التفضيل أفعل قيود بعض من تحللوا الشعراء من كثريًا ألن االعرتاض؛ هذا إىل نلتفت

للتخفيف. طلبًا
ص٣٧. ج٣ األمم تجارب يف مسكويه ابن عبارة (2)

املالكة. ومثلها الرسالة، األلوك: (3)
انخسف. وساخ: الجبل. الطود: (4)

برد. باخ: (5)
به. سقط وخوى: يركب. وال أهله عىل لكرامته يؤذي ال املكرم الفحل الفنيق: (6)

الصايف. العذب البارد املاء غراب: وزن عىل والنقاخ يعب. يكرع: (7)
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بالطول األسنان نبت املختلفة والشغواء: الجوارح. من طائر بالضم العقاب (8)
يف موضع أرفع بالكرس والنِّيق العقاب، عىل تطلق وهي والخروج، والدخول والقرص

االرتفاع. والسماخ: الجبل.
«كيف ومنها: ص٨ ج٩ األثري ابن يف كاملة وهي العرش، تبلغ لم هنا الكلمات (9)
لعربة ذلك يف إن تقيك؟ جنة دونه اتخذت وهال فيك؟ نفذ حتى األمر هذا كيد عن غفلت

للمستبرصين». آلية وإنك للمعتربين،
إليه أرسل حني قال وإنه حسن، شعر له كان الدولة عضد إن األثري: ابن ويقول

األمان: ويطلب بختيار مساعدته عن يعتذر حمدان بن تغلب أبو

ص��ارم��ا ي��ب��غ��ي وك��ان األم��ان ي��ب��غ��ي خ��ن��اق��ه ض��ي��ق وط��ن��ت ح��ي��ن أأف��اق
رواغ��م��ا األف��وف ت��دع ن��اج��ي��ة ع��ض��دي��ة ع��زي��م��ة ف��ألرك��ب��ن

ص٨١. ج٣ األمم تجارب يف مسكويه ابن عبارة (10)
االستخفاء. بالفتح: الرضاء (11)

امللوك. األمالك: (12)
القرش. اللحاء: (13)

الرمح. واملثقف: اإلعطاء. وهو اإلقطاع من (14)
للتخفيف. التاءين إحدى بحذف تتمنى تمنى: (15)

الفقر. وهو العني بضم العدم (16)
لسانه يصون ال ألنه لسانه؛ يخاف ال ولكنه سيفه. يخاف العدو أن املعنى (17)

االغتياب. عن
وغريه. شجر من دارك ما بالتحريك الخمر (18)

بازل جمع والبزل النشاط. لفرط إال كذلك تكون وال الرعناء، الناقة الرعبلة: (19)
سنني. تسع بلغ الذي وهو

تحريف. وهو املعجمة بالخاء (اختبلن) الديوان يف (20)
أثبتناه. ما والصواب (يوم) الديوان يف (21)

األنف. هو بالكرس العرنني (22)
طعنًا». رام «إذا أقرأ: أن أحب (23)

البرش. ناحية وهو الرجا مثنى الرجوان: (24)
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جبالن. وأبان: يذبل (25)
منحره. إىل مذبحه من البعري عنق مقدم بالكرس: الجران (26)

الكتاب. ذيل يف يؤيده الذي الشاهد وسنثبت صحيح، الفرض أن لنا ظهر (27)
الخمر. صداع بالضم: الخمار (28)
املال. به يراد بالضم: الغفار (29)

ومنه شعره يف أحيانًا يقع وهذا الفاعل، وبني النسوة نون بني الرشيف جمع (30)
قوله: أيًضا

ال��خ��واف��ي؟ ب��ه ق��ع��دن إن ت��ح��ام��ل ج��ن��اح م��ن ال��ق��وادم ت��ع��ن��ي ف��م��ا

السيف. حد الغني بكرس الغرار (31)
وصلبت. غلظت األرض أكدت (32)

الفقر. اإلعدام: (33)
األمثال. مجرى يجر الثاني الشطر (34)

اكتمل وعقله نما جسمه أن يريد بضمها، والثاني الخاء بفتح األول الخلق (35)
طفًال. تركه أبوه وكان

املتني. واملستحصد الحبل والرشاء عالية، تلعاه: (36)
القمة. وهي بالضم قلة جمع القلل: (37)

الطوق. الجامعة: (38)
الحلق. عىل املرشفة اللحمة وهي لهاة جمع اللهوات: (39)

والخيس الصقيل السيف واملتصلت. الفتحة، وهي بالضم ثغرة جمع الثغر: (40)
الجبل. تيس والوعل األسد، موضع بالكرس

قاتله. إذا مقارعة قارعه مصدر بالكرس القراع (41)
الحظ. وهو بالفتح جد جمع األجداد: (42)

الوسمي. مطر أول وهو عهد جمع العهاد (43)
غضبًا. توقد إذا الرجل حمر قولهم: من القلب، مكوي الجنان: حمر (44)

الداهية. وهي بائجة جمع البوائج (45)
التهمة. وهي بالكرس ظنة جمع الظنن (46)

الصلح. به يراد بالضم العواد (47)
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(الزمان). الديوان يف (48)
السيف. والعضب: اليمني. األلية: (49)

األنف. وهو مارن جمع واملوارن انكشفت. أصحرت: (50)
الشديد. العايل الصوت هنا واملراد البعري، هدير األصل يف الوئيد (51)

قاطع. حديد: (52)
جمع الضاد بكرس والضياع ضائع، فهو يضيع ضاع من الضاد بفتح الضياع (53)

املغلة. واألرض العقار وهي بالفتح ضيعة
القتال. بالكرس القراع: (54)

املضاربة. بالكرس املصاع (55)
املطية. به تخطم الحبل الجرير: (56)

الجنوب. وريح الصبا ريح واملراد جنوب، جمع والجنائب الصاد، بفتح الصبا (57)
األركان. والقواعد: الجبل، الطود، (58)

هزاًال. أو إعياء، وسقط، ضعف رزح: (59)
فارس. أرض يف موضع سكرة وزن عىل خرمة (60)

الضامر. وهو شازب جمع الشزب (61)
الكالب. صوت أو الخفي، الصوت النبأة: (62)
أيًضا. العثري وهو الحرب غبار النقع: (63)

الربد واملسهم: العضد. موضع يف علم له ثوب واملعضد مقام. جمع املقاوم (64)
املخطط.

للفحل. وصف واملقرم يركب. فال أهله عىل يكرم الفحل الفتيق (65)
كتابه يف أعاد وقد إليه. يسرتح فلم حسني طه الدكتور عىل الرأي هذا عرضنا (66)
طه األستاذ رأي أن مع العالء» أبي «ذكرى كتابه يف أثبته ما سجنه» يف العالء أبي «مع
أن البعيد فمن املوسوي، موت قبل وقعت كانت إن فالحادثة الوضوح: كل واضح الراوي
ألن معقول؛ غري موته بعد ووقوعها الكبري، ابنه يد عىل داره يف أهني وقد العالء أبو يرثيه
يلقى فال العالء، أبي كرامة يراعيا أن الرشيفني عىل يفرض للموسوي العالء أبي رثاء
لم الحادثة تلك أن الراوي طه األستاذ رأي ويؤيد … عهد عندهما له ضيف وهو الهوان

ياقوت. قبل مؤلف عنها يتحدث
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أي: األذى. لكف اسًما الشاعر جعله الكرس، عىل مبني معدول اسم كفاف: (67)
من الزند» سقط رشح «انظر برشها خريها ويقوم بعًضا بعضها يكف الحادثات ليت

ج٢. ٧٦
الشم. وهو االستياف من واملستاف ماله. ذهب إذا الرجل أساف من املسيف (68)

فيه. فصاحة ال نبط موضع الدال بكرس دياف (69)
املهازيل. والعجاف الجدب، أي: السنة، أصابتهم الذين املسنتون (70)

الورق واللجني البادية، نبات من الحمض من رضبان والخذارف القالم (71)
القصيدة أن واملعنى األمصار، أهل علوفة من وهو املرضوض بالنوى املخلوط املدقوق

حرضية. ال بدوية
قبل. من ترع لم التي الروضة بضمتني واألنف املئناف (72)

املعروف. طالب والعايف: أرسعت، أوضعت: (73)
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بني صالتالرشيفالريضبخلفاء
العباس

السادة أيها

بها تحدث سياسية معضلة أعظم يف ستفصل ولكنها كثريًا، أشقتني الليلة محارضة إن
أجزم وأكاد اإلسالمية الخالفة عرش لتبوء تساميه وهي الرشيف: لرتجمة عرضوا من
يكون أن يرسهم الذين األدباء إال يجسمه ولم شعراء، خيال إال يكن لم املطمح هذا بأن
مؤرخي نرى ولذلك واملأمون؛ الرشيد عرش إىل ويتسامى املعايل إىل يتطلع زميل لهم

مدفون.1 بكنز ظفروا كأنهم متهللني فرحني املسألة هذه إىل يشريون األدب
ال أني ويكفي ا، جدٍّ سيئة كانت الرشيف فيها عاش التي الظروف أن والحق
ذلك يف بغداد به تضطرب كانت ما بالتفصيل أذكر أن السنني مئات بعد اليوم أستطيع
جيل. إىل جيل من أثقالها الناس حمل عقابيل تركت العجاف السنني تلك ألن العهد؛

إسحاق أبو هو الخالفة طلب عىل الرشيف شجعوا من أشهر أن تعرفون وأنتم
يعينه أن الرشيف يملك فال الحال وسوء الفقر يشكو الصابي كان ذلك ومع الصابي،

الناس. عن فقره ويسرت يتجمل كان وإنما الصابي من أفق كان الرشيف ألن بيشء؛
يصبح بحيث السيايس، النظام قلب يف جديٍّا يفكر ال الحال تلك مثل يف يعيش والذي

والفارسية. العربية األقطار عىل يسيطر الذي السيد وهو
الرشيف بدأ متى لنعرف العهد، ذلك يف الخالفة حال تصوير من بأس ال أنه عىل

اليائسني. انرصاف عنها انرصف ومتى األمنية، تلك يداعب
يمكن وما والقادر، والطائع املطيع هم: الخلفاء، من ثالثة عهود يف الرشيف عاش

حساب. له يحسب ال طفًال كان ألنه املطيع؛ عهد يف أليامه نلتفت أن
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فيه كانت عهد وهو ٣٨١ سنة إىل ٣٦٣ سنة من استمر الذي الطائع عهد إىل ننتقل
صورة الخليفة وكان العراق، عىل املسيطرين هم كانوا الديلم ألن وهمية؛ قوة الخالفة
البويهيون وكان الخلفاء، تحرتم قلوبها أعماق يف الجماهري كانت إذ األحكام بها يجيزون

األهواء. لعواطف تجنبًا الصورة تلك استبقاء من بأًسا يرون ال
من الحرمان إىل اطمأنوا قد كانوا الرابع القرن يف الخلفاء بأن يشهد والتاريخ
فيه نص إال مرسوًما بها يصدر الخليفة يكن لم الحج إمارة حتى التنفيذية، السلطة
مرسوًما املطيع الخليفة لسان عىل الصابي كتب فقد ويسود، يحكم الذي امللك اسم عىل

الكلمات: هذه فيه جاءت الحج بإمارة

سريتك محمود فيها له فبان الطالبيني، عىل النقابة املؤمنني أمري قلَّدك وملا
حق أن املؤمنني أمري رأى رسيرتك، سالمة عىل يدل ما أفعالك من وظهر
يزيدك أن النجاح، طائر فيها له وأجرى الصالح، فيها هللا عوَّده التي العادة
— الحسني أبو الدولة معز فأنهى وامتنانًا، إنعاًما يألوك وال وإحسانًا، فضًال
تقليد وإيثار العراقني، من الشاخصة الحجيج رفاق أمر — حياطته هللا أحسن
واألحداث الحرب وتوليك حمايتها، يف عليك واالعتماد الحرمني، إىل تسيريها
عند ووقع الصواب، كفايته هللا توىلَّ الحسني أبي الدولة معز رأي فوافق فيها،

واإليجاب. القبول موقع املؤمنني أمري

يملك يكن لم ألنه البويهي؛ األمري اسم عىل ينص الديني املرسوم هذا يف فالخليفة
ذلك. غري

جاء الطائع، لسان عىل كتب منشور وهي العبارة، هذه من أرصح عبارة وهناك
البويهيني. برعاية إال تسلم وال تصح ال اإلمامة أن فيه

لرسد موجب ال ولكن أقول، ما تؤيد كثرية شواهد الصابي رسائل من أخرجت وقد
«تجارب كتاب عىل منكم اطلع والذي به، ومسلم منه، مفروغ أمر فهذا الشواهد، تلك
يكن ولم والرتك، الفرس بني للعراك مرسًحا إال يكن لم الرابع القرن أن يرى األمم»

الحياة. هامش عىل يعيشون كانوا فكأنهم االستطراد، باب من إال يذكرون الخلفاء
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ألنه واألتراك؛ للديلم الوالء بمظهر الظهور عىل حريًصا كان الرشيف إن برصاحة: ولنقل
فتحدث الكوفة، إىل مرة سافر وقد هؤالء أو ألولئك يكون أن إما األمر أن يعرف كان
فيها مدح بقصيدة الشبهة نفى بغداد إىل رجع فلما مرص، إىل التوجه عىل عزم أنه ناس
الصدق، عنارص من القصيدة تلك يف ما هللا إال يعلم وال األتراك، إىل وتودد بويه بني
يف بغداد يف يعيش وهو السياسة من الرجل يصطنعه أن يجب كان ما عىل شاهد ولكنها

يقول: كيف واسمعوا الرابع، القرن من الثاني النصف

ال��وردا2 األس��د ي��ع��ج��ز م��ا ي��ج��ش��م��ن��ي ج��اذب ل��ل��م��ط��ام��ع ي��وم ك��ل أف��ي
ا3 ل��دَّ أل��س��ن��ة ل��ألي��ام أج��ادل م��ط��ال��ب��ي دون ج��ادل��ت إذا ك��أن��ي
ع��ق��دا4 ت��ح��ك��م��ه��ا ل��ل��ده��ر ي��د وخ��ل��ف��ي وأن��ث��ن��ي ال��ن��ائ��ب��ات ع��ق��ود أح��ل
ا س��دَّ أب��ت��غ��ي م��ا دون أم��ام��ي رأي��ت ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��س��د ن��ف��ذت م��ا إذا
ت��ن��دى أي��م��ان��ه��م ال��زوراء ع��ل��ى ح��ل��وًال ح��ل��وم��ه��م5 رزانً��ا أم��الًك��ا أت��رك
ص��ل��دا7 ق��ل��ًال أو األن��ي��اب م��ؤل��ل��ة آج��م��ي��ة6 م��ن��ه��م ت��ل��ق��ى ك��أن��ك
ع��ب��دا ل��ه��م ي��ك��ون أن ي��أب��ى ال��ح��ر وال ي��ع��ت��ف��ي��ه��م8 أن ال��ج��ب��ار ي��أن��ف وال
ال��م��ج��دا وال م��ن��ه��م ال��ع��ل��ي��اء ن��ع��دم ف��ال ل��ع��ل��ة م��ن��ه��م ال��ج��ود ع��دم��ن��ا م��ا إذا
س��ع��دا ون��غ��ل��ب��ه��ا ن��وًرا ف��ن��ب��ه��ره��ا ب��وج��وه��ه��م ال��دج��ى أق��م��ار ن��ح��اس��ن
ال��ج��ردا9 رك��ب��وا إذا ج��نٍّ��ا وت��ح��س��ب��ه��م ال��ن��دى ب��ذل��وا إذا غ��ي��ًدا ت��خ��ال��ه��م

يقول: أن إىل

ف��ق��دا ل��والك��م ل��ل��خ��ل��ق ن��ش��ت��ك��ي وال غ��ي��رك��م ال��ن��اس ن��رى م��ا ب��وي��ه أآل
ش��ه��دا وأم��رارك��م ع��زٍّا وإذالل��ك��م ا ج��دٍّ وم��ط��ل��ك��م ج��وًدا م��ن��ع��ك��م ن��رى
وق��دا غ��ي��رك��م ع��ن��د األم��ان��ي وب��رد ردى غ��ي��رك��م ع��ن��د ال��ل��ي��ال��ي وع��ي��ش
ال��ج��ع��دا وال��ك��أل ال��م��ط��م��ور ال��وادي ب��ه��ا ن��ج��د ل��م األرض ن��ازل��ي ت��ك��ون��وا ل��م إذا
م��ع��دى أو ل��ل��م��ط��ال��ب م��ج��اًزا وج��دت دون��ك��م ش��ئ��ت م��ت��ى أن��ي أرى وك��ن��ت
م��غ��دى10 وال ل��ألم��ان��ي م��راح م��ن وال ب��الدك��م ع��ن م��ط��ل��ع م��ن أر ف��ل��م
ا ب��دَّ م��ن��ك��م ي��رى ال ن��زي��ل رج��وع إل��ي��ك��م رج��ع��ت ق��د ب��زم��ام��ي خ��ذوا
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ح��م��دا وال ال��رج��ال ت��ج��اري��ب إل��ي��ك��م ف��ي��ردن��ي ع��ن��ك��م ذه��ابً��ا أري��د

أو للمطيع مباًرشا إيذاءً تكن لم مرص عىل الفاطميني سيطرة أن الواضح ومن
لغة نرى ولهذا والعراق؛ فارس عىل يسيطرون من إىل موجهة طعنة كانت وإن الطائع،
«صاحب تسميه وإنما مرص» «صاحب الفاطمي الخليفة تسمي ال العهد ذلك يف املرشق

إيحاء! كله تعبري وهو املغرب»
وإخالص، بصدق يمدحه فكان بالطائع، األنس كل أنس الرشيف إن فنقول: ونعود
الرشيف فيه رأى فقد االستضعاف، أشد البويهيون يستضعفه خليفة كان الطائع أن ومع

العباس. بني مجد من البقية هو عربيٍّا رجًال
الرشيف عواطف صدق يف يشكك أن أراد الحيل الحسني عبد األستاذ أن أذكر وهنا
يخاطب أنه جيًدا يفهم كان الرشيف أن أرى ذلك، غري أرى وأنا الطائع، يمدح وهو
عند تقف كانت العهد ذلك يف الرشيف مطامع أن وأرى األحوال، فساد من بالرغم خليفة
الظن حسن يف اإلرساف فمن سنني، منذ الدولة عضد صادرها التي أبيه أمالك اسرتداد

العهد. ذلك يف الخالفة يطلب كان إنه يقال: أن الرشيف بعزيمة
الطائع نحو عواطفه أن عىل النص فيكفي الرشيف، تمجيد من بد يكن لم فإن

الحسني. عبد األستاذ أراد ما بخالف الرياء، شوائب من خالصة كانت
عىل اطمأن أن بعد إال تبدأ لم للطائع الرشيف مدائح أن عىل ننص أن الواجب ومن
قصيدة فأقدم ،٣٧٣ سنة بعد أي: بغداد، إىل رجوعه وقرب االعتقال، من أبيه خالص

فقال: املدح إىل تخلص ثم أعداءه فيها ذم التي الحائية هي بها مدحه

ال��ري��اح م��ن ب��ال��ن��س��ي��م ون��ت��ح��ف ال��غ��وادي م��ن ب��ال��زالل ن��ع��لِّ��ل
ال��ط��م��اح إل��ى ال��رج��ال ع��ران��ي��ن ت��س��م��و ح��ي��ث ال��خ��ل��ي��ف��ة وح��اورن��ا
م��ب��اح م��ال ف��ي م��ن��ه ون��رت��ع م��ص��ونً��ا ل��ه ب��ال��ث��ن��اء ن��وج��ه
ال��م��زاح م��أم��ون ال��ج��د م��ه��ي��ب ال��ع��ط��اي��ا م��ن ال��ي��دي��ن وس��ي��ال11
ال��م��راح12 س��ن��ن ع��ل��ى ط��ل��ًق��ا م��ض��ى ي��دي��ه ن��دى ال��م��الم اب��ت��در إذا
ال��رزاح13 ال��م��ع��ب��دة ه��ذي ذرى س��ي��ري أذال ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر
وال��ض��واح��ي14 األم��اع��ز ع��ل��ى ي��م��وج ب��ح��ًرا إل��ي��ك ال��م��ط��ي خ��اض ف��ك��م
وارت��ي��اح األم��ان��ي ف��ي وه��م ب��ال��م��ع��ال��ي غ��رام م��ن ل��ك وك��م

132



العباس بني بخلفاء الريض الرشيف صالت

ال��ن��واح��ي15 م��ن ي��ط��ل��ع��ن ع��واب��س ال��م��ن��اي��ا ب��ه��ا ت��ش��ن وأي��ام
ب��م��س��ت��ب��اح ل��ي��س ال��ن��ع��م��اء م��ن ظ��ال ع��ن��ك ال��م��ه��ي��م��ن ن��ق��ل: ف��ال

بعد فقال وورق، وثياب بها خصه تكرمه عىل وشكره الطائع مدح ٣٧٦ سنة ويف
أبيات:

ال��م��ف��ض��ل ال��ج��واد ع��ل��ى ن��زل��ت أم��ل��ي ل��ي أض��اف ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر وإذا
م��ع��ق��ل��ي ي��ط��اول م��ا ح��ت��ى وع��ل��وت م��ط��ل��ب��ي أم��ج��ج ال��م��ي��م��ون ب��ال��ط��ائ��ع
أع��ص��ل16 ب��ن��اب ب��ه��ا غ��وارب��ه��ا أدم��ى م��راح��ه ال��خ��ط��وب ع��رت إذا ق��رم
ي��وغ��ل ل��م س��رى إذا ال��ج��ب��ان أن وع��ل��م��ه ال��ع��دو خ��ل��ف م��ت��وغ��ل
ال��م��ن��ص��ل ب��ح��د ل��ه��ا ال��ت��راث ق��س��م غ��ن��ي��م��ة ال��رج��ال ت��ن��اف��ل��ت وإذا
ل��ي��ذب��ل17 ب��ال��ش��ن��ان ت��ق��ع��ق��ع ج��اءت ك��أن��م��ا ال��خ��ط��وب ل��ه��ج��ه��ج��ة ث��ب��ت
ال��م��ت��وك��ل ون��ع��م��ة األم��ي��ن ح��س��ن ف��ي ال��م��ن��ص��ور وه��م��ة ال��رش��ي��د رأي
وت��ط��ول ت��ط��اول ب��ك��ل ذه��ب��وا ان��ت��م��وا إذا ال��ذي��ن ال��غ��ر آب��اؤك
أول ع��ن آخ��ر ي��خ��ب��ر س��وف أن وع��ل��م��ه��م ال��ق��رون درج ك��م��ا درج��وا
م��وص��ل18 غ��ي��ر ال��ع��ب��اس م��ن ط��وًال أش��ي��اخ��ه ت��ج��اذب��ت إل��ي��ك ن��س��ب
أل��ي��ل ل��ي��ل ق��ع��ر ي��خ��ب��ط وس��واك زم��ام��ه��ا ي��دي��ك ف��ي ال��خ��الف��ة ه��ذي
ي��ذه��ل ل��م س��اب��ق ال��ع��ج��اج��ة خ��ل��ع وإن��م��ا األن��ام دون أح��رزت��ه��ا
ال��م��ت��أم��ل ن��اظ��ر ت��م��أل ك��ال��ش��م��س ن��ب��وي��ة غ��رة ب��وج��ه��ك ط��ل��ع��ت

فقال: للطائع أمره الرشيف فيها أسلم طويلة قصيدة وهي

ال��م��ع��ض��ل ل��ل��ع��ظ��ي��م ال��م��ع��ظ��م ي��رَج��ى وإن��م��ا ال��خ��ط��ي��ر ل��ألم��ر أرج��وك
ع��ل م��ن ال��ن��واظ��ر ت��س��ت��ل��ب ق��ع��س��اه غ��اي��ة ع��زك غ��ل��واء م��ن وأروم
ب��ال��م��س��ح��ل19 ش��ق��ه��ا ي��ل��ع��ب ش��ق��اء ف��راوغ��ت ال��ج��ب��ان م��ن��ك رام��ه��ا ك��م
ال��ن��زل ال��خ��ط��وب ع��ادي��ة ف��ت��ردد وت��ن��ث��ن��ي ال��ح��اس��دي��ن ق��ل��وب ت��دم��ي
ال��ج��دول ف��ي ن��ف��س��ه ي��ج��م��ع ك��ال��م��اء ت��ق��ل��ب��ي ف��ي��ه ف��ض��اق ال��زم��ان ض��اق
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ال��م��ح��ف��ل ف��ي م��ج��ده وي��ن��س��ب ش��رًف��ا ي��ن��ت��م��ي ع��الئ��ك إل��ى ال��ح��س��ي��ن ه��ذا

وهذه طالب، أبي بن عيل بن الحسني ال أبوه، هو هنا والحسني القصيدة، آخر إىل
املعروف. من فنونًا أبيه إىل أسدى الطائع بأن يؤمن كان الرشيف أن يف رصيحة القصيدة
مرات، خمس مدحه فقد والطائع: الريض بني الخصب أعوام من ٣٧٧ سنة وكانت
بها الرشيف نفض قصيدة وهي الصوم، بقدوم األوىل رمضان، شهر يف مرتان منها

يقول: إذ دهره، بها وشكا همومه،

م��الل20 ال��ص��دي��ق ف��ي ش��يء ف��أك��ث��ر م��دة األخ��الء وج��رب��ت ب��ل��وت
وص��ال أح��ب م��م��ن غ��رن��ي وال ت��م��ل��ق أود م��م��ن راق��ن��ي وم��ا
ح��ال ب��ك ن��ب��ت أو م��ال ق��ل إذا أب��اع��د إال األدن��ون ص��ح��ب��ك وم��ا
ش��م��ال ال��وف��اء ي��ع��اط��ي��ه��ا ي��م��ي��نً��ا ل��ي ول��ي��ت أرت��ض��ي��ه ب��خ��ل ل��ي وم��ن
م��ن��ال ال��ب��ع��ي��د ال��ن��ج��م م��ن وأي��ن ش��ه��وة ك��ل إل��ى ال��دن��ي��ا ب��ي ت��م��ي��ل
م��ال وال��ت��ق��ن��ع ع��ف��اف��ي م��ن ول��ي ث��روت��ي ال��ن��وائ��ب أي��دي وت��س��ل��ب��ن��ي
ب��الل21 ل��ل��غ��ل��ي��ل وص��ب��ري رج��ع��ت غ��ل��ة ال��ق��ل��ب وف��ي م��اء ع��زن��ي إذا
آل ع��ن��دي ال��م��اء وك��ل ت��رابً��ا ج��وع��ة س��د خ��ال م��ا زاد ك��ل أرى
زوال ي��ن��ال م��ا ع��ق��ب��ى ك��ان إذا ي��ف��وت��ه م��ا ع��ل��ى ي��أس��ى ال وم��ث��ل��ي
ع��ج��ال ال��م��ن��ون داع��ي إل��ى ف��ن��ح��ن ل��م��ن��ي��ة ع��رض��ة خ��ل��ق��ن��ا ك��أن��ا
ث��ق��ال ال��م��م��ات ح��ل إذا ع��ل��ي��ن��ا وب��ط��ون��ه ال��ث��رى ظ��ه��ر ع��ل��ى ن��خ��ف
ون��ص��ال أع��م��ارن��ا إل��ى ت��ه��اوى أس��ن��ة إال األي��ام ن��وب وم��ا
ج��ب��ال ال��ت��راب ف��ي م��ن��ا وأث��ب��ت ب��ه��ائ��م ال��ح��ي��اة ف��ي م��ن��ا وأن��ع��م
م��ق��ال ع��ل��ي ل��ل��ب��اغ��ي ف��ي وال ال��ع��دا م��ن ق��ري��ب ع��رض��ي ال ال��م��رء أن��ا
ن��ب��ال ال��ع��داة وأق��وال ي��ص��اب ال��ف��ت��ي م��ن ع��ض��و خ��ي��ر إال ال��ع��رض وم��ا
ت��ق��ال ك��ي��ف ال��ع��وراء ع��ن س��أل��ت ج��اه��ل ح��ق��ي ي��رع ل��م ف��إن وق��ور

إنه املقدمات؟ هذه يف رأيكم ما ولكن طيبًا، مدًحا ذلك بعد الطائع سيمدح وهو
وخشونة الفقر قسوة أمامه ويشكو نفسه بذات إيل فيفيض األنس كل بالطائع يأنس

الزمان.
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منصبًا: أعطني سيقول: وإنما ماًال، أعطني يقول: لن مدحه إىل يصل حني وهو

ق��ت��ال ي��ط��ول أن إال س��ل��م ف��ال ب��ف��ت��ك��ة ع��ن��ي األع��داء ط��م��ع أزل
ح��الل ال��غ��ادري��ن دم��اء وإن م��ب��اح��ة ال��ن��اك��ث��ي��ن ن��ف��وس ف��إن
م��ص��ال22 ق��ع��دت أن ل��ل��ع��وال��ي وال ن��اص��ر غ��ي��رك ل��ل��س��ي��ف ف��م��ا وش��م��ر
وأن��ال23 ال��ق��ن��ا ب��أط��راف أن��ال ع��ج��اج��ه ش��اح��ب ب��ي��وم ل��ي وم��ن
وخ��ال ع��ل��ي��ه ع��م وي��غ��ب��ط��ن��ي دون��ه ال��ن��اس ي��ق��ع��د م��راًدا أردن��ي
م��ح��ال24 ال��ع��داة أق��وال ف��أك��ث��ر ي��ق��ول��ه م��ا ح��اس��د م��ن ت��س��م��ع��ن وال

بني من أصوله ومدح فمدحه باملهرجان هنأه نفسه الشهر ويف القصيدة، آخر إىل
العباس:

ج��ذل وق��ل��ب��ه وي��خ��وض��ه��ن ط��ل��ق ووج��ه��ه ال��خ��ط��وب ي��ل��ق��ى
ال��ع��س��ل ط��ع��م��ه م��وه ك��ال��س��م ح��م��ي��ت��ه ب��ش��اش��ت��ه ت��خ��ف��ي
ع��ط��ل��وا وم��ن ض��رب��وا ل��م��ن ح��ل��يٍّ��ا س��ي��وف��ه��م ك��ان��ت م��ع��ش��ر م��ن
ق��ت��ل��وا25 ال��ذي ي��ح��ي��ون وال��ذك��ر س��ل��ب��وا ال��ذي ي��ك��س��ون ب��ال��ف��خ��ر
وج��ل ط��غ��ى إذا وال��م��س��ت��ج��ار أم��ل غ��ال إذا ال��ج��واد أن��ت

يقول: إذ أبيه عن الطائع محبة ورث بأنه يرصح القصيدة هذه ويف

ال��ع��ذل وال ي��ردع��ه ال��ل��وم ال ف��ت��ى ه��واك ف��ي ال��م��ج��رد إن
ش��غ��ل ل��ه م��ا ب��غ��ي��رك ق��ل��ب أض��ل��ع��ه ف��ب��ي��ن ال��ح��س��ي��ن م��ث��ل

تجمع وهي خليفة يخاطب أنه يعرف شاعر تهنئة الفطر، بعيد هنأه أيام وبعد
هو يهمنا والذي تعريض، أعنف الطائع بخصوم فيها عرض وقد والجزالة، العذوبة بني

اآلتي: الشاهد

ال��م��واع��ي��د ع��ط��اي��اي ت��ك��ون وأن ط��م��ع ع��ل��ى أب��ق��ى أن م��ج��دك أع��ي��ذ
م��ورود ال��ورد وذاك ق��ل��ب ظ��م��آن ل��ق��ائ��ك��م ع��ن ب��ع��ي��ًدا أع��ي��ش وأن
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م��م��دود ل��ق��ي��اه إل��ى رج��اي وال أش��اه��ده ال ح��ب��ي��بً��ا أح��ب ل��ي م��ا
ال��غ��ي��د26 ال��خ��رَّد أق��ل ل��ل��رج��ال ي��ا ل��ه وص��ال ال ف��ي��م��ن ال��ق��ل��ب وأت��ع��ب
األغ��اري��د ت��ف��ن��ى أن ق��ب��ل ف��س��ق��ن��ي ب��ح��اج��ت��ه أظ��ف��ر ول��م ش��ع��ري أك��ث��رت

ذلك ظهر من بقي ولد آخر وكان املقتدر بن إسحاق بن عمر يف عزاه شهر وبعد
واألمثال. الحكم فيها تكثر قصيدة وهي الخليفة،

أك��ول ال��رج��ال ألع��م��ار ش��رٌب وال��ردى ال��ع��ي��ش م��ن ن��روى أن ن��ؤم��ل
خ��م��ول ال��ذل��ي��ل ي��ن��ج��ي وال ف��ي��ب��ق��ى ت��ع��زز ال��ع��زي��ز ي��غ��ن��ي م��ا وه��ي��ه��ات
م��ق��ي��ل ال��ق��ب��ور أح��ش��اء غ��ي��ر وه��ل ل��ج��ن��وب��ن��ا ال��ك��رى ف��ي م��ق��ي��ل ن��ق��ول:
ي��ط��ول ال��ق��ص��ي��ر ال��ع��م��ر ال ف��ه��م��ك وط��ول��ه ال��ب��ق��اء ح��ب ف��ي ال��ف��ك��ر دع
ق��ل��ي��ل ال��زم��ان ف��ي م��ق��ام ف��ك��ل ك��ث��رة ال��ع��ي��ش م��ن ت��ع��ط��ي أن ت��رُج وال
س��ي��زول ي��زل ل��م ظ��الٍّ أن درى ح��ق��ي��ق��ة ب��ع��ي��ن ال��دن��ي��ا ن��ظ��ر وم��ن
وط��ل��ول ب��ع��ده��م دي��ار وت��ب��ك��ى رج��ع��ة غ��ي��ر إل��ى أظ��ع��ان ت��ش��ي��ع
س��ب��ي��ل ال��ع��زاء ح��س��ن إل��ى ف��ل��ي��س ص��ب��ره ع��ون ال��ف��ت��ى ع��ق��ل ي��ك��ن ل��م إذا
ع��ق��ول ال��رج��ال ف��ي ش��يء ف��أض��ي��ع ع��اق��ل وال��ده��ر األق��دار ج��ه��ل وإن
خ��ل��ي��ل س��اله أم خ��ل��ي��ل ب��ك��اه ال��ث��رى ع��ان��ق وق��د ي��ع��ل��م ل��م م��ات وم��ن

أحوال من األموات يعرف فيما يرتاب كان الريض الرشيف بأن يشهد البيت وهذا
األحياء

وأي العتاب فيها وطاب التشبيب فيها طاب قوية بقصيدة عاتبه نفسه العام ويف
الحرار: األنفاس هذه من أعنف تشبيب

م��اض��ي��ا ك��ان م��ا األي��ام ت��رج��ع وه��ل ع��ب��رة ال��وج��د م��ن ت��ث��ن��ي ه��ل خ��ل��ي��ل��ي
ال��ل��ي��ال��ي��ا وج��ر أي��اًم��ا وراءك ف��خ��ل��ه ال��ح��ب��ي��ب ت��س��ل��ي أن ش��ئ��ت إذا
س��ال��ي��ا ال��ح��ب ت��ارك ع��ف��ي��ًف��ا ول��ي��س ل��وع��ة ال��وج��د م��ن ق��ل��ب��ي وف��ي أع��ف
آب��ي��ا ك��ان م��ن ال��ذل وف��ات أب��ي��ت ع��واط��ف ل��ل��ح��ب��ي��ب ع��ط��ف��ت��ن��ي إذا
ال��ق��واف��ي��ا ال��غ��رام ط��ول ع��ل��ى وي��ن��ش��ي ص��ب��اب��ة ال��ري��اح ي��س��ت��ن��ش��ي وغ��ي��ري
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وال��ع��وال��ي��ا ال��ظ��ب��ا س��ل��ط��ت ال��ن��اس م��ن ل��ق��ي��ت��ه ل��و م��ا األح��ب��اب م��ن وأل��ق��ى
راض��ي��ا ال��ق��ل��ب غ��ادر ح��بٍّ��ا ول��ك��ن ب��ذل��ة رض��ي��ت أن��ي ت��ح��س��ب��وا ف��ال
ج��اري��ا ك��ان م��ا ال��دم��ع أن��ه��ي وول��ي��ت داب��ق27 ي��وم ودع��ت��ه م��ن ال��ل��ه رع��ى
خ��اف��ي��ا ق��ل��ب ي��ا ت��خ��ف��ي��ه م��ا ك��ل وم��ا ذك��رت��ه إذا أن��ف��اس��ي وأك��ت��م
األم��اق��ي��ا ط��ل��ع��ن م��ا دم��وع وع��ن��دي ال��ح��ش��ا م��ن ت��رق��ى م��ا زف��ي��ر ف��ع��ن��دي
ب��اك��ي��ا ك��ن��ت إن ال��دم��ع ع��ن��دي ق��ل وق��د ف��راق��ه ك��ره��ت م��م��ن م��ض��ى م��ا م��ض��ى
ت��ائ��ي��ا ال��ق��ل��ب ب��ه ي��غ��ري ال��ذي وك��ان ح��اض��ًرا ك��ن��ت إذا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر وال

قال: ثم املدح أجزل مدحه الطائع عتاب إىل وصل وملا

ت��الق��ي��ا ال أن األي��ام وت��ع��ل��م��ن��ي ول��ي��ل��ة ي��وًم��ا ال��ن��ف��س أم��ن��ي ك��م إل��ى
دوائ��ي��ا ن��اًس��ا أن ل��و ج��وى ع��ل��ي��ل زف��رة ك��ل ع��ل��ى م��وق��وف أن��ا وك��م
ص��اديً��ا وأص��ب��ح م��اء ل��ي وي��ع��رض ع��ازبً��ا28 وأص��ب��ح روًض��ا ل��ي أي��س��ن��ح
األع��ادي��ا إل��يَّ ج��راًرا ك��ن��ت وإن ب��ق��ان��ع — أراك أن إال — أن��ا وم��ا
م��ق��ام��ي��ا وي��ه��وى ق��رب��ي إل��ى ي��ت��وق وك��ل��ه��م ط��رٍّا ال��ن��اس إل��ي��ك ت��رك��ت
م��رادي��ا م��ن��ك أع��ط ل��م وإن إل��ي��ك ل��ف��ازع إن��ي ال��ل��ه ع��الم ع��ل��ي��ك

سبيله يف يرتك إنه ويقول: رصيًحا، منٍّا بمدحه الخليفة عىل يمن أنه ترون وأنتم
الترصيح من بأس ال ولكن األقوام، أولئك هم من بعد فيما وسنرى األكف، كرام أقواًما
خصومه من أحًدا حرضته يف يرى فال الطائع، بمودة يستأثر أن يحب كان الريض بأن
إليه فأرسل الطائع، بمودة ظفر خصومه بعض أن عرف أنه ذلك شواهد ومن األلداء،

فيقول: األنداد عتاب يعاتبه

ال��خ��وان ح��ي��ل��ة ب��ع��ق��ل��ك ل��ع��ب��ت أن��ه ال��ع��ج��ائ��ب م��ن إل��يَّ ون��م��ي
واألي��م��ان األق��س��ام غ��رارة ق��ول��ة م��ن خ��دي��ع��ة وت��م��ل��ك��ت��ك
األذن��ان م��ق��ام��ه��ا ت��ق��وم ي��ق��ظ ن��اظ��ر ع��ي��ن��ي ورب س��م��ع��ت ��ا ح��قٍّ
واإلع��الن ب��ال��س��ر وع��ق��دت��ه ب��غ��ض��ه م��ن أض��م��رت��ه ال��ذي أي��ن
ال��غ��ض��ب��ان ح��م��ي��ة وأي��ن ح��ن��ًق��ا إب��ع��اده ف��ي ال��رأي ذاك أي��ن أم
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األل��وان ك��ث��رة م��ن ف��ي��ك��م م��ا م��ع��ج��ب ل��ون ك��ل خ��ال��ق س��ب��ح��ان
األق��ران ق��وى م��ق��ط��ع��ة ش��ي��م وه��ذه ل��ذاك، وع��د ل��ذا، ي��وم
ال��ظ��م��آن غ��ل��ة ي��ن��ق��ع وال��ي��أس غ��ل��ت��ي ي��ن��ق��ع ال��ي��أس م��ن��ك ف��اآلن
ب��ال��ت��ه��ت��ان وض��ن ال��ب��روق ف��ط��وى رج��وت��ه ال��غ��م��ام ذه��ب ك��م��ا ف��اذه��ب
ال��ت��ي��ج��ان ذوي م��ن ال��ع��م��ائ��م وذوو ت��ق��ن��ع��ي أط��ع��ت ل��و م��ل��ك��ك م��ث��ل ل��ي
ال��ق��ض��ب��ان م��ن م��ن��ب��ت��ه��ا ف��ال��دوح ع��ال إل��ى ي��ص��ي��ر أن ح��ال��ي ول��ع��ل
ال��ج��ان��ي ق��ل��ب ع��رض ال��ج��ن��اي��ة رم��ت ف��رب��م��ا ج��ن��ي��ت م��ا ع��واق��ب ف��اح��ذر
ب��ي��ان ب��غ��ي��ر رغ��وت��ه ت��ن��س��اب وغ��ي��ره ال��ص��ري��ح ال��رأي أع��ط��ي��ت��ك
ع��ن��ان��ي ع��ن��ك ل��وي��ت أب��ي��ت ف��إذا إج��ازة وال��ق��ب��ول ن��ص��ح��ي وع��رض��ت

الشاعر رأس ألطاح الرشيد مثل خليفة عهد يف صدرت لو جرأة هذه أن ترون وأنتم
يملك ال الطائع بأن يثق وكان عليه، يعطف الطائع بأن يثق كان الريض ولكن تردد، بال

بغداد. يف كله األمر
يقول: إذ بالوداد، تفيض بقصيدة الطائع مدح ٣٧٨ سنة ويف

ق��ل��ب��ي م��لء أع��ظ��ام��ه وع��ظ��ي��ًم��ا ع��ي��ن��ي م��لء ج��م��ال��ه ج��م��ي��ًال ي��ا
س��رب��ي29 وي��أس��ن ال��ق��ذى ص��روف م��ن غ��دي��ري ي��ص��ف��و ك��ي��ف أب��ص��رت ب��ك
خ��ط��ب ك��ل ع��ل��ى وأع��دي��ت��ن��ي ل م��أم��و ك��ل ع��ل��ى أف��س��دت��ن��ي أن��ت
ح��س��ب��ي ال��خ��ل��ي��ف��ة م��ن ق��رب��ي ق��ل��ت: م��ل��ي��ك ق��رب��ي أراد م��ا ف��إذا
خ��ط��ب ك��ل ع��ل��ى ي��أب��ى ع��زي��ًزا ل زا وم��ا ع��ل��ي��ك إال ش��ع��ري ع��ز
ع��ق��ب��ي30 ي��ج��ل��ل م��ا ال��ل��ب��س أح��س��ن ف��أط��ل��ه��ا ال��ع��ال أل��ب��س��ت��ن��ي أن��ت
ع��ت��ب��ي أط��ول وأن ق��ول��ي ـ��ث��ر أك��ـ أن ب��ن��ع��اك ع��ائ��د أن��ن��ي
ت��رب��ي وت��ب��ت ظ��ل��ي وت��م��ط��ي31 ع��ودي ف��ي ال��م��اء ت��رس��ل م��ن��ك ن��ظ��رة
س��ح��ب غ��ي��ر م��ن ال��ق��ط��ار أي��رج��ى ج��وًدا ج��ودك غ��ي��ر ت��رج��ي��ت م��ا
وع��ذب م��ر ب��ي��ن م��ا ووردي32 وال��ي��أس ال��م��ط��ام��ع ب��ي��ن ت��دع��ن��ي ال
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يف وذلك خاص، بمجلس لقائه يف له اإلذن تأخري عىل وعاتبه مدحه ٣٧٩ سنة ويف
باملطلع: إليها نشري طويلة قصيدة

ك��رام��ا م��وت��وا ال��ي��وم ل��ن��ا: وق��ل��ن وس��ام��ا33 خ��ذوًدا إل��ي��ن��ا ض��رب��ن

النونية: القصيدة أهمها قصائد، بعدة مدحه ٣٨٠ سنة ويف

ال��ي��ق��ي��ن ال��ش��ك ع��ل��ى وع��ال ال��ظ��ن��ون أع��رب��ت اآلن

الطائع كان فقد أجله، من نظمت ما بفضل السنة تلك يف قصائده أهم كانت وإنما
الرشيف: فيها قال قصيدة من تأثر

ب��ال��س��الم وج��ه��ك ن��ور والٍق م��ق��ام أع��ال ق��ائ��م أن��ا م��ت��ى
ال��ج��س��ام وال��م��ن��ن ال��نَّ��ع��م��اء م��ن ع��ط��ف��ي أث��ق��ل��ت وق��د وم��ن��ص��رف
أوام��ي34 م��ن ي��ن��ف��ع ال��ص��ب��ر ان ل��و ف��ي��ه ال��ص��ب��ر أط��ل��ت أم��ل ول��ي
ل��ج��ام��ي ب��ج��ام��ح��ه��ا أق��َع��ى وق��د ب��ي ت��رت��م��ي ال��ن��وائ��ب ِخ��ف��ت وم��ا
ط��ام35 وال��ب��ح��ر ال��ظ��م��ا وي��غ��ل��ب��ن��ي ح��اٍل وال��روض ال��ط��وى أي��ع��رق��ن��ي
م��رام��ي ل��ي ت��ق��رب أن ي��م��ي��ن��ك أرج��و ك��ن��ت رؤوم ق��رب��ى ول��ي
وال��ن��ظ��ام ب��ال��ق��واف��ي ي��ق��ع��ق��ع ي��وم ك��ل م��ن��ي اإلذن وب��اب
وال��م��ق��ام ال��م��ش��اع��ر وب��ط��ح��اء وال��م��ص��ل��ى زم��زم أرج��اء ل��ك��م
ال��غ��م��ام م��ن ال��م��ح��ول ف��ي وأن��دى ط��وال ال��ع��ظ��م��اء أط��ول وأن��ت
ذام ك��ل م��ن ج��ان��بً��ا وأم��ن��ع ع��ار ك��ل م��ن م��وط��نً��ا وأب��ع��د
ال��خ��ص��ام36 م��ع��ت��رك ع��ن��د وأف��ل��ج ال��ع��وال��ي م��خ��ت��ل��ف ع��ن��د وأج��ري
وال��م��الم ال��م��ه��ج��ن ال��ق��ول م��ن ع��واٍر وه��م م��ض��وا ب��آب��اء
ال��ن��ع��ام ب��ي��ض م��ن أص��حُّ وه��ن ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى درج��ن ��ات37 وأمَّ

يقول: أن إىل

زم��ام��ي ع��ل��ى واش��ت��م��ل��ت ع��ن��ان��ي ال��ل��ي��ال��ي أي��دي م��ن ج��ذب��ت أالن38
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أم��ام��ي أو ورائ��ي م��ن ي��داه ت��الق��ت ول��و ال��زم��ان أخ��ش��ى ف��م��ا

يوم يف داره إىل الرشيف يسري بأن فأمر القصيدة لهذه رق الطائع إن أقول:
أعدت قد السواد خلع وكانت ا، خاصٍّ جلوًسا له وجلس رمضان، من بقني لعرش الخميس
الفاخرات، بالهدايا مثقل وهو إال يخرج فلم إكرامه يف الخليفة وزاد عليه، فجلببت له

يقول: إذ النونية يف ذلك أثر ظهر وقد

األم��ي��ن ال��ب��ل��د ل��ه م��ن إال ال��ل��ه أم��ي��ن أت��رى
ال��ي��م��ي��ن وال ال��ش��م��ال ت��س��ط��و ال ح��ي��ث درك ل��ل��ه
ي��ب��ي��ن ق��ول وال ي��وح��ي ف��م ال أم��رك واألم��ر
ال��رك��ي��ن39 ب��ه ي��س��ت��ط��ار م م��ق��ا ف��ي رأي��ت��ك ل��م��ا
ع��ري��ن ال��دن��ي��ا ل��ه ـ��ت��رًض��ا م��ع��ـ ال��غ��اب ل��ي��ث ورأي��ت
م��ك��ي��ن وش��اف��ع��ه ي��دن��و ال��ذي إق��دام أق��دم��ت
ال��ج��ب��ي��ن ع��رق وال ح��يً��ا ن ال��ج��ن��ا ارت��ع��د م��ا ف��ل��ذاك
ال��ج��ف��ون ل��ه��ي��ب��ت��ه��ا ت��غ��ض��ي غ��رة ب��ف��ض��ل��ك وس��م��ت
م��ب��ي��ن ع��ن��وان ع��ل��ي��ك ال��ن��ب��ي ن��ور م��ن وام��ت��د
ض��م��ي��ن أرج��و م��ا ج��م��ي��ع ـ��ل ب��ن��ي��ـ ل��ي وج��ه��ك وج��م��ال
ال��ع��ي��ون ت��رش��ق��ه��ا ع��ل��ى د ال��س��وا ال��خ��ل��ع ف��أف��ي��ض��ت
ال��ق��رون ب��غ��ص��ت��ه درج��ت وق��د ب��ه خ��ص��ص��ت ش��رف
دون وال��ن��ج��م ال��ع��ال ف��وق ول��ي أس��ح��ب��ه��ا وخ��رج��ت
أن��ي��ن أو زف��ي��ر أس��ف م��ن ول��ل��ح��س��اد ج��ذًال

السادة أيها

هذا يدوم فهل يثيب، وخليفة يمدح شاعًرا رأيتم بالطائع، الرشيف صالت رأيتم هنا إىل
النعيم؟

يف أطال فقد الطائع؛ قرص إىل الرش منه يدخل بابًا الريض مدائح تكون أن أخىش
قوٌم هناك وكان وعطاياه، جوائزه وصف يف وأطال والبطولة، والجرأة بالشجاعة وصفه

مال. أو جاه للخلفاء يكون أن يرضيهم ال
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بالذخائر مملوء الخليفة قرص أن الدولة بهاء وأفهم اسني الدَّسَّ بعض تطوع وكذلك
األرض بكنوز سيظفر أنه م وتوهَّ الدولة بهاء فانخدع عليه، القبض له وزين العظيمة،
العهد، ليجدد خدمته يف بالحضور اإلذن يسأله إليه فأرسل الطائع، عىل يقبض حني
وملا كثري، جمع ومعه الدولة بهاء فدخل العادة، جرت كما له وجلس ذلك، يف له فأذن
أن يريد كأنه الديلم بعض ودخل كريس، عىل وأُجلس الخليفة يدي بني األرض قبَّل دخل
هلل إنا يقول: والخليفة رسيره عن وأنزله سيفه بحمائل الطائع فجذب الخليفة يد يقبِّل

راجعون. إليه وإنا
بعضهم الناس ونهب الذخائر، من الخليفة دار يف ما أخذ معدودات لحظات ويف

بغداد. يف ينقطع األمن حبل وكاد بعًضا،
بيد عنه يدفع فلم السوداء، الساعة تلك يف الخليفة مجلس الريضيف الرشيف وكان

الباغني. عدوان من ليسلم بالفرار الذ وإنما لسان، وال
املتوكل، ُقِتَل حني البحرتي بموقف شبيًها الشنعاء الحادثة هذه يف موقفه كان وقد
أرشف ذلك بعد رثاه ثم بيديه املتوكل عن دافع فقد وأوىف، أشجع كان البحرتي ولكن
سجل ثم شاء، لو عنه الدفاع يملك وكان الغادرين، أليدي صاحبه الريضفرتك أما رثاء،
الوجد ثورة تنسه لم الفاجعة تلك كأن والتشبيب، الغزل فيها أطال بقصيدة الحادث

فقال: بالحزم نفسه وصف املوضوع صميم إىل وصل وملا الحنني، ولوعة

وم��ظ��ن��ون م��وه��وم غ��ي��ر ب��ن��ازل ق��در ج��رى وق��درن��ا ظ��ن��ن��ا إذا
وال��ع��ون ب��األب��ك��ار ال��ن��وائ��ب م��ن رم��ي��ت م��ا ب��ع��د ن��ف��س ل��م��س��ك��ة اع��ج��ب
ي��ن��ج��ي��ن��ي ح��زم م��ن أخ��ل ول��م غ��ي��ري ه��وى ح��ي��ن ال��دار ي��وم ن��ج��ائ��ي وم��ن
دون��ي ال��ردى م��ص��اري��ع ت��الق��ت وق��د م��ن��ك��دًرا ال��ن��ج��م م��روق م��ن��ه��ا م��رق��ت
م��أم��ون غ��ي��ر ش��ر ورائ��ي وم��ن ث��ن��ي��ت��ه��ا ط��الع أول وك��ن��ت
وي��دن��ي��ن��ي ال��ن��ج��وى ف��ي أدن��وه إل��يَّ م��ب��ت��س��ًم��ا ال��م��ل��ك رب ك��ان ب��ع��دم��ا م��ن
وال��ه��ون ال��ع��ز ب��ي��ن ت��ق��ارب ل��ق��د أغ��ب��ط��ه أص��ب��ح��ت م��ن أرح��م أم��س��ي��ت
ي��ب��ك��ي��ن��ي ب��ال��ض��راء ع��اد م��ا ق��رب ي��ا ي��ض��ح��ك��ن��ي ب��ال��س��راء ك��ان وم��ن��ظ��ر
ال��س��الط��ي��ن أب��واب والج ض��ل ق��د ث��ان��ي��ة ب��ال��س��ل��ط��ان أغ��ت��ر ه��ي��ه��ات

الدولة عضد اضطهدهم رجال الرشيف، يعرفهم كان برجال جارح تعريض «وهذا
وقد السياسية. مذاهبهم من التنصل عىل الحوادث وقهرتهم البأساء عىل يثبتوا فلم
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األموات نظلم أن خشينا ولكنا العهد، ذلك يف العلويني كبار بعض إىل نتعرف أن حاولنا
هائلة شخصية وكان العلوي الحسن أبو فيه فكرنا من وأول الرباهني، تسنده سبب بال
املوسوي أحمد أبي مع اعتقل وقد امتالك، أقوى وبغداد الكرخ يف الناس جماهري تملك
الرشيف سكت الرجل وهذا دينار. مليون الذهب من خزائنه يف فكان أمالكه وصودرت
عضد مع رسية مكاتبات يف دخل بأنه الظن يمكن فهل وعمه، ألبيه توجع حني عنه
أن نسجل أن ويكفي دليل، عليه يقوم ال الظنون من ظن ذلك بالخالص؟ لينعم الدولة

التعريض». بذلك قصده الرشيف يكون أن املحتمل من
أبا بأن ويشهد االفرتاض، هذا يؤيد نص عىل وقفنا الكتاب طبع من الفراغ وبعد
ص٢٦٧ ج٣ األمم تجارب يف جاء فقد عدوين، كانا العلوي الحسن وأبا املوسوي أحمد

املضطهدين: أحد لسان عىل نصه ما

إىل بامليل يتهمني وكان املوسوي، أحمد أبو الرشيف ذلك أثناء يف وجاءني
ألجله. مني ويستوحش عمر بن محمد الحسن أبي الرشيف

القادر الخليفة أمر أظهر الدولة بهاء أن يحدثكم عمن غنى يف السادة أيها ولعلكم
إىل األمر وتسليم بالخلع كتابًا الطائع عىل وكتب بغداد، أسواق يف بشعاره ونادى باهلل

القهار. الواحد هلل وامللك عليه. الشهود فيه شهد القادر،
وإن البحرتي، بموقف شبيه الرشيف موقف إن يقال: أن الظلم من ترون أال ولكن

املتوكل؟ عن البحرتي دافع كما الطائع عن يدافع أن عليه يجب كان الرشيف
فهو الجوهر حيث من أما الشكلية، الوجهة من إال يتم ال الحادثتني بني الشبه إن
يقنع أن وبراعته بلباقته استطاع فقد الطائع، شخصية غري املتوكل شخصية ألن مفقود؛
ترفع، من فرتفع األمور: مصاير تملك تزال ال وأنها باقية، الخالفة بأن اإلسالمي العالم
أضعف عليها يثور جريمة رشاب مجلس يف به الفتك كان وكذلك تخفض، من وتخفض

الجبناء.
يحسب وال عاصفة أمام تثبت ال املنخوب كالقلب وهي الخالفة فتوىل الطائع أما
الطائع مع الدولة بهاء صنع فيما ير لم الرشيف أن املؤكد ومن حساب، الروع يوم لها
فقد والقبح، البشاعة من غاية يف سوابق لها كانت املنكرة الصورة فتلك جديًدا، شيئًا
ومعه الدولة عز دخل يوم باهلل للمستكفي وقع الذي الفظيع الحادث نموذج عىل صيغت
كأنهما اثنان تقدم ثم يديه، بني األرض فقبلوا الخالفة، رسير عىل واملستكفي أتباعه،

142



العباس بني بخلفاء الريض الرشيف صالت

األرضووضعا إىل وطرحاه فجذباه مرتفق، متلطف وهو إليهما فمدها يده تقبيل يريدان
الدولة. عز دار يف ليعتقل ذليًال مهينًا جراه ثم عنقه يف عمامته

أن ترون للطائع وقع وما باهلل للمستكفي وقع ما بني التام التماثل هذا ومن
هذه مثل يف يصنع ما يعرف كان أنه وترون الحوادث، هذه يتوقع كان الريض الرشيف
مثل وقع إن السالمة إيثار عىل نفسه وطن الرشيف يكون أن أستبعد ولست املواقف
بني وينارص الديلم يحارب جيش بتأليف أبًدا تسمح تكن لم الظروف ألن الحادث؛ هذا

العباس.
يكرثه رجل قصيدة فهي بذلك، تشهد لحظات منذ إليها أرشنا التي والقصيدة
تلك مثل يف منه يطلب ال القتال أن يعرف كان ألنه للقتال؛ يهتاج وال والتألم التضجر

الحال.
أن بالتأكيد يذكر فكان الحوادث، وجربته الحوادث جرب كان أنه ذلك إىل أضيفوا
األرض، عىل السماء تسقط لم ذلك ومع نفاه، ثم أمالكه، وصادر أباه اعتقل الدولة عضد
ال من أضيع وما الدمع. من قطرات غري الدفاع يف يبذل ولم سيف، سبيله يف يمتشق ولم

الدمع! بغري أنصاره عنه يحامي
هذا يسبغ ال فذهني الطائع: أمر يهمه يكن لم الرشيف بأن القائلني: من لست
مودة يف الصدق كل صادًقا كان الرشيف أن أعتقد ألني الرشيف؛ عن الدفاع من النوع

الثناء. عليهم وأطال العباسيني مدح علوي أصدق ولعله الطائع،
بأنه حكم حني مذهبيه وجهة من الرشيف إىل نظر الحيل الحسني عبد األستاذ أن
لم الرشيف أن وأعتقد إنسانية، وجهة من الرشيف، إىل فأنظر أنا أما الطائع، يداري كان
بني بقايا من بقية يراه كان وإنما للطائع، مودته يف وصوليٍّا وال مرائيًا وال مداجيًا يكن
لو يتمنى وكان قليل، غري زمنًا اإلسالمية األمم يف العظمة معاني أذاعوا الذين العباس
الشعوبية. أمهامها وتنهار العروبة بها ترتفع فعلية قوة الخالفة فتصبح امليزان يعتدل
أمنح أن همي من فليس ال، أهل، له يكن لم ما الرشيف أعطي القول بهذا ولست
بأنه يشهد شعره فإن الرشيف ظلم من فراًرا القول هذا أقول وإنما يملك، ال ما الرشيف

املشئوم. اليوم ذلك يف عنه الدفاع عن لنكوله تألم بأنه ويشهد الطائع، لنكبة توجع
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يف وقع ما بها صور التي بالقصيدة يكتف لم الرشيف أن السادة أيها ذلك وشاهد
أن بعد الحياة هامش عىل يعيش مخلوًعا الطائع يرى أن وأرمضه آذاه وإنما اليوم، ذلك

يقول: رأيناه وكذلك ويمنع، ويعطي وينقض، يربم خليفة باألمس كان

ط��وي��َال40 اس��ت��ع��ل��ى ف��ب��ع��دم��ا خ��ر ال��ط��ود ذاك ك��ان إن
وط��وَال41 ع��رًض��ا ال��ع��ال ف��ي ه��ب ال��ذوا ال��ق��ل��ل ع��ل��ى م��وف
م��ث��وال42 ل��ه ال��ق��روم ف��ت��رى ل��ح��ظ��ه ي��س��دد ق��رم
ذل��ي��َال43 إال ي��رى وال ح��لَّ ح��ي��ث ع��زي��ًزا وي��رى
غ��ي��َال وال��م��ج��د ال��ع��ال ـ��خ��ذ ات��ـ أن��ه إال ك��ال��ل��ي��ث
ع��دي��َال44 وال ي��ع��د م��ث��ًال ال األق��ران ع��ل��ى وع��ال
ال��ن��زوال ال��ك��رم ع��ن وأب��وا ال��ع��ال رك��ب��وا م��ع��ش��ر م��ن
أص��وال45 ع��ج��م��وا وق��د ط��اب��وا ب��ع��دم��ا ف��روًع��ا ك��رم��وا
ال��ف��ح��وال ل��ن��ا ي��س��ت��ن��ج��ب��ون روَّاده غ��ًدا ن��س��ب
ك��ل��ي��ال ب��ه ال��زم��ان رج��ع ال��ذي ال��دي��ن ن��اظ��ر ي��ا
ف��ل��وال م��ض��ارب��ه م��ل��ئ��ت ال��ذي ال��م��ج��د ص��ارم ي��ا
أف��وال ع��ن��ا ال��دج��ى ل��ك أع��ج��ـ األح��س��اب ك��وك��ب ي��ا
ج��زي��ًال46 م��ع��م��وًدا غ��دوت ال��ع��ظ��ام ال��ن��ع��م غ��ارب ي��ا
ذل��وال47 ن��ق��ًض��ا ال��ع��ال دت��ك ق��ا ال��ع��ل��ي��اء م��ص��ع��ب ي��ا
ب��دي��ال م��ن��ه ت��رى ال أن ق��ض��ى م��اٍض ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ي��زوال أن ي��ق��در ي��وًم��ا ي��ك��ن ل��م م��ل��ك وزوال
ال��ح��ؤوال م��ع��ال��م��ه��ا ع��ل��ى ن ال��زم��ا س��ط��ر وم��ن��ازل
زل��وال48 م��رب��اة األي��ام ع��ل��ى ك��ان��ت ب��ع��دم��ا م��ن
ال��خ��ي��وال وت��رت��ب��ط ف��ي��ه��ا ال��ق��ن��ا ت��رت��ك��ز واألس��د
ال��ج��زي��ال ال��م��ج��د وي��ص��ط��ف��ي م ال��ج��س��ا ال��ن��ع��م ي��س��ب��غ م��ن
ح��وال49 ب��ال��ل��ي��ان ت��ع��ود م ي��و اآلم��ال ي��ن��ت��ج م��ن
ال��نُّ��ص��وال ال��ب��ي��ض ويُ��ط��ع��م ل ال��ط��وا ال��س��م��ر ي��ورد م��ن
ال��ج��ل��ي��ال ال��خ��ط��ب وي��ك��ش��ف م ال��غ��ش��و ال��ده��ر ي��زج��ر م��ن
ي��س��ي��ال50 أن ال��ن��وائ��ب وادي دون��ن��ا ي��م��ن��ع وت��راه
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ف��ج��ي��ال ج��ي��ًال ال��ع��ال ع��ل��ى ك ال��م��ل��و أل��وي��ة ��اد ع��قَّ
ال��غ��ل��ي��ال س��ط��وت��ه��ا س��د األ ت��ب��زُّ ح��رب وك��م ه��ذا
ص��ه��ي��ال أو ق��راًع��ا إال آل��ه��ا ت��خ��رس ص��م��اء
ذي��وال ب��ه��ا ال��ع��ج��اج م��ن ت��ج��ر ع��اب��س��ة وال��خ��ي��ل
ه��م��وال ب��ه ال��م��ن��ون رح��ل وق��د ع��ارض��ه��ا اج��ت��اب
ال��رع��ي��ال دقَّ ال��وغ��ى ل��ب��س وإن ال��ض��رغ��ام ك��ال��ث��ائ��ر
ال��غ��ل��ي��ال اع��ت��ن��ق ق��د ق��ل��بً��ا ف��راق��ه ي��وم ص��ان��ع��ت
ق��ل��ي��ال إال رح��ل��ه ل وح��وَّ غ��ن��ى ال��غ��ن��ي ظ��ع��ن
ج��م��ي��ال م��ق��ت��ب��ًال ال��ده��ر ـ��ه وج��ـ ع��اد ي��وًم��ا ع��اد إن
ال��س��ب��ي��ال ت��ل��ك م��ؤم��ًم��ا ن ال��م��ن��و ط��وع م��ض��ى ول��ئ��ن
ث��ق��ي��ال ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ع��ب��ئً��ا م��ج��ُده ت��خ��ل��ف ف��ل��ق��د
ظ��ل��ي��ال ظ��الٍّ ن��ف��ح��ات��ه م��ن األي��ام واس��ت��ذرت

هذه فمثل الرشيف، وفاء كان كيف لرتوا طولها عىل القصيدة هذه نقلنا وإنما
عالجنا وقد محزون رجل ينظمها وإنما متكلف، وال متظرِّف رجل ينظمها ال القصيدة
أمني. ويفٌّ القصيدة هذه يف والرشيف األوفياء، لغري زمامه يسلم ال فرأيناه سنني، الشعر
خالل يف أي: ٣٨١ سنة من شعبان يف نظمت القصيدة هذه أن تتذكروا أن وأرجو
عىل الشواهد أظهر من فهي اقرتف، ما الدولة بهاء فيها اقرتف التي العصيبة األيام

الرشيف. جسارة

رعاية يف وهو سنني عرش من أكثر مخلوًعا عاش أن بعد الطائع مات ٣٩٣ سنة ويف
عنه تغافل فهل التاريخ كتب بعضها إىل أشارت أعاجيب فيها وقعت رعاية وهي القادر،
والنبل. الرشف من يملك كان ما عىل شاهد هما بقصيدتني رثاه فقد هيهات، الرشيف؟

يقول: األوىل ويف

ب��ب��الل��ي ل��ي ب��ل��ه��ا ق��د وح��م��ى م��ن��ة ع��ن��دي ل��ل��ط��ائ��ع إن
ول��ي��ال��ي ع��ل��ي��ه��ا أي��ام م��ر ال��م��دى ط��ال وإن ي��ن��س��ي��ه��ا ل��ي��س
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ب��م��ق��ال��ي ان��ت��ص��اًرا ف��ت��الف��ي��ت ب��ي��م��ي��ن��ي ان��ت��ص��ار م��ن��ك ف��ات��ن��ي

يوم الدار، يوم الطائع نرصة عن لنكوله يتألم كان الرشيف بأن تشهد األبيات وهذه
املجرمون. وأنصاره الدولة بهاء عليه هجم

فمطلعها: الثانية القصيدة أما الديوان، يف القارئ يراها طويلة قصيدة وتلك

ب��ال��ي ع��ل��ى ي��خ��ط��ر ل��م ي��وم��ك وم��ث��ل ال��س��ال��ي ب��ه ي��س��ل��و م��ا ي��وم��ك ب��ع��د م��ا

ذلك بعد فرثاه طويلة، مدة الطائع لنكبة يتوجع ظل الرشيف أن نسجل أن واملهم
اآليات: هذه منها نتخري بقصيدة خفية

ق��رن��اؤه وال ف��ي��ه��م ش��ك��ل��ه ال س��وق��ة ف��ي ب��ه ن��زل��وا وم��ؤم��ر
أك��ف��اؤه ج��الل��ه دون وي��غ��ض أق��ران��ه ظ��ل��ه ي��ف��رق ك��ان ق��د
وض��ي��اؤه ب��ه��اؤه ال��ع��ي��ون ي��ع��ش��ى51 م��ه��اب��ة ع��ل��ي��ه ض��رب��ت وم��ح��ج��ب
ح��وب��اؤه52 ج��واب��ه��ا ف��ك��ان أم��م م��ن��ي��ة ال��ح��ج��اب خ��ل��ف م��ن ن��ادت��ه
وإم��اؤه ع��ب��ي��ده ع��ن��ه وأم��ي��ط ورم��اح��ه س��ي��وف��ه إل��ي��ه ش��ق��ت
ف��داؤه ال��م��ن��ون م��ن ال��م��ن��ون ق��ب��ل أن��ه ل��و ود ك��ان م��ن ي��غ��ن��ه ل��م
ب��ن��اؤه ب��ال��ج��الل ل��ي��ش��ه��د أب��ًدا أن��ه إال ال��ذل ع��ل��ي��ه ح��رم
ح��ي��اؤه ال��ل��ج��وج ال��دم��ع م��ع ي��ب��ق��ى أن��ه ل��و ت��ج��م��ًال ال��ح��ي��اء أق��ن��ى
ق��ض��اؤه ع��ل��ي��ك وق��ض��ى ص��رف��ه ب��ك ه��وى وق��د ال��زم��ان ب��ق��ي ف��ال ف��اذه��ب

عىل ندم وأنه الطائع، حب يف مرائيًا يكن لم الرشيف أن ترون سلف ما كل ومن
الطائع أن والظاهر املمات. وبعد الخلع بعد له وفيٍّا ظل وأنه بيمينه، عنه يدفع لم أن
من الرشيف وكان الرجال كرام يحفظه واإلحسان أبيه، وإىل الرشيف إىل أحسن كان

األكرمني.
الطائع؟ خلع بعد الرشيف صنع وماذا تسألون: قد

قلوب؟ للسياسيني وهل السياسيون، يصنع ما صنع بأنه ونجيب
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العباسية، الخالفة رشف جدد أنه فيها شهد بقصيدة الجديد الخليفة استقبل لقد
يخاطب أن لنفسه واستباح السفاح، العباس أبو قواعده وضع الذي للبناء موطًدا وجعله

فيقول: القادر

ال��م��ي��اس ال��م��ورق ك��ن��ور ��ا غ��ضٍّ أع��دت��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن، أم��ي��ر م��ج��د،
األرم��اس ف��ي ال��خ��ل��ف��اء ع��ل��ى دخ��ل��ت ف��رح��ة ال��خ��الف��ة ق��ل��ب ف��ي ب��ع��ث��ت
ن��اس ال��ق��ري��ب��ة ل��ل��ق��رب��ى غ��ض��ب��ان ن��ي��وب��ه��ا ع��ل��ي��ك أش��ل��ى وم��ك��ي��دة
واألض��راس ب��األن��ي��اب ف��ف��رت��ه وت��راج��ع��ت ف��ف��ت��ه��ا إل��ي��ك ف��غ��رت

األينق». تهزهن الحدوج «ملن بقصيدة مدحه ثم
بقوله: ختمها التي القصيدة وهي

ت��ت��ف��رق ال ال��ع��ل��ي��اء دوح��ة ف��ي ف��إن��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ط��ًف��ا
م��ع��رق ال��م��ع��ال��ي ف��ي ك��الن��ا أب��ًدا ت��ف��اوت ال��ف��خ��ار ي��وم ب��ي��ن��ن��ا م��ا
م��ط��وق وأن��ت ع��ن��ه��ا ع��اط��ل أن��ا ف��إن��ن��ي م��ي��زت��ك ال��خ��الف��ة إال

الرشيف! أنف رغم عىل القادر: له فقال
عن الرشيف فانرصف الرجلني، بني الفرقة أصل يظهر فيما العبارة هذه وكانت
طويل حديث ولذلك وامللوك؛ الوزراء يمدح مىض ثم حسابه، من وأسقطه القادر مدح

املساء. هذا يف الوقت عنه يضيق

هوامش

عن تكلمنا حني الكتاب هذا من الثاني الجزء يف القضية لهذه عرضنا قد (1)
الرشيف. نفس يف الخالفة فكرة نشأت كيف لتعرف هناك إليها فارجع للصاني، صداقته
كان ما الخيل من والورد لونية، صفة وهي األسد، صفات من الواد بفتح الورد (2)

واالشقر. الكميت بني
الخصومة. يف العنف هو بالفتح واللدد ألد، جمع الالم بضم لد (3)

الربط. شدة وهو أحكم مصدر اإلحكام من تحكمها: (4)
رزين. جمع والرزان امللوك، األمالك: (5)
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وهي بالضم قلة جمع والقلل: محددة، مؤللة: األجام. إىل نسبة األسود األجمية: (6)
امللساء. الصلبة الصخرة وهي صلداء جمع بالضم والصلد، العالية، الصخرة

جودهم. يطلب يعتفيهم: (7)
الشعر. القصري الفرس وهو أجرد جمع الجرد (8)

الندي. العشب الجعد: الكال (9)
يف والسياسة العراق، ملوك بوبه آل يرى كان الرشيف أن إىل البيت هذا يشري (10)

دخالء. يراهم بأن تسمح تكن لم الوقت ذلك
مرفوع لفًظا مجرور مبتدأ وسيال رب، واو بالزائد: شبيه جر حرف الواو (11)
يف ولكنها صفة الظاهر يف وهي الثاني، البيت يف الرشطية الجملة هو املبتدأ وخرب ، محالٍّ

مالم. الكرم عن يصده ال الكريم ذلك أن عىل النص أراد الشاعر ألن خربية؛ الواقع
يمرح. مرح من االسم هو بالكرس املراح (12)

األطراف. البعيد الرزاح: (13)
أمعز مكان فيقال: الصالبة، وهو بالتحريك املعز من أمعز، جمع األماعز (14)

معزاء. وأرض
الغارة. شن ومنها تصب، تشن: (15)

تحريف. وهو املعجمة بالضاد «أعضل» الديوان ويف األعوج، الناب األعصل: (16)
جبل. اسم ويذبل الصياح الهجهجة: (17)

طاقات بمعنى سالفة قصيدة يف مر وقد الحبل، هو عنب وزن عىل الطول (18)
الحبل.

املربد. أو املنحت منرب: وزن عىل املسحل (19)
األمثال. مجرى يجري القصيدة هذه أبيات أكثر (20)

الري. هو بالكرس والبالل الشديد. الظمأ بالضم الغلة (21)
يصول. صال من مصدر وهو امليم بفتح املصال. (22)

للمفعول. بالبناء والثاني للفاعل بالبناء األول وأنال: أنال (23)
والدهاء. الكذب هو بالكرس املحال (24)

املداح. يف غاية البيت هذا (25)
السكوت الطويلة. الخفرة أو تمس لم البكر وهي وخريدة، خرود جميع الخرد (26)

العنق. الطويلة هي أو لينًا املتثنية وهي غيداء جمع والغيد الصوت، الخافضة
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بن عيىس قول ذلك من الشعراء، كالم يف مرات وردت حلب، يف قرية دابق: (27)
سعدان:

وداب��ق األح��ص ب��ي��ن م��ا ن��اج��وك ول��ي��ت��ه��م ال��ح��ج��از أق��ص��ى م��ن ن��اج��وك
م��ف��ارق��ي ال��رق��اد أن ي��ه��ن��ي��ك��م ن��س��ي��م��ه��ا وط��ي��ب ح��ل��ب أم��ف��ارق��ي
ال��خ��اف��ق ال��ن��س��ي��م م��ن ط��رب��ت إال ب��أرض��ك��م ال��ن��س��ي��م خ��ف��ق م��ا وال��ل��ه
ن��اش��ق أول ك��ن��ت ج��وش��ن س��ف��ح م��ن أن��ف��اس��ه��ا ت��خ��ط��رت ال��ج��ن��وب وإذا

املرعى. عن البعيد العازب: (28)
والبال الطريق أيًضا وهو والنساء، الظباء من القطيع هو بالكرس الرشب (29)

والقلب. والنفس
يغطيه. ويجلله للوزن القاف وسكنت القدم، مؤخر هو كتف وزن عىل العقب (30)

تطيل. تمطي: (31)
املورود. املاء بالكرس الورد (32)

الَجمال. هي والوسامة وسيم جمع وسام (33)
الشديد. الظمأ بالضم األوام (34)

لحمه. يذهب ويعرقه الجوع، هو الطوى (35)
النرص. وهو بالتحريك الفلج صفة أفلج (36)

أمهات. يف لغة أمات (37)
(اآلن). من مخففة (38)

القلب. القوي الركني: (39)
سقط. وخر الجبل، الطود: (40)
القمة. وهي قلة جمع القلل (41)

الفحل. بالفتح القرم (42)
متواضع. عظمته عىل أنه واملعنى الثانية، وكذلك للمفعول بالبناء األوىل يرى (43)

مثيل. وال شبيه فال أمثاله عىل عال أنه املعنى (44)
صالحيتها ليعرف القناة الرجل يعض أن فيه واألصل االختبار، هو العجم (45)

الرماح. لعمل
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القتب يقطع الذي البعري هو والجزيل املجروح، واملعمود الكامل، هو الغارب (46)
غاربه.

الطيع. والذلول: املهزول، بالكرس والنقض الفحل، املصعب: (47)
يعلوها. من ويسقط يزل التي والزلول املرتفع، املكان املرباة: (48)

تلقح. لم الناقة وهي حائل جمع حول (49)
طريف. خيال البيت هذا يف (50)

تحريف. وهو املعجمة بالغني (يغىش) الديوان يف (51)
النفس. بقية والحوباء: قريب، بالتحريك: أمم (52)
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واألمراء صالتالرشيفالريضبالوزراء
وامللوك

السادة أيها

بالوزراء صالته عن نحدثكم الليلة هذه ويف بالخلفاء، الرشيف صالت عن حدثناكم
تفصحان موجزتني بكلمتني االكتفاء أو البحث، هذا إغفال أستطيع وكنت وامللوك. واألمراء

االستقصاء. فآثرت معكم األدب راعيت ولكني الصالت، تلك جوهر عن
عىل بشعره يتكسب يكن لم ألنه املدائح؛ كسائر ليست الرشيف مدائح أن والواقع
يف أشعارهم ليبيعوا بعيدة بالد من يفدون الذين الشعراء بعض يفعل كان ما نحو
يف تثور كانت التي السياسية املعارك يف اشتباكه عىل شاهًدا مدائحه كانت وإنما بغداد،
إىل وسيلة كانت أشعاره أن أعني سيايس، شاعر الريض فالرشيف العراق، ويف فارس
«متحرك» شاعر فهو السياسية، األحوال لتقلب متابعته عىل عنوان أو السياسية، أغراضه

األيام. هذه يف بغداد أهل يعرب كما
يتذوق كان فأكثرهم األغبياء، من يكونوا لم ممدوحيه أن عىل أيًضا النص ويجب
فليس املعاني، بكرائم يهيمون الذين البهاليل الفتيان من كانوا وأكثرهم العربية، البالغة
بالقصائد يخصهم أن له فطاب وأذواقهم، بأرواحهم أنس الرشيف يكون أن املستبعد من

الجياد.
يكن لم وامللوك بالوزراء االتصال عىل الرشيف حرص أن تعرفوا أن عندي واملهم
عالية، منفعة عىل حرًصا كان وإنما والدنانري، بالدراهم تقوم رخصية منفعة عىل حرًصا
بعض ذلك من له تم وقد السياسية، املعضالت ترصيف يف شأن له رجًال يكون أن هي
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وبني والعراق، فارس وبني والعراق الحجاز بني الوصل صلة يكون أن فاستطاع أراد، ما
والعراق الشام

األمثال: بعض أسوق وإليكم
تظنون فهل الريض، الرشيف ابنه إىل ثم املوسوي أحمد أبي إىل الحج إمارة كانت
ولكني ذلك، يكون قد الوراثة؟ بفضل الرجلني هذين إىل يضاف كان املنصب هذا أن
عىل يكون أن يتواله فيمن يشرتط كان املنصب هذا إن قلت: إذا تصدقوني أن أرجو
أهل بأن يشهد والتاريخ الحرام. البيت إىل املنافذ تسد كانت التي العربية بالقبائل صالت
من الخوف بسبب كثرية أعواًما الحج عن انرصفوا خراسان وأهل فارس وأهل العراق
الحجاج يعود وأن الحجيج، قوافل تنهب أن كثرية أحيان يف يتفق وكان الطريق، أشواك
وإن الفرسان، من كان املوسوي إن يقال: أن يكفي وال ومجروحني، منهوبني بالدهم إىل
قيمة يعرفان كانا الرجلني هذين أن نفهم أن يجب وإنما الفرسان، من كان الريض ابنه
ويناالن القبائل، بأكثر وديٍّا اتصاًال يتصالن فكانا «الدبلوماسية» العالئق يف الصداقة

السيوف. تعجز ما الروحية بالسلطة
الشعبني؛ بني للسفارة فارس إىل يذهب كان املوسوي أن سلف فيما رأيتم وقد
تسوية بأن يشهد وهذا الفاريس، والجيش البغدادي الجيش بني الصلح قواعد وليقيم
يؤتمنون رجال العراقيني يف يكون أن توجب كانت والعراق فارس بني املعقدة الشؤون
الدين. بينها ويجمع العنرصية تفرقها أمم بني الصفاء يسود أن ويهمهم األرواح، عىل

وال جرائد فيه تكن لم زمن يف للعراق الدعاية من نوًعا الرشيف أشعار وكانت
عىل القدرة فيهم يتوسم من عىل الشمال وذات اليمني ذات مدائحه يوزع فكان مجالت:
والدينية، األدبية بالوسائل نفسه الصنيع يصنع قبل من أبوه وكان العراق، إنصاف
أريد أنا أريد؟ عما أفصحت أترونني األقلون إال فيه يربع ال التلطف من أسلوب وذلك
ال والسياسة سياسيٍّا، رجًال وامللوك والوزراء للخلفاء مدائحه يف كان الرشيف أن أقرر أن
عليه جار الذي وطنه سبيل يف ويعادي يصادق كان فهو األحوال جميع يف الصدق تنايف

العهود. تلك يف الزمان
إىل العراق منادح حولوا الذين أولئك بني أصدقاء لوطنه يغنم أن يحاول وكان

معسكرات.
بهاء وزير عيل أبي مصاهرة يف جديٍّا تفكريًا يفكر أن عىل الرغبة هذه حملته وقد
لم املصاهرة وهذه الزمان. ذلك يف األقطاب قطب سرتون كما الدولة بهاء وكان الدولة،
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زمام إليهم كان العهد ذلك يف الوزراء أن جيًدا يدرك كان فقد سياسية، وسيلة إال تكن
يف املطلق األمر اليهم وكان وعصبياتهم، بأموالهم الوزارة إىل يصلون كانوا ألنهم امللوك؛

الشؤون. أكثر
املجد، سبيل يف يشء كل يسرتخض فهو سياسية: عقلية كانت الرشيف وعقلية
يف أرسف رجل عىل حرضته يف قوم يهجم أن مرة اتفق وقد املناصب، اشرتاء ويستبيح

البديهة: عىل الوزارة لينال البذل

ب��غ��ال ال��ع��ز ف��م��ا ـ��ع ب��ي��ـ ب��م��ا ال��ع��ز اش��ت��ر
ال��ط��وال ال��س��م��ر أو ـ��ت ش��ئ��ـ إن ال��ص��ف��ر ب��ال��ق��ص��ار
ب��م��ال ع��زٍّا ش��رى م��ن ع��ق��ًال ب��ال��م��غ��ب��ون ل��ي��س
ال��رج��ال ل��ح��اج��ات ل ال��م��ا ي��دخ��ر إن��م��ا
ال��م��ع��ال��ي أث��م��ان ـ��وال األم��ـ ج��ع��ل م��ن وال��ف��ت��ى

أخالق، من عليه كان ما عىل نصوره أن نريد وإنما شاعرنا، من نغض أن نريد وما
استباح. ما التعبري من نستبيح أن يؤذيه وليس

السيايس والزواج سياسيٍّا، زواًجا يتزوج أن يريد كان إنه ثانية: مرة أقول ثم
لتصل كثرية مصاهرات يف فدخل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أباحه وقد األزمان، قديم من معروف
املسلك ذلك يسك أن يف لوم من الرشيف عىل وما العربية، القبائل أشتات إىل روحه

والعراق. فارس بني الوصل صلة ليكون املقبول؛
مسعاه! يف خاب — أسفاه وا — ولكنه

دالية. والثانية بائية، األوىل بقصيدتني: األليمة خيبته سجل وقد
فيكفي الوقت؟ أين ولكن القصيدتني، هاتني ترشيح يف طويًال نقف أن يجب وكان
وكان الذهبية، الفرصة تلك ضاعت حني موجعة بصدمة شعر الرشيف أن نذكر أن
النعيم. يف نشأت فتاة من البخت لضياع يتألم أن الوجدان شعراء من وهو للرجل
يف فقال السيايس املطمع ضياع عىل حرسته وقف ولكنه خاص. مذاق له املنعم والحسن

البائية: مطلع

إي��اب��ه��ا ي��رج��ى ال ح��ظ وغ��ي��ب��ة رك��اب��ه��ا ت��ن��اخ م��ا ن��ف��س أم��ان��ي
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رح��اب��ه��ا وض��اق��ت إال م��ع��ي وه��ن ب��ب��ل��دة أق��م��ت م��ا ه��م��وم ووف��د
ح��س��اب��ه��ا ع��ل��يَّ م��ن��ق��وًض��ا ت��راج��ع ن��ج��اح��ه��ا ح��س��ب��ت إن ده��ر وآم��ال

قال: ثم

ج��واب��ه��ا1 م��ن��ه ال��ط��ول أن وظ��ن��ي ق��ول��ة ال��م��وف��ق ع��ن��ي أب��ل��غ��ا أال
ب��اب��ه��ا أن��ت ع��ال ل��ق��ي��ا ع��ن ف��أح��ج��ب ب��ه��م��ت��ي إل��ي��ك أرم��ي ب��أن أت��رض��ى
م��ص��اب��ه��ا2 وم��ن��ك ع��ن��ي ب��أخ��الف��ه��ا ف��ت��ن��ث��ن��ي األم��ان��ي در إل��ى وأظ��م��أ
ق��اب��ه��ا3 ال��ج��و ف��ي ط��اح ع��ز ق��وادم ب��ك��م ح��ل��ق��ت أن اإلن��ص��اف م��ن ول��ي��س
وث��ي��اب��ه��ا4 ذل��ة غ��واش��ي ع��ل��يَّ م��ه��ض��ًم��ا ال��ج��ن��اح م��ح��ص��وص وأص��ب��ح��ت
ك��الب��ه��ا م��ررت أن��ي وت��ن��ب��ح��ن��ي ق��ذاف��ه��ا م��رام��ي ل��ي األع��ادي ت��ع��د
واك��ت��س��اب��ه��ا5 ال��ع��ال ح��ي��ث غ��ي��رك��م إل��ى ذرائ��ع��ي ت��ك��ون��وا أن أرج��و ك��ن��ت ل��ق��د
ورق��اب��ه��ا6 أرس��ان��ه��ا ي��دك��م وف��ي ألم��رك��م ط��واع��ي اآلن ال��م��ع��ال��ي ف��ه��ذي
ط��الب��ه��ا ع��ل��يَّ ي��ج��دي م��ن ع��ز ف��ف��ي ال��ع��ال ط��ل��ب ع��زك��م ف��ي أرد7 ل��م إذا

يشتهي كان جميلة فتاة من الحظ ضياع يبكي ال أنه يف رصيحة األبيات وهذه
املصاهرة تلك بضياع ضاعت سياسية فرصة يبكي هو وإنما حياته، أنس تكون أن

املشتهاة.
يقول: الثانية القصيدة ويف

وق��ائ��د وح��اد ه��اد ل��ه��ا وأن��ت رك��ائ��ب إال اآلم��ال م��ا ال��ل��ه ل��ك
م��ع��اود ال��ج��م��ي��ل ف��ع��ل إل��ى ورأي ك��ري��م��ة ن��ف��س ال��ف��ض��ل إال ل��ك أب��ى
ال��ق��واع��د واط��م��أن ذراه ف��ط��ال��ت س��م��وك��ه م��دت ال��ع��ل��ي��اء م��ن وط��ود
ال��ع��وان��د ال��رق��اب ف��ي��ه��ا ل��ي ت��ذل��ل دول��ة ع��الئ��ك م��ن ألرج��و وإن��ي
ال��ش��وارد8 ال��رؤوس غ��وادي��ه��ا رذاذ ب��م��زن��ة ل��خ��اف��ق��ي��ن ي��ظ��ل وي��وًم��ا
م��ع��اق��د األع��ادي ه��ام م��ن وت��ن��ح��ل ح��ل��ه ال��ن��اس ي��ع��ج��ز م��ج��ًدا ألع��ق��د
ع��اض��د م��ن��ك ول��ي ي��دان��ي��ن��ي ذا وم��ن ج��ن��ة9 م��ن��ك ول��ي ي��رام��ي��ن��ي ذا ف��م��ن
خ��ال��د ج��الل��ك م��ن ع��ز وع��ن��دي واس��ع ج��م��ال��ك م��ن رداء ع��ل��ي
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وأط��ارد أض��غ��ان��ه ف��ي ي��ط��ارد ل��م��ض��اغ��ن ع��رض��ة ت��ت��رك��ن��ي ف��ال
ش��دائ��د وذل��ت غ��ي��ري ع��ل��ى ت��ش��ق ع��ظ��ائ��م ه��ان��ت م��ن��ك ص��دود وال
وأس��اود10 ب��ال��ردى ت��رام��ى أس��ود س��خ��ط��ه ت��ح��ت ال��ذي ال��م��رء ول��ك��ن��ك

املعنوية، والفحولة الحسية الفحولة الرشيف، يف الفحولة شواهد من هو املطمح وهذا
عيوب أرشف من والسيطرة التحكم وشهوة ويستطيل، يحكم أن يشتهي شاعرنا وكان

الرجال.

السادة أيها

بالوزراء الرشيف صالت من دونت ما جميع عىل بكم فأطوف أضجركم أن أحب ما
حني ديوانه يف أصولها إىل لرتجعوا أذهانكم؛ يف الفكرة تتضح أن ويكفي وامللوك،

تشاءون.
بالحمدانيني، الرشيف صالت األوىل: مهمتني: مسألتني عند الوقوف من بد ال ولكن

امللوك. ملك زمانه يف كان الذي الدولة ببهاء صالته والثانية:
وربما التاريخ، عىل املطلعون يعرفها سياسية أصول فلها بالحمدانيني صالته أما
عىل يعطف كان فقد وجدانية، أصول إىل أيًضا يرجع معهم هواه بأن تحكم أن جاز
إليها نعود ال إشارة لذلك مرت وقد عليه. تعطف نسائهم إحدى كانت أو نسائهم، إحدى

تهواه. أو يهواها امرأة أجل من بأرسها أمة عىل يعطف قد والرجل املساء. هذا يف
كأن رجالهم، من عرف ملن مراثيه يف تظهر الحمدانيني نحو الرشيف وعواطف

يقول:

ال��ع��وئ��ث ال��ل��ي��ال��ي ذؤب��ان ف��ي��ه رع��ت ح��م��ات��ه ك��ان��وا ح��م��دان ب��ن��و وس��رب
وال��م��غ��اوث؟ م��ن��ه��م ال��م��الج��ي وأي��ن أزم��ة ك��ل ف��ي ال��ق��ط��ر ك��ف��اة ف��أي��ن
ال��م��ت��واع��ث؟11 ال��م��ال ب��ال��ن��ق��ع غ��ام إذا ال��وغ��ى إل��ى ال��م��ع��ج��الت ال��ج��ي��اد وأي��ن
رائ��ث12 ال��غ��وث وال م��ن��زور ال��ج��ود ف��ال وال��ن��دى ل��ل��ب��أس ال��دع��وان دع��ا م��ا إذا
راف��ث13 ال��ق��وم م��ن الغ ل��غ��ا م��ا إذا وال��ح��ج��ا ال��ح��ل��م ن��ادي��ه��م ع��ل��ى ي��رف
غ��وارث14 وال��ع��ري��ب ال��م��ق��اري م��الء وال��ق��ن��ا ب��ال��ب��ي��ض ال��م��ج��د ال��م��ط��ع��م��ي��ن م��ن
الئ��ث15 ال��ع��ار ب��ه��ا ي��ع��ص��ب ل��م م��ف��ارق ل��ه��م وض��ح��ت ع��م��ات��ه��م ط��رح��وا إذا
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نارصالدولة، بن طاهر أبا يرثي وهو الحمدانيني نحو الرشيف عواطف تفجرت وقد
وتفجع رثاء، أصدق رثاه فقد مبلغ، كل نفسه من بلغت األمري لذلك صداقته أن ويظهر
فيقول: الرشيف عليهم يرد وأن يغضبوا أن عقيل من لقوم وقع حتى تفجع، أوجع عليه

ل��م��ع��ه أو ال��ف��خ��ار ن��ج��وم ك��ان��وا زاف��رة16 رث��ي��ت أب��ي أالم
م��ج��ت��م��ع��ه ال��ق��ل��وب ف��إن ي��وًم��ا ت��ج��م��ع��ن��ا األص��ول ذي ت��ك��ن ال إن
م��ن��ق��ط��ع��ه17 غ��ي��ر ال��ود ورح��م ن��ق��ط��ع��ه��ا ب��ال��ع��ق��وق رح��م ك��م

دالية: األوىل مرثيتان، األمري ذلك يف وللرشيف

ي��رد وال ال��زم��ان وي��أخ��ذن��ا وت��س��ت��ب��د ال��م��ن��ون ب��ن��ا ت��ف��ور
ج��د األم��ر أن أي��ق��ن��ت ل��ق��د م��اض��ٍي ع��ق��ب ف��ي م��اض��يً��ا وان��ظ��ر

فيقول: املبكي يخاطب ثم

ي��ح��د وال ي��ع��د ف��م��ا ع��ل��ي��ك ع��ي��ن��ي دم��ع أم��ا أإب��راه��ي��م
خ��د م��ن��ه ب��األواخ��ر وي��دم��ي ط��رف م��ن��ه ب��األوائ��ل ي��غ��ص��ص
ي��ود ال األق��ارب م��ن ع��ل��ي��ك ب��اك ورب ل��ل��وداد ب��ك��ي��ت��ك
ود18 ي��ب��ك��ي��ه م��ن ب��ك��اء ل��دون ق��رب��ي ت��ب��ك��ي��ه م��ن ب��ك��اء وإن

قتلوه: من تحقري يف يقول ثم

ال��ف��رن��د ض��واه ال��ع��ض��ب وك��ان ك��ه��ام ن��اب ف��ل��ه ق��ت��ي��ل
وم��ج��د19 ع��ز ب��ه ل��ق��ات��ل��ه ف��أض��ح��ى ق��ات��ل��ه ب��ذل وذل
ع��ب��د ع��ل��ي��ه ي��ط��ول م��ول��ى وي��ا ذئ��ب ع��ل��ي��ه ي��ص��ول أس��د ف��ي��ا

الطريف. النسق هذا عىل كلها والقصيدة
درسها إىل وسنعود والخيال، والرصانة الجودة يف أعجوبة فهي الثانية القصيدة أما

املحارضات. هذه من الثانية السلسلة يف املرائي عن نتكلم حني
سأنتقل وإني واألمراء، بالوزراء الرشيف صالت عن الحديث أطيل لن إني قلت:
هناك بأن القارئ تذكري من بد ال ولكن الدولة، لبهاء وفائه إىل الحمدانيني عن كالمه من
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رشف أمثال املحارضات، هذه من مختلفة مواطن يف لها عرضنا سياسية شخصيات
عباد. بن والصاحب يوسف بن العزيز وعبد الدولة

يف لطيف ذوق له كان الرشيف أن نذكر الدولة بهاء عن الحديث نواجه أن وقبل
أما بنفسه، شعره الخلفاء ينشد كان فهو امللوك، ومقامات الخلفاء مقامات بني التفرقة
التفرقة هذه إىل الدساسني بعض فطن وقط إليهم القصائد بإرسال يكتفي فكان امللوك

واالزدهاء. بالتكرب واتهموه الدولة بهاء عند فاغتابوه الذوقية،
يقول: الدولة بهاء إىل كتب الدسيسة بلغته فلما

ج��ب��ان ال��ن��ش��ي��د س��ي��م إن ل��س��ان��ي وإن��م��ا م��دح��ت إن ش��ج��اع ج��ن��ان��ي
ل��س��ان ال��م��ل��وك ع��ن��د خ��ان��ه إذا ج��ن��ان��ه أط��اع ق��واًال ض��ر وم��ا
ط��ع��ان1 ال��ج��ي��اد ل��ف إذا وق��اح وق��ل��ب��ه ال��س��الم ف��ي ح��ي��ي ورب
ع��ن��ان1 ب��ه��ن ي��ع��رق ل��م أن��ام��ل ك��ف��ه ي��ح��م��ل ال��وج��ه وق��اح ورب
وف��الن م��رة ف��الن وي��روي ب��ن��ش��ي��ده ال ب��ال��ق��ول ال��ف��ت��ى وف��خ��ر

ا. جدٍّ كثرية مدائح الدولة بهاء يف وللرشيف
من الثروة تلك كل سبيله يف الريض ينفق أن يستحق أكان الدولة؟ بهاء هو فمن

الجيد؟ الشعر
الدولة، بهاء أن يفهم القارئ تركنا إذا الرشيف صديقنا ونظلم والتاريخ األدب نظلم

الطائع. مع صنع كالذي العروش ثل يجيد طاغية إال يكن لم
يتذوق وكان الحوايش، مصقولة فارسية شخصية غطرسته مع الدولة بهاء كان

أخالق. له وكانت الرفيع، األدب
أخالق! له كانت وهللا، إي

نريده: عما يفصح اآلتي والشاهد
بهاء وكان الوفاء، أصدق لسيده وفيٍّا وكان نحرير، اسمه خادم الدولة لرشف كان
الدولة بهاء األمر وتوىل الدولة رشف توىف فلما إليه، شوقه فيشتد بوفائه يسمع الدولة

الشجاعة، معناها هنا والوقاحة الوجه، يف والوقاحة القلب يف الوقاحة بني الشاعر يفرق البيتني هذين يف 1

ثناء. كلمة املقام هذا يف فهي
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يف عليه يجري كان ما عىل خدمته يف ليجري إليه؛ نحريًرا يجتذب أن الجديد امللك هم
أخيه. خدمة

دنياه.20 طلق أنه الناس ليفهم الصوف، بلبس وتظاهر امتنع، نحريًرا ولكن
يف تزهد ال بقوله: نحريًرا يخاطب وهو الدولة بهاء يدي بني قائًما كنت الراوي: قال
ويستعفي األرض، يقبل ونحرير قبل من عليه كنت ما عىل بك أوىل فأنا فيك، رغبتي مع
فأقام هلل! افعل عيناه: دمعت وقد الفارسية باللغة له قال أن إىل الدولة بهاء انتهى أن إىل

يديه.21 بني من وانرصف بمثله امللوك يقابل ال الذي اللجاج يف واحد أمر عىل نحرير
نحرير. عىل بالقبض يأذن أن الدولة لبهاء السفهاء زين ثم

يا عمر: بن محمد له فقال ونحرير، عمر بن محمد الحسن أبو وبقي الراوي: قال
العظيم امللك هذا خدمة من تمتنع حتى قدرك وما أنت ومن الدالة22 يف أرسفت قد هذا،
أيها له: وقال رأسه رفع عليه األمر زاد فلما — مطرق ونحرير القول يف له وأغلظ23 —
ابتسمت إذا آمالك أفضل ترى وأنت موالي أيام يف منك القول هذا كان أين الرشيف!
وسوء قدرة، لؤم مستعمله أنت ما فاستعمال الحال هذه عىل وأنا اآلن فأما وجهك؟ يف
كنت أن إىل رفعني ثم درهم بألف ابتاعني ملك بعد الدنيا ترك عىل أالم وكيف ملكة،

إليك.24 أحتاج وال إيل وتحتاج أخدمك، وال تخدمني
الدسائس صنعت ما يعلم أن القارئ يرس فليس القصة، بقية عىل نأتي أن نريد وما
آدم تكونيه يف اشرتك الذي الجنس يحقر ما ذلك يف يكون فقد نحرير، بقتل انتهت التي

حواء! وزوجته
عليه يعطف مما وذلك قلب؛ له رجًال كان الدولة بهاء إن السادة أيها أقول: أن وأريد
وخوزستان واملوصل العراق يف امللك قواعد يثبت أن استطاع قد وهو الرشيف، مثل شاعر
ويويل خوزستان، يف ويقيم فيرتكها بغداد عىل يطمنئ أن واستطاع وكرمان، وشرياز

العراق. عميد يسميه حاكًما عليها
الرخاء. أطياف عهده يف شهد العراق أن ذلك ومعنى

يداعبه كان الرشيف أن ذلك وشاهد الرفيع، األدب يتذوق كان الدولة بهاء إن قلت:
اإلنسية. والقصائد الوحشية القصائد إليه فريسل بالشعر
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فيقول: الوحيش بالشعر يخاطبه كان

اآلم��اق ل��م��اء ال��ب��رق أج��ل��ب م��ا ف��اش��ت��اق وم��ي��ًض��ا ال��غ��ور ع��ل��ى رأى
ذاق م��ا ال��خ��ل��ي��ط ب��ي��ن م��ن ذاق ق��د ال��خ��ف��اق وال��ف��ؤاد ل��ل��وم��ي��ض م��ا
ال��راق م��ل وق��د آس��ي��ة ك��ل ق��د إف��راق م��ن ل��ه م��ا غ��رام داء
األش��واق ت��ق��ض��ي ح��ي��ث م��ن ت��زي��د أع��الق ال��ف��ؤاد ف��ي ل��ي��ل��ي آلل

طويلة. وهي القصيدة آخر إىل
فيقول: اإلنيس بالشعر يخاطبه وكان

أري��ق��ه؟ أن أح��رام وط��ري��ق��ه دم��ع��ي خ��ل
ح��ق��وق��ه ال��دم��ع ق��ض��ى م��ا ع��ن��ي ب��ان خ��ل��ي��ط ك��م
ش��ق��ي��ق��ه ال��ع��دل ف��ي ـ��ض��ب ي��غ��ـ وال��ق��ن��ا ش��ق��ي��ق��ي ي��ا
ورف��ي��ق��ه ا ودٍّ ـ��رب األق��ـ ن��اص��ح��ه ع��اص��يً��ا
وس��وق��ه25 أب��ان��ي��ن م��ن وه��نً��ا ه��ب ل��ب��رق م��ن
وع��ق��ي��ق��ه ن��ج��ًدا ي��ن��ش��د ال��ح��م��ى ش��ري��ق��ي م��ن
وس��وق��ه26 ال��ل��ي��ل ي��ن��ق��ل ك��ال��م��ت��ال��ي غ��م��ام م��ن
م��ش��وق��ه ال��ل��ب ع��ازب ف��ؤاًدا ف��اق��ت��اد الح
وب��روق��ه زرود ح أروا ال��ن��ف��س ذك��ر ط��ال
ح��ق��وق��ه ال��ق��ل��ب ي��ذك��ر غ��رام وع��ق��اب��ي��ل
ط��روق��ه ال��ع��ي��ن ع��ل��ى ـ��ب ال��ق��ل��ـ دل��س وخ��ي��ال
ح��ق��ي��ق��ه ال��ش��وق م��ن ال��ص��ب ت��ح��س��ب��ه ك��ذب
س��ح��ي��ق��ه27 ك��ن��ت وإن ال��ح��ي س��رح��ة ي��ا أن��ع��م��ي
وري��ق��ه ال��ن��أي ع��ل��ى ـ��ق��ي ت��ب��ـ أن ل��ك أت��م��ن��ى
ن��ذوق��ه أن ع��ل��ي��ن��ا ـ��ك واش��ي��ـ ح��رم ث��م��ر

مرقص. نسيب وهذا
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فيقول: الدولة بهاء يمدح ثم

م��ض��ي��ق��ه ل��ل��دي��ن رج وال��ف��ا ال��دي��ن ق��وام ي��ا
ط��ري��ق��ه ض��ل إذا دي��ه وه��ا راع��ي��ه أن��ت
ع��ن��ي��ق��ه28 ذم��وا ف��م��ا ـ��م��ج��د ال��ـ رك��ب��وا رج��ال م��ن
وف��ري��ق��ه ق��دًم��ا ال��ع��ز ق��ب��ي��ل ك��ان��وا م��ع��ش��ر
ع��روق��ه ال��م��ج��د ض��رب ث��راه��م ف��ي وم��ل��وك
ال��ح��ق��ي��ق��ه وف��رس��ان ت ال��ح��ف��ي��ظ��ا وم��غ��اوي��ر
ع��ري��ق��ه وأع��راق ف��ي��ه م��ن ي��ح��س��ب ح��س��ب
ن��ي��ق��ه29 ي��ط��ل��ع وم��ن ق��ي��ه رو ي��دف��ع ت��رى م��ن
ال��زل��ي��ق��ه30 وال��ب��ي��ض ال��ط��ول ل ال��ط��وا األي��دي ل��ه��م
ال��ع��ت��ي��ق��ة وال��ن��ار ـ��ل ال��ل��ي��ـ م��ق��اري وم��واري��ث
ط��ل��ي��ق��ه31 األزل دج��ى ف��ي واض��ح��ات ب��وج��وه
ع��ري��ق��ه ال��غ��م��ر ال��ن��دى ف��ي م��ن��ف��ق��ات وأك��ف
ص��ف��ي��ق��ه32 أع��راض دون رق��اق وب��أخ��الق
ع��ق��وق��ه ق��ط اس��ت��ح��س��ن��وا م��ا أبً��ا ال��م��ج��د ت��خ��ذوا
ع��ل��وق��ه33 ق��ب��ل وم��ن ال��م��ل��ك م��ول��د ف��ي��ه��م إن
ال��ش��ق��ي��ق��ه ال��ظ��ئ��ر إل��ى األم ت��س��ل��م��ه ن��اش��ئً��ا
ودق��ي��ق��ه ي��دم��ي ـ��خ��ط��ب ال��ـ ج��ل��ي��ل ع��ن��ي رم��وا ه��م
ال��وس��ي��ق��ه34 ط��رد دم��ي د ور ع��ن األي��ام ط��ردوا
ال��رب��ي��ق��ه35 إط��الق ـ��ده��ر ال��ـ إس��ار م��ن أط��ل��ق��ون��ي

يقول: أن إىل

وم��وق��ه36 ال��ده��ر خ��ط��ل ف��ي��ن��ا ت��س��ت��درك ع��ش��ت
وث��ي��ق��ه رزاي��اه م��ن ت��ع��ط��ي ب��ال��ده��ر واث��ًق��ا
غ��ب��وق��ه ـ��ع��م��رع��وط��ي��ت ال��ـ ص��ب��وح ع��ف��ت ك��ل��م��ا
ش��روق��ه ال��ن��اس رج��ا ب غ��ا إن ال��ش��ارق م��ط��ل��ع
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أن��ي��ق��ة ال��ع��ز روض��ة ت��رع��ى ال��م��رت��ع آم��ن
ال��خ��ل��ي��ق��ة أع��ي��اد م��ك ف��أي��ا ع��ي��ًدا ي��ك��ن إن
ح��دي��ق��ه37 ون��وار ـ��داق أح��ـ أن��وار إن��ه��ا
ن��ع��ي��ق��ه ال��ذل أس��ك��ت األع��ادي ن��ع��ل��ق أن
ري��ق��ه ال��ي��وم واس��اغ ش��ج��اه ال��م��ل��ك ل��ف��ظ

أريحية عىل لداللته يهمنا وإنما تظنون، كما لذاته، يهمنا ال املطول الشاهد وهذا
البيان: من قليل إىل تحتاج األريحية وهذه الدولة، بهاء يمدح وهو الرشيف

مودة وهي سنة، عرشين نحو الدولة بهاء بمودة األوارص موصول ظل الرشيف إن
والتغريد، للتطريب املجال أمامه أفسحت ألنها الرشيف؛ شاعرة يف كبري أثر لها كان
ال الرجال، يمدح أن يحب الرشيف كان فقد املعاني، كرائم حول الطواف عىل وراضته
«البدائع» كتاب من الثانية الطبعة يف رشحناه الذي للمعنى ولكن للتزلف وال للتكسب
سجالٍّ كانت فاملدائح العربي، األدب أرخوا الذين من أحد إليه يتنبه لم دقيق معنى وهو
أن يسريه الفرض هذا جدود يف الرشيف وكان األخالق، مكارم من الشعراء يفهم ملا

الرجال. أقدار ترفع التي والخصال الشمائل عن يتكلم
كان أنه عىل وشاهد األخالقية، الحقائق من به يؤمن كان ملا صور الرشيف فمدائح

أخالق. من ملمدوحيه اصطفاه بما التخلق يود قلبه أعماق يف
عتيقة نار شعره يف وهي النار، حتى الفرس، مايض إىل إشارة فيها القصيدة وهذه

الصهباء. ويف الخيل يف الكرم هو والعتق كريمة، أي:
بهاء مع تلطفه شواهد كان الفرس مايض عىل الرشيف ثناء إن أقول: أن وأريد
مجد تفضيل أدق وبعبارة الفرس، عىل العرب تفضيل يف قصائد له الرشيف ألن الدولة؛
كرسى إيوان وشهد باملدائن اجتاز حني قالها التي كالقصيدة الفرس، مجد عىل اإلسالم

.٣٩٧ سنة

دارا ال��ه��ون ب��دار وي��ب��دل��ن ال��م��غ��ارا ل��ي��ب��ع��دن ق��رب��وه��ن

بهاء يمدح وهو الفرس قهر يف صنعوا وما العرب بمجد يتغنى أن له يتفق وكان
ذلك؟ تعليل فما الدولة،
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الحدود يف العرب مجد يقاوموا أن همهم من يكن لم الفرس أن الظن أغلب
وكان العربية، للغة التعصب أشد وتعصبوا أسلموا الفرس ألن الشعوبية؛ رسمتها التي

واإلسالم. العروبة حياة يف األمجاد أهم من واستعرابهم إسالمهم
هي وإنما الفرس، حياة يف إجماعية نزعة تكن لم الشعوبية أن أيًضا الظن وأغلب

األحيان! بعض الرشيف مصدر وهم األدباء، أثارها أدبية مناوشات
يف الفرس عىل العرب انتصار يذكر أن للرشيف جاز كيف وتفهموا ألفهم هذا أقول

وقار: ذي يوم الحرب عارض أن عىل فينص الدولة، بهاء بها يمدح قصيدة

ي��رد38 ك��اد وم��ا ال��ع��ل��ج ورد ت��ي��اره ف��ي األغ��ل��ف رح��ض
م��ع��س��د ب��ن ن��زار ف��ي��ه��ا أوق��دت م��ض��ة ط��ع��ان ن��ار ي��ص��ط��ل��ي

العربية القومية نماذج من كانوا وأشعارهم مؤلفاتهم يف الفرس أن والحقيقة
رحبوا ألنهم عليهم؛ انترص اإلسالم إن شاعر: يقول أن يجرحهم يكن فلم اإلسالمية،

القرآن. لغة بها اعتزت التي الحصون من بالدهم وكانت عرفوه، منذ باإلسالم
بمجد اإلشارة بني يرتدد الرشيف كان كيف ألرشح القصيدة بهذه نوهت وإنما
إشفاق. وال تهيب بال املعاني هذه حول يدور أن له جاز وكيف الفرس، ومجد العرب

فاألمم األيام، هذه يف الحوادث بموازين التاريخ نزن أن السادة أيها لنا يجوز وما
كذلك كانت أنها الغافل يظن بحيث بعض، عن بعضها يستقل العرص هذا يف اإلسالمية
يفهم فال أرض إىل أرض من املؤمن يتنقل كان وإنما كذلك، كانت وما الخالية، األيام يف
تكن ولم اإلسالم، راية تحت يسري بأنه يشعر كان وإنما وطن، إىل وطن من انتقل أنه

تفريق. عالمة ال تمييز عالمة إال النسب ياء

السادة أيها

لفتات املدائح تلك ففي الخيال، لجموح عظيمة فرصة الدولة لبهاء الرشيف مدائح كانت
وخلقية. وروحية ذوقية
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كانت الرشيف أن وفاتهم الحجازيات، عند وقفوا الرشيف بغراميات اهتموا والذين
يقول: كأن غرامية، وثبات مدائحه يف له

وي��ق��د ي��ف��ري ال��ل��ي��ل أدي��م ف��ي ال��س��ن��د ب��غ��ورق ال��ب��رق رأى م��ن
وي��ق��د39 ي��خ��ب��و ال��ظ��م��اء خ��ل��ل ال��ص��ب��ا ت��زه��وه ال��م��ص��ب��اح ح��ي��رة
وق��ع��د اش��ت��ي��اق ب��ال��ق��ل��ب ق��ام ال��س��ن��ا ع��ل��وي أن��ج��د ك��ل��م��ا
وج��م��د ف��ي��ه ال��ع��ي��ن دم��ع ذاب م��ع��ه��د م��ن ل��ي ال��ب��رق أض��اء ك��م
وغ��ي��د ع��ي��ن��ي ت��رع��اه ه��ي��ًف��ا ب��ه��ا ال��ح��س��ن أن��ب��ت وم��غ��ان
وج��د ب��ج��ف��ن��ي ال��دم��ع ل��ع��ب ذك��ره��ا ق��ل��ب��ي ع��اود ك��ل��م��ا
وال��ج��ل��د ع��ن��ي ب��ال��ص��ب��ر ون��أى ال��ج��وى ل��ي أدن��ى ال��س��رب ري��م إن
وب��رد ش��ه��د ع��ذب��ي��ن وج��ن��ى ون��ًق��ا غ��ص��ن غ��ض��ي��ن ب��ن��دى

يقول: وكأن

وال��م��ط��ال ق��ب��ا ب��ي��ن م��ن��ازل م��ن��ال��ي م��ن ب��ع��ده��ا ع��ل��ى ذك��رت
ال��ع��وال��ي أط��ن��اب��ه��ن ال��غ��ور ع��ل��ى ع��ام��ر ب��ن��ي ق��ب��اب وم��ب��ن��ى
ال��وص��ال وم��ط��ل ال��م��ط��ال وص��ل ال��ع��ف��اف ع��ل��م��ه��ن ع��ق��ائ��ل
ال��رم��ال ظ��ب��اء م��ن ال��ش��رى أس��ود ال��ج��راح ب��ه��ن ي��ش��ك��و م��راب��ع
ال��آلل��ي آلل��ي وأج��ي��اده��ن ال��ع��ق��ود ع��ق��ود م��ض��اح��ك��ه��ن
ان��دم��ال40 ب��ع��د ال��ش��وق م��ن وق��رف ال��غ��رام ع��ي��د ع��اد األس��ى أب��ع��د
ال��غ��زال41 ج��ي��د وم��ن��ت��ص ول��ي ال��غ��زال إث��ر م��ق��ت��ص ب��ي��ن ه��وى
ع��ض��ال داء غ��ي��ر ب��م��ي��س��وره ب��اخ��ل م��ن ال��ب��ذل ط��ل��ب وم��ا
ال��ن��وال ق��ل��ي��ل م��ن وي��ؤي��س��ن��ا ال��ه��وى دي��ون ي��ل��وي زال وم��ا
ال��خ��ي��ال42 وخ��ي��ال ال��ن��وى ب��ع��د ال��م��زار ب��زور ق��ن��ع��ن��ا أن إل��ى

يقول: وكأن

�الم س� أم أوداع ح��رام وال��رك��ب زار
ال��ظ��الم إال ي��ح��ف��زه ال وال��ب��در ط��ارًق��ا
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ي��رام ال س��راب ري��م وال��م��ص��ل��ى ج��م��ع ب��ي��ن
ال��غ��رام43 إال زل��ه��م ن��ا ق��رى م��ا وح��ل��ول
أق��ام��وا ال��ق��ل��ب ن��زل��وا ف��ل��م��ا ال��دور ب��دل��وا
س��ق��ام ال��وج��د زم��ن اس��ق��ي��ان��ي خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
م��ق��ام44 ول��ل��ي��ل ـ��ب ال��رك��ـ ق��ل��ع��ة ل��ي وص��ف��ا
ال��ن��ع��ام45 ري��ع ك��م��ا ـ��س وال��ع��ي��ـ ح��ف��ز أالٍل م��ن
وب��غ��ام وع��ج��ي��ج ون��ش��ي��ج ف��زف��ي��ر
ال��م��رام ش��ط ل��ق��د ـ��ن��ي م��ـ م��نً��ى أي��ن وم��ن��ى
خ��ي��ام ال��خ��ي��ف وع��ل��ى ن��زول ج��م��ع ع��ل��ى ه��ل
ل��م��ام ال��ج��زع ع��ل��ى ن ك��ا ل��و ال��ج��زع غ��زال ي��ا
ل��زام وال��ط��وق ـ��دك ج��ي��ـ ع��ل��ى ال��ط��وق أح��س��د
ال��ب��ش��ام46 ث��ن��اي��اك ل ن��ا إن ال��ك��ف وأع��ض
ال��ل��ث��ام ف��ي��ك ع��ل��ى م��ر إن ال��ي��وم وأغ��ار
ك��الم ال��ح��رب أول ف��ؤادي ع��رض��ت أن��ا
ال��س��ه��ام ف��ي��ه ك��ث��رت م��رم��ى ال��ق��ل��ب ج��ع��ل��ت أن
ع��ق��ام47 وال��داء ئ��ك أح��ش��ا داء ي��داوي م��ن

تجمع الدولة بهاء يف الرشيف مدائح أن ألريكم الثالثة الشواهد بهذه أكتفي وأنا
محمد باألستاذ وعهدي النفيس، الشعر من األخرية والقطعة الذوقية. املعاني من أطايب
املنفلوطي، بكر أبي األستاذ من ليسمعها القاهرة؛ إىل القبة» «حدائق من يرحل الههياوي

يقول: أن يحسن الذي وحده هو الرشيف كأن

س��الم أم أوداع ح��رام وال��رك��ب زار

يقول: إذ الدولة بهاء مع تلطفه يمثلها فكثرية، الروحية املعاني أما

وع��د م��ا م��ن��ك��م اإلق��ب��ال م��ط��ل وال ي��وًم��ا ظ��ل��ك��م ض��ح��ا ال
ال��رغ��د48 وال��ع��ي��ش ال��ن��ع��م��اء م��ورد ال��س��رى رف��ه ع��ل��ى وت��ف��ارط��ت��م
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يقول: وإذ

ال��رداء49 ف��ض��ف��اض ال��ب��اع رح��ي��ب خ��رًق��ا ال��ص��وم ه��ذا م��ن��ك س��ي��ب��ل��و
وال��ح��ي��اء ال��رغ��ائ��ب ب��ذل وع��ن ال��ع��ط��اي��ا ع��ن ت��ص��وم ف��ال ت��ص��وم

يقول: وإذ

ال��ع��ل��ل ب��ك ال ح��ل وب��ال��ع��دا ج��ب��ل ي��ا ال��خ��ط��وب زع��زع��ت��ك ال
ال��وع��ل50 وي��س��ل��م ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى ل��ذل��ت��ه ال ال��ل��ي��ث ي��وع��ك ق��د
واألم��ل ال��رج��اء م��ن��ا ي��ص��ح ب��ص��ح��ت��ه م��ن ال��داء ط��رق ال
وال��ك��س��ل ال��ن��ع��ي��م ف��ت��ور ذاك ب��ه ت��راع ع��ارض ع��ن ح��اش��اك
م��ش��ت��ع��ل وأن��ت ت��خ��ب��و وال��ش��م��س م��ت��ض��ح وأن��ت ي��خ��ف��ي ال��ن��ج��م
ج��ل��ل51 ي��ص��ي��ب��ن��ا ج��رح ف��ك��ل أس��ه��م��ه ع��ن��ك ال��ده��ر ص��رف م��ا
ال��ع��ض��ل وال��ن��وازل ال��ع��دا إل��ى ن��ائ��ب��ة ك��ل ت��خ��ط��اك ب��اق
أم��ل��وا ال��ذي أدرك��وا وال ل ال��س��ؤ ب��ل��غ��وا ال األع��داء ي��ق��ول ف��م��ا
األج��ل وص��م��م ط��روًق��ا ال��خ��ط��ب ن��زل إذا ب��ك��م ال األذى ب��ن��ا
خ��ض��ل ع��زك��م وراووق غ��ض وع��ي��ش��ك��م ل��ل��ع��ال ودم��ت��م
م��ق��ل وأن��ت��م ج��ف��ون ن��ح��ن ح��ذًرا ن��ق��ي��ك��م أن ع��ج��ب ال

باهلل: القادر للخليفة عليها عقد التي وهي بناته إحدى عن تعزيته يف يقول وإذا

ت��م��ام آون��ة ال��ن��ق��ص وب��ع��ض ال��ح��س��ام ب��ق��ي م��ا ال��غ��م��د ل��ه��ان
ال��ن��ظ��ام ان��ت��ق��ص إذا ج��زع ف��ال ق��واه س��ل��م��ت ال��ع��ال س��ل��ك إذا
وال��س��ن��ام ال��م��ق��دم ال��رأس ل��ن��ا ي��ب��ق��ى ي��وم ب��ال��م��ن��اك��ب وأه��ون
ال��غ��م��ام ب��ق��ي إذا م��غ��ي��ظ��ة ت��م��س��ي ح��ي��ن ال��م��ن��اه��ل ش��ك��وى وم��ا
ال��ت��وام وال��ن��ع��م ال��ع��ل��ي��اء ل��ن��ا أخ��ل��ف��ت��ه ف��ذ غ��ي��ر ه��و وه��ل
ال��ض��رام ب��ق��ي إذا ب��م��ف��ت��ق��د زن��اد ع��ن ت��ط��اوح ش��رر وم��ا
وال��زم��ام ال��خ��زام��ة م��ن��ع وق��د ت��ح��دو أم��س��ي��ت م��ن ده��ر ي��ا أف��ق
ال��ل��ج��ام52 ي��ن��ه��ن��ه��ه ال ج��م��وًح��ا ي��غ��دو ال��ح��ل��ب��ات م��ب��رز ق��دع��ت
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ع��ق��ام53 أب��ًدا ب��م��ث��ل��ه وأن��ت م��ن��ه خ��ال��س��ت م��ا م��ث��ل ول��وًدا

يقول: كأن ا، جدٍّ فكثرية الخلقية اللفتات أما

م��غ��ل��وبً��ا ال��ع��زاء ك��ان ل��والك م��ك��ت��وبً��ا اإلل��ه ق��ض��اء ك��ان
م��رءوبً��ا54 ي��ك��ون ك��س��ر ف��ك��ل ل��ن��ا ال��ص��ن��اع ك��ف��ك ب��ق��ي��ت م��ا
م��ح��س��وبً��ا ي��ك��ون ال م��ا أوج��ع وم��ا ق��دي��ه��ون ال��م��رء اح��ت��س��ب م��ا
ال��م��ص��اع��ي��ب��ا ي��ع��ج��ز ال وال��ث��ق��ل ل��ه��ا ف��أن��ت ص��اب��ًرا ب��ه��ا ن��ه��ًض��ا
ي��ع��ق��وب��ا55 ص��ب��ر ك��ي��ف ي��وس��ف ع��ن ق��دم��ت وإن األس��ى أرت��ك ف��ق��د

تشمل هي وإنما األمثال، مجرى يجري الذي الشعر عىل الخلقية املعاني نقرص وما
جميع عىل ينساق الحكم هذا أن الواضح ومن والخصال، بالشمائل فيه أشاد ما كل
بخالئق ينوه كان الرشيف بأن االعرتاف من مفر ال ولكن العربي، الشعر يف املدائح

إحساس. أقوى يحسها وهو الرجال
بحث فذلك الدولة، بهاء يف الرشيف قال ما نستقيص أن همنا من فليس بعد أما
وذوقية عقلية حركة يف وهو مدة عاش الرشيف أن عرفتم تكونوا أن ويكفي يطول،
نعم عليه أغدق الدولة بهاء بأن الديوان قصائد وتشهد امللك، ذلك بفضل ومعاشية

الشؤون. من كثري يف عليه يعتمد كان وأنه والتبجيل، الترشيف
القصيدة بهذه الرشيف فرثاه الدولة بهاء مات ٤٠٣ سنة اآلخرة جمادى ويف

الباكية:

درك��ا56 ب��ع��ده��ا أت��رج��و ال��ط��الب م��اذا وال��رت��ك��ا ال��غ��اي��ات إل��ى ال��ذم��ي��ل دع
ه��ل��ك��ا ق��د ال��دي��ن وق��وام ال��دج��ى ع��ل��ى دائ��ب��ة ال��ت��ه��ج��ي��ر57 أك��ل��ف��ه��ا ل��ي م��ا
ض��ح��ك��ا58 الق��ي��ت��ه إذا م��زور وال م��الئ��م��ة دار ف��ال ال��غ��روض ح��ل
م��ع��ت��رك��ا59 ال��ي��أس وب��ي��ن ال��رج��اء ب��ي��ن ت��رك��ت وق��د ال��ج��ل��ى ص��رح��ت ال��ي��وم
ف��ل��ك��ا وال ن��ج��ًم��ا وال غ��م��اًم��ا وال ق��م��ًرا وال ش��م��ًس��ا ت��دع ل��م رزي��ئ��ة
م��ل��ك��ا م��ا ك��ل ف��ي��ه��ا ال��م��ج��د ألن��ف��ق ع��وض م��ف��ق��وده��ا م��ن ي��ق��ب��ل ك��ان ل��و
وب��ك��ى دم��ع��ه أذرى ال��ي��وم وإن��م��ا ح��ذر م��ن ال��ي��وم ق��ب��ل ال��م��ل��ك أده��ش ق��د
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س��م��ك��ا60 م��ا ال��م��ج��د ب��ن��اء م��ن وه��ادًم��ا ح��ل��ي��ت��ه ب��ع��د م��ن ع��اط��ًال ب��ه��ا أم��س��ى
وال��ش��ك��ك��ا61 ال��ل��ذاع ال��ق��ن��ا ش��وك ي��ح��م��ل��ن ش��ك��ائ��م��ه��ا م��راع��ي��ه��ا ل��ل��ج��ي��اد م��ن
ن��ب��ك��ا62 ال��ع��دا ه��ام وم��ن ال��دم��اء م��ن زل��ًق��ا ال��ق��ن��ا أط��راف ت��ح��ت ي��ط��اب��ه��ا
س��ف��ك��ا63 ل��م��ا ع��ق��ل ال ال��ق��ص��اق��ص ح��ك��م ب��ه��ا ال��رق��اب زرع ي��خ��ت��ل��ي ل��ل��ظ��ب��ا م��ن
وال��م��س��ك��ا64 األط��واق ل��ه��ا ال��ق��ل��وب م��ن ف��وارس��ه أي��دي ج��ع��ل��ت ل��ل��ق��ن��ا م��ن
ان��ت��ه��ك��ا ب��ع��دم��ا ف��ري��ًس��ا وردن ف��ك��م م��ط��اع��م��ه��ا ع��ن ن��ه��اه��ا ل��ألس��ود م��ن
س��دك��ا65 م��ا ك��ل م��ن��ه��ا ال��ظ��ف��ر وي��ن��زع م��خ��ال��ب��ه��ا م��ن ي��ن��ج��ي ل��ل��خ��ط��وب م��ن
م��ت��رك��ا ال��ع��ل��ي��اء ي��ط��ل��ب ل��م��ن م��ن��ه��ا ت��رك��وا ف��م��ا ال��ف��ض��ل��ى أخ��ذوا م��ع��ش��ر م��ن
ف��اش��ت��ب��ك��ا66 ال��م��ج��د ب��ع��ي��ص أل��ف ع��ي��ًص��ا خ��ل��ًق��ا وال��ح��ي��ا خ��ل��ًق��ا ال��ب��ي��ض م��ن ق��دوا
س��ل��ك��ا ل��ه��ا ك��ان��ت ل��و ال��ل��ي��ل دراري أوج��ه��ه��م ت��رض ل��م ط��ب��ع��وا أن��ه��م ل��و
ف��ح��ك��ى ق��ب��ل��ه ف��ع��ًال ال��ج��د م��ن رأى أول��ه��م ك��ان أن ال ال��م��ج��د أب��دع��وا ه��م
م��ل��ك��ا ق��ل��م��ا ع��ن��انً��ا وال��م��ال��ك��ي��ن رك��ب��ت ق��ل��م��ا ظ��ه��وًرا ال��راك��ب��ي��ن
ال��درك��ا67 ب��ع��ده��ا م��ن ل��ل��ع��ال ض��ام��ن م��ن غ��رر ك��ل��ه��ا ب��ي��اع م��ن ص��ف��ق��ة ي��ا
ف��ت��ك��ا ع��اج��ز م��ن أو ط��ار واق��ع م��ن أك��ي��ل��ت��ه م��ع ذئ��ب ك��ل خ��الل��ه��ا
م��ل��ك��ا وال م��ن��ه ب��دًال س��وق��ة ال أب��ًدا ي��رت��ض��ي أن م��ن أخ��ب��ث ال��م��وت
س��ل��ك��ا م��ا ال��ع��ل��ي��اء ف��ي ال��ط��رق ف��أخ��ص��ر أخ��م��ص��ه غ��ي��ر ال��م��س��اع��ي ف��ي ت��ت��ب��ع��وا ال
ال��ف��ل��ك��ا ال��ن��ازل ال��ق��ط��ار ي��س��ق��ي وك��ي��ف ل��ه ال��غ��م��ام ي��س��ت��س��ق��ى ق��ب��رك م��ث��ل م��ا
الن��ه��ت��ك��ا68 ال��ط��ود ج��ن��وب م��ن ث��ل��م��وا ل��و رزئ��ت��ه��م أق��واًم��ا ال��ل��ه ي��ب��ع��د ال
ب��ك��ا ذاك ط��ول ي��ا ب��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ي��ب��ك��ي ن��اظ��ره��ا ال��ع��ي��ن ف��ق��د م��ث��ل ف��ق��دت��ه��م
ون��ك��ا ق��رح��ه أدم��ى ال��ده��ر ي��ح��دث م��ا غ��ص��ت��ه ي��ن��س��ي��ه أن ال��ق��ل��ب رج��ا إذا
ت��رك��ا وم��ن ��ى ب��قَّ ب��م��ن ن��ب��ال��ي ف��م��ا ب��ه ن��ض��ن م��ن م��ن��ا ال��م��وت ي��أخ��ذ إن
ال��ش��رك��ا69 ف��وق��ه��ا م��دوا ال��ق��ط��اط��ة ن��زو الدك��اره��م ي��ن��زو ال��ق��ل��ب أرى إن��ي
ال��ض��ح��ك��ا ب��ع��ده أن��س��ت ال��ل��ي��ال��ي إن م��ب��ت��س��ًم��ا ال��ي��وم ب��ع��د ال��ده��ر ت��ب��ص��ر ال

صادًقا كان وربما امللوك، بني من بمدحه الرشيف اعتز من آخر الدولة بهاء كان وكذلك
طويًال. بعده من يعمر لم الرشيف فإن الفقيد، ذلك بذهاب الضحك ذهاب من ادعاه فيما
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السادة أيها

من فيه عرف بمن وصالته بعرصه الرشيف صلة من كثرية صوًرا سلف فيما أريناكم
والضحك والبؤس النعيم عرف كيف وأريناكم وملوك، وخلفاء وأمراء وشعراء علماء

والبكاء.
األبطال: بأخالق التخلق يف وفنائه بالعلياء، وهيامه باملجد، غرامه عن نحدثكم واآلن
قلبه يخلو ال الحق الشاعر ألن الحق؛ الشاعر صورة هو الناحية هذه يف والرشيف
ولكنه يلعب، وقد يلهو قد وهو الغايات، ورشائف املقاصد كرائم إىل التسامي من أبًدا
ظنه وإن وقت، كل يف أمانيه حول خواطره وتدور إليه، يتسامى بما القلب مشغول يظل

الالهني. من الناس
فحول، لهو كان وإنما خصيان، لهو يكن لم سرتون، وما الرشيف لهو من رأيتم وما
وإنما واألنني، البكار إىل يسرتيحون الذين الضعفاء الشعراء من غرامياته يف يكن لم فهو
تزوج أنه بعد فيما وسرتون الجموح، لغرامه إال يخلق لم الحسن يرى فحًال شاعًرا كان

والقلوب. العيون ملء وهو إال الدنيا يرتك ولم وأنجب،

السادة أيها

بذ الذي الفارس مواجهة عىل مقبلون نحن األشم، الجبل مصافحة عىل مقبلون نحن
قال: حني الفرسان جميع
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ال��ص��ب��اح ن��م��وم ق��ب��ل ال��وغ��ي إل��ى ال��رم��اح ع��وال��ي م��ث��ل ن��ب��ه��ت��ه��م
ب��ال��ص��ف��اح أغ��راض��ه��م1 وص��اف��ح��وا ب��ال��ق��ن��ا ال��م��ن��ى ن��ال��وا ف��وارس
ال��ق��راح ب��ال��زالل م��ن��ه��ا ي��غ��ص أن��ب��ائ��ه��ا س��ام��ع ل��غ��ارة
ج��ن��اح2 م��ن��ه��ا ال��م��ج��ل��ب ع��ل��ى وال س��ب��ة م��ض��رم��ه��ا ع��ل��ى ل��ي��س
م��ب��اح3 وم��ال م��ب��اح��ات دم��ى غ��ن��م��ه��ا ف��اب��ت��دروا دون��ك��م
س��ف��اح4 إال ال��ع��ذراء ن��ط��أ ال أع��دائ��ن��ا أرض ف��ي ف��إن��ن��ا
س��ت��راح األذى ع��بء م��ن ف��ل��ي��س ه��م��ة إل��ى ه��م م��ن ن��ف��س ي��ا
ي��راح أن ال��م��ن��ي م��ن��اج��اة ط��وال ك��ده ال��ذي ل��ل��ق��ل��ب آن ق��د
وت��اح5 غ��الم ت��ح��ت وق��اح��ة ص��ع��ب��ة أرك��ب��ه��ا أن ب��د ال
ب��ال��ن��ج��اح أو ق��در ال��ذي دون ب��ال��ردى ي��ن��ث��ن��ي أو ي��ج��ه��ده��ا
ال��ل��ق��اح6 ض��ري��ب ش��رب ف��ي وال��ع��ز ال��ف��ت��ى ذل وال��راح��ة ال��راح
ال��ك��ف��اح داع��ي غ��ي��ر م��ط��اع وال ال��ق��ن��ا ل��غ��ي��ر ح��ك��م ال ح��ي��ث ف��ي
ف��ط��اح ب��ع��ي��ًدا ال��ه��م ط��وح��ه ه��م��ة ذي ال��م��ف��رق وأش��ع��ث
راح ال��ذل ي��ط��ق ال وم��ن راح ب��ه م��ض��رٍّا ال��ص��ب��ر رأى ل��م��ا
ب��راح دف��ًع��ا ال��ض��م ي��رد ال أن رأى ل��م��ا ال��س��ي��ف ب��ص��در دف��ًع��ا
ت��راح أو ال��ظ��ب��ا ب��ال��ب��ي��ض ت��م��ط��ر م��رت��ج��ة ال��زوراء أرى م��ت��ى
ف��ص��اح وال��م��واض��ي ال��ع��وال��ي م��ن أل��س��ن ع��ن ال��م��وت ف��ي��ه��ا ي��ص��ي��ح
ال��س��الح ش��اك��ي أروع ي��ح��ث��ه��ا ع��ظ��ي��ن��ي��ة7 روع��اء ب��ك��ل
ب��ال��ج��ن��اح زي��اف��ة ن��ع��ام��ة ظ��ل��ه��ا م��ن ي��ن��ظ��ر ك��أن��م��ا
ال��ن��واح8 دام��ي أغ��ب��ر ب��ع��ارض زل��زل��ت وق��د األرض أرى م��ت��ى
ص��راح ب��ط��ع��ن ال��ي��وم أوائ��ل ص��ب��ح��وا وق��د ال��ن��اس أرى م��ت��ى
ال��ج��راح وق��ع ي��رق��ب م��روًع��ا ع��ط��ف��ه ف��ي ال��ه��ارب ي��ل��ت��ف��ت
ال��ب��ط��اح س��ي��ل ي��غ��ل��ب دم س��ي��ل أم��ط��رت وق��د ال��ب��ي��ض أرى م��ت��ى
ال��م��راح ط��وي��ل ن��ش��وان ك��ل ع��ن م��ص��دوع��ة ال��ب��ي��ض��ة.9 أرى م��ت��ى
ال��وش��اج ذات ال��ع��ذراء ك��أن��ه ال��ض��ح��ى ن��ؤوم ال��ج��ي��د م��ض��م��خ
ال��رداح10 ال��ك��ع��اب إل��ى ف��ر ل��ه ع��ن��ت ال��روع رداح إذا
راح11 ك��أس غ��رب��ه ي��دم��ي ب��ال��س��ي��ف واس��ت��ب��دل��وا ب��ال��ع��ج��ز رض��وا ق��وم
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ال��رم��اح ط��ع��ان ع��ن ل��ورث��وه أن��ج��ب��وا ول��و ال��م��ل��ك ت��وارث��وا
اف��ت��ض��اح أي ب��ال��ذل ف��اف��ت��ض��ح��وا ع��ورات��ه��م ال��ع��ز رداء غ��ط��ى
ب��ال��ن��ب��اح ال��ش��رى آس��اد روع ك��م��ن ع��رض��ي وال��ش��ات��م إن��ي
ال��ج��م��اح ي��م��ي��ن ف��ي ع��ن��ان��ي أن م��س��ت��ي��ق��ن وه��و ش��أوي ي��ط��ل��ب
ال��ط��الح ع��ي��ون ف��ي غ��ب��اري وق��ع ت��رى م��ل��يٍّ��ا ب��ع��ي��ن��ي��ك ف��ارم
ال��ري��اح ب��م��ر ال��ط��ود ي��زع��زع أن ه��ي��ه��ات ظ��ل��ع��ك ع��ل��ى وأرق
ب��ال��س��م��اح ي��دي ب��ل وال ي��وًم��ا ال��ع��ال ب��رك��وب ق��ل��ب��ي ه��م ال
واق��ت��راح ال��ظ��ب��ا ب��ي��ض ع��ل��ى ش��ئ��ت ك��م��ا ب��اش��ت��راط أن��ل��ه��ا ل��م إن
ال��ط��م��اح ع��ن��د أع��ذر إذًا إن��ي ب��ه ي��س��م��و م��ج��د ال م��ن ي��ط��م��ح
ال��ق��داح ب��ري ال��ق��وم ت��ب��ري ع��س��راء ال��ردى م��ن��ه��ا ي��ض��ح��ك وخ��ط��ة
ب��راح ال ه��ب��وت��ه��ا: م��ن وق��ل��ت أه��وال��ه��ا ع��ن��د ن��ف��س��ي ص��ب��رت
ف��اس��ت��راح ال��ردى ذاق ب��ط��ل أو ف��اش��ت��ف��ى ال��ع��ال ن��ال ف��ت��ى إم��ا

ترون؟ ماذا حدثوني السادة؟ أيها ترون، ماذا
القصيد؟ هذا يشبه قصيًدا كله الشعر يف رأيتم هل

ورجحت كفته لشالت امليزان يف كله وضع لو الحماسة ديوان يف الحماسة باب إن
املعاني؟ يفهم من أين ولكن القصيدة، هذه كفة

جميع يحفظه ألن وأهل العربية» الفتوة «نشيد يكون بأن خليق القصيد هذا إن
من وشهاب الرجولة، من وقبس الفتوة، من جذوة فهو العربية، البالد سائر يف الشبان

واألهوال. املصاعب يطيح الذي املصمم العزم
أرأيتم:

ال��ص��ب��اح ن��م��وم ق��ب��ل ال��وغ��ى إل��ى ال��رم��اح ع��وال��ي م��ث��ل ن��ب��ه��ت��ه��م

ينبه وهو يصنع بما يختال الذي القائد صورة الفتك، صورة الصورة، هذه أرأيتم
الصباح! تباشري تظهر أن قبل الحرب إىل جنوده

الرماح! عوايل مثل بأنهم جنوده وصف كيف أرأيتم
رفاقهم ينبهون شعراء فهناك الصور، من يقابلها ما تذكروا ثم الصورة هذه انظروا
بالصهباء. االصطباح إىل ينبهونهم وإنما بالحرب، االصطباح إىل ينبهون ال ولكنهم أيًضا،
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الجنود: ينبه كيف أرأيتم

ال��ق��راح ب��ال��زالل م��ن��ه��ا ي��غ��ص أن��ب��ائ��ه��ا س��ام��ع ل��غ��ارة

فكيف القراح باملاء أخبارها سامح تغص التي الحرب صورة الصورة، هذه أرأيتم
لظاها؟ يصطيل بمن تصنع ترونها

فيقول: الحرب إىل جنوده يشوق كيف أرأيتم

م��ب��اح وم��ال م��ب��اح��ات دًم��ى غ��ن��م��ه��ا ف��اب��ت��دروا دون��ك��م

عىل كانت حسية مطامع وهي النساء، ومن األموال من سينالون فيما يطمعهم فهو
الحروب. مغانم أعظم من الدهر

فيقول: األخالقية الحقائق من جنوده ومقام مقامه يحدد كيف أرأيتم

س��ف��اح إال ال��ع��ذراء ن��ط��أ ال أع��دائ��ن��ا أرض ف��ي ف��إن��ن��ا

فهو يلومون، وأنتم عذًرا للشاعر ولكن الوحشية، بشاعة يف تبدو األخالق وهذه
الناس، آداب من املصقول يعرفون ال املغاوير والجنود املغاوير، الجنود أخالق يسجل

االفرتاس؟ من إال الفروسية اشتقت وهل وحشية، ذاتها يف هي فالجندية
يقول: ثم

م��س��ت��راح األذى ع��بء م��ن ف��ل��ي��س ه��م��ة إل��ى ه��م م��ن ن��ف��س ي��ا
ي��راح أن ال��م��ن��ى م��ن��اج��اة ط��ول ك��ده ال��ذي ل��ل��ق��ل��ب آن ق��د

يرى فال الهموم من بحر يف مطامحه تغرقه الذي الطماح الرجل قلق لكم فيصور
القتال. غري يف نجاته

يقول: ثم

وق��اح غ��الم ت��ح��ت وق��اح��ة ص��ع��ب��ة أرك��ب��ه��ا أن ب��د ال
ب��ال��ن��ج��اح أو ق��در ال��ذي دون ب��ال��ردى ي��ن��ث��ن��ي أو ي��ج��ه��ده��ا
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أو النرص غايتني: غري لنفسه يرى ال والشاعر الفتى، هو الشعر هذا يف والغالم
يقول: إذ القصيدة آخر يف سيكرره معنى وهو املوت،

ف��اس��ت��راح ال��ردى ذاق ب��ط��ل أو ف��اش��ت��ف��ى ال��ع��ال ن��ال ف��ت��ى إم��ا

الحكمة إىل السنني بمئات سبقهم العالية، الحكمة هذه إىل الفرنسيني سبق بهذا وهو
.Vainore ou mourir باريس: يف البانتيون محراب عىل املسطورة

مورًدا أورده ولكنه العرب، شعراء بني املعنى هذا قال من أول الرشيف يكن ولم
املبتكرات: معانيه من نعده أن املغاالة من يكون ال بحيث ا جدٍّ قويٍّا

يقول: ثم

ال��ل��ق��اح ض��ري��ب ش��رب ف��ي وال��ع��ز ال��ف��ت��ى ذل وال��راح��ة ال��راح
ال��ك��ف��اح داع��ي غ��ي��ر م��ط��اع وال ال��ق��ن��ا ل��غ��ي��ر ح��ك��م ال ح��ي��ث ف��ي

الخلفاء أن نسيتم وهل والنفوس، األبدان تربية يف معضلة أعظم طريقة عن فنفهم
الخلفاء أن يظنون فاللغويون الرس: نفهم هنا البادية؟ يف ليرتبوا أبناءهم يرسلون كانوا
كان وإنما وجه، له وهذا األعراب، فصاحة عىل لينشأوا البادية إىل أبناءهم يرسلون كانوا
فالحكم والطغيان. والرصامة الرصاحة عىل لينشأوا البادية إىل أبناءهم يرسلون الخلفاء
الخشونة عىل عنيف مران البادية وعيش والرمح، السيف لغري يكون ال البوادي يف

والفتك. والصالبة
الشفاء، منه يعز الذي العقام داؤها األمم، داء هو الرتف أن مرة ألف سمعتم وقد
وال رصاع بغريها يمكن ال التي الخشونة من يجردها ألنه األمم؛ داء الرتف كان وإنما

قتال.
وبروقها رعودها يف الطبيعة منازلة عىل يقدر الذي وحده هو البادية ربيب إن
الحجاب، ينقصها «غادة البكري: توفيق قال كما فهو الحوارض ربيب أما وجحيمها،

الرشيف: قال كما أو كتاب» يف ينظر وال املرآة إىل ينظر

ال��وش��اح ذات ال��ع��ذراء ك��أن��ه ال��ض��ح��ى ن��ؤوم ال��ج��ي��د م��ض��م��خ
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ال��رداح ال��ك��ع��اب ض��م إل��ى ف��ر ل��ه ع��ن��ت ال��روع رداح إذا

نظام كان وهل بادية، لنفسها تخلق بادية، عندها ليست التي األمم أن ترون وأنتم
قوية أشجاًرا يكونوا أن من أسالفنا مكن الذي البدوي النظام إىل رجوًعا إال الكشافة

واألجواء. البقاع مختلف يف الزعازع تقاوم
رصاع. وال لقتال يصلح ال اللني والشاب اللني، يورث ألنه األمم؛ داء الرتف كان إنما

فيقول: الصوال الفتى ويصور

ف��ط��اح ب��ع��ي��ًدا ال��ه��م ط��وح��ه ه��م��ة ذي ال��م��ف��رق وأش��ع��ث
راح ال��ذل ي��ط��ق ال وم��ن راح ب��ه م��ض��رٍّا ال��ص��ب��ر رأى ل��م��ا
ب��راح دف��ًع��ا ال��ض��ي��م ي��رد ال أن رأى ل��م��ا ال��س��ي��ف ب��ص��در دف��ًع��ا

الفتيان، من فليس املعطر املفرق صاحب أما املفرق، األشعث هو عنده فالفتى
دنياكم يف ترون قد وأنتم الخطوب. ويقارعون الضيم يأبون الذين املغاوير الفتيان
يف شأن لهم فتيان وهم يضيعون، ما مفارقهم تزيني يف يضيعون الزمان أبناء من فتيانًا
وقفتهم حيث سيظلون ولكنهم األحيان أكثر يف األمور مصاير وإليهم الحديث، التمدن
كما فهم بالراح، دفعه يغني ال حني بالسيف الضيم دفع يعرفون فال الصغرية، نفوسهم

الرشيف: قال

راح ك��أس غ��رب��ه ي��دَم��ى ب��ال��س��ي��ف واس��ت��ب��دل��وا ب��ال��ع��ج��ز رض��وا ق��وم
ال��رم��اح ط��ع��ان ع��ن ل��ورَّث��وه أن��ج��ب��وا ول��و ال��م��ل��ك ت��وارث��وا

كلمات خصومه إىل ه وجَّ فقد عليكم، تخفى ال إشارات القصيدة هذه يف وللرشيف
يقول: أن ملثله وحق النبل، وقع من أشد

ال��طِّ��م��اح ع��ن��د أُع��ذَر إذًا إن��ي ب��ه ي��س��م��و م��ج��َد ال م��ن ي��ط��م��ح

صدقت! البطل، أيها صدقت، –

176



الرشيف قصائد يف واملعايل العال

فيقول: الفتك إىل الفارس ويتوثب

ب��ال��ن��ه��ض��ان اإلب��ط��اء ف��م��ا ل��ع��ج��ز غ��ًدا أو ال��ي��وم أرق��ب ق��ع��ودي وإن
وط��ع��ان ص��ادق ض��راب ب��ق��رع��ي َدِويَّ��َه��ا ال��زم��ان س��م��ع ف��ي س��أت��رك
وأم��ان��ي م��نً��ى ت��ق��ض��ي غ��اي��ة إل��ى ح��واف��ر ب��وق��ع أخ��ف��اًق��ا وأخ��ص��ف
ب��ان��ي ال��م��ك��ارم ب��ك��ر ع��ل��ى ف��إن��ي أُِق��ْم وإن ه��م��ي ف��ال��ع��ل��ي��اء أس��ِر ف��إن
ف��الن ن��ف��س ل��ل��ه أال ي��ق��ول: ال��ع��دا م��ن ح��يٍّ ك��ل أت��رك أم��ض وإن

كان الذي املتنبي يتأثر أن ويشوقه العجز، من ويراه الرتقب، ينكر الفارس فهذا
الحرب، فإىل نهض إن فهو حال، كل يف الفائز بأنه ويؤمن والطعان، الفتك يف املجد يرى

يموت. يوم عليه سيرتحمون أعداءه بأن ويشعر املجد، فلبناء قعد وإن
الفتوة عىل مفطوًرا كان أنه والظاهر صباه، مطلع يف الشاعر قالها اآلتية واألبيات

املراهقني: سن يف وهو يقول أن له صح فكيف وإالَّ الحداثة، منذ

س��ن��ي ط��ول ض��ب��ع��يَّ م��ن م��د إن م��ن��ي ي��ك��ون م��ا س��ت��ع��ل��م��ون
ال��م��ع��نِّ��ي ع��ن��اؤه��ا ب��ي ي��ل��ع��ب ت��َدْع��ن��ي ول��م ال��دن��ي��ا أأدَُع
األغ��ن12 ال��ج��ازئ روق ن��ط��اح ال��ق��رن ه��ام ب��ال��ج��م ن��اط��ح��ة
ع��ن��ي وت��ض��ي��ق ع��ن��ه��ا أف��ض��ل ت��س��ع��ن��ي ول��م أي��ام��ي وس��ع��ت
وأف��ن14 ض��رع ب��ردي أس��ح��ب ال��م��ب��ن13 ال��ق��اط��ن م��ث��ل أن��ا ل��م
ج��ف��ن��ي15 وض��م��ي��ر ق��ل��ب��ي ض��م��ي��ر ي��خ��ن��ي ل��م ق��ط م��ض��اء ول��ي
أن��ي ل��و أو أف��ع��ل ول��ي��ت��ن��ي ال��ت��م��ن��ي ع��ل��ى ع��زم��ي م��ن أح��ص��ل
أب��ن��ي وس��وف آب��ائ��ي أس��س وي��ض��ن��ي ال��ف��ت��ى ي��ض��وي ب��م��ا راٍض
أس��ت��غ��ن ول��م ب��ال��م��ج��د غ��ن��ي��ت غ��ص��ن��ي وي��ع��ز أص��ل��ي ع��ز ق��د
ب��ال��وه��ن وال��رض��ا ول��ل��ق��ع��ود ل��ل��ض��ن م��ج��ل��ب��ة ال��غ��ن��ى إن
ي��غ��ن��ي وال��ق��ن��وع ي��ش��ق��ي وال��ح��رص ي��دن��ي وال��ث��راء ي��ن��ئ��ي ال��ف��ق��ر
ال��م��س��ن16 ال��ق��ارح ج��ري أب��ذ ف��إن��ي ق��ارح غ��ي��ر ك��ن��ت إن
م��ج��ن��ي ف��ي ال��ده��ر ط��ع��ن آث��ار ج��ن��ى وال��ش��ج��اع ب��أًس��ا ج��ن��ن��ت
ك��ال��دج��ن غ��ب��اره��ا ت��رى س��وف ق��رن��ي ال��زم��ان أن ل��ي ت��ش��ه��د
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وط��ع��ن17 ص��ادق ب��ض��رب ت��ج��ري ال��م��زن غ��وادي م��ث��ل ق��س��اط��ًال
ف��اط��ل��ب��ن��ي ع��ن��ك ي��وًم��ا غ��ب��ت إن ال��م��س��ت��ن ال��م��ط��ر ع��زال��ي18 ج��ري
ال��رع��ن19 ك��ج��ن��وب ج��ي��ش أم��ام ت��ج��دن��ي وال��ق��ن��ا ال��م��واض��ي ب��ي��ن
ب��ردن��ي20 ن��ق��ع��ه ع��ن��ي أن��ف��ض م��رج��ح��ن أق��ود ال��ذرا ج��ون
وأغ��ن��ي ب��ال��ق��ن��ا أف��ن��ي أي��ام ول��ت��ع��رف��ن��ي ل��ت��ع��رف��ن��ي
ل��ع��ن��ي أو ال��ض��ي��م أن��ف��ي ع��س��اي ال��م��رن ال��ف��اق��ر21 ع��ي��ن أف��ر
س��ج��ن ف��ي األذى م��ن م��ن��ط��م��ر م��س��ت��ج��ن ال��ش��خ��ص خ��اف��ي ص��ب��ر ك��م
ف��دت��ن��ي ب��ن��ه��ض��ة ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ت��ع��ن��ي ب��ه��م��ة م��رت��ه��ن
خ��دن��ي وال��ج��واد ت��ران��ي م��ت��ى ره��ن��ي22 ي��وًم��ا ي��غ��ل��ق أن ق��ب��ل م��ن
ت��ل��دن��ي ول��م ال��درع وأم��ي أذن��ي وال��س��ن��ان ع��ي��ن��ي وال��ن��ص��ل
ظ��ن��ي ف��س��اء ال��رزق اح��ت��ب��س م��ا ال��رف��ن23 ذي��ل��ه��ا ف��ض��ل أج��ر
ت��ه��ج��ن��ي ال ال��م��غ��رور أي��ه��ا ي��ا س��ن��ي ق��ن��وط م��ن ق��رع��ت وال
ض��م��ن��ي ف��ي ق��اط��ع ع��داء واح��ذر واس��ت��غ��ذن��ي ب��إغ��ض��ائ��ي وع��ذ
األم��ن ق��ل��ي��ل ي��ق��ظ��ان ن��ب��ه��ت ض��غ��ن��ي ب��ل��س��ان ع��ن��ي ي��ن��ط��ق
وح��ص��ن��ي م��ع��ق��ل��ي س��ي��ف��ي ده��ر ي��ا ال��ل��دن24 ب��ط��ع��ن ال��ث��وب م��خ��رق
ي��ؤم��ن��ي25 ل��م م��ق��دورك ل��ي��ت ي��ا ف��خ��ف��ن��ي ط��ل��ب��ي ي��غ��ري وال��خ��وف
أث��ن��ي أن وال��ع��زم ي��دي أث��ن��ى أج��ن��ي وس��وف ق��ب��ل م��ن ج��ن��ي��ت

املتوقد؟ الحديد ذوب نفسه وسقته العزم أنضجه الذي الطفل هذا يف رأيكم فما
فيقول: يرصخ الذي الوادع الطفل يف رأيكم ما

س��ن��ي ط��ول ض��ب��ع��ي ف��ي م��د إن م��ن��ي ي��ك��ون م��ا س��ت��ع��ل��ون

فيقول: نفسه بمحاسبة يبدأ الذي الطفل يف رأيكم ما

ال��م��ع��ن��ي ع��ن��اؤه��ا ف��ي ي��ل��ع��ب ت��دع��ن��ي ول��م ال��دن��ي��ا أأدع
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الزمان: قرين نفسه يرى الذي الطفل يف رأيكم ما

ال��م��س��ن ال��ق��ارح ج��ري أب��ذ ف��إن��ي ق��ارح غ��ي��ر ك��ن��ت إن
م��ج��ن��ي ف��ي ال��ده��ر ط��ع��ن آث��ار ج��ن��ى وال��ش��ج��اع ب��اًس��ا ج��ن��ن��ت
ك��ال��دج��ن غ��ب��اره��ا ت��رى س��وف ق��رن��ي ال��زم��ان أن ل��ي ت��ش��ه��د

فيقول: الفتوة يف مصريه إىل يتشوف الذي يف رأيكم ما

خ��دن��ي وال��ج��واد ت��ران��ي م��ت��ى
أذن��ي وال��س��ن��ان ع��ي��ن��ي وال��ن��ص��ل
ت��ل��دن��ي ول��م ال��درع وأم��ي

الفتيان. كرام بها وليتأدب فليحفظها الفتيان، قال ما أنفس من القصيدة هذه إن

يقول: أن عرشة السادسة يف وهو الفارس لهذا وصح

زم��ان��ي ي��خ��ادع��ن��ي ود وع��ن األم��ان��ي ت��ع��ان��ق��ن��ي ش��وق أم��ن
ب��ال��ع��ن��ان ب��ن��ان��ي اش��ت��غ��ل��ت إذا ال��غ��وان��ي م��ص��اف��ح��ة أه��وى وم��ا
ول��ل��ط��ع��ان ل��ل��ض��راب ي��ع��رض وج��ًه��ا ي��ص��ون ك��ي��ف ال��ده��ر ع��دم��ت
م��ك��ان��ي أع��رف��ه��ا أن وآن��ف ال��ل��ي��ال��ي ب��أن��ف��س��ه��ا ت��ع��رف��ن��ي
ال��ب��ط��ان26 ح��ل��ق ت��ح��ت��ه��ا ت��الق��ي س��وًدا ال��غ��م��رات م��ف��رج اب��ن أن��ا
ال��رع��ان27 ث��غ��ب م��ن ال��م��اء ت��ب��دى ح��ت��ى ال��ب��ي��داء خ��اب��ط وج��دي
ال��ج��ف��ان ح��ول ض��ي��وف��ه ووف��د ال��م��ع��ال��ي ح��ول وج��ي��اده ق��ض��ى
ال��ل��دان ال��س��م��ر دم وي��غ��س��ل��ه ال��م��واض��ي ال��ب��ي��ض ظ��ب��ا ت��ك��ف��ن��ه
ال��روان��ي ال��م��ق��ل دون��ه ت��رن��ح ع��ز وش��اح ال��زم��ان ع��ل��ى ن��ش��رت
ال��زم��ان28 ذم ع��ل��ى ي��س��اع��دن��ي ن��ه��د اق��ب ال��ظ��الم ف��ي خ��ف��ي��ري
ال��ي��دان ب��رج��ل��ي��ه ه��زأت إذا ف��ي��ه األب��ص��ار ت��رع��د ج��واد
ب��ان غ��ص��ن ع��ن��ان��ي ع��ن أالع��ب غ��دي��ر ج��اري ف��ي م��ن��ه ك��أن��ي
ال��ح��س��ان خ��الئ��ق��ه م��ن ي��ب��ي��ن م��ك��ر م��ن إال ال��ط��رف ح��ب��ي
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ال��غ��وان��ي ب��ع��ض ب��أن��ه ظ��ن��ن��ت ب��ي��ت س��ج��ف م��ن اس��ت��ط��ل��ع��ت��ه إذا
ال��ع��وان ال��ح��رب ب��ه��م��ة ي��س��ي��ل ع��زًم��ا ال��ده��ر ث��ن��اي��ا م��ن س��أط��ل��ع
ال��ح��وان��ي29 أخ��ف��اف ن��س��ي��ت��ه ول��و ال��م��ع��ال��ي إل��ى ال��م��س��ي��ر أن��س��ى وال
ال��ت��دان��ي ع��ل��ى ال��ب��ع��اد ي��ع��دي ب��م��ا زم��ان ي��روع��ن��ا ال وك��ن��ا
ه��ج��ان30 ق��م��ر س��ن��ا أو ب��ش��م��س ال��ل��ي��ال��ي ت��ش��ب��ه��ن��ا أن ون��أن��ف
ال��ف��رق��دان ون��ح��ن ت��دان��ي��ن��ا أن��ا ن��ود وال��ح��ب��ي��ب أن��ا ف��ه��ا
س��ن��ان��ي غ��رت��ه ب��ي��اض ج��ع��ل��ت ال��ن��واص��ي ق��ل��ق أده��م ول��ي��ل
ع��ان��ي31 ال��ن��ق��ع ف��ي ش��م��س��ه ون��اظ��ر ف��ي��ه اآلج��ال ت��ط��ل��ع وص��ب��ح
ال��دوان��ي ال��م��ث��ق��ف��ة ب��أط��راف م��ن��ه األب��ط��ال ذوائ��ب ع��ق��دت

تجربة وهي املدح، يف قصيدة مطلع هو الشعر هذا أن تعلموا أن واألعجب األغرب
صح حتى ذلك منهم وكثر بالنسيب، املدح قصائد يبدأون الشعراء كان فقد طريفة

فيقول: ينقدهم أن للمتنبي

م��ت��ي��م ش��ع��ًرا ق��ال ق��د ف��ت��ى أك��ل ال��م��ق��دم ف��ال��ن��س��ي��ب م��دح ك��ان إذا

الفتى ذلك أن تعرفوا أن املهم الشاعرية، من القصيدة هذه يف ما تعرفوا أن واملهم
فيقول: والزمان األماني من أعال بأنه يشعر كان

زم��ان��ي ي��خ��ادع��ن��ي ود وع��ن األم��ان��ي ت��ع��ان��ق��ن��ي ش��وق أم��ن

وغسلته السيوف كفنته جده بأن يتمدح من شاعرية من وأعظم أمجد شاعرية وأي
الرماح:

ال��ج��ف��ان ح��ول ض��ي��وف��ه ووف��د ال��ع��وال��ي ح��ول وج��ي��اده ق��ض��ى
ال��ل��دان ال��س��م��ر دم وي��غ��س��ل��ه ال��م��واض��ي ال��ب��ي��ض ظ��ب��ا ت��ك��ف��ن��ه
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فيقول: جواده يف يتغزل الذي الفارس شاعرية من وأعذب أحال رأيتم وهل

ال��زم��ان ذم ع��ل��ى ي��س��اع��دن��ي ن��ه��د أق��ب ال��ظ��الم ف��ي خ��ف��ي��ري
ال��ي��دان ب��رج��ل��ي��ه ه��زأت إذا ف��ي��ه األب��ص��ار ت��رع��د ج��واد
ب��ان غ��ص��ن ع��ن��ان��ي م��ن أالع��ب غ��دي��ر ج��اري ف��ي م��ن��ه ك��أن��ي
ال��ح��س��ان خ��الئ��ق��ه م��ن ي��ب��ي��ن م��ك��ر م��ن إال ال��ط��رف ح��ب��ي
ال��غ��وان��ي ب��ع��ض ب��أن��ه ظ��ن��ن��ت ب��ي��ت س��ج��ف م��ن اس��ت��ط��ل��ع��ت��ه إذا

يرشح كان فتى الشعر هذا يقول والذي الفروسية، هي وتلكم الفارس، هو ذلكم
فتيانًا أسالفنا كان وكذلك األرشاف، ونقابة القضاء، ومنصب الحج، إلمارة نفسه

القتال. وميادين الخيل جمال يستهويهم

وصف بىل، األسد الرشيف وصف وما األسد، وصف الرشيف أن الديوان جامع ظن وقد
فقال: نفسه وصف ألنه األسد؛ الرشيف

وول��دان32 أع��راس ب��ع��ث��ر ل��ه ل��ب��د ذي س��ط��و م��ن��ي ال��ق��وم س��ي��رع��ب
ط��ي��ان33 ف��ه��و ي��وًم��ا ال��ق��رن ي��ع��دم إن ف��ري��س��ت��ه م��ن إال ال��ط��ع��م ي��ط��ع��م ال
ي��ق��ظ��ان وال��ق��ل��ب م��ن��ت��ص��ب وال��س��م��ع م��س��ق��ط��ه��م أي��ن ي��راع��ي ال��رف��اق م��اش��ي
الن��وا ال��س��رى ط��ول م��ن ال��ل��ي��ل ب��ن��و إذا أوب��ت��ه��ا ال��ق��م��راء ال��ل��ي��ل��ة ي��س��ت��ع��ج��ل
وك��ث��ب��ان أن��ق��اء ال��رم��ل ن��م��ارق ت��ف��رش��ه��م ح��ي��ث ف��ي ع��رس��وا إذا ح��ت��ى
رك��ب��ان34 ب��ال��ب��ي��داء ال��زاد ف��ض��ل��ه م��ن ل��م��ظ��ه ط��م��ري��ن ذو اع��ت��س ك��م��ا دن��ا
م��ع��وان ال��م��ج��ل��وب ال��ق��در م��ن ل��ه��ا م��ش��ي��ع��ة ن��ف��س ب��ه اس��ت��ق��رت ث��م
ج��ذالن ل��ل��ص��ي��د م��ط��ع��م ي��ج��ره��ا ع��ق��ي��رت��ه واس��ت��ب��ل��ى ع��اث م��ا ف��ع��اث
أل��ب��ان ال��ق��وم دم��اء م��ن��ه ت��ف��د ل��م ع��رض ع��ن األوت��ار ط��ل��ب إذا ق��رن
خ��م��ص��ان35 األع��واد ع��ل��ى ال��ب��ط��ون ل��ف أه��ب��ت��ه ل��ل��روع أخ��ذوا وغ��ل��م��ة
ع��ق��ب��ان ب��ال��ق��وم خ��ط��ف��ت ك��أن��م��ا م��س��وم��ة ج��رد ب��أش��ب��اح��ه��م ط��ارت
ب��ن��ي��ان36 ال��خ��ل��ق ت��م��ام م��ن ك��أن��ه ب��غ��رت��ه م��ل��ط��وم أع��ن��ق ك��ل م��ن
وآذان37 أب��ص��ار ال��ت��وج��س خ��ان إذا اآلس��ت��ي��ن م��ث��ل ل��ل��ج��رس ي��م��د
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وأرس��ان أل��ب��اب ال��ج��ري غ��ائ��ر م��ن س��ق��ط��ت وق��د ب��ن��واص��ي��ه��ا ف��اس��ت��م��س��ك��وا
وم��ران38 ن��ب��ع ب��أي��م��ان��ه��م ي��ه��ف��و ب��ه��م ال��م��خ��وف ال��ث��غ��ر ف��اغ��رة ك��ع��م��ت
غ��ي��ران ي��ح��م��ي��ه��ن ع��ق��ائ��ل ب��ي��ض ب��ي��وت��ه��م ف��ي ال��م��ع��ال��ي غ��ر ك��أن
وإرن��ان إع��وال ال��ن��ع��ي م��ن ل��ه��ا ش��اك��ي��ة ال��ب��ل��ه��اء ال��رح��م ك��م إل��ى
ن��ش��دان ال��داء ع��دواء ع��ل��ى م��ن��ا ول��ه��ا ب��ي��ن��ن��ا م��ا ي��ض��ل��ون��ه��ا ح��ي��رى
أدي��ان39 وال��دي��ن واح��دة ف��ال��دار م��خ��ت��ل��ف وال��رأي م��ت��ف��ق ال��ن��ج��ر
م��آلن ال��ش��ر ووع��اء ف��وارغ م��ك��ف��أة اإلح��س��ان أوع��ي��ة وث��م
ك��ان��وا ك��م��ا ال��ب��ق��ي��ا إل��ى ي��ع��ودوا أن ف��ي ط��م��ًع��ا أع��راض��ن��ا ن��ج��ره��م40 إن��ا
وع��ن��وان أم��ارات ول��ل��رش��اد م��ظ��ل��م��ة ك��ل ف��ي ب��ك��م ي��ت��اه أنَّ��ى
ع��ري��ان ال��ح��ق إن ال��ح��ق واس��ت��وض��ح��وا واس��ع��ة ال��س��ل��م إن ال��س��ل��م إل��ى م��ي��ل��وا
م��ذع��ان ال��ض��ب��ع��ي��ن م��ائ��ل��ة ه��وج��اء ب��ه ال��ظ��الم ث��وب ذرع��ت راك��بً��ا ي��ا
أس��وان ي��ل��ق��ون ب��م��ا ع��م��ي��د أن��ي ب��ه��م ح��ل��ل��ت إن ق��وم��ي ال��ن��أي ع��ل��ى أب��ل��غ
وإح��س��ان إب��ق��اء ض��ر ورب��م��ا م��ف��س��دة ال��ح��ل��م ط��وي��ل إن ق��وم ي��ا
ظ��م��آن41 األوراد ل��ي��ل��ة ك��م وذود ن��ص��ائ��ب��ه ت��ع��ف��و ح��وض��ك��م أرى م��ال��ي
وع��دوان42 ظ��ل��م ب��ه��ام��ك��م ي��ن��ض��و ض��رع م��ن األح��واض ع��ن م��دف��ع��ي��ن
غ��ض��ب��ان43 وه��و ي��وًم��ا ي��راق��ب وال ح��ف��ظ��ت��ه ع��ن��د م��ن��ك��م ال��م��رء ي��ره��ب ال
ل��ذالن44 ع��وال��ي��ه��م ت��ه��ان وال ب��ي��ن��ه��م ال��ج��ار ي��ع��ز ال األول��ى إن
وإذع��ان إق��رار ال��ذل ع��ل��ى وك��م وم��ن��ق��ص��ة ض��ي��م ع��ل��ى اص��ط��ب��ار ك��م
أب��دان45 ال��م��اذي ح��ل��ق وم��ن داج م��س��رح��ه ال��ه��م��ه��ام ال��ح��ام��ل وف��ي��ك��م
ذؤب��ان األط��واد ع��ل��ى ك��أن��ه��ن ض��ام��رة األوس��اط م��خ��ط��ف��ة وال��خ��ي��ل
وال��ض��ان ال��م��ع��زي رع��ي��ت��ه راٍع أم��رك��م ي��ب��ت��ز أن ال��ل��ه ال��ل��ه
أث��م��ان ل��ألرواح ال��م��ن��اق��ب إن ن��ف��وس��ك��م ف��ي��ه��ا ول��ت��ه��ن ل��ه��ا ث��وروا
وذب��ي��ان ع��ب��س م��ن��اص��ل��ه��ا ع��ل��ى ج��م��اج��م��ه��ا ح��ل��ت األذى إب��اء ف��م��ن
م��روان ال��ج��ع��دي ب��غ��ص��ت��ه م��ض��ى س��ط��وا ح��ي��ن ال��ض��ي��م إب��اء س��ي��وف وع��ن
أق��ران ف��ل��ألق��ران ت��ن��ال��وا47 وإن رم��اح��ك��م ط��ال��ت ف��ق��د ت��ن��ال��وا46 ف��إن

القصيد؟ هذا يف ترون فماذا الديوان، جامع تصوره كما األسد وصف ذلك
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إال القصيد يف هذا الروح قوة إدراك يمكن وال ا، جدٍّ الروح قوي هنا الشاعر إن
أي ولكن األسد، وصف إىل ذلك وساقه باألسد نفسه شبه وهو مرات، أو مرتني بقراءته

وكربياء. عزة من األسد يف ما تصور التي النفيسة املعاني عند وقف إنه وصف؟
عقائل بيًضا بيوتهم يف املعايل فجعل حديث أجمل الحرب يف رفاقه عن تحدث ثم

اإلباء. ويحرسها الغرية تحميها
األصل يتفق أن من وعجب والتقاطع، التنابذ عىل فعنفهم قومه إىل التفت ثم

الوطن. وحدة مع األديان تعدد من وجزع الرأي، ويختلف
املناصل عىل جماجمهم نثروا بالذين وذكرهم الحوض، حماية إىل استرصخهم ثم

الحفاظ. سبيل يف
املعاني. نقاد عنها يسكت أن العجب ومن ا، جدٍّ جيدة والقصيدة
امليمة: منها املعايل، يف همومه عىل قرصها طوال قصائد وللرشيف

ال��ع��ظ��ي��م ال��خ��ط��ر ع��ل��ى س��أح��م��ل��ه��ا ال��ن��ج��وم إل��ى ت��ت��وق ن��ف��س��ي أرى

يقول: وفيها

خ��ص��وم��ي م��ن ال��ل��ي��ال��ي أن س��وى م��اٍض ال��رم��ح ك��ص��در أم��ل ول��ي
ن��دي��م��ي إال ب��ه��ا ي��ح��ظ��ى ف��م��ا ه��م��ي ط��روق ال��م��دام وي��م��ن��ع��ن��ي
ع��زي��م��ي48 ال��دن��ي��ا ع��ل��ى أوف��ى وق��د س��ن��ي ال��ع��ش��ري��ن ع��ل��ى أوف��ت وم��ا

موجعات: نفثات فيها وله

وش��ي��م49 ن��وائ��ب��ه��ا م��ن ب��ب��ي��ض ع��ل��ي��ن��ا ع��ادي��ة األي��ام أرى
ع��ق��ي��م أرض إل��ى ف��ي��س��ل��م��ن��ا ع��ق��ام داء ن��ف��وس��ن��ا ي��ض��ل
ال��س��ج��وم ع��ل��ى��ى أق��ام ول��و ي��ج��ي��ر دم��ع وأي ب��ال��دم��وع ون��ت��ب��ع
ح��م��ي��م50 وال ال��زم��ان م��ن ي��ذم ق��ري��ب ب��ال ال��زم��ان وي��ف��ردن��ا
ال��ج��س��وم51 ف��ي ت��ط��ع��ن ال��داء رم��اح ال��م��ن��اي��ا ل��ق��ي��ان ق��ب��ل ون��ل��ق��ى
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يقول: وفيها

ال��ق��دي��م ال��زم��ن ق��رائ��ن ق��ط��ع��ت أن��ي األح��ي��اء م��ب��ل��غ م��ن أال
ال��غ��م��ي��م ج��ب��ل أو ال��رم��ث ب��وادي رح��ل��ي م��ق��ام أب��ي��ت ق��د وأن��ي
ال��ق��روم52 رع��ي م��ن ال��ن��اس ب��رع��ي زم��ان��ي س��ي��ش��غ��ل��ن��ي ق��رب وع��ن
ح��زي��م��ي53 ل��ه أش��د ال ل��ي ف��م��ا ب��د ال��م��وت ل��ق��اء م��ن ل��ي وم��ا
ب��روم أو ال��ل��ه��اذم ي��روون ب��ع��رب إم��ا ال��ع��ال س��أل��ت��م��س

النفس تلك يف يصطرع كان ما خطر عىل الداللة قوي وهو ا، جدٍّ نفيس كالم وهذا
آمال. من

األبيات: هذه منها أخرى ميمية وله

األج��م54 م��ن غ��ض��ب��انً��ا ت��ط��ل��ع إذا ط��ل��ع��ت��ه ال��م��وت ت��ذي��ع غ��ي��ل اب��ن وم��ا
ال��خ��ذم55 ال��م��ط��رورة ك��ش��ب��ا م��ط��رورة ع��اص��ل��ة ص��ب��ح ع��ن ش��دق��ه دج��ى ي��ج��ل��و
وال��رخ��م ب��ال��ع��ق��ب��ان ت��ع��زف ش��ع��واء م��ل��م��ل��م��ة56 ف��ي م��ن��ي ب��أق��دم ي��وًم��ا

فقال: والنسيب الفخر بني فيها جمع ثالثة وله

ال��رواس��م ال��م��ط��ي أي��دي ب��ه ت��رام��ى وارد ال��غ��ور ج��ان��ب ع��ن خ��ب��ر أال
وال��م��ك��ارم ال��ع��ال داع��ي ب��ن��ا ت��ج��ي��ب ل��وذغ��ي��ة خ��ط��وة ألرج��و وإن��ي
وال��ح��ي��ازم ال��ل��ه��ى ب��ي��ن م��ا ت��ط��ل��ع أن��ف��ًس��ا ال��ش��وق زف��رة م��ن ب��ه��ا ن��داوي
ال��ع��ظ��ائ��م األم��ور ح��م��ل س��ام��ه ول��و ل��ل��ف��ت��ى ال��ده��ر ي��وج��ب م��ا ع��ل��ى وإن��ي
ق��ادم ك��ل أظ��ع��ان��ك��م ع��ن أس��ائ��ل ص��ب��اب��ة ال��ث��ن��اي��ا ب��أط��راف م��ق��ي��م
ال��ه��واج��م ال��ري��اح أع��ن��اق ال��غ��رب م��ن ح��دا إذا ال��ن��س��ي��م خ��ف��اق وأرق��ب
ال��ع��زائ��م ب��ن��ار ت��ص��ل��ي أن ي��س��وم��ك ق��ل��ب��ه ك��ان ال��ذي ه��ذا ال��س��رى ب��ن��ات
ال��م��ظ��ال��م وج��وه ف��ي��ن��ا ش��ح��ب��ت إذا م��ش��م��ًرا ال��ح��س��ام وض��اح ك��ل وم��ن
األراق��م ث��غ��ور م��ن ث��غ��ًرا ي��ق��ب��ل وإن��م��ا ال��ع��دو أض��غ��ان ي��م��س��ح
وال��ج��م��اج��م ال��ط��ل��ى ف��ي ال��م��واض��ي ص��دور ت��داف��ع��ت ال��ع��وان ال��ح��رب ش��ه��د إذا
وال��ع��م��ائ��م ال��ل��ح��ى ب��ي��ن م��ا ج��وام��د ودم��اؤه��م ال��ع��دا ف��رس��ان وع��ف��ر
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ال��س��واج��م ال��م��وع أرس��ان ف��ق��ط��ع ال��ب��ك��ا إل��ى ال��ع��ي��ون ك��ل ف��ق��ده ح��دا
ن��ادم س��ن آث��اره��ا ف��ي ف��ي��ق��رع زل��ة ال��م��ج��د ع��ل��ى م��ن��ه خ��ط��رت وم��ا
ب��ال��م��ن��اس��م ال��رب��ا أع��ن��اق أالط��م ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ال��م��خ��ارم أن��وف ل��ي��ل��ي ع��ن ت��ن��ف��س إل��ي��ك��م رح��ل��ي ال��ب��ي��داء ت��ق��ذف وه��ل
وال��ص��وارم ب��ال��ق��ن��ا ت��ول��ي ال��خ��ي��ل م��ن ح��م��ي��ل��ة ف��ي ال��ع��دا أل��ق��ى أن ب��د وال

النوازع اشتباك عىل شاهد وهو الرشيف، شعر يف كثري والنسيب الفخر بني والجمع
عامر قلب هو واللني، والقسوة واللطف، العنف بني يجمع قلب فذلك الروح، تلك يف
فتحسبه ويقسو نسيًما، فتحسبه يرق األبطال، وصيال األطفال، حنان فيه النواحي،

والنسيب: الفخر بني يجمع وهو يقول كيف وانظروا جحيًما،

وم��ش��وق ش��ائ��ق ورب��ع��ك إال ال��ن��وق إل��ي��ك ط��رب��ت م��ا دار ي��ا
ع��ل��ي��ق وال��س��ي��اط ورد وال��زج��ر وال��ب��رى األزم��ة ف��ي ت��م��رح ج��اءت��ك
وع��ق��ي��ق م��ح��ج��ر ال��ب��الد ك��ل ك��أن��م��ا ال��م��س��ي��ر ج��د م��ا ون��ح��ن
ط��ل��ي��ق ال��غ��م��ام أس��ر م��ن ب��ال��م��ح��ل ف��رق��ه��ا ال��ف��راق ت��م��ل��ك��ه��ا دار
ش��ه��ي��ق ال��ي��ع��م��الت ح��ن��ي��ن ف��ي��ه��ا ك��أن��م��ا ال��م��ط��ي ب��أدم��ع��ه��ا ش��رق��ت
ت��روق وال��ظ��ب��اء ط��رف��ي ف��غ��ض��ض��ت ال��ص��ب��ا ع��ن ال��وق��ار ب��ي أق��ب��ل اآلن
أذوق ح��ي��ن ال��ع��ز ط��ع��م أن��ك��رت ح��ق��ه م��ج��دي أع��ط ل��م أن��ن��ي ول��و
م��ع��ش��وق ع��اش��ًق��ا ي��م��ان��ع أب��ًدا ي��زل ول��م ف��ام��ت��ن��ع��ن ال��م��ع��ال��ي رم��ت
ال��ت��ط��ل��ي��ق ال��ف��ارك57 أدواء ض��ج��ًرا: أق��ل ول��م ن��ل��ت��ه��ن ح��ت��ى وص��ب��رت
م��خ��روق وج��ي��ب��ه ال��ف��خ��ار ع��ب��ق ب��ق��م��ي��ص��ه ج��ث��ا م��ن أول ك��ن��ت م��ا
ي��ض��ي��ق وال��زم��ان م��ت��وس��ع��ات ت��زل ول��م ال��رج��ال أم��ان��ي ك��ث��رت
م��خ��ل��وق ط��ي��ن��ه��ا م��ن ف��ك��أن��ه ح��ف��رة ت��ق��ت��ض��ي��ه ج��س��م ك��ل م��ن

والشاعر أنشدناه، فيما املحاسن بعض إىل ننبه أن ويكفي ا، جدٍّ طويلة والقصيدة
هذه يف ولكنها باكيات، املطي يتصورون والشعراء باكيات، املطي يجعل النسيب هذا يف
عىل تبكي وإنما إليه، ستعود الذي العطن إىل تحن ال فهي الشاعر لبكاء تبكي املرة

األمني. صاحبها يفارقها التي الديار
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فيقول: والهوى العقل بني النزاع من يقع ما الشاعر ويصور

ت��روق وال��ظ��ب��اء ط��رف��ي ف��غ��ض��ض��ت ال��ص��ب��ا ع��ن ال��وق��ار ب��ي أق��ب��ل اآلن

فيقول: الكفاح طريق عن الرجل ناله إن إال له طعم ال العز أن عىل ينص ثم

أذوق ح��ي��ن ال��ع��ز ط��ع��م أن��ك��رت ح��ق��ه م��ج��دي أع��ط ل��م أن��ن��ي ول��و

فيقول: معشوقات املعايل ويرى

م��ع��ش��وق ع��اش��ًق��ا ي��م��ان��ع أب��ًدا ي��زل ول��م ف��ام��ت��ن��ع��ن ال��م��ع��ال��ي رق��ت

ويتأثر املالح من بالعشق أحق واملعايل صبوات، لها كالقلوب فالعزائم صدق: وقد
فيقول: املمزق، بالقميص يتمدحون الذين الفتيان خلق النبي الخلق

م��خ��روق وج��ي��ب��ه ال��ف��خ��ار ع��ب��ق ب��ق��م��ي��ص��ه ج��ث��ا م��ن أول ك��ن��ت م��ا

عىل والنص الظرفاء. الشبان غضب وإن الطيب، عبق من أرشف الفخار وعبق
ولكن الرشيف، ابتكره فما العربي الشعر يف قديم الفتيان شجعان يف والتشعث الخشونة
يقول: كيف أيًضا وأنظروا يعقلون، من عند قوية داللة له املعنى هذا توكيد يف إلحاحه

ع��رق��وب وع��د إال م��ن��ك أرى وم��ا أرق��ب��ه ب��ت ش��ي��ئً��ا ده��ر ي��ا وع��دت
ي��ع��ق��وب ن��ف��س ف��ي ح��اج��ة ك��أن��ه��ا وت��م��ط��ل��ن��ي أت��ق��اض��اه��ا وح��اج��ة
ال��ج��الب��ي��ب خ��ف��اق ب��ال��ري��ح وال��ل��ي��ل زاح��ل��ة ال��ب��ي��داء ع��ل��ى ألت��ع��ب��ن
وت��أوي��ب58 ب��إدالج ال��م��ط��اي��ا أي��دي واص��ط��ن��ع��وا واألوط��ان ه��ج��ر ف��ت��ي��ة ف��ي
م��ذءوب أج��ف��ان ت��ك��رره ل��ح��ظ ل��ه ال��ل��ث��ام م��ل��ت��اث أش��ع��ث ك��ل م��ن
وال��ط��ي��ب ال��ح��س��ن غ��ي��ر ال��م��ط��ال��ب ق��ب��ل ت��وس��ده م��ا ا خ��دٍّ ال��رح��ل ي��وس��د

عىل املعايل حب قهرهم ثم النعيم، يف نشأوا شبانًا جنود يجعل املرة هذه يف وهو
املجد. تصوير يف أبلغ وهذا النعيم، فراق
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فيقول: الصوال الفتي قلق ويصور

ال��ع��ق��ارب دب��ي��ب أو األف��اع��ي وث��وب ص��روف��ه ت��ن��ت��ح��ي��ن��ي زم��انً��ا س��ئ��م��ت
ال��ع��ج��ائ��ب إح��دى ال��ق��ل��ب ال��ج��ريء وذل ي��ض��ي��م��ه م��ا ع��ل��ى ع��ج��ز ال��ف��ت��ى م��ق��ام
ل��ن��ادب59 وإم��ا أف��ع��ال��ي ي��ع��دد ل��م��ادح إم��ا ب��زالء س��أرك��ب��ه��ا
ال��م��خ��ال��ب دام��ي ال��ض��ي��م ع��ن��ه وأق��ل��ع ان��ت��ص��اره ق��ل ال��م��رء ع��زم ق��ل إذا
ل��ل��ج��واذب ع��رض��ة وي��غ��دو ي��روح ام��رئ س��وى ال��ب��ع��ي��د ال��م��رم��ى ب��ل��غ وم��ا
ال��ع��واق��ب خ��وف م��ث��ل ع��زًم��ا ع��اق وال ج��زوع��ة ن��ف��س م��ث��ل ذالٍّ ج��ر وم��ا
ال��م��ص��ائ��ب ق��راع م��ن ه��م��وم��ي وت��خ��ب��و ال��ن��وى ت��س��ال��م��ن��ي ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ال��ك��واذب وال��ظ��ن��ون األم��ان��ي وم��ي��ض ي��س��ت��ف��زه��ا أن ال��ع��ي��ن أذود ك��م إل��ى
ال��ك��واك��ب م��ج��ال ع��زم��ي رم��ى م��ا إذا ب��ي ف��ك��ي��ف ق��ن��ع��ت أن��ي ع��ل��ى ح��س��دت
وغ��ائ��ب ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا ظ��اه��ر ع��ل��ى ن��ع��م��ة ح��اس��د ل��إلن��س��ان زال وم��ا
ال��غ��رائ��ب ب��األم��ور ج��أش��ي ووف��رن وف��ط��ن��ة ح��زًم��ا األي��ام ل��ي وأب��ق��ت
ال��ت��ج��ارب وس��م ج��ن��ب��ي ع��ل��ى وب��ان ج��م��ة ع��واج��م ف��ي ل��ح��م��ي ت��وزع

الهدوء، يزعجه من هدوء ولكنه النفس، هادئ الرشيف يبدو القصيدة هذه ويف
األفاعي؟ وثوب تثب أو العقارب، دبيب تدب وهي الحوادث يتصور من يهدأ وكيف

إحدى الجريء القلب ذل ويرى قبيًحا، عجًزا الذل عىل الفتى مقام يرى وهو
البيت: هذا من الثاني الشطر يمثلها التي الشعرية الصورة وانظروا األعاجيب.

ال��م��خ��ال��ب دام��ي ال��ض��ي��م ع��ن��ه وأق��ل��ع ان��ت��ص��اره ق��ل ال��م��رء ع��زم ق��ل إذا

الرجال. عزائم يقتل داء العواقب خوف ويرى الجزع، ثمار من الذل يرى وهو

الفخر بني فيه جمع مما وهي الفروض، أوجب من إليها تنبيهكم نرى دالية وهناك
والنسيب:

ع��ه��د ل��ه ل��ي��س ال��ن��اس ه��ذا وأك��ث��ر وال��ود ال��رأي ي��ح��س��ن ح��ب��ي��ب ألي
ح��ق��د أض��ل��ع��ه ب��ي��ن ص��دي��ق وك��ل ب��وده ب��ع��ي��د ل��ي ق��ري��ب أك��ل
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وع��د خ��ل��ه ع��ن ي��ل��ه��ي��ه وال وص��ال غ��ل��ي��ل��ه ي��ب��ل ال ق��ل��ب ول��ل��ه
ال��ج��د ي��س��اع��دن��ي ل��م إن ال��ع��ال وأي��ن ب��ال��م��ن��ى ال��ع��ز أط��ل��ب أن ي��ك��ل��ف��ن��ي
ن��ه��د60 م��ي��َع��ة وذو زع��ف وس��اب��غ��ة وص��ارم رم��ح أه��واه وم��ا أح��ن
ال��خ��د ب��ه ق��ري��ح دم��ع م��ن ل��ي وي��ا ال��ح��ش��ا ب��ه م��ع��نٍّ��ى ق��ل��ب م��ن ل��ي ف��ي��ا
ورد أس��ٌد أض��الع��ي ب��ي��ن وم��ا ع��ظ��ي��م��ة ك��ل األي��ام م��ن أري��د
ال��ق��د61 ال��ط��ل��ب ع��ن وح��اله إس��اٌر س��ي��ف��ه ح��م��ل ع��ن ع��اق م��ن ف��ت��ى ول��ي��س
ال��ح��د ب��ق��ائ��م��ه ال��م��اض��ي ف��ل��ل��ض��ارب ب��ن��ف��س��ه ال��ح��س��ام ي��م��ض��ي ال ك��ان إذا
وال��س��ع��د62 ال��ن��ح��س ي��ع��ن��ي��ه��م ال ط��واع��ن ف��ت��ي��ة ت��ص��اح��ب أن إال ال��ع��ي��ش وم��ا
ج��دوا غ��ارة إل��ى ي��وًم��ا ن��دب��وا وإن ��روا ش��مَّ ال��ع��ز إل��ى ي��وًم��ا ط��رب��وا إذا
وال��غ��م��د ال��م��ه��نَّ��د ف��ي��ه��ا ي��ض��اج��ع��ن��ي رق��دة ال��ث��وي��ة ي��وم ف��ي ل��ي وك��م
وال��ُج��رد ال��م��غ��اوي��ر ف��ي��ه��ا ت��ط��ال��ع��ن��ي ث��ن��ي��ٍة ك��ل س��دَّ رم��ح��ي ش��اء ول��و
وال��وه��د ال��َغ��ور ص��دره��ا ف��ي ب��ن��ا ت��رام��ى ل��ي��ل��ة ع��ج��ز م��ن األك��وار ع��ل��ى ن��ص��ل��ن��ا
ال��وج��د ي��م��ارس��ه ال غ��الم ع��ل��ي��ه��ا ن��ج��ي��ب��ة ك��ل ُخ��فَّ إل��ي��ه��ا ط��ردن��ا
وال��م��رد ال��ش��ي��ب ظ��ل��م��ائ��ه ف��ي ت��ش��اب��ه ك��أن��م��ا ل��ي��ًال ال��ع��ي��س ب��أي��دي ودس��ن��ا
ج��رد أح��ص��ن��ة األع��داء ب��َي وت��ل��ق��ي ال��م��ن��ى ت��ب��لِّ��غ��ن��ي ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ش��ه��د ف��م��ه ف��ي األع��داء دم ك��أن ه��م��ة اب��ن ك��ل ال��ط��ع��ن ع��ل��ي��ه��ا ي��ع��ي��د
ج��ه��د63 ل��ذاب��ل��ه م��ا ح��ت��ى وي��ط��ع��ن ُق��ًوى ل��ص��ارم��ه م��ا ح��ت��ى ي��ض��ارب
ال��ج��د أن��ك��ره األع��داء ع��ل��ى م��ض��اء س��ي��ف��ه م��ث��ل ي��ك��ن ل��م ع��رب��ي إذا

كفاية. النفثات هذه ويف طويلة، والقصيدة
ألنه املطلب؛ هذا عىل يثور ثم باألماني، العز طلب يكلفه قلبه أن يذكر والشاعر

بالجهاد. تنال وإنما باألماني، تنال ال املعايل أن يعرف
املايض. للضارب الحد وإنما حد، له فليس بنفسه يمض لم إن الحسام أن ويرى

القصيد: بيت وإليكم نفيس. معنى وهذا

ال��ج��د أن��ك��ره األع��داء ع��ل��ى م��ض��اء س��ي��ف��ه م��ث��ل ي��ك��ن ل��م ع��رب��ي إذا
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األبيات: هذه يف الفخر روعة وانظروا

أس��اء وق��د ال��م��ش��ي��ب ظ��ل��م ف��ق��د ي��وًم��ا أح��س��ن��ت ت��ك��ن إن ش��ب��اب��ي
ال��ع��ط��اء ل��ي ي��ق��ت��ر م��ن أت��ان��ي ح��س��اب ب��ال ال��ن��ع��ي��م م��ع��ط��ي وي��ا
األداء ف��أس��رع��ن��ا وأع��ج��ل��ن��ا ال��ل��ي��ال��ي أس��ل��ف��ت��ن��اه م��ت��اع
ع��ن��اء إال أس��ت��ف��د ل��م وإن ف��ي��ه��ا ع��ي��ب ال ل��ل��م��ت��ى س��أم��ض��ي
ال��ع��الء أو ال��ح��م��ام ب��ي أص��اب��ت ب��ي ط��وح��ت إن غ��اي��ة وأط��ل��ب
ال��ب��ط��اء ث��ن��ى ال��ب��ع��ي��د األم��د إذا ال��م��ع��ال��ي إل��ى ال��س��اب��ق��ي��ن اب��ن أن��ا
ال��ف��ض��اء ج��م��ع��ه��م ب��ع��ض وع��ط��ل ال��ف��ي��اف��ي ت��ض��اي��ق��ت رك��ب��وا إذا
ال��ك��ب��ري��اء ت��ل��ك ع��ل��يَّ أف��اض ن��ام ال��ض��ي��م أب��اة م��ن ن��م��ان��ي
واع��ت��اله رط��ابً��ا وأي��م��انً��ا ل��دان��ا أخ��الًق��ا ال��ن��اس ش��أون��ا
ال��دم��اء ج��وان��ب��ه ع��ل��ى ن��ري��ق ث��غ��ر ب��ك��ل ال��ن��ازل��ون ون��ح��ن
ال��ض��راء64 ب��ه ال��ج��ب��ان دب إذا ه��ول ل��ك��ل ال��خ��ائ��ض��ون ون��ح��ن
وارت��داء أدراًع��ا ش��ئ��ن��ا إذا م��ج��د ل��ك��ل ال��الب��س��ون ون��ح��ن
وال��ت��واء اع��وج��اًج��ا إال أب��ى أم��ر ك��ل ب��ال��ت��ج��ارب أق��م��ن��ا
ال��ل��واء ي��ت��ب��ع ال��ل��ي��ل ك��ع��رض ج��ي��ش س��الف ال��ع��داة إل��ى ت��ج��ر
ال��ظ��م��اء65 األس��ل ن��ورد أن إال ال��م��ذاك��ي ال��ج��رد ص��دى ب��ه ن��ط��ي��ل

التي املواطن جميع عىل للنص وقتي يتسع فما السادة، أيها الحد. هذا عند أقف
عىل بها أضن وأنا مذكراتي، يف محفوظة وهي واملعايل، العال عن الرشيف فيها تحدث
أقام ما يرفعوا وأن الرشيف ديوان إىل بأنفسهم يرجعوا أن لتالميذي أحب ألني تالميذي؛

البناء. قواعد من أستاذهم
من بوارق فتلك واملعايل، العال يف الرشيف قال ما جميع يحفظوا أن لتالميذي أحب

العربية. النخوة من البؤس أجيال صدعته ما وتقيم العزائم، ميت تحيي الروحانية
يطيلوا أن لهم أحب القصائد، من أغفلت ما عىل فيفتشوا تالميذي يرجع أن أحب

الفتيان. لعزائم الرشائع أقام الذي املتوقد الروح هذا صحبة

فقد العربي، األدب مؤرخي من القدماء عىل فأعتب السادة، أيها الفرصة، هذه وأنتهز
فالتفتوا هداهم كان هللا أن ولو الحجازيات بقصائد إال يفتنهم لم الشاعر هذا أن رأيت
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ديوان من ألخرجوا املعايل يف العرب أشعار إىل تمام أبو التفت كما املعايل، يف أشعاره إىل
األبطال. بأخالق التخلق إىل الشبان توجيه يف النفع أجزل تنفع نفيسة مجموعة الرشيف
فهي الرشيف»، «معايل عبارة هي جديدة عبارة أبتكر أن السادة أيها يل اسمحوا
العتاهية» أبي «زهديات من أعظم وهي الرشيف»، «حجازيات من وأصدق أفحل عندي

نواس». أبي و«خمريات البحرتي» و«مدائح املعتز» ابن و«تشبيهات
فيها والنظر العزيمة من ومنحوتة الفتوة، من مقدودة قصائد الرشيف» «معايل إن

والحديد. النار جربوت الدم عىل ويدخل والبطولة، الفحولة بأقباس الروح عىل يعود

هوامش

السيوف. والصفاح: «أعراضهم» الديوان يف (1)
هذه وصف واملراد الفزع. من الصياح يكثر الذي هو البيت هذا يف املجلب (2)

جناح. منها الهارب عىل يكون ال بحيث والعنف، بالقسوة الحرب
صورة األصل يف وهي الجميلة. املرأة بها واملراد بالضم دمية جمع الدمى (3)

املحراب. يف توضع
ا. جدٍّ قوي البيت هذا (4)

الشجاعة. هي والوقاحة الرشيف، شعر يف الفتى هو الغالم (5)
صبور. وزن عىل لقوح واملفرد النوق، واللقاح: اللبن، الرضيب: (6)

األزهري). عباس (أحمد شجر وهو العظون أكل من البطن املنتفخة العظينية: (7)
الياء. بحذف أعلت النواحي، هي النواح: (8)

الحديد. من يلبس ما هنا البيضة (9)
الثقيلة أيًضا وهي الجرارة، الثقيلة الكتيبة هي سحاب وزن عىل الرداح (10)

البيت. يفهم وبهذا األوراك
السيف. حد بالفتح الغرب (11)

هو بالكرس والقرن قرن، بال والكبش رمح بال الرجل وهو أجم جمع الجم (12)
الظبي. عن كناية األغن والجازئ القرن، بالفتح والروق الشجاعة، يف كفؤك

املقيم. هو فاملبن أقام، إذا يبن وابن يبن بن يقال: (13)
العقل. ضعف واألفن الذل، هو بالتحريك الرضع (14)

السيف. به يراد وقد العني هو الجفن ضمري (15)
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االبل. من البازل بمنزلة الحافر ذوي من القارح (16)
الغبار. وهو قسطال أو قسطل جمع القساطل (17)

الراوية. من املاء مصب األصل يف وهي عزالء جمع العزايل (18)
الجبل. يتقدم أنف بالفتح الرعن (19)

الكم. والردن: الغبار، والنقع: املرتفع واملرجحن: املستطيل، األقود: (20)
واملرن: الفقار. يكرس الذي وهو املعنى، يف أظهر والفاقر (الفاقد) الديوان يف (21)

(لعيل). يف لغة و(لعني) مرتان قوس أيًضا: ويقال املصوت
يف يفتك لم إذا وذلك املرتهن، استحقه كفرح الرهن غلق الفريوزأبادي: قال (22)

املوت. عن كناية هنا العبارة وهذه قلت: املرشوط، الوقت
الطويل. الرفن: (23)
الرماح. اللدن: (24)

يصبني. يؤمني: لم (25)
القتب. حزام كتاب: وزن عىل البطان (26)

هو بالتحريك والثغب الطويل، الجبل أو الجبل أنف وهو رعن جمع الرعان (27)
الغدير.

الجميل. الحسن الفرس والنهد: الضامر. األقب: (28)
الحركة. دائبة يتمثلها والشاعر اإلبل، بالحواني املراد (29)

البياض. الخالص كتاب: وزن عىل الهجان (30)
األسري. هو املعاني (31)

مأسدة. اسم مشددة الثاء وفتح العني بفتح عثر (32)
الطوى. من وهو جائع، طيان: (33)

الطعام. بقية وهي بالضم اللماظة تتبع والتلمظ بالليل، طاف واعتس: عس (34)
ضامرون. خمصان: (35)

البياض. عن كناية بغرته: وملطوم العنق، القوي األعنق: (36)
وهو االس واحد آسة، مثنى واآلستان الصوت، خفي أو الصوت الجرس: (37)

السمع. بدقة الجواد يصف
لئال البعري فم شد األصل يف والكعم بهم. سددته املخوف: الثغر بهم كعمت (38)

الرماح. منها تتخذ التي األشجار من واملران والنبع يعض.
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األصل. هو بالفتح النجر (39)
الصفح. عن كناية أعراضنا: نطعمهم أعراضنا: نجرهم (40)

باملدر الخصاص من بينها ما ويسد الحوض حول تنصب حجارة النصائب: (41)
اإلبل. جماعة وهو بالفتح ذود جمع واألذواد املعجون،

الذل. هو بالتحريك الرضع (42)
الحفيظة. ومثلها والغضب. الحمية هي بالكرس الحفظة (43)

ذليل. بالضم ذالن (44)
الحديد. من سالح كل واملاذي: األسد، الهمهام: (45)

للفاعل. بالبناء (46)
للمفعول. بالبناء (47)

العزيمة. مذكر والعزيم تحريف. وهو (غريمي) الديوان يف (48)
السوداء. وهو شيماء جمع الشيم (49)

واللوم. الذم أسباب رفع إذا أذم من يذم (50)
خفية علة يشكو كان الرشيف أن الثاني بالجزء الشباب» «بكاء يف ستذكر (51)

ذلك. شواهد من البيت وهذا الناس. عن يكتمها
إىل اإلبل رعاية من سينتقل أنه واملعنى األصيل، بمعناها الفحول، القروم: (52)

الناس. رعاية
الصدر. هو أمري وزن عىل الحزيم (53)

األجمة. وهو امللتف الكثري الشجر هو الغيل: (54)
والخذم املحددة، واملطرورة: الناب. واملراد الشديد، السهم والعاصلة: العاصل (55)

القاطعة.
الحرب. هي امللملمة (56)

الرجل. تبغض املرأة الفارك: (57)
بالليل. الرسى واإلدالج: الرجوع، التأريب: (58)

القوية. الناقة البزالء: (59)
املحكمة. الواسعة الدروع هي الزعف (60)

القيد. والقد: منعه، بمعنى ه حالَّ من مخفف حَاله (61)
شواهد له ولكن قليل، للعاقل فواعل عىل فاعل وجمع طاعن، جمع طواعن (62)

الرشيف. شعر يف كثرية
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الرمح. والذابل: السيف. الصارم: (63)
خفية. يف مىش الرضاء: دب (64)

سنتان. أو سنة قروحها بعد عليها أتى التي الخيل من املذاكي (65)
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ومؤلًفا الرشيفكاتًبا

وأنا الريض» الرشيف «عبقرية كتاب من فرغت ١٣٥٧ سنة صفر من عرش الرابع يف
إال الحوايش هذه من أفرغ ال وقد ،١٣٥٩ سنة املحرم من والعرشين السابع يف اليوم
من تمنحني ال وشواغل أسفار بني والجهد الوقت موزع ألني صفر؛ من عرش الرابع يف

أريد. ما البال هدوء
عامني؟ فراق قبل الرشيف صحبة من كنت فاين

الكتابة يف مكانته عن أتحدث أن إال يبق ولم الشعرية، حياته يف القول أنهيت كنت
الفراق؟ ذلك بعد جد الذي فما والتأليف،

محمد السيد سماحة كتبها «الغري» مجلة يف الريض الرشيف عن فصول ظهرت
لم الفصول تلك ولكن بالنجف، العلم أهل أكابر من وهو الغطاء، كاشف آل الحسني
البحث يف طريقتي ألن التعديل؛ أو التغيري من بيشء كتابي إىل أرجع أن عىل تحملني
املسلوك الطريق تجنب عىل دائًما أحرص وألني االختالف؛ كل طريقته عن تختلف

طريف. رأي إىل أوفق عساني
بالتلميح، ومرة بالترصيح مرة اسمي إىل فأشار الغطاء كاشف آل السيد تلطف وقد

الثناء. أجزل مني فعليه بكالمي يستأنس أن العلمية األمانة فيها أوجبت موطن يف
فأقول: عامني استجمعت أن بعد واملؤلف الكاتب الرشيف إىل أرجع واآلن

كنت وإن الطوال، أو القصار الرسائل كتاب من كان الرشيف أن عندي يصح لم
أعيان يف الرفيعة، الدرجات كتاب عن «العرفان» مجلة نقلتها التي باآلثار احتفظت

الشريازي.1 خان عيل للسيد الشيعة
بنقد يتصل ما كل يف الشعرية النزعة عليه غلبت فالرشيف سهل ذلك وتعليل

الوجدان. عن اإلفصاح أو املجتمع
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إنشاء غري الكتب تأليف ألن أقول؛ ما تنفي ال التأليف يف عنه أثرت التي والثروة
أشد عنه يبعد وقد الفني، النثر أسلوب يغاير التعبري يف أسلوبًا يتخذ فاملؤلف الرسائل،
طريقة التعبري يف طريقته ولكن جدال بال كاتب الرشيف األحايني. من كثري يف البعد

األحوال. بعض يف الصنعة عليها غلبت وإن فنية، ال علمية
هي الشعرية فحياته يشء، كل وقبل أوًال شاعر الرشيف أن عىل النص هو واملهم
لرجل تسمح التي الحدود يف الباحثني أعاظم من كان وإن الزمان، عىل الباقية ثروته

الصفاء». «إخوان عرص يف والعلمية الفكرية الحياة أقطاب من يكون بأن مثله
الغاية بلغ فقد والعقل: الفكر ميادين يف الرشيف بآثار أستخف أن األدب ومعاذ
شاعر غري الرشيف كان ولو التأويل» «حقائق وكتاب النبوية» «املجازات كتاب يف
يف ميزانه فخف عليه جنت الشعرية عبقريته ولكن العلماء، أماثل يزاحم أن الستطاع
الفقه يف باألعاجيب أتى الذي أخوه ومنهم معارصيه، بعض إىل بالقياس العلمية الحياة

والتوحيد.
ولكنه املؤلفني، أقطاب بني مكان له لكان العلمية آثاره عند وقف الريض أن ولو
أساطني من التأمل عند وهو الباحثني، بني وسًطا فظنوه الفائق بشعره الناس شغل

الدقيق. املنظم الفكر
تشهد ال فأشعاره الرشيف: خصائص من خصيصة لتسجيل الفرصة تسنح وهنا
السمات من خالية األغلب يف ألنها والشعرية؛ اللغوية بالعلوم املشتغلني من بأنه
من املقبولة الحدود يف إال والتزويق البهرج يعرف ال رصف أدب وألنها االصطالحية؛
أمي وأنه والسليقة، بالفطرة ينطق بدوي شاعر الرشيف إن قيل: ولو الشعرية، الصناعة

التاريخ. يف مكانته يجهلون من أذهان يف ذلك لجاز يكتب وال يقرأ ال
الناحية هذه يف وهو االنقطاع أشد العلمية الحياة عن منقطع بدوي شاعر الرشيف
نواس وأبو بشار عرف ما العلم حياة من يعرف لم أنه يظن بحيث الظهور، كل ظاهر
نحاة من العلماء أساليب من البعد كل بعيد شعره يف الرشيف واملتنبي، الرومي وابن
العقل ترف يف إال الحضارة سيما عليه تظهر ال بدوي شاعر هو وفقهاء، ولغويني
مع جميل، ومن الكميت ومن ربيعة أبي بن عمر من حضارة أقل شعره يف وهو والذوق،
نموذج شعره يف الرشيف العراق، وأهل فارس أهل من املرتفني وعرف بغداد يف نشأ أنه
النحاة بقعقعة تسمع ولم أطياف غري الحضارة من تعرف لم التي البدوية للسليقة

بغداد. يف واللغويني
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العلمي نثره يشهد عامًلا رأينا جديدة، شخصية رأينا الرشيف نثر إىل انتقلنا فإذا
مضمخ بأسلوب والرشعية اللغوية العلوم يف يكتب رجًال رأينا األدباء، أقطاب من بأنه

الرفيع. األدب بعطر
االختالف: بعض مختلفتني شخصيتني للرشيف أن نعرف وكذلك

األديب. العالم وشخصية املطبوع، الشاعر شخصية
كذلك! يكون أن الرشيف لصديقنا اتفق فكيف

قد عرصه شعراء يرى كان واالبتداع: االبتكار إىل يعمد كان الرجل أن الظن أغلب
وهو بدوي بالشعر فهو البدوية، بالشمائل التفرد فآثر الحرضية املظاهر عليهم غلبت

الزمان. ذلك يف نادرة خصيصة وتلك أديب. العلم يف
العلم وتلقيا واحد بيت يف نشأ وقد أخيه، وبني بينه وازنا إذا الخصيصة هذه وتظهر
العلماء، يكتب كما يكتب املرتىض فأخوه املفيد، الشيخ هو واحد رجل عىل الحداثة يف
املرتىض إن قيل: حتى أديب، نفسية ال عالم نفسية ونفسيته العلماء، يشعر كما ويشعر
بما يجود سمًحا رجًال فكان الريض أما الفقهاء، حرص دنياه منافع عىل يحرص كان

الوجود. ذخائر من األحرار يحفظ ما أثمن الكرامة ويرى يملك،
البساطة غاية يف ولكنها يجهل، من عند معقدة شخصية الرشيف شخصية
يكون أن يشتهي فهو املعاني، بكرائم التفرد يحب رجل هو يعرف، من عند والوضوح

يريد. ما إىل وصل وقد كالعلماء ال عامًلا يكون وأن كالشعراء، ال شاعًرا
لغة أن أعتقد فأنا طرائف: إىل لوصلنا الرشيف خصائص لدرس املجال اتسع ولو
تجمع نثره يف الرشيف لغة وأن البدوية، األلفاظ من النوادر تجمع شعره يف الرشيف

العلمية. املصطلحات من األطايب
ذلك قبل الرشيف من قلًما أمىض باحثًا عرفت العلم حياة تكون ال أن املحتمل ومن
عندي القاهر فعبد الجرجاني، القاهر لعبد السبيل مهد بأنه الظن عندي قوي وقد العهد،
بعد ثانية خطوة إال اإلعجاز» «دالئل كتاب وليس البيانية، امليادين يف الرشيف تلميذ
واالستقصاء. اإلفاضة الريضعىل من أقدر الجرجاني كان وإن النبوية»، «املجازات كتاب
وإن أدبي، بأسلوب الفقه دقائق رشح عالم أول هو «األم» يف البويطي إن أقول: قد
ذلك مع ولكني أدبية، بعبارة الجمل تكوين رشح نحوي أول هو «الكتاب» يف سيبويه
الرقة بني يجمع بأسلوب الباحثني سائر بني من تفرد الرشيف بأن االعرتاف عىل مقهور

والحديث. القرآن أغراض رشح يف والجزالة
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للرشيف؟ ذلك اتفق فكيف
الشخصية: أخالقه إىل ذلك مرجع أن أعتقد

من صفة وأظهر الشؤون، من يتناول ما جميع يف رصيًحا رجًال كان فالرشيف
خليفة عن نائب وهو صيد موسم الحج يتخذ ألم النفاق، بغض هي الرشيف صفات

املسلمني؟
أرشاف من إال يقع ال القلوب أوطار عن الرصيح التعبري أن يرى الرشيف كان
الزور شوائب من خالية بقصائد هواه أحالم عن يعرب أن له صح الرأي وبهذا الرجال،

والرياء.
والفقه اللغة يف أغراضه عن فعرب العلمية، حياته إىل السمح الطبع هذا انساق وقد

الرقراق. الجدول تبخرت من وأرشق أساس هي بعبارات والتوحيد
الجو يف كليٍّا اندماًجا اندماجه هي الرشيف، خصائص من ظاهرة خصيصة وهنالك
ويكاد الشعرية، األجواء غري يف يحلق ال أنه إليك يخيل الشعر يف فهو فيه: يعيش الذي
القوايف، بغري أغراضه عن التعبري يعرف لم بأنه جازًما إيمانًا يؤمن ديوانه عىل يطلع من
نصدقه ال قول وهو أدواته، أقل كان الشعر إن قيل: وقد الرومي ابن مثل ذلك يف ومثله
كان أنه إىل االطمئنان من يمنع محصوًال إلينا أدت الرومي ابن شاعرية ألن بعناء؛ إال
نصدق؛ فلم املؤلفني من كان البحرتي أن مرة قرأنا وقد القوايف، بغري أغراضه عن يعرب

الغناء. بغري فطرته تجود ال نرى فيما البحرتي ألن
اختيار يف التصنيف عليه غلب كيف؟ ولكن مؤلًفا، يكون أن تمام ألبي اتفق وقد

اإلنسياق. كل الشاعر ذوق مع ينساق فن وهو األشعار،
وقع الذي ولكن شاعًرا، يكون أن للمؤلف يمكن كما مؤلًفا، يكون أن للشاعر يمكن
شاعًرا يكن لم أنه توهمك ولكنها أديب، بأنه تشهد فمؤلفاته العجب، من عجب للرشيف

باأللوف. أبياته جياد تعد
الرشيف؟ مؤلفات نقرأ حني نراه الذي ما

مشغول وهو قىضدهره بأنه يشعرنا بأسلوب املاضية مباحثه عىل يحيل رجًال نجد
وتشهد مختلفات، موضوعات يف العرشات بلغت مؤلفاته عن يحدثنا رجًال نجد بالتأليف،
ذلك صدر تحتل التي األصيلة الشخصية هو «املؤلف» بأن علمه وغزارة تعبريه، قوة

الجليل. الباحث
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شواغل يعان ولم العلمية، الحياة غري يعرف لم بأنه تقنعنا الرشيف ومؤلفات
صدق ملا مؤلفاته وبقيت ضاع، كان الرشيف ديوان أن ولو والحب، والشعر السياسة

قريش. أشعر بأنه التصديق عن فضًال الشعراء، أعالم من كان أنه أحد
والتوحيد الفقه يف يكتب فهو األفق: واسع كان املؤلف الرشيف أن ذلك إىل يضاف
ذخائر عىل املطلعني من أنه عىل تدل األكابر مؤلفات إىل إشارات وله والبيان، والنحو
تناول بأنه تشهد توجيهات سبقوه، من لكالم توجيهات وله والرشعية، األدبية العلوم

والتهذيب. والتمحيص بالنقد التأليف حياة
والسياسية األدبية مواهبه تنسيك وهي ا، جدٍّ هائلة شخصية العالم الرشيف
التفكري فنون من الفن ذلك غري يجد لم بأنه اإليمان عليك وتفرض والوجدانية،

الحصيف.
ذلك؟ له اتفق فكيف

تؤرقه كانت والحب بالشعر شهرته وأن الدين أئمة من إماًما كان أنه تنس ال
الدينية، مكانته من الغض يف أعداؤه عليها يعتمد دعامة كانت ألنها وقت؛ إىل وقت من

الدين. باسم الترشيف مناصب عن فيقصونه شأنه من يهونون مساهم
والعلمية؛ اللغوية الشؤون يف الكتابة يتعمد كان الرشيف إن نقول: أن نستطيع فهل

ومنافسيه. خصامه عدوان والسيايس األدبي مجده عن ليصد
ال أديب رجل عبده محمد الشيخ أن شاع كان فقد الحديث، العرص يف شواهد لذلك
فألف العلمية، سمعته عن الدفاع عىل ذلك فحمله األزهرية، العلوم قرارة إىل ذهنه يصل

املتفوقون. األزهريون إال يحسنها ال دقيقة شؤون يف
كيد فصد األزهرية بالعلوم عهد بعد رجل املراغي محمد الشيخ أن شاع وكان

األصول. علم يف ألقاها بدروس خصومه
واألراجيف؛ لألكاذيب معرض أنه جيًدا يفهم كان الرشيف أن يف شك عندي يبق لم
فلم السياسية، الحياة بيداء يف حريته وبسبب والوجد، الصبابة شعاب يف إيغاله بسبب
التألف عىل أقبل وكذلك وحاسدوه، أعداؤه ينصبها التي الحبائل تمزيق من بد له يكن

والدين. العلم باسم للترشيف أهل أنه عىل والرباهني األدلة ليقيم الفحول؛ بعزائم
إليه؟ وصل الذي فما

والعقل، الفكر ميادين يف والعجائب بالغرائب أتى حتى ويعيد يبدئ الرجل زال ما
اإلسالف. مثلها إىل يهتد لم بآراء تفرد بأنه القول: صح وحتى
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املزود العالم خصيصة هي الرشيف، خصائص من جديدة خصيصة تظهر وهنا
األصيل. ذوقهم عن الصادق التعبري وهو العرب، ديوان هو واألدب األدب، بأدوات

املؤلفني، أقطاب بني فريد طراز بأنه القول: لجاز التأليف يف الرشيف آثار بقيت ولو
وتطول. رامها من عىل تعز منزلة له ولكانت

عىل تدل فهي محبيه، ظنون تخيب لم املبتكر الباحث لهذا الباقية اآلثار أن عىل
القدماء. علوم يف الترصف عىل قدرته عن تعرب وهي العقلية، ملواهبه األصيلة القيمة

أعظم خصيصة فهنالك املؤلف، الرشيف ميزات كل هي الخصائص أولئك وليست
املذهبية. النزعة عىل العلمية العقلية طغيان وهي وأروع،

أغراض فهم يف خاصة آراء لهم كانت يظهر فيما والشيعة شيعيٍّا، الرشيف كان
بيت يف نشأ أنه مع الثالثني سن يف إال القرآن يحفظ لم نفسه والرشيف والحديث، القرآن
عىل فرًضا جماعته عند يكن لم القرآن حفظ أن توهم قد ظاهرة وتلك الدين، بيوتات من
إىل واحتاجوا القوم، أولئك حول القالة كثرت ذلك أجل ومن الدينية، بالشؤون املشتغلني

الدقيق. الجانب هذا من أنفسهم عن الدفاع
املصحف من نسخة أمامه رأيت بالنجف الغطاء كاشف آل السيد زرت وحني
غري عىل زرتني وقد يدي يف املصحف رأيت أنك اشهد وقال: وجهي يف فحدق الرشيف،

ميعاد!
باملصحف كثريًا تهتم ال فرقة الشيعة يف ألن العبارة؛ هذه إىل الرجل احتاج وإنما

العراق. يف الشيعة جمهور عنها يرىض ال فرقة وهي الرشيف،
صحيح مسلًما كان أنه أعني سليًما، شيعيٍّا كان الرشيف أن عىل النص هو واملهم
أهل من الجهالء إىل أمره يوكل حني إال الدين ينايف ال جوهره يف والتشيع العقيدة،

االنحراف.
وإنما املؤمنني عظماء من وهو الدين، بصحة له يشهد من إىل الرشيف يحتاج وال
كفروا الذين ضالالت من الشيعية البيئات حماية يف الرجل هذا فضل إىل القول انساق

عظيم. فضل وهو التشيع، باسم
يدرك ال فالجاحظ االعتزال، أهل بني الجاحظ كمثل التشيع أهل بني الرشيف مثل

الخواص. غري مراميه يدرك ال الرشيف وكذلك الخواص، غري مراميه
هو النبوية والبالغة القرآنية البالغة خصائص برشح الرشيف اهتمام إن وأقول:
بالقرآن يهتمون ال الشيعة أن ادعت والتي التشيع، إىل وجهت التي للمفرتيات دحض

والحديث.
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عىل الساهرين من وكان عظيًما، معلًما كان املؤلس الرشيف أن نفهم هنا ومن
خليق. بالتكريم وهو اإلسالمية، الوحدة رعاية

من الخالص املؤمن الحق، املؤمن أنفاس هي الرشيف مؤلفات يف السارية النفحات
والتجديف.2 االبتداع شوائب

سني مذهب وهو الشافعي مذهب بدرس االهتمام من الرشيف عن أثر ما هذا يؤيد
ألن البيت؛ بأهل يتصل فيما الشافعي لسان عذوبة إىل ذلك مرجع إن يقال: وال أصيل،

والدين. العلم أهل سائر كرامة يرعون كما السنيون يرعاه مما البيت أهل تعظيم
يكن لم التشيع بأن تشهد قبل من أبيه وإىل الرشيف إىل وكلت التي الحج وإمارة
العراق، يف يومئذ السائد هو السنة أهل مذهب كان فقد واملقت، الغضب بعني إليه ينظر
فضل مثل يف شيعي لرجل الحج إمارة تكون أن من يمنع ما يرون السنيون يكن ولم

الرشيف.
ذلك؟ معنى فما

الغفلة أهل من إال يقع يكن لم اإلسالمية املذاهب بني التحاقد يف الغلو أن معناه
مع يضري ال الفروع يف االختالف أن يعرفون فكانوا والعقل اليقظة أهل أما والحمق،
والحديث، القرآن راية حول االلتفاف يف السنة عقالء اشرتك وكذلك األصول، يف االتفاق
الوفاق ويحل اإلسالمية، املذاهب سائر بني األلفة تسود أن قبل طوال أعوام تمر ولن

الشقاق. مكان
وهو ماضينا، من جزء هو والشيعة السنة بني فالخالف يشء من يكن ومهما
التآخي إىل الدعوة هو اليوم فواجبنا واآلراء، العقول يقظة يف عظيم فضل له كان خالف

ونضال. رصاع من ماضينا يف وقع ما نسيان يمكن بحيث الصحيح
يف عاش الذي الشيعي الرشيف الرشيف، شهامة إبراز هي الكالم: هذا من والعربة
وأن املذهبية، السماحة يف مثًال يكون أن ذلك مع واستطاع ظلمات، من تخلو ال عصور
ألقدار املوازين ينصبون رجال السنة وأهل السنة، أهل من له ترجموا من بعطف يظفر

الرجال.
التسجيل. تستحق مالحظة وهنا

كتاب بسبب الحقد أشنع عيلَّ يحقدون العلم أهل من قوًما وجدت العراق دخلت ملا
أولئك من الشهرستاني الدين هبة السيد أن أعرف أن هالني ثم الغزايل» عند «األخالق

املذهب؟ يف خصمه وهو الغزايل يتعصب فكيف سني، ال شيعي وهو الحاقدين
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مثل جليل إمام من للنيل الغضب هو نبيل ملعنى للغزايل الشهرستاني تعصب
العلماء. شمائل تكون وكذلك الغزايل،

عباس األستاذ وهو الرشيف أشعار بدرس الهتمامي عيلَّ يعطف باحثًا هناك ورأيت
فهم يف الصدق يكون وكذلك سني، أنه أخريًا عرفت ثم شيعي، أنه فقدرت العزاوي

املعاني.
برٍّا ذلك فحسبت قلب ظهر عن الرشيف ديوان يحفظ الراوي طه األستاذ ورأيت
والعلم الفضل أعيان من الراوي وطه ، شيعيٌّ ال سني أنه عرفت ثم املذهبية، بالعصبية

بغداد. يف والذوق
عىل وفضله واآلراء، املذاهب بني التسامح رشيعة سن الذي هو الرشيف صديقنا
يف عالية مكانة لهم وحفظ السنية البيئات يف صداقات لهم خلق ألنه عظيم؛ الشيعة

والدين. األدب يف جهاده بفضل العراق
الدين يف إخواننا أن نعرف أن ويؤذينا املذهبية، الخالفات نحس ال مرص يف ونحن
تلك شأن بتهوين هللا إىل التقرب أرجو فهل حني، إىل حني من الخالف بينهم يثور
التي الكلمات لهذه الفرصة منحني ألنه الرشيف؛ عىل الرتحم أستطيع وهل الخالفات!

القلوب. بني التقريب بها أردت
أقواًما املسلمني يف إن يقال: أن يرضيني فما متوجع، وأنا هذا أكتب أني يشهد هللا

بعض. بأس بعضهم يخاف
القلوب. إىل يصل ال أن رشط عىل جميل الخالف

رجس فهو ذلك جاوز فإن العقول، اصطراع عند وقف إذا ربانية نعمة الخالف
الشيطان. عمل من

عرص يف ونحن الظلمات، عصور يف إال والغرب الرشق يعرفها لم املذهبية الشقاقات
الظلم أقفاص من الخالص أساليب يف فلنختلف الخالف من بد يكن لم فإن النور،

أعني. ومن أعني ما يعرفون والقراء واالضطهاد،
من والتبجيل باإلعزاز فظفر بقدميه املذهبية الشهوات داس فقد الرشيف هللا يرحم

الجميع.
املتنافسون. فليتنافس ذلك ويف

ومؤلًفا؟ كاتبًا الرشيف خصائص حددت القارئ أيراني
ولم والتأليف، الكتابة يف الرشيف أحوال يستقيص أن يهمه ملن األساس وضعت لقد

املذاهب! تلك هي فما التعبري، يف مذاهبه تعني التي الشواهد بعض أقدم أن إال يبق
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وحقائق النبوية، املجازات اثنني: كتابني عىل اإلنشائية مذاهبه تحديد يف أعتمد أنا
التأويل.

روح به تأذى ممسوًخا طبًعا بغداد يف أوًال طبع فقد النبوية» «املجازات كتاب أما
اللغة بكلية املدرس مصطفى محمود االستاذ بعناية القاهرة يف أخريًا طبع ثم املؤلف،

الحوايش. رقيقة حلة يف بإخراجه الحلبي مصطفى مكتبة تأنقت وقد العربية،
رونق يف النرش» «منتدى وأخرجه بالنجف طبع فقد التأويل» «حقائق كتاب وأما

جميل.
اإلنشائية؟ املذاهب تلك هي ما

من قليل يف إال يطنب ال فهو النفس، قصري الكاتب الرشيف أن — أوًال — نلمح
األحايني.

بميزان. إال يتكلم ال فهو الفضول قليل الكاتب الرشيف أن — ثانيًا — ونالحظ
الفنية النزعة بأن يشهد وهذا االستطراد، قليل املؤلف الرشيف أن — ثالثًا — ونرى
وسيلة االستطراد يتخذون كانوا سبقوه الذين العلماء ألن العلمية؛ النزعة من عليه أغلب

والرشعية. واللغوية األدبية املعارف من املناسبة به تقيض ما عرض إىل
قول أن يسجل أن ه همَّ فقد عليه، تسيطر قد الحرفيات أن — رابًعا — ونشهد
ال الحقيقة عىل الجبل ألن املجاز؛ عىل محمول ونحبه» يحبنا جبل «هذا أحد: يف الرسول

يحب. وال يحب
فالرسول األحوال بعض يف للحرفيات خضوعه إليه ساقه الرشيف من خطأ وهذا
«وحدة فكرة إىل يطمنئ من غري يدركه ال ذلك ورس املجاز، ال الحقيقة أراد رأيي يف

الوجود».
واالزدواج؛ السجع عىل الحرص بعض يحرص الرشيف أن — خامًسا — ونسجل
عناء. بدون املطالع يدركها التأويل وحقائق النبوية املجازات يف مبثوثة شواهد ولذلك

فيصبح املواضع بعض يف ا تامٍّ نسيانًا الزخرف ينىس قد أنه — سادًسا — ونقرر
عيىس بن عيل قاله ما تلخيص يف يقول كأن التعبري، سماحة يف أعىل مثل وهو أسلوبه

كان: أحوال يف النحوي
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مستقلة تكون أن أحدها مواضع: أربعة لكان إن عليه: القراءة يف يل «قال
أن والثاني: ووقع. حدث أي: األمر، كان نحو: الخرب، إىل مفتقرة غري بالفاعل
ويكون منطلًقا زيد كان نحو: الخرب، إىل مفتقرة الحدث من ممنوعة تكون
منطلق — كان — زيد قولهم: مثل زائدة، تكون أن والثالث: شاخًصا. عمرو
لنا «وجريان الشاعر: كقول زيًدا، أحسن ما أي: زيًدا، أحسن — كان — وما
«وجريان قلت: كأنك جريان صفة وجعلته الخرب «لنا» تجعل لم إذا كرام» كانوا
صارت أي: منطلًقا، زيد كان تقول: كصار، تكون أن والرابع: كانوا» كرام لنا

الشاعر: قول وأنشد مىض، فيما ال كذا اآلن هو تزيد هذه حاله

ب��ي��وض��ه��ا ف��راًخ��ا ك��ان��ت ق��د ل��ح��زن ق��ط��اًرا ك��أن��ه��ا وال��م��ط��ي ق��ف��ر ب��ف��ي��ف��اء

صارت «قد البيت هذا رواية يف والصحيح أنا قلت: فراًخا. صارت يريد
القسم هذا ضعف ذلك فألجل االستشهاد؛ ليوافق غري وإنما بيوضها» فراًخا

كان».3 أقسام بني من

تؤرخ نقدية بلفتة ختمه ثم والجالء، الدقة أساس عىل يقوم تقريري كالم فهذا
االستشهاد! ليوافق الشعر برواية النحاة عبث

االهتمام كثري مؤلفاته يف الرشيف أن — سابًعا — نسجل أن لنا تبيح اللمحة وهذه
الجياد. الفرائح لسباق ميدانًا العهود تلك يف كان والنحو النحوية، الدقائق برشح

إىل تضيف صورة يف تجلوه وهي واملؤلف، الكاتب الرشيف حالة فتلك بعد أما
الوجود يرى مثقف شاعر أنه من قلناه ما تؤكد وهي الظالل، من ألوانًا الشعرية حياته
النظر عن الوجود جمال يف التأمل يشغله ال الذي البصري الناقد بعني وخوافيه ظواهره يف

الوجود. لحقائق الرجال فهم يف
من كذا باب فالن شيخه عىل يقرأ كان بأنه يحدثك تارة فهو ا، حقٍّ عجيب الرشيف
شيخه عىل يقرأ كان بأنه يحدثك وتارة وكيت، كيت له قال شيخه وأن النحو أبواب
يف اختلف أنه يذكر وحينًا وزيت، زيت له قال شيخه وأن الفقه أبواب من كذا ناب فالن
مع مصاوالته عن يتحدث وأحيانًا بزيت، فأجيب بكيت اعرتض وأنه حديث، أو آية فهم

األعراب. كالم توجيه من عنهم تقل وما اللغويني
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ال واللغوية واألدبية والفقهية النحوية املجادالت بأقباس املشبع الجو هذا ويف
زي يف وهو بغداد، مساجد يف والدين واألدب العلم أهل يجادل شيًخا إال الرشيف ترى

القدماء. مخلفات يف والتنقيب البحث إىل باالنقطاع هللا فهم رش الذين املجاورين
غبار. له يشق ال فارًسا كان أنه فتسمع تلتفت ثم

يف املكايد بتدبري البرص أهل ومن السياسة أقطاب من كان أنه فتعرف تنظر ثم
الليل. ظالم

وكثري عمر أحس مما بأروع بالجمال يحس عاشًقا كان أنه علمك إىل يصل ثم
وجميل.

بالرشق. اإلسالمية األقطار أشهر يف وجال صال أنه تسمع ثم
والعابثني. املاجنني أخبار تعقب ذلك مع وأنه مدرسة، مدير كان أنه تعلم ثم

وأبناء. أهل وله بيت رب كان أنه تعرف ثم
الغريب؟ التعقيد هذا معنى فما

فال يشاء، من يؤتيه هللا فضل وذلك املواهب، منوع كان الريض الرشيف أن معناه
وال امليادين، من اخرتق ما جميع يف السمعة بحسن ظفره من املتزمتون الكساىل يعجب
وأماجد الفرسان، وأشاوس املربني وأكابر املؤلفني! أفاضل من يكون أن عليه يستكثروا
لطالب مثابة لكان التحقيق عىل قربه عرف ولو الواصلني، العارفني وأماثل العشاق،

األوفياء!! أصدقائه من وجعلنا مثواه، وطيب هللا رحمة والربكات، الخريات

هوامش

مكان نعرف ولكنا مجلدات، ثالثة بلغت الصابي وبني بينه املراسالت إن قيل: (1)
عليه. أو له نحكم حتى الرسائل تلك

وعماعرض التشيع فكرة أصل عن وافية تفاصيل اإلسالمي) (التصوف كتاب يف (2)
عنها تحدثنا وكذلك اإلسالمية بالسياسة صلتها وعن واألخالق، األدب ميادين يف لها
يهمه كان إن الكتابني هذين إىل القارئ فلريجع النبوية)، (املدائح كتاب يف بالتفصيل

االستقصاء.
و٢٢٢. ص٢٢١ التأويل حقائق إىل انظر (3)
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مبارك زكي بقلم

١٣٥٩ سنة صفر من الثامن يف الجديدة مرص

الخطب من كبرية مجموعة وهو البالغة» «نهج هو نفيًسا كتابًا خلف فيما الرشيف خلف
املؤمنني.1 أمري إىل املنسوبة واملواعظ والحكم والوصايا والرسائل

قلته ما وال النبوية»، «املدائح كتاب يف املؤمنني أمري عن قلته ما أعيد أن أحب وما
بغداد». «وحي كتاب أو الفني» «النثر كتاب يف البالغة نهج عن

الكتاب ذلك موقع به أحدد البالغة نهج عن جديًدا فصًال أنشئ أن يهمني وإنما
من البعد كل بعيد وأنا قبل، من لها تعرضُت التي املباحث به وأكمل العربي، األدب من

عليه. التحامل أو الكتاب لذلك التحيُّز
الشكوك وهذه املؤمنني، أمري إىل البالغة نهج محصول نسبة حول الشكوك ثارت لقد
التفوق، أشد أسالفنا فيه تفوق الذي العلمي التحقيق من فرع ألنها ماضينا؛ ف يرشِّ مما
كان فقد املذهبية، النزعات أساس عىل جميًعا قامت الشكوك تلك بأن القول: يجوز وما
َر يَُزوَّ أن يرضيهم وال الصدق، غري يستهويهم وال الحق غري يهمهم ال رجال أسالفنا يف

التاريخ.
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من كثريًا أن يف ص تلخَّ وهي الشكوك، تلك ألوان عن الحديد أبي ابن حدثنا وقد
فصحاء من قوم صنعه ُمْحَدث كالٌم البالغة نهج من كثريًا إن يقولون: الهوى أرباب

وغريه. الحسن أبي الريض إىل بعضه عزوا وربما الشيعة،
تخلو ال الهوى» «أرباب عبارة فإن العتب، بعض الحديد أبي ابن عىل نعتب ونحن
بالوضع البالغة نهج وا يمسُّ أن أرادوا الذين الباحثني أقدار من غض وفيها جفاء، من

والتزييف.
لألحزاب كان فقد اللون: هذا من كثرية شبهات إىل تعرض العربي األدب أن والحق
أشعار عن املؤرخني بعض ثَنَا حدَّ وقد األدبية، اآلثار تلوين يف دخل والدينية السياسية
املفرغ بن يزيد أن عىل األغاني صاحب ينص ألم الجاهلية، القبائل من كثري إىل أضيفت

اليمنية؟! القبائل إىل املنسوبة األشعار صنع الذي هو
األمويني بني الخصام وصل فقد القبائل، نزاع من أقل يكن لم املذاهب ونزاع
قد العلويني أنصار يكون أن املستبعد ومن والعنف، القسوة حدود أقىص إىل والعلويني

األمويني. من أعدائهم محاربة يف الصدق وإيثار ل، بالتجمُّ تفردوا
كل من تفاجئهم الرش طالئع يرون وهم الصمت العلويون يلتزم أن يجوز وهل

باب؟
العهد، لذلك الحزبني بني العداوة نار تأرثت كيف يجهل من إال بذلك يقول ال
عن الناس ينهوا وبأن املنابر، فوق عيلَّ بسبِّ أمية بنو يأمر بأن قضت التي العداوة
زماننا يف شبيًها له رأينا فقد مستغرب: غري السيايس الحمق وهذا باسمه، أبنائهم تسمية

الجرائد! يف زغلول سعد اسم يُذكر ال بأن املرصية الوزارات إحدى أمرت يوم
ال املذهبية قضيتهم ليؤيدوا يقلها لم بأقوال عليٍّا أنطقوا بأنهم الشيعة يتَّهم فالذي

العهود. لتلك السياسية الخصومات يف رسى كان الذي الروح، عن حكمه يف يبعد
مثًال صار حتى يزيد تحقري يف الشيعة أرسف فقد التاريخ: من شاهد الرأي ولهذا
صنع كالذي العظماء، صفوف إىل يزيد يرفع من رأينا ذلك ومع والسخف، الرقاعة يف

األراجيف. إرص يزيد عن لريفع بقالة، قالة يرد فهو األبناء»، «نجباء مؤلف
مدخولة والعلويني األمويني مناقب تكون أن العقل رشعة يف يستغرب ال ذلك وعىل
وتعظيم األعداء تحقري من السيايس العرف عليه اصطلح ملا وفًقا الشؤون، من كثري يف

األصدقاء.
عرف وهو والرومان، اليونان مسالك فيه لسكوا أو أسالفنا، خلقه السيايس والعرف

القبيح. غري عدوك يف ترى وال الحسن، غري صديقك يف ترى ال بأن يقيض
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محامد خلقت اإلفك ذلك فبفضل الدين، أكرب السيايس لإلفك مدين العربي واألدب
الجميل االفتعال ذلك من أدبنا خال ولو اإلنسانية، الشمائل من روائع صور هي ومثالب

والهزال. العجف يف مثًال لصار البغيض أو
من يرشف التزيد وهذا واقع، أمر املؤمنني أمري عىل التزيد إن برصاحة: وأقول
السياسية، للحرب يتسلحون كيف يعرفون أقوياء رجاًال كانوا بأنهم يشهد ألنه اقرتفوه؛

واالفتعال. االبتداع عن يتورعون من غري فيها ينهزم ال حرب وهي
بوقود السياسية الحرب أمدوا الذين البارعني الكتاب أقدار فيه تعرف يوم وسيأتي
والنضال. القوة روح العربي األدب محصول يف أذاعوا والذين والبيان، الفصاحة سحر من
وضع هي املشكلة ولكن جهل، منه ل والتنصُّ واقع، أمر املؤمنني أمري عىل التزيد

الصحيح. موضعه يف البالغة» «نهج
مشكلتان: املقام هذا يف عندنا

واإلنشائية. الخطابية عبقريته طالب، أبي بن عيل عبقرية األوىل:
الريض. الرشيف ضمري والثانية:

أبي ابن أن معروًفا كان فقد الفني» «النثر كتاب يف عنها تحدثُت األوىل واملشكلة
الثالث، القرن مطلع يف الجاحظ عنها تحدث مجموعة الخطب، من مجموعة له طالب
خصومه وبشهادة زمانه يف وكان مطلًقا ضياًعا طالب أبي ابن آثار تضيع أن يعقل وهل

الخطباء. أفصح من
فصيًحا. كاتبًا وكان مفوًَّها، خطيبًا عيل كان

واإلنشاء؟ الخطابة يف آثاره ذهبت فأين
إليه؟ ينسب ما كلَّ يحفظون أشياع وحوله آثاره تضع أن يعقل وهل

وينسوا العرصاألموي، أهل من واملاجنني العابثني أشعار الناس يحفظ أن يعقل هل
الحروب؟ أبطال من وألوف ألوٌف بسببه ُقِتَل خطيب آثار

وتنىس واليهود، النصارى أشعار تحفظ العربية الذاكرة أن يتصور الذي ومن
العمياء؟ الفتن أيام من يوم يف بدمه ل ُغسِّ الذي الرجل خطب

أن يجوز فكيف املؤمنني، أمري عىل املغرضون دسه ما الناس يحفظ أن جاز وإذا
صحيح؟ وجه عىل إليه نُِسَب ما ينسوا

املفرتيات؟ اآلثار يف إال بيانُه يَْحَي لم عليٍّا بأن القول: يقبل الذي العقل وأين
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يؤذيهم الذين الرصحاء العرب من رجاًال أنفسهم الشيعة يف بأن نجزم ونحن أين
واالفتعال. الكذب

أحايني. يف الصدق ويأرسهم حينًا، السياسة تستهويهم قوًما إال الشيعة كان وهل
الشيعة أن عىل شاهد فهو وإال أصل، له البالغة» «نهج بأن االعرتاف من مفرَّ ال

البليغ. الكالم صياغة عىل الناس أقدر كانوا
بالصدق التشيع خدع قد وهو الشبهات، فوق عندي فهو الريض الرشيف ضمري أما
ذلك، فهو التشيع ملذهب سياسية خدمة طالب أبي بن عيل آثار جمع كان فإن باالفرتاء، ال
أن الرجل عىل يعاب وال املؤمنني، أمري آثار إبراز هو مقبول بأسلوب أديت خدمة ولكنها

والذوق. العقل حدود يف دام ما واألساليب الوسائل بجميع السيايس مذهبه يخدم
يبعد أشياء البالغة» «نهج مجموعة يف بأن يشهد الصحيح النقد إن قيل: فإن
الديباجة، ضعف بسبب أو العصبية، يف الغلو بسبب طالب أبي بن عيل من صدورها
لم التي االصطالحية الكلمات بسبب األول، الصدر لغة منه خلت الذي التكلف بسبب أو
عاتق عىل يقع ال األشياء تلك إرص بأن نجيب فنحن ذلك قيل إن العهد، ذلك يف تشيع
املؤمنني أمري ينطقوا أن لهم طاب الذين من سبقوه من عواتق عىل يقع وإنما الرشيف،

التأييد. بعض مذهبهم تؤيد رأوها بأقوال
ما كل يف املؤمنني أمري إىل النسب صحيحة البالغة» «نهج مجموعة بأن أقول: ال أنا

الحصيف. الناقد ينكرها وفصول فقرات ففيها عليه، اشتملت
اآلثار سائر له تعرضت ما ملثل تعرضت طالب أبي بن عيل آثار بأن أقول: ولكني
عمد، عن يقع لم التحقيق من الرشيف فات ما بأن أجزم ثم والدينية، والسياسية األدبية

واالفرتاء. الوضع من اآلثار تلك له تعرضت بما جهل عن وقع وإنما
البالغة»، «نهج مجموعة أن ثبت إن إال الرشيف عنق به يطوق القايسال الحكم وهذا
وصل عصور يف املذهبية النزعة توجبها التي واإلضافات للزيادات وفاته بعد تعرض لم
سلمت أنها البحث بعد ثبت فإن والعنف، القسوة حدود أبعد إىل السيايس الكفاح فيها

األحايني. بعض يف التدقيق يعوزه كان الرشيف أن عىل شاهد فهي الزيادات، من
وال مردود، اتهام فهو املذهبية النزعة سبيل يف املؤمنني أمري عىل بالكذب اتهامه إما

الرشيف. أخالق يجهل من إال يقبله
األمثال، قليلة وسياسية وتاريخية أدبية وثيقة فهو البالغة» «نهج حال تكن ومهما
يصح لم وإن األموي، العرص مطلع يف السيايس النضال صور من صورة صح إن هو
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وهو الرشيف، مولد سبقت التي األجيال فهمت حسبما النضال لذلك صورة أيًضا فهو
كانت إنها الناس فهم ما تورخ أو العهد، ذلك يف اللغة تورخ ولغوية أدبية ثروة كذلك
وتدبري واملعاش السياسة أصول من العرب فهم ما يصور أيًضا وهو العهد، ذلك يف عليه

األصول. تلك من ذلك بعد تمثلوه ما أو النبوة، عرص أعقاب يف امللك
واألخالق. والسياسة واألدب اللغة إىل الرشيف أداها خدمة االحتماالت جميع يف هو
النفس؛ وعظمة والشهامة الرجولة يورث البالغة نهج كتاب يف النظر أن ألعتقد وإني

األسود. بعزائم املصاعب واجه قهار روح من فيض ألنه
ثمينة فرصة كان فقد العربية، للغة البالغة نهج كتاب أداها ثانية خدمة وهناك

والعقول. األفهام لحركة
الحديد؟ أبي ابن رشح تعرفون أال

وتاريخية ولغوية أدبية فوائد ففيه العربية: اللغة ذخائر من هو الرشح ذلك إن
وفرائد أطايب من والعلمي األدبي ماضينا يف عما الغافلون إال بها يستهني ال وفقهية

وآيات.
فصوًال فيه أن ذكرتم وإن مرة، أربعني نحو رشح البالغة نهج أن ذكرتم فإن
أبوابًا النقد أمام فتح أنه ذكرتم وإن والغربية، الرشقية اللغات بعض إىل ترجمت
أشهر أنه ذكرتم وإن الخطباء، من الفصحاء أكثر عىل فضًال له أن ذكرتم وإن ومذاهب،
وغرب رشق له أن ذكرتم وإن الخلفاء، عرص إىل منسوبة حفظت مجموعة وأكرب مجموعة
وإن املراجع، أصول تستويف التي املكتبات من أعجمية أو عربية مكتبة منه تخل ولم

… األدبية قيمته ينكروا لم مفنديه أن ذكرتم
بجمع واألخالق واللغة األدب خدم الرشيف أن عرفتم الخصائص هذه كل ذكرتم إن

قال: حني فراس أبو وصدق الفريد، الكتاب ذلك أصول

ع��ائ��ب ه��و ال��ذي األم��ر ع��ل��ى ح��س��ود ي��ع��ي��ب��ن��ي ي��زال ال أن ش��رف��ي وم��ن
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هوامش

هذا القارئ رأى فإن طالب، أبي بن لعيل االصطالحي اللقب هو املؤمنني أمري (1)
أبي بن عيل هو املراد أن فليعرف به، امللقب اسم عىل نص غري من قديم كتاب يف اللقب
طالب. أبي بن عيل عبد املراد أن فاعرف األمري عبد اسم األسماء بني رأيت وإذا طالب،
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الرشيف يفحياة واألعداء األصدقاء
الريض

السادة أيها

وعرفتم األحيان، بعض يف أقربائه عىل يهجم كان الريض الرشيف أن سلف فيما رأيتم
االجتماعية األوارصبالحياة موصول رجًال الرشيف كان فقد النفسية، الظاهرة هذه تفسري
الفرصالثمينة تمنحه الصفة هذه وكانت Homme d’action فعل رجل كان والسياسية،

الرجال. المتحان
نفعية؟ لغايات إال والقرابة املودة يعرف يكن لم أنه ذلك معنى هل ولكن

يف األيمن ساعده يكون أن والقريب الصديق من ينتظر كان أنه معناه ولكن ال،
فكان واالجتماعية، الساسية الثغور من إال تغزوه ال املكاره كانت وقد األحوال، جميع
األقارب من يرجوه ما أساس هي املجتمع حروب يف املنارصة تكون أن املعقول من

واألصدقاء.
العدو عن الكالم يف باإلرساف الشعراء بني من تفرد الرشيف بأن الحكم ويمكن
إىل بعضها يرجع نوازع وهذه البنوية، العواطف رشح من باإلكثار تفرد كما والصديق،

الوجدان. مشاعر يف أصولها اختلفت وإن بعض،
أعنف نفسه يف كان بأنه يشعرنا والصداقة العداوة عن الكالم يف الرشيف وإلحاح

صديق. وأكرم عدو،
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وإنه الروح، وعذوبة القلب، طهارة نفسه يف يعرف كان بأنه تحدثنا وأشعاره
فيقول: أصدقائه أحد ليخاطب

األم��رد ح��ل��ي��ة ف��ي أن��ا وه��ا ال��م��ش��ي��ب ع��ن��د ب��ال��ع��ه��د س��أل��ق��اك
ي��دي م��ن ل��ي أن��ص��ر وج��دت��ك ن��اص��ًرا أج��د ل��م إذا وإن��ي
ل��ل��غ��د ي��وم��ه م��ن ي��أخ��ذ ـ��ب ال��ل��ب��ي��ـ ب��أن واع��ل��م ال��وق��ت خ��ذ
ت��ب��ع��د1 ال ال��ن��وادب ق��ول ن ال��م��ن��و ب��ع��د ال��م��رء ي��ن��ف��ع ف��م��ا
ي��غ��ت��دي أو ب��ن��ج��واي ي��روح ل��ل��ص��دي��ق ت��ح��ف��ة أن��ن��ي ع��ل��ى
ب��اإلث��م��د2 ال��ن��واظ��ر أن��س ن ال��زائ��رو ب��ي ل��ي��أن��س وإن��ي
األرم��د ن��اظ��ر ف��ي ك��ال��ش��م��س ـ��ن ال��ح��اس��دي��ـ أع��ي��ن ل��ي ت��غ��م��ض
ي��د ع��ن ي��ًدا م��نّ��ا ف��ّك وال ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��ب��ع��د دخ��ل ف��ال
ن��دي رق��ي��ق ع��ي��ش ظ��ل ف��ي م ب��ال��م��ق��ا أي��ام��ن��ا وط��ول

الروح. وبهجة القلب بشاشة نفسه يف يعرف كان بأنه رصيحة القطعة وهذه
يقول: كأن القلوب بني قلبه لغربة التألم إىل يدفعه كان الذي هو الشعور وهذا

ص��دي��ق األن��ام ب��ي��ن م��ن ل��ي وم��ا وص��ادق ص��دي��ق أن��ي ح��زنً��ا ك��ف��ى
وش��ق��ي��ق غ��ادر ق��ري��ب وه��ذا ل��خ��ل��ة األب��ع��دي��ن أري��غ ف��ك��ي��ف

فيقول: املنشود الصديق إىل يتلهف وكان

ع��اب3 ع��ل��ي��ه ي��س��ت��ط��ي��ل ال ص��اح��ب ب��غ��رة ل��ي م��ن
ال��غ��الب ول��ه ل��ي ك��ان إال األي��ام ح��ارب م��ا
واق��ت��راب ب��ع��اد ب��ه ل ي��ط��و م��ا أط��ل��ب ه��ي��ه��ات
ال��ص��ح��اب ك��ث��ر ب��ن��ع��م��ة ت ظ��ف��ر ف��إن ال��ص��ح��اب ق��ّل
ال��وط��اب4 ال��ق��وم م��ن ص��ف��رت إذا س��م��ًح��ا ب��ه ل��ي م��ن
غ��ض��اب5 ك��ال��ح��ة أي��ام وال��ـ ده��ر ي��ا ب��ه ل��ي م��ن

الرفيق. الود املوارد إىل الظماء القلوب نفثات من وهذه
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العيش، فرص من بلقائهم أنسه ويرى عنده، إخوانه الجتماع يطرب الرشيف وكان
خمسة بيته يف اجتمع وقد يقول كأن الكؤوس، بإدارة شبيهة األحاديث إدارة يرى وكان

األصفياء: من

ن��ظ��ام س��ل��ك ال��ب��ت��ّي ل��ن��ا وك��ان وأل��ف��ة ا ودٍّ ال��ع��ق��د ن��ظ��ام ن��ظ��م��ن��ا
وغ��رام��ي خ��ال��يً��ا ق��ل��ب��ي ت��ب��اري��ح ف��إن��ه ح��م��د واب��ن ع��م��ي واب��ن أخ��ي
ه��م��ام أغ��ّر ج��د وم��ن ج��واد أب م��ن ش��ئ��ت م��ا األزدي وس��ادس��ن��ا
ع��رام ث��وَب ال��ق��وِم ح��ل��ي��م وت��ك��س��و ال��ص��ب��ا إل��ى ال��وق��ور ت��س��ت��دع��ي أح��ادي��ث
م��دام6 ب��غ��ي��ر س��ك��رى ل��ه��ا ون��م��س��ي ت��رنّ��م ب��غ��ي��ر ط��رب��ى ل��ه��ا ف��ن��ض��ح��ي
م��الم ك��ل األي��ام ع��ل��ى ون��ع��ص ت��ص��ام��ًم��ا ال��الئ��م��ي��ن نُ��ول ت��ع��ال��وا
م��ن��ام ك��ح��ل��م أو غ��م��ام ك��م��ّر ب��ق��اءه��ا إن األوق��ات ون��غ��ت��ن��م
م��ق��ام ودار أي��ام وط��اع��ة ي��ض��م��ن��ا ص��ف��اء أس��ت��ب��ق��ي ال��ل��ه م��ن
م��رام ل��ك��ل أغ��راض ال��ي��وم م��ذ ف��إن��ن��ا ع��ن��ا األع��داء وأس��ت��ص��رف

يواسونه أصدقاء له وكان الصديق، عهد يحفظ كيف جيًدا يعرف الرشيف وكان
يقول: أحدهم ويف البؤس، أيام

درس��ا إن ال��م��ع��روف وم��ج��دد ن��س��ي��ت إن ال��ن��ع��م��اء ذاك��ر ي��ا
ن��ع��س��ا وال أغ��ف��ي ال ب��ال��ط��ول رق��دت إن اآلم��ال وم��ن��ب��ه
رس��ا ال��ج��ب��ال اض��ط��رب إذا ج��ب��ل م��ض��ى ال��ن��ص��ول وق��ف��ت إذا ن��ص��ل
وان��ب��ج��س��ا7 ع��ل��يَّ اس��ت��ه��ّل ح��ت��ى ب��ه ه��ت��ف��ت م��ا ب��ح��ٌر ل��ل��ه
ال��ي��ب��س��ا8 وي��ب��ل��ل ال��رب��ا ي��ط��أ ب��ه��ا ف��ف��اض ج��م��ت��ه أج��م��ع��ت
وع��س��ى9 ل��ع��ل��م��ا ال��رج��اء ي��ق��ل ول��م إل��ّي غ��وارب��ه زخ��رت
خ��ل��س��ا ال��ن��دى ي��رى ال��ك��ري��م إن م��ك��ارم��ه م��خ��ت��ل��س وأغ��ر
غ��رس��ا ال��ذي ف��س��ق��ى ال��ن��دى ع��ود ب��ه ع��اد ث��م ال��ص��ن��ائ��ع غ��رس
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يقول: كأن الوداد، تصوير يف جيدة عبارات وله

واألس��ا10 األس��ى ي��ق��ي��ل ب��ح��ي��ث م��ه��ج��ت��ي م��ن ودك ح��ل ل��ق��د

يقول: وكأن

ج��ار ل��ك ال��ورى م��ن ل��ي��س ح��ي��ث ف��ي م��ح��ل��ة ال��ف��ؤاد م��ن ح��ل��ل��ت ف��ل��ق��د
ش��ع��ار ال��ص��ف��اء ل��ذي ال��وف��اء إن ب��ب��دع��ة ال��وف��اء ف��م��ا وف��ي��ت ف��ل��ئ��ن
غ��دار ب��ب��ع��ض��ه ال��زم��ان ب��ع��ض إن��ه ع��ج��ي��ب وال غ��درت ول��ئ��ن
ج��اروا أو أن��ص��ف��وا أو ق��ارب��وا أو ت��ب��اع��دوا ال��غ��ادري��ن ف��داء ن��ف��س��ي

إليه فكتب الصديق ذلك عليه فعتب يقبله، فلم رداء أصدقائه أحد إليه أهدى وقد
الرشيف:

أس��ي��ر11 ك��ل رق م��ن��ه��ا وت��ع��ت��ق ال��ع��ال ت��س��ت��ع��ب��د زل��ت ال ال��ع��ال ع��ق��ي��د
ق��ت��ي��ري12 رداء ف��ي ي��خ��ط��و ف��ودك ع��ات��ق��ي ردائ��ك ض��اف��ي م��ن خ��ف ل��ئ��ن
دث��ور13 غ��ي��ر ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ه��وى ورس��م رس��م��ه ي��دث��ر ال��ث��وب أن س��ت��ع��ل��م
أم��ور وراء م��ن ل��ظ��ن��ي ي��ش��ف ف��س��ره��م ال��ح��اس��دي��ن ت��ش��م��ت��ن ف��ال

أن ويظهر الحنني، أرّق إليهم ويحن البعد، عند إخوانه إىل الرشيف يشتاق وقد
أوفياء، إخوان فيها له فكان البخل، كل عليه تبخل لم العهد ذلك يف خشونتها عىل بغداد

يقول: أن له صّح فكيف وإال

ال��رم��ل دون��ك��م ج��ن��ى ب��ب��غ��داد أخ��الئ��ي
ال��زل14 ال��ن��ق��ا زح��ال��ي��ق ل��ق��ي��اك��م دون وح��ال��ت
ال��ح��ب��ل ي��ن��ق��ط��ع أن ال��ض��ن ش��دي��د ك��ن��ت ل��ق��د
وال��ش��م��ل15 ل��وئ��م ال��ذي ـ��ب ال��ش��ع��ـ ي��ن��ص��دع وأن
ال��ب��ق��ل ل��ي ط��اب م��ا ض األر رع��ي��ت ول��ك��ن��ي
واألزل16 ال��ألواء ف��ش��ا ل��م��ا ال��نَّ��وى وع��ج��ل��ت
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ال��وب��ل ع��ه��دك��م س��ق��ى ال��ه��ّم ع��ل��ى ن��دام��اي
م��خ��ض��ل17 ال��ن��ور ج��دي��د ب��ري��اه وح��ي��اك��م
ط��ل وال وب��ل ال ـ��ع وال��دم��ـ ت��ذك��رت��ك��م
م��ن��ه��ل ال��م��اق��ي��ن م��ن ج��ار أخ��ل��ف��ك��م ف��م��ا
ي��س��ل��و18 م��ن أي��ن ول��ك��ن ي��س��ل��ى م��ا األي��ام وف��ي

السادة أيها

القلب ذلك يملك ما كل هذا هل ولكن واألخوة، الصداقة بقيمة الرشيف إحساس ذلكم
األصفياء، األصدقاء إىل الشوق العاصف، من بقايا الرشيف قلب ففي هيهات، الطروب؟
فيه نرى نكاد ال متجهم، عابس زمن يف نعيش ألننا األيام؛ هذه يف نعرفه ال شوق وهو
القلب، ذلك غري يعرفها ال الحنان من بقايا الرشيف قلب يف األصدقاء، نتخري حتى الناس

أمثال. له كان إن القلب، ذلك وأمثال
أنجبهم الذين الكتاب كبار من كاتب إنه البتي؟ الحسن أبي بأخبار سمعتم هل
وحسبكم الريض، الرشيف قلب من األعماق إىل مودته نزلت وقد الرابع، القرن يف العراق
وأكاد الصديق، ذلك رثاء يف أبياته هو الريض الرشيف نظمه شعر آخر أن تعرفوا أن
قوله ذلك يشهد الريض، الرشيف موت يف السبب هو البتي الحسن أبي موت بأن أجزم

الرثاء: ذلك يف

ت��ش��ب ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ن��ار ك��أن��ه��ا ل��ل��ه��م��وم م��ا
غ��رب19 ال��ع��ي��ن ك��أن غ��رب ل��ه ي��رق��ى ال وال��دم��ع
ت��خ��ب م��ط��اي��اه��م م��ض��ت ب ال��ش��ب��ا إخ��وان ل��وداع
ق��ل��ب20 وال��ق��ل��ب ـ��ده��م ب��ع��ـ ع��ي��ن وال��ع��ي��ن ف��ارق��ت��ه��م
ص��ع��ب األرزاء ع��ل��ى ج��ل��د أن��ن��ي أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
أج��ّب21 أق��ران��ي ـ��د ب��ع��ـ وظ��ه��ري أب��ق��ى أن��ن��ي أو
غ��ب22 ال��دار م��زار وال د ال��وق��و م��ن��ق��ط��ع ال��وج��د ال
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ت��ح��ب م��ن أص��اب��ت إذا ال��ن��ائ��ب��ات أخ��ط��أت��ك م��ا

فمات يحب، من أصابت حني تخطئه لم النائبات فإن الرشيف، فراسة صحت وقد
الرجال. تقتل القلوب وغربة معدودات، بأشهر املحبوب الصديق ذلك موت بعد

البائية إليكم نقدم فإنا الصديق؟ ذلك إىل التشوق يف شعره وأين سألتم: فإن
وتجول العيون، يف السحر مرسى القلب يف املودة ترسي كيف بها نعرف التي النفيسة
دخول األذواق أصحاب عىل وتدخل املالح، قدود يف الصبا يجول كما الروح شعاب يف
مصافحة األنفس وتصافح الفراق، وحشة بعد اللقاء وأنس الخوف، بعد باألمن البرشي
غري يقولها ال قصيدة الرضاب، معاقرة فتذكرهم املنشدين أفواه وتعاقر العذاب، األماني

القلوب. أرباب غري قيمتها يقدر وال الريض، الرشيف
وإليك: إليه اشتقنا فقد الحسن، أبي يف قلت ما الحسن أبا يا هات

ال��خ��ط��وب م��ع��ارض��ة ع��ل��ى ي��ق��لُّ ش��وق��ي أن أت��ح��س��ب ح��س��ن أب��ا
ال��م��غ��ي��ب ع��ل��ى ال��س��ل��ّو وأم��ن��ح��ك وج��دي ت��ه��ي��ج ال��ل��ق��اء ف��ي وأن��ك
ال��رط��ي��ب ال��ورق ذي ال��ع��ي��ش وم��ج��ن��ى األم��ان��ي م��ج��ت��م��ع وأن��ت وك��ي��ف
ال��غ��ري��ب23 ال��زور إل��ى ه��ش��اش��ت��ه ق��ل��ب��ي ال��ع��رف��ان ع��ل��ى ل��ك��م ي��ه��ّش
ال��ش��روب ال��م��اء م��ع ودادك��م ع��ن��دي وي��س��وغ غ��ي��رك��م وأل��ف��ظ
ق��ض��ي��ب��ي24 غ��ي��رك��م ع��ن��د وي��ع��س��و زم��ام��ي أك��ف��ك��م ف��ي وي��س��ل��س
ط��ب��ي��ب م��ن ق��رب��ك غ��ي��ر ل��ي وم��ا ق��ل��ب��ي أع��ّل إل��ي��ك ش��وق ول��ي
ال��ح��ب��ي��ب ع��ل��ى ال��م��ح��ب غ��ار ك��م��ا غ��ي��ري خ��ل��وات م��ن ع��ل��ي��ك أغ��ار
ب��ط��ي��ب وال ل��ل��زم��ان ب��ح��س��ن ع��ن��ي غ��ب��ت م��ا إذا أح��ظ��ى وم��ا
ق��ري��ب م��ن رأي��ت��ك إن وأط��رب ب��ع��ي��د م��ن ذك��رت��ك إذا أش��اق
ال��ق��ري��ب ال��ف��رج وط��ل��ع��ة ع��ل��ّي ال��م��رج��ى األم��ل ق��دم��ة ك��أن��ك
ال��وج��ي��ب25 م��ن إل��ي��ك ق��ل��ب��ي ن��زا دار ب��ق��رب ع��ن��ك ب��ش��رت إذا
ق��ل��ي��ب26 ع��ل��ى ت��ص��وب ب��ب��ارق��ة خ��م��س ب��ع��د ب��ش��ر ال��رك��ب م��راح
ال��ذن��وب ع��ن ل��ل��زم��ان وأص��ف��ح ال��ل��ي��ال��ي أب��ص��رك ح��ي��ن أس��ال��م
وال��ن��دوب27 ال��ف��وادح م��ن ع��ل��ي ال��رزاي��ا ج��ن��ت م��ا ك��ل وأن��س��ى
وال��ن��س��ي��ب28 ال��م��ق��ارب إل��ى أم��ي��ل ح��ت��ى إل��ي��ك ال��ش��ك��ول ب��ي ت��م��ي��ل
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وال��ش��ع��وب ال��ق��ب��ائ��ل ب��ع��د ع��ل��ى م��ن��ي ال��ف��ض��ل ق��ب��ي��ل ف��ي وت��ق��رب
ال��م��ري��ب وال��ن��ظ��ر األن��ف��اس م��ن ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا ف��ي��ك أري��ب أك��اد
م��ش��ي��ب ع��ل��ى ال��غ��رام م��ن ي��ح��ّن ش��ب��ابً��ا ق��ب��ل��ي م��ن وج��دت وأي��ن
ال��ك��روب ع��ق��د م��ن ال��روح م��ك��ان م��ن��ي ف��أن��ت ال��م��زار ق��رب إذا
ال��ق��ل��وب29 ب��أل��ح��اظ ت��رام��ق��ن��ا اش��ت��ي��اق��ي ع��ل��ى ال��ل��ق��اء ب��ع��د وإن

من خوًفا التالقي؛ أيام انتهاب عىل الريض الرشيف يحمل كان األلوف القلب وهذا
فيقول: إخوانه بعض لقاء يتعجل لنراه وإنا الزمان، عدوان

وض��اق��ا ج��م��اع��ت��ن��ا ع��ل��ى ن ال��زم��ا ات��س��ع م��ا أأخ��ّي
واف��ت��راق��ا ب��ال��ن��وائ��ب ًع��ا اج��ت��م��ا ل��ي��ع��ق��ب��ن��ا أال
س��ب��اق��ا إال ال��م��ن��ى ض أغ��را ت��ن��ال ف��ل��ي��س س��اب��ق
ط��راق��ا30 م��ودت��ن��ا ع��ل��ى ب ال��خ��ط��و ت��رد أن ق��ب��ل م��ن
اش��ت��ي��اق��ا ازددت ك��ل��م��ا ئ��ك ل��ق��ا م��ن ب��ع��ًدا ف��أزي��د
ان��ط��الق��ا أن��و ل��م وب��ع��د د ال��ص��دو ت��م��ن��ح��ن��ي وأراك
ال��ف��راق��ا ت��ع��ج��ل��ت ف��ق��د ق ال��ف��را خ��وف ذا ك��ان إن

تقلبات يعاني وهو املتخشع، الصابر موقف يوقفه كان الذي هو األلوف القلب وهذا
يقول: أن إبائه عىل ملثله جاز فكيف وإال القلوب،

ي��ذم��ه ال وادع وق��ل��ب��ي م��راًرا ن��ب��ا وق��د ع��ه��دي ذم م��م��ن ع��ذي��ري
ج��رم��ه31 وال��ج��رم ب��ال��ل��وم وأق��ص��دن��ي زل��ة ل��ي ي��ج��د ل��م ل��م��ا ت��ج��ّرم
ط��ع��م��ه ك��ي��ف ال��ن��وى ي��وم ل��ي��ع��ل��م��ن��ي س��ل��وة غ��ي��ر م��ن ع��ن��ه ب��ع��دي ت��ع��م��دت
أج��م��ه32 خ��ط��ب ح��ر ف��ي ألش��رب��ه وإن��م��ا غ��ن��اء ع��ن ال وأج��م��م��ت��ه
س��ل��م��ه ال��ح��رب ي��ع��ق��ب أن ل��م��ن��ت��ظ��ر ح��رب��ه ال��ق��ل��ب ع��ل��ى وال��ى وإن وإن��ي
ح��ل��م��ه ض��اع إذا ب��اق ت��ح��ل��م��ه ف��إن��م��ا ح��ّر ع��ف��و م��ن ت��ي��أس��ن وال
وح��ل��م��ه م��ن��ي ال��ق��ل��ب ض��ج��ي��ع ه��واك وإن��م��ا ي��وًم��ا أن��س��اك أن أأط��م��ع
غ��ن��م��ه أن��ت م��ط��ل��ب ق��ل��ب��ي وي��ع��ت��اق ق��ي��ده أن��ت م��ن��ظ��ر ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��ّر
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يبتليه كان الدهر ولكن األصدقاء، ذنوب عن الصفح يف كثرية أشعار وللرشيف
العلقم كأس فيسقونه الزمان مع عليه يميلون إخوان ذنوب، لهم تغفر ال بإخوان أحيانًا

الحزين: الشعر هذا بمثل يتوجع فنراه والصاب،

ل��غ��د ي��وم��ه آم��ل ك��ن��ت ق��د أخ ال��زم��ان م��ع ع��ل��ّي أم��س��ى
ول��دي م��ن وأب��ر وال��دي م��ن ن��ائ��ب��ة ع��ن��د أح��ن��ى ك��ان م��ن
ق��دي33 ال��ج��م��ي��ل ال��ظ��ن م��ن ف��ق��دي ب��ه ال��ج��م��ي��ل ال��ظ��ن ي��ث��م��ر ل��م
واألس��د ال��ذئ��ب وب��ي��ن ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي م��ا ك��ان ل��و
ع��ض��د ع��ل��ى ه��ذا م��ن ول��ج��أت ح��رم إل��ى ه��ذا م��ن ألوي��ت
ع��ددي م��ن ال��ألواء وف��ي ك��رًم��ا ع��ددي م��ن ال��روع ف��ي وألص��ب��ح��ا
ج��ل��دي34 م��ن ت��ه��ي��ض ال��زم��ان ن��وب ج��ع��ل��ت إذا ع��ن��ي ول��م��ان��ع��ا
ي��زد35 ل��م ال��ب��غ��ض��اء إل��ى س��ب��بً��ا م��ق��ة م��ن ق��دم��ت م��ا ك��ان أو
وال��زب��د األم��واج ذي ال��ب��ح��ر ف��ي ل��ك��م ب��م��دح��ت��ي ق��ذف��ت ل��و ب��ل
ب��ل��دي م��ائ��ه ب��أع��ذب وس��ق��ى ج��وه��رة أش��ف إل��يَّ ل��رم��ى
أح��د إل��ى ي��دي أم��د ال أن أب��ًدا ع��ق��وب��ت��ي ف��ألج��ع��ل��ن
األب��د إل��ى وآخ��ره��ا م��ن��ي س��ب��ق��ت زل��ة أول ف��ت��ك��ون

موقف يقف أحيانًا فنراه الغادرين، عىل الثورة يف أشعاره إىل تنقلنا الزفرة وهذه
فيقول: الود صحة من اليائس

ال��غ��الب ل��ه��ا ي��ك��ون أن وي��وش��ك ن��ف��س��ي األي��ام ي��د ت��ج��اذب��ن��ي
ال��ص��ح��اب غ��در إذا ع��ج��ب ف��ال واألدان��ي األق��ارب ب��ي وت��غ��در

يقول: أو

ع��ه��د ل��ه ل��ي��س ال��ن��اس ه��ذا وأك��ث��ر وال��ود ال��رأي ي��ح��س��ن ح��ب��ي��ب ألي
ح��ق��د؟ أض��ل��ع��ه ب��ي��ن ص��دي��ق وك��ل ب��ودِّه ب��ع��ي��د ل��ي ق��ري��ب أك��ل
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يقول: أو

ن ال��خ��الَّ م��ن أل��ق��ى م��ا ل��ع��ظ��ي��م ف��ع��ل��ه��ا أش��ك��ر ث��م ال��ن��وائ��ب أش��ك��و
اإلخ��وان م��ن ح��ذر ع��ل��ى إال ت��ُك��ن ف��ال ال��زم��ان م��ن أم��ن��ت وإذا
ال��ح��دث��ان ي��د م��ن أع��ظ��م ف��ي��ك��ون ��ٍة ُم��ِل��مَّ ع��ن��د ت��دع��وه أٍخ م��ن ك��م

باغتيابه، لزوارهم فيسمحون الرجال؛ شجاعة تعوزهم أصدقاء للرشيف وكان
هؤالء أحد إىل الكالم وجه وقد االغتياب، أوضار عنه يدفعوا أن توجب األخوة وكانت

فقال:

م��ش��ف��ق36 أو ح��اس��د ف��إم��ا ل��ي ق��ل ��ق��وا ول��فَّ ف��يَّ ال��واش��ون رق��ع م��ا
م��ش��رق دارك وج��ب��ي��ن ل��ك��الم��ه��م م��غ��رب داري ظ��ه��ر ي��وم ك��ل ف��ي
وي��ح��رِّق37 دائ��ًم��ا ي��ن��ي��ب م��ل��ق��ى أي��دي��ه��م ع��ل��ى ع��ودي م��ت��ى وإل��ى
ال��رون��ق وب��ان ج��وه��ره الح ق��د م��رة ال��م��ص��ف��ى ال��ذه��ب ي��س��ب��ك ك��م
ف��ي��ب��ص��ق38 ال��ذل��ي��ل ع��رض��ه��م وي��ص��ل ف��ي��س��ت��رط��ون��ه ع��رض��ي ل��ه��م ي��ح��ل��و
ف��م��زق��وا39 األدي��م م��ص��ح��اف��ي وج��دوا وإن��م��ا ع��ل��ّي ع��ي��وب��ه��م ن��ف��ض��وا
ي��ص��دق م��ن أو ش��ان��ي��ه م��ن غ��ط��اه خ��ل��ي��ل��ه ع��ي��ب ب��ان إن ب��م��ن ل��ي م��ن
األح��م��ق ب��ال��وداد ف��أول��ى ع��م��ًدا ص��دي��ق��ه ب��س��رِّ رم��ى ال��ح��ل��ي��م وإذا
ي��ش��ف��ق ص��دي��ق وال ل��ل��ن��ائ��ب��ات يُ��ْرتَ��َج��ى ج��واد ف��ال ال��زم��ان ج��ار
ي��خ��ن��ق40 ح��ب��ل وك��ل ف��ي��ه ُج��ْل��ُت إن ض��ي��ق رح��ب ف��ك��ل ع��ل��ّي وط��غ��ى

أنه أعني العتاب، يكره أحواله بعض يف كان العتاب حوك يجيد الذي والرشيف
كان الرشيف كأن النفس، صور من آخر وجه وهذا يعاتبوه، أن إخوانه عىل ينكر كان
عتاب، إىل الود رعاية يف يحتاج ال مثله أن يرى كان كأنه أو العتاب، فوق نفسه يرى
العداوات أصول ترشح وهي بالوعيد، العتب فيها يختلط إليها سنشري التي الحالة ولكن
فأكثر يحب، كان حيث من يبغض الناس كأكثر كان أنه والظاهر الرشيف، عاناها التي
كان إنسان معاداة من أشق بمحنة الرجل يُبتىل وال قدماء، أصدقاء األصل يف هم أعدائه

الصديق. بعني قبًال يراه

221



الرَّيض يف الرشَّ عبقرية

اآلتية: بالقطعة نكتفي ولكنا الرشيف، شعر يف كثرية النفسية الحالة هذه وشواهد

م��ت��ه��م اإلخ��الص ع��ل��ى ال��ع��ت��اب ب��ع��ض ج��رم ه��ف��ا إن إال ع��ت��اب��ك ن��ه��ن��ه
ص��م��م أم ال��ق��ول ذا ع��ن ب��ك ت��ص��ام��م ب��س��ام��ع��ة ت��ص��غ��ي ف��ال أق��ول ل��ي م��ا
خ��ط��م��وا41 وم��ن زم��وا م��ن ب��ع��ي��ن��ك وان��ظ��ر م��ض��ر ع��ل��ى ت��ش��م��خ ال ب��أن��ف��ك رف��ًق��ا
ن��ع��م ل��ه راح��ت م��ن أول ول��س��ت ح��ل��ل ل��ه راق��ت م��ن أول ف��ل��س��ت
ال��ن��دم س��ره ن��واح��ي ف��ي م��ش��ى ب��غ��يً��ا ي��ض��م��ره ل��ي��س ع��م��ن ال��ص��ّد أض��م��ر م��ن
وال��ق��دم ال��ك��ف م��ن��ه ال��م��ذم��م ك��ان غ��درت��ه ال��ود ل��ق��ط��ع أن��ه��ض��ت��ه م��ن
ال��ت��ه��م إب��ع��اده ع��ل��ى وح��رض��ت��ه ف��ارق��ه ي��ه��واه ب��م��ن ظ��نٍّ��ا س��اء م��ن
ح��رم ب��ك��م غ��در ع��ل��ى ع��ه��دي ف��إن ع��ه��دك��م س��ر غ��دًرا ت��ج��ه��م م��ت��ى

السادة أيها

يف عانى الرجل هذا أن فلنتذكر الناس، من الريض الرشيف ضجر إىل الكالم ساقنا لقد
وقارع تماسك ولكنه الخالئق، لؤم من برضوب الحوادث وابتلته العداوات، أشق دهره
فريى حني إىل حني من فيدرسها نفسه إىل يعود ذلك مع وكان الفحول، قراع خصومه

يقول: إذ الناس أحكم من بذلك فهو األعداء، أعدى نفسه

أج��م��َع��ا ال��ن��اس م��ن ل��ي أع��دى ون��ف��س��ي أب��اع��د رج��ال م��ن ان��ت��ص��اف��ي أروم
م��ط��م��َع��ا42 ال��ده��ر خ��ل��ة ف��ي ي��ح��دث��ن ف��ال ص��دي��ق��ه م��ن ال��ف��ت��ى ن��ف��س ت��ك��ن ل��م إذا

يكفي ولكن األخالق، أساتذة بني مكان له لكان املعنى هذا ترديد يف ألح أنه ولو
يؤذينا أن قبل أنفسنا نؤذي أننا الفطرة بوحي يدرك كان فهو املعنى، هذا إىل تنبَّه أنه
عامدين الرش نستدعي وإنما السماء، من املطر سقوط علينا يسقط ال الرشَّ وأن الناس،
أيدي يف ما انتهاب إىل يتطلع أنه يفهم كان هو والنظراء، األنداد مكايدة يف نرسُف بما
الجو يف لتبدلت له طاعت لو أموًرا يحاول أنه يفهم كان العالية، املناصب من الناس
أغبياء ليسوا عرصه يف الناس أعالم أن يفهم كان وشئون، رسوم واالجتماعي السيايس
ورس مبيت، غرض من صدره مثل عليه ينطوي ما يجهلوا بأن يسمح الذي الحد إىل

مكنون.
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املجتمع، وبني بيننا الحرب بداية هي الخمول حياة وعىل الضيق، العيش عىل والثورة
أيًضا؛ ليحرتس ثم البيداء، يف العشب بأكل فليكتِف مطلق، سالم يف يعيش أن شاء فمن

األعشاب. ومنابت الغيث، مساقط من فيها ما عىل تغار خالئق البيداء ففي
األعداء؛ يداري ونراه الناس، وبني بينه العداوة أسباب إىل يتنبه الرشيف نرى وكذلك

يقول: الذي وهو والحقود، الضغائن تهييج يف اللجاجة عواقب من خوًفا

ظ��ف��ر43 وال ب��ن��اب ت��ع��ق��ر ول��م ك��ف��ي��ت ف��رب��م��ا ب��ق��يً��ا األع��داء ع��ن ت��ج��اف
ال��ده��ر م��ع ي��ن��ب��ت��ون األع��ادي ف��إن ت��خ��اف��ه ع��ود ك��ل م��ن��ه��م ت��ب��ر وال
وف��ر وم��ن ع��الء م��ن خ��ال ع��ي��ش ف��ع��ش ال��ع��دى م��ن خ��ل��يً��ا ت��ب��ق��ى أن ش��ئ��ت إذا
ال��غ��م��ر44 ال��خ��ام��ل ي��د ع��ن ال��ل��ي��ال��ي رم��ت��ك وال��ذرى ال��ع��ران��ي��ن أف��ن��ي��ت أن��ت إذا
ت��دري ال ح��ي��ث م��ن ت��رم��ي��ك ل��ي��ٍد ف��م��ن ي��ت��ق��ي ح��ي��ث م��ن ال��س��ه��م ات��ق��ي��ت وه��ب��ك

بمداراة ويشري واملال، الجاه، بسطة هو العداوة سبب أن يقرر األبيات بهذه فهو
تناستها أو الريح، عنها سكتت إن الخمود بعض تخمد قد كالنار العداوة ألن األعداء؛
بأيدي الليايل ترميه قد األعداء من األقوياء عىل ينترص الذي أن ويذكر النافخني، أفواه
تخفي املخاوف ولكن لدفعناها، وقت كل يف املخاوف مصادر نعرف كنا ولو الضعفاء.
أسباب وهي للعداوات، أنفسنا نعرض أال الحزم فمن األحايني، من كثري يف مصادرها

والحتوف. املعاطب
كما املعاني، بهذه احتفل الرشيف وليت كثرية، معان إىل إشارة القطعة هذه ويف
الضعفاء يخاف كان أنه تفهمنا اإلشارة هذه ولكن األغراض، من كثري يف ذلك له يتفق
أما الرجال، بأسلحة يحاربون كانوا إذ هني؛ رشهم األقوياء ألن األقوياء؛ يخاف مما أكثر
يف العقارب تدب كما والنمائم باملوشايات يدبون كانوا إذ وأفظع؛ أخطر فرشهم الضعفاء
بأساليب وبرصه الدهاء، علمه الضعف ألن خطر؛ مخلوق الضعيف والعدو الظالم، حلك
الرشيف قدر تهوين إىل الضعفاء األعداء يعمد أن السهل من وكان والخداع، الختل
القوة قوتني: عىل السياسية حياته يف يعتمد كان الرشيف ومثل العراق. أهل أنفس يف

الناس. بني السمعة وحسن الذاتية،
بها نعرف شواهد الرشيف ديوان ففي االفرتاض، هذا أتكلف أني تظنوا أن وأعيذكم
وصف عن سكوته نفرس فكيف وإال الخفاء، يف عرضه يقرضون بأقوام مبتىل كان أنه
العراقي الشاعر وكان العراق، شعراء سنها التي املذاهب من كان وصفها أن مع الخمر
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يف ينص ولكنه فعًال، الخمر وصف والرشيف شفتاه، تمسسها لم وإن الخمر يصف
فأجاب. وصفها سئل أنه عىل الديوان صلب

التي العلمية منزلته من بالرغم — األدبية الصفة عليه غلبت الرشيف أن تنسوا وال
والصفة — واملساء الصباح يف دروسه يتلقون طالب فيها مدرسة له يكون بأن قضت
البيئات يف شاع كان فقد الظنون، لسيئات سمعته تعّرض رجل عىل تغلب حني األدبية

الشياطني. بأودية الهيام غري يهمهم ال قوم والشعراء األدباء أن العراقية
يرشح كان ألنه الشعراء؛ بأخالق يتخلق إنه يقال: أن الريض الرشيف يرس يكن ولم
واملشهورون والعالنية، الرس بطهارة املعروفون إال لها يصلح ال دينية ملناصب نفسه
وإمارة األرشاف، لنقابة نفسه يرشح كان أنه تذكروا أن وحسبكم والعفاف، بالتقى
عواقب يتخوف أن إليها يسمو من عىل توجب شائكة، مناصب وهي القضاء، وتويل الحج،

واألراجيف. األقاويل
املعاني؟ هذه يكتم الرشيف كان وهل تسألون: قد

يقول: كأن األحيان، بعض يف بها يرصح كان بأنه: ونجيب

ل��س��ان��ي��ا45 ف��ض��ل ال��ع��وراء ع��ن ح��ب��س��ت س��ف��اه��ة ال��ع��دو أب��دى إذا وإن��ي
غ��اديً��ا46 ك��ن��ت رائ��ًح��ا ي��وًم��ا ك��ان وإن ق��ط��ع��ت��ه ال��ص��دي��ق ال��ت��اث إذا وك��ن��ت

يقول: وكأن

ال��ك��الب ت��ن��ب��ح��ه ال��ب��در م��ق��ام األع��ادي ف��ي م��ث��ل��ي م��ق��ام وإن
أع��اب ال ب��أن��ي ع��ل��م��وا وق��د م��ل��ف��ق��ات ب��ال��ع��ي��وب رم��ون��ي
ال��س��ب��اب ي��روع��ن��ي ال وأن��ي ال��م��خ��ازي ت��دن��س��ن��ي ال وأن��ي
وع��اب��وا ع��ي��وب��ه��م م��ن ك��س��ون��ي ع��ي��بً��ا ف��ّي ي��الق��وا ل��م ول��م��ا

يقول: وكأن

ح��ص��ر وال ع��ي ب��ال ع��ن��ه أم��س��ك��ت س��ب��ب ب��ال ع��رض��ي م��ن ن��ال وج��اه��ل
ب��ال��دب��ر47 ال��ذود ل��ح��وم ت��ح��م��ي ك��ذاك أع��اق��ب��ه أن ال��م��خ��ازي ع��ن��ي ح��م��ت��ه
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أسباب نعرف ونحن العداء، يناصبونه أقربائه من بجماعة امتحن قد الرشيف وكان
تلك عىل الحرب وكانت األرشاف، عىل موقوفة مناصب هناك كانت فقد العداوة، تلك
يف معروف باب األعمام وبني األخوة عىل والهجوم الرضيم، مسعرة تنفك ال املناصب
مع ولكنه الفن، هذا يبتدع ال الريض فالرشيف ديوان، منه يخلو يكاد وال العربي، الشعر
عن يعرب وإنما القدماء، لعواطف املحاكني موقف فيه يقف وال الفن، هذا يفتعل ال ذلك
يقول: أن له صّح ما ذلك ولوال الزمان، ولؤم األهل، عنف صدره يف أنبتها ذاتية عواطف

األق��رب��اء48 ق��رب��ى ال��س��ي��ف ب��ح��ّد ف��اق��ط��ع ع��ل��ي��ك ال��ق��ري��ب أش��ر إذا
ل��إلخ��اء األخ��وة ع��ل��ى ي��م��ي��ل م��م��ن ال��ق��رب��اء ع��ّق��ك إن وك��ن
ب��ال��ص��ف��اء ج��دي��ر وم��غ��ت��رب ب��ال��ت��ق��ال��ي خ��ل��ي��ق أخ ف��رب

يقول: وأن

ال��غ��ض��ب49 ه��ذا ب��ع��ض ع��م��ن��ا ب��ن��ي ال��واج��دي��ن ع��م��ن��ا ل��ب��ن��ي وق��ل
ي��س��ت��ه��ب أن ال��غ��ي ظ��ل��م ف��ي ال��م��س��ت��م��ر ل��ل��راق��د آن أم��ا
غ��رب50 ل��م��ا ال��ح��ل��م ت��ح��ف��ل��وا ول��م ال��ع��ق��وق ف��ي س��ف��اه��ت��ك��م س��رح��ت��م
واض��ط��رب51 ح��ب��ل��ك��م ب��ك��م وم��اج ال��ج��م��وح إران أرن��ت��م ول��م��ا
ال��ج��رب52 م��ط��ال ال��ه��ن��اء وداوي ب��ال��ث��ق��اف أن��اب��ي��ب��ك��م أق��م��ن��ا
األدب ب��ح��س��ن ال��م��ذن��ب��ي��ن ع��ل��ى ال��ع��ق��اب س��وء ع��اد رب��م��ا وي��ا

يقول: وأن

ن��ج��ي��ع53 ال��ع��ق��ار أن ل��و وّد وق��د ت��ج��م��ال ال��ك��ئ��وس ي��ع��اط��ي��ن��ي وم��ول��ى
ش��ن��ي��ع ال��غ��ادري��ن وي��وم ده��ت��ه ف��ت��ك��ة ج��ن��ب��ّي ب��ي��ن م��ا ل��ه خ��ب��أت

يقول: وأن

وان��ك��ف��اف��ي ك��ف��ي ب��ن��زع وأي��ن؟ ل��ي؟ ف��م��ن أم��ر ف��ي ي��دّي غ��م��س��ت
ك��اف ال��ض��راء م��ن ل��ي وذل��ك ل��ق��وم��ي ح��رب أن��ن��ي ك��ف��ان��ي
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ال��ث��ق��اف54 ح��د ب��ه��م م��ج��اوزة اس��ت��ق��ام��وا ح��ت��ى ص��ع��اده��م ح��ط��م��ت
ال��ق��ذاف55 ح��ص��ا ب��م��ث��ل ي��رام��ون��ي رج��ي��ًم��ا غ��رًض��ا ل��ذم��ه��م ف��ص��رت
ب��ال��ع��ف��اف ق��ائ��ل��ي��ه��م وأل��ج��م م��دع��ي��ه��م ب��ال��ت��ص��ون وأك��ذب
ب��ال��ت��ج��اف��ي ال��ت��ح��ام��ل ألب��دل��ت ي��وًم��ا ال��رش��د أط��ع��ت أن��ي ول��و
خ��اف غ��ي��ر ل��ع��ي��ن��ي وم��وض��ع��ه��ا ذن��وب ع��ن ال��ل��واح��ظ وأغ��ض��ي��ت
ال��ت��ك��اف��ي ع��ل��ى ل��ل��رج��ال ق��راري ت��أب��ى ف��ّي ال��ح��م��ي��ة ول��ك��ن
ب��ال��ك��ف��اف ال��م��ن��ازع م��ن رض��اي ع��ار وع��ظ��ي��م س��ب��ة وأن��ظ��ر
ش��غ��اف��ي56 ع��ن أن��ق��ب ول��ك��ن��ي س��ه��م��ي أص��اب رم��ي��ت أن��ي ول��و
ال��ض��ع��اف م��ن ال��ط��وي��ل ب��اع��ي وال ال��ن��واب��ي م��ن ال��س��دي��د س��ه��م��ي ف��م��ا
واس��ت��ي��اف��ي57 ل��ل��م��ذل��ة ش��م��ي��م��ي ي��أب��ى ال��ل��ي��ث ك��أن��ف أن��ف ول��ي
وازدالف��ي ال��م��ن��اي��ا إل��ى خ��ط��اي ق��دي��ًم��ا وب��ل��وا ال��ع��دا ع��رف وق��د
ال��خ��ف��اف ال��ب��ي��ض م��ض��ارب ي��ق��ّد ج��رب��وه ق��د ال��ذي ال��ع��زم ل��ي
ب��األش��اف��ي58 األس��ن��ة م��ط��اع��ن��ة وخ��ل��وا ل��ك��م أب��ا ال أق��ل��وا
ال��ط��راف59 م��ّد ع��رص��ات��ك��م ع��ل��ى ال��م��خ��ازي غ��ي��اب��ات م��دت ف��ق��د
ال��م��ص��اف��ي رج��ع م��ض��اغ��ن وأي غ��دي��ري ف��رن��ق��ت��م ل��ك��م ص��ف��وت
ال��ت��ص��اف��ي إل��ى رج��ع��ن أن��اب��ي��ب ال��ت��ق��ال��ي ع��ل��ى ت��ق��ام أن وي��وش��ك
وال��ت��ن��اف��ي ال��ت��زاي��ل زم��ن وذا وال��ت��داف��ي ال��ت��م��ازج زم��ن م��ض��ى
ان��ح��راف��ي ع��رش��ك��م ي��ث��ل ف��س��وف اص��ط��ن��اع��ي ب��ن��اءك��م أع��ل��ى ل��ئ��ن
ش��اف ال��ب��غ��ض��اء ذي ل��داء ول��ي��س خ��ب��ثً��ا ف��ي��زي��د داءه��م أداوي
ال��ت��الف��ي ب��ع��د وإن ج��ان ع��ل��ى ح��ان ول��رب ع��ل��ي��ه��م ح��ن��وت
ب��ه��اف ق��ط��ع��وا وإن ح��ل��م��ي وال ب��ق��اس ج��ه��ل��وا وإن ق��ل��ب��ي ف��م��ا
ال��خ��واف��ي ب��ه ق��ع��دن إن ت��ح��ام��ل ج��ن��اح م��ن ال��ق��وادم ت��غ��ن��ي ف��م��ا
ال��ف��ي��اف��ي ت��خ��ت��رق األش��ع��ار م��ن م��س��ّوم��ات ل��ل��زم��ان وع��ن��دي
ال��ن��ط��اف ب��رد ف��ي ب��ه��ن ي��ع��ب ق��ل��ب��ي ك��أن ل��ل��غ��ل��ي��ل ب��وارد
األث��اف��ي60 ب��ث��ال��ث��ة أَُق��يْ��َواًم��ا وأرم��ي أق��واًم��ا ب��ه��ن أس��ر
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القصيد: هذا يف قوله إىل أنظاركم أوجه أن ويهمني

ب��ال��ع��ف��اف ق��ائ��ل��ي��ه��م وأل��ج��م م��دع��ي��ه��م ب��ال��ت��ص��ون وأك��ذب

جماعة هناك أن يعرف كان الرشيف أن لكم ويبني قبل، من افرتضناه ما يؤيد فهو
فيخلو الناس، بني قدره من ليغضوا األباطيل؛ عنه ويذيعون سمعته، يسوئون األنذال من

امليدان. من بالخروج اآلثم التجريح عليه يقيض إذ الجوُّ لهم

السادة أيها

أيام يف الرجل يعرفون الذين واألصدقاء األقارب عن كثرية أشعار الرشيف ديوان يف
من تعدُّ ال مراميها يف ولكنها جيدة، أشعار وهي البأساء، أيام يف وينكرونه النعماء،

والحديث. القديم يف الشعراء سهام تعاورته مما ألنها املبتكرات؛
املرتىض. الريضوأخيه بني وقعت التي األزمة عند لحظة ونقف الناحية هذه فلنرتك
ولكننا األخوين، ذينك بني وقعت التي الجفوة أسباب عن الرتاجم كتب تحدثنا ال
بعض مختلفة كانت الحياة يف مذاهبهما ألن االئتالف؛ كل مؤتلفني يكونا لم أنهما نعرف
كان املرتىض وأن األدب، أهل من جمهوره كان الريض بأن الحكم ويمكن االختالف،
كان الشاعر فالريض األخوين، بني املنافسة أسباب تظهر وهنا العلم، أهل من جمهوره
يسمح الذي الزمن يأتي متى ندري وال مجيًدا، شاعًرا كان العالم واملرتىض جليًال، عامًلا
منهما كل به يتفرد وما فيه، يشرتكان ما ونبني األخوين، هذين خصائص نحدد بأن

الخالف. إليه يتطرق ال تفرًُّدا
األخوة كدر عرفا األخوين ذينك أن وهو املؤلم، الواقع تقرير من مندوحة ال ولكن
الريض الرشيف حال تصوروا كدر؟ أي ولكن األسباب، حقائق جهلنا وإن الصفاء، بعد
بالصهباء، املاء امتزاج البيتية بحياته وامتزج الجياد، القصائد من بكثري أخاه مدح الذي

االغتياب. بقوارص يمسه أخاه أن يسمع وهو حاله تصوروا
يضنُّ ال دميمة بلية إنها أخاه؟ يغتاب الذي األخ وجه من أقبح وجه الدنيا يف وهل
الزمان، يد من العلقم كؤوس الريض رشب وقد الرجال، كرام عىل الغادر الدهر بها
سن يف وهو بالشيب ورماه سنيه، من العرش يف وهو بالشعر، أنطقه ما الباليا من ورأى
عرضه يمضغ وهو الشقيق أخاه فريى الحدِّ هذا إىل الدنيا تجور هل ولكن العرشين،
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يتباغضان والريض املرتىض فنرى الفساد هذا الدنيا تفسد هل استحياء؟ وال تورع بال
والعطف، املودة عىل تروضهما رءوم أم جناحي تحت األيام جمعتهما أن بعد ويتحاقدان

االعتقال؟ غياهب يف زوجها زج حني وجهيهما يف الدنيا ترى وهي
وزنًا أخّف الجبال إن أخاه؟ يعادي وهو الرشيف برأس طافت التي األخيلة هي ما
ورود من مذاًقا أحىل والسمُّ يحب، من يبغض حني الشاعر تساور التي الهموم من
الريضيف الرشيف صديقنا صنع فماذا — املحبوب األخ قطيعة — القطيعة بحر الشاعر
الذي الغمُّ هو وما املشئوم؟ النضال لذلك يستعد وهو عاناه الذي ما السود؟ األيام تلك
ما كل هو األخ ذلك أن يعلم وهو أخيه، عىل يهجم أن لنفسه استباح حتى عليه سيطر

والخطوب! باملهالك يزخر كان زمن يف الروحية الثروة من له بقي
الثاني النصف يف بغداد يف يعيش كان شاعر عن نتحدث أننا السادة أيها تنسوا وال
ملوكها، تختار تكن لم ألنها بغداد؛ عانتها التي العصور أقىس من وهو الرابع، القرن من
بني املطامع لعدوان وفًقا امللوك عليها تفرض كانت وإنما العهد، ذلك يف وزراءها وال
بفضل املناصب من توارثوه ما إال الجاه أسباب من بغداد ألهل يبق ولم واألتراك، الديلم
يملك مما املناصب هذه وكانت القضاء، مناصب توارثوه ما أهم من وكان التقاليد،
بينهم وتشيع يتعاطفوا، أن من بّد يكن فلم والشيعيون، والسنيون البغداديون، الفقهاء

الجميل. والصيت الحسنة، القالة
فإنما حديد، بلسان غيبته يف يسلقه املرتىض أخاه أن الرىض إىل الواشون نقل فإذا

يضيع. وملًكا يتقلص، مجًدا له يصورون
الشقيق؟ ذلك مودة منه ضاعت إن للريض يبقى وماذا

والعراق نضال، يف املنافسني ومع حرب، يف الخلفاء ومع حرب، يف امللوك مع هو
لم الثورات ألن جديد؛ من واملجد الثروة تأسيس عن يضيق وبواديه حوارضه اتساع عىل

والعلماء. الشعراء عن فضًال الفالحني أليدي مجاًال فيه ترتك
أعتذر أن أحب فأنا النفسية، املعضلة هذه عند وقفت إذا السادة أيها اعذروني
وجهه يف ضاقت أن بعد إال أخيه عىل يهجم لم إنه أقول: أن أحب الريض، الرشيف عن
عليهم تغلب قوم العراق أهل بأن أحكم أن مقدوري يف وكان الجميل، الصفح مسالك
ولكن الصيال، عند العواقب يف يفكرون وال بادرة، ألول يغضبون فهم اإلحساس، دقة
واألحاسيس، العواطف، تحليل عىل الناس أقدر من كانوا أهله بأن يشهد العراق مايض
والبغض، الحب أصول درس إىل الناس أشوق من كانوا بأنهم تنطق فالسفته ومؤلفات
الوفاق. وعّز الكيل، طفح أن بعد إال أخيه عىل هجم الريض أن نصدق أن العسري فمن
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الريض أن نعرف أن يكفي النفسية؟ الدقائق بهذه أنفسنا نشغل بالنا ما ولكن
إال املورد ذلك يرد لم وأنه الشقيق، األخ عىل االضطغان هو أسود لونًا حياته يف عرف
الضاد. قافية يف نظم ما أعظم هي ضادية قصيدة ذلك يف نظم وقد محزون، آسف وهو
وأروع، أبلغ ضاديته فجاءت الحماسة، يف تمام أبو اختارها التي الضادية بها تأثر وقد

يقول: كيف ولننظر واألحاسيس، بالعواطف بعًضا بعضهم يعدي والشعراء

ي��رض��ى ال��ذي دون األح��ب��اب م��ن رض��ي��ت
ي��ق��ض��ي وال ال��دي��ون ت��ق��ض��ي م��ن ودان��ي��ت

ج��راح��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ّي أن��ه��رت وق��د
ي��ن��ض��ي61 م��ا ال��ه��ّم م��ن وأن��ض��ان��ي م��راًرا

ج��وان��ح��ي ع��ن ال��ه��وى أس��ب��اب ال��ده��ر ط��وى
ن��ق��ض��ي62 ع��ن ال��رح��ائ��ل ع��ق��د ال��ص��ب��ا وح��ل

ط��رب��ة ال��ن��ج��ل األع��ي��ن ف��ي ل��ي ي��ب��ق ول��م
ي��م��ض��ي ال��ذي ال��ش��ب��اب ع��ن��د أرب وال

م��ف��رق��ي ال��ش��ب��ي��ب��ة ظ��ل ع��ن ال��ي��وم ض��ح��ا
ب��م��ب��ي��ض63 ال��ع��ذار م��س��وّد وأب��دل

ب��ي��ن��ن��ا ال��ن��أي م��ن وم��م��ط��ول أت��ان��ي
ال��غ��م��ض64 ع��ن ب��ال��ج��ف��ون ت��ن��ب��و ق��وارص

م��ي��س��م ب��ل��ذع��ة ق��ل��ب��ي ورى وم��ول��ى
م��ض65 ع��ل��ى م��ض��ا ال��ع��وراء ال��ك��ل��م م��ن

أق��رب��ي ك��ان إذا ألع��دائ��ي ف��ع��ذًرا
ن��ح��ض��ي66 م��ن وي��ع��رق ع��ودي م��ن ي��ش��ذب

ب��س��ه��م��ه ال��ق��ري��ب ع��رض��ي رم��ى م��ا إذا
ع��رض��ي رم��ى إم��ا ال��ق��وم ب��ع��ي��د ع��ذرت

ب��ع��ده ت��ف��ردت أن��ي ي��أت��ه أل��م
ن��ه��ض��ي ل��ه��ا ج��اش ل��ل��ع��ل��ي��اء رواب��ي

ح��اس��د ك��ل م��ن األن��ف ج��ع��ل��ت وأن��ي
أرض��ي67 م��ض��ط��غ��ن ك��ل وخ��دي ق��ب��ال��ي
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ق��م��ت��ه م��ج��دك دون م��ق��ام م��ن وك��م
دح��ض68 أو ال��ن��وائ��ب ب��ي��ن زل��ق ع��ل��ى

ق��راع��ه ق��ب��ل أع��ي��اك م��ن وق��ارع��ت
وال��ب��غ��ض69 ال��ت��ش��ارر ب��ع��د ف��دام��ج��ن��ي

ش��ف��ا ع��ل��ى م��ن��ا األرح��ام أم��س��ت ل��ق��د
ي��ق��ض��ي70 أن ي��ع��ل��ل ال ب��م��ش��ف ف��أخ��ل��ق

م��ل��ي��ح��ة ال��ع��ق��وق م��خ��ي��الت رأي��ت
ال��وم��ض71 ص��ادق األذى ب��رق ت��ج��ع��ل��ن ف��ال

م��ًع��ا أن��ن��ا ل��و وّد م��ن ت��ش��م��ت��ن وال
ب��األرض72 ال��ج��ن��ادل ت��ل��ط��ي��ن��ا ش��ج��ي��ج��ان

ج��م��ة وال��ق��واذع أغ��ض��ي ك��ن��ت إذا
ي��غ��ض��ي73 وأن ي��رم أن أول��ى ف��م��ث��ل��ك

ي��ن��ر ل��م ال��ق��در ف��ي ك��ن ل��و غ��ص��ص ع��ل��ى
ي��م��ض ل��م ال��س��ه��م وف��ي ي��ورق ل��م ال��ع��ود وف��ي

وال��ق��ل��ى ب��ال��ق��ط��ي��ع��ة ح��يٍّ��ا رزئ��ت��ك
ال��م��ق��ض��ي ال��ف��ت��ى ي��وم ق��ب��ل ال��رزاي��ا وب��ع��ض

ف��إن��ي ق��ري��ب م��ن ف��ارج��ع أن��ادي��ك
ت��م��ض��ي74 ك��م��ا م��ض��ي��ت ذرع��ي ب��ي ض��اق إذا

رأى ل��و ال��وش��ائ��ج ح��ك��م ف��ي ك��ان ل��ق��د
ح��ض��ي75 ف��ي ي��ب��ال��غ أن ب��ط��ئ��ي ال��م��ج��د ع��ن

ه��م��ت��ي م��ن��ادي��ح ت��ح��رج ول��م ف��ك��ي��ف
ق��ب��ض��ي76 وال ب��س��ط��ي ال��ع��ل��ي��اء ذم��ت وال

ال��ق��ذى ع��ل��ى ن��اظ��ري أغ��ض��ى ه��و إذا
ي��رض��ي ف��ل��م��ن م��س��خ��ًط��ا ل��م��ث��ل��ي وك��ان

غ��ام��ز ألول ع��ودي م��ا خ��ل��ي��ل��ي
م��خ��ض��ي77 ع��ل��ى ل��ل��م��ق��ي��م وط��ن��ي زب��د وال

إن��ك��م األخ��ام��ص ع��ض��وا ل��ل��ع��دا ف��ق��ل
ال��ع��ض78 م��ن ع��ل��ّي األي��دي ت��ع��رق��ت��م
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أول��وه��م ب��ن��ى ق��د م��ا ن��ق��ض��وا ه��م
ال��ن��ق��ض م��ن ال��ب��ن��اء وه��ي��ه��ات وش��دن��ا

م��ن��ه��م ال��ع��ار ي��ص��ب��غ ي��وم ك��ل أف��ي
ال��رح��ض79 ع��ل��ى ب��اق وال��ع��ار ام��رئ رداء

ب��ي��ن��ن��ا ال��ن��واق��ر ي��خ��ف��وا أن ي��ري��دون
ال��م��رض80 ال��ح��دق ف��ي األض��غ��ان ص��اح��ت وق��د

ال��ح��ش��ا ف��ي وال��ح��ف��ي��ظ��ة ح��ف��اظ��ي ذك��رت
ب��ال��ن��ب��ض ي��ح��ف��ز ال��ع��رق ن��غ��ض��ان ل��ه��ا

ل��ه��ا81 ش��وى ال ال��ت��ي ق��ب��ل دع��وت��ك��م
ال��م��رض��ي ال��خ��ل��ق إل��ى ف��ي��ئ��وا ل��ك��م وق��ل��ت

ال��ق��ذى أح��م��ل أن ق��ب��ل ن��م��ي��ًرا ردون��ي
ال��ب��رض82 ال��ث��م��د ع��ل��ى إال ت��ردوا ف��ال

ال��ح��م��ى ي��م��ن��ع أن ق��ب��ل ج��م��ي��م��ي ول��س��وا
ح��م��ض��ي83 رع��ي��ك��م ع��ل��ى ي��وب��ي أو إب��ائ��ي

ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ع��ادون ي��س��دي أن ق��ب��ل وم��ن
وال��ع��رض84 ال��ط��ول ف��ي ش��ئ��ت م��ا ال��خ��ن��ا ب��رود

ال��ق��را دام��ي��ة س��ي��س��اء ت��رك��ب��وا وال
غ��رض85 وال ال��ب��الد ت��ط��وي ح��ق��ب ب��ال

م��ث��ي��ره��ا ي��ع��ود ال ح��رب ع��ار ت��ق��وا
رم��ض86 ع��ل��ى إال األق��ران غ��ل��ب وإن

ب��ي��وت��ك��م ال��ع��ق��وق زور ت��ول��ج��وا وال
ال��م��ح��ض ال��ح��س��ب ف��ي ب��ال��ل��ه أن��اش��دك��م

ج��ه��م��ة ح��م��راء ال��ظ��ن ب��ع��ي��ن أراه��ا
ت��ف��ض��ي أو ال��ع��واق��ب ع��ار إل��ى س��ت��ج��ري

ل��غ��ي��ره ي��ك��ون ال م��ن ت��ه��ض��م��ن��ي
غ��ض��ي أو ال��ه��ون ع��ل��ى إط��راق��ي ال��ن��اس م��ن

وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��ق��ول ن��ب��ل أف��وق
ع��رض��ي87 ب��ه��ا ن��زع��ي ق��ب��ل م��ن ف��ي��ؤل��م��ن��ي
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دم��ي ف��ي ل��س��ان��ي أول��غ ل��م وأرج��ع
ع��ّض وال ب��ن��ه��ش أع��ض��ائ��ي أدم ول��م

غ��ض��ب��ة ج��ن��ب��ي ب��ي��ن م��ا اض��ط��رم��ت إذا
ي��م��ض��ي م��ا ال��ق��ول م��ن ي��م��ض��ي ف��م��ي وك��اد

ف��ك��ف��ك��ف��ت ب��ن��ف��س��ي ن��ف��س��ي ع��ل��ى ش��ف��ع��ت
ب��ع��ض��ي ع��ل��ى ب��ع��ض��ي واس��ت��ع��ط��ف��ت ال��غ��ي��ظ م��ن

نتخري جيدة قصيدة الريض أخيه إىل املرتىض فكتب األخوين بني الجفوة تطل ولم
اآلتية: األبيات منها

ال��ب��ع��د ع��ل��ى م��ن��ا ال��وص��ل اق��ت��راب وأع��دى ال��ع��ه��د غ��رة ع��ن ال��ع��ت��ب ظ��ل ت��ك��ش��ف
ب��ال��ج��ل��د ع��ن��ه ق��س��وة ف��ي وال ص��ف��وًح��ا ه��ج��ره ب��ع��ض ع��ن ل��س��ت م��ن ت��ج��ن��ب��ن��ي
ال��غ��م��د88 م��ن ال��ج��راز ال��ع��ض��ب ي��ن��ت��ض��ي ك��م��ا س��خ��ط��ت��ه ع��م��ا األع��ت��اب ي��د ن��ض��ت��ه
ال��ع��ق��د م��ن��ف��ص��م غ��ي��ر وف��اء ب��ح��ب��ل م��م��س��ًك��ا ال��ه��ج��ر ج��ّره م��ا ع��ل��ى وك��ن��ت
ال��ص��د ب��داع��ي��ة أح��ل��ف ول��م ب��ب��ال��ي غ��درة ت��س��ر ل��م ال��س��ر ن��واح��ي أم��ي��ن
ال��ج��د89 م��س��ت��خ��ش��ن األق��وام ف��ي ك��ن��ت وإن م��ض��ارب��ي اإلخ��اء م��ّس ع��ل��ى ت��ل��ي��ن
ج��ه��دي90 إل��ى ت��رق��ى أو ع��ف��وي ت��غ��ول ع��دوائ��ه ف��ي ال��ب��ي��ن اس��ت��م��ر ول��م��ا
ال��ود91 ع��رى اس��ت��م��رت ح��ي��ث إل��ى ب��وج��ه��ي م��ق��ب��ل وال��ش��ك ال��ظ��ن ح��س��ن أص��اح��ب
ج��ل��دي ب��ه ي��ض��ي��ق ه��م ت��ج��ل��ل��ن��ي ف��ك��رت��ي ال��ص��د خ��ط��ة ف��ي ات��س��ع��ت إذا
ال��ح��ق��د92 م��ن ي��ف��ت��دي��ه��ا ق��ل��ب��ي ت��ع��رض خ��الل��ه م��ن خ��ل��ة ن��اك��رت��ن��ي وإن
ال��رم��د ب��األع��ي��ن ال��ش��م��س ت��س��ت��ش��ف ول��ن ل��ض��الل��ة رأوا م��ا رج��ال ي��خ��ال
ب��ع��دي م��ن ت��م��س��ك م��ن ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ت��ع��ل��ق��ي ي��دي��ك ي��م��ن��ى ت��رك��ت إذا
ال��ق��ص��د س��ن��ن ع��ن ال��ن��أي ت��ن��أك��ل ول��م ال��ن��وى غ��اي��ة ع��ل��ى ت��ش��رف ف��ل��م إي��ابً��ا
ال��زن��د م��ن ال��ش��رار ش��ه��ب ان��ب��ع��ث��ت ل��م��ا ب��م��ث��ِل��ِه93 ق��دًح��ا ال��زن��د ي��الق ل��م ول��و
ب��د م��ن ذاك ع��ن ي��ل��ف ل��م م��ن إع��ادة ب��دا ك��م��ا ال��وداد ص��ف��و ن��ع��د ه��ل��م
َع��ْم��ِد ب��ال وت��أب��ى ق��ص��ٍد ب��ال ت��وات��ي ط��وائ��ٌش ف��ه��ي األي��ام ون��غ��ت��ن��م
ال��رش��د ج��ه��ة م��ن ي��ن��ح��از أن وأرش��د ال��ه��دى إل��ى ي��ق��اد أن أه��َدى وم��ث��لُ��ك
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إىل فأرسل السلم، إىل وجنح القصيدة، هذه إليه وصلت حني الريض انعطف وقد
اآلتية: بالقطعة منها نكتفي طويلة قصيدة أخيه

ح��دي ب��ه ال��زم��ان ف��ّل أخ ع��ت��اب ول��وع��ة ش��ج��ًوا الق��ي��ت م��ا وأع��ظ��م
ب��ال��ج��د94 ي��ل��ع��ب��ن ِك��دن ه��ن��ات ول��ك��ن ق��ل��ى ع��ن ك��ان م��ا ك��ان م��ا ال��ردى أق��ي��ك
ال��ج��ل��د ف��ي ح��ّز م��ا ب��ع��د إال ال��ق��ل��ب إل��ى ك��ل��وم��ه95 ج��ازت ال��ع��ت��ب ت��ح��س��ب��ن وال
ال��وّد ع��ل��ى أدوم أن ض��م��ي��ري وع��ق��د م��ع��ل��نً��ا ال��ص��ّد م��ن ع��ن��دي م��ا م��ن��ح��ت��ك
وح��دي ب��ه��ا أف��وز أن م��ن ل��ي ف��آن��ف رت��ب��ة ب��ع��د رت��ب��ة أب��غ��ي ك��ن��ت وق��د
ال��م��ج��د ع��ل��ى وب��ق��يً��ا ال��دان��ي ال��ح��س��ب ع��ل��ى وغ��ي��رة ال��رءوم ال��ق��رب��ى ع��ل��ى ح��ف��اًظ��ا
ال��ود ع��ل��ى األب��ع��دي��ن ف��ي��ك ون��اف��س��ت م��ح��ب��ة األج��ن��ب��ي��ن ع��ل��ي��ك ح��س��دت
ال��ص��ل��د96 ك��ال��ح��ج��ر ال��ض��راء ع��ل��ى ب��ق��ل��ب ش��ب��ات��ه ف��ات��ق��ي��ت ل��ذع ك��ان وق��د
ال��غ��م��د إل��ى ال��ج��راز ع��اد ك��م��ا وع��دت م��غ��م��ًزا ف��ّي ت��ج��د ل��م ح��ت��ى ت��ج��ل��دت
ال��وج��د م��ن ال��ض��ل��وع وم��ن��ف��وض ت��س��وء ال��ت��ي م��ن ال��ج��ن��ان ع��ري��ان أن��ا وه��ا
ال��رم��د ب��األع��ي��ن األع��داء ارت��م��ت إذا ص��ح��ي��ح��ة اإلخ��اء ف��ي ع��ي��نً��ا أق��ل��ب
زن��دي وورى ن��اظ��ري ع��ن ال��دج��ى ت��ج��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��ودد ع��اد م��ذ وإن��ي
ال��ورد97 زم��ن أو ال��ع��ص��ب ك��ب��رد أن��ي��ًق��ا ح��س��ن��ه غ��اض ب��ع��دم��ا زم��ان��ي وع��اد
وع��د ع��ل��ى األم��ان��ي ن��ي��ل م��ن ف��أص��ب��ح��ت ث��روة ك��ل م��ن ال��ك��ّف س��ل��ي��ب وك��ن��ت
ال��ق��ّد ح��ل��ق م��ن ال��م��أس��ور ن��ش��ط ك��م��ا ال��رض��ا إل��ى ع��ن��ك ال��ص��در ض��ي��ق وف��ارق��ت
ع��ض��د إل��ى ذراع ض��م��ت ك��م��ا إل��ي��ك وص��دق��ه ال��ص��ف��اء م��ح��ض ض��م��ن��ي وق��د

السادة أيها

الصديق إىل الشوق يأرسه كان ويلني، ويخشن ويغضب، يرىض شاعًرا الريض كان لقد
فيقول:

اش��ت��ي��اق��ا إال ال��ق��رب زادن��ي وم��ا ال��ف��راق��ا ع��ل��يَّ ج��رَّ ل��ق��اؤك
ال��ص��داق��ا98 ب��ال��ق��ب��ول ف��أس��ل��ف��ت��ه��ا ال��وداد ه��ديَّ ع��ل��ي ج��ل��وت
ال��ن��ف��اق��ا ف��ي��ه أض��ج��ع��ت أن��ك ـ��ت ظ��ن��ن��ـ ح��ت��ى ب��ال��ب��ش��ر وأس��رف��ت
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ال��رف��اق��ا ي��ض��م ح��ض��ور ف��ك��ي��ف ال��م��غ��ي��ب ف��ي ت��ه��م��ة م��ن وح��اش��اك
ده��اًق��ا ك��أًس��ا ح��س��ون��اه ي��وًم��ا ء اإلخ��ا ب��ه��ذا ال��زع��ي��م وك��ان
أراق��ا دم��اء أي ف��ل��ل��ه ص��دره ع��ل��ى ال��دن��ان ن��ح��رن��ا
ن��ط��اق��ا وي��رخ��ي إزاًزا ي��ل��وي وال��س��رور ب��ل��ذات��ه ش��رق��ن��ا
ال��ع��راق��ا ف��ش��ك��رن��ا م��ب��ت��دًه��ا د ال��ودا ح��ب��انً��ا ده��ًرا ال��ل��ه س��ق��ى
ال��ف��راق��ا ن��س��ي��ن��ا ح��ت��ى ال��ق��رب ل��ن��ا ح��ف��ظ��ه م��ن أع��ج��ب زل��ت وم��ا
ال��ع��ن��اق��ا م��ن��ك ال��ب��اع زود وم��ا ب��ال��ب��ع��اد ج��س��دي م��ن أت��ق��ت��ص

فيقول: املغتابني عىل يغضب وكان

ع��ي��اء داء ألك��ل��ه وإن ل��ح��م��ي ب��ال��غ��ي��ب آك��ل وغ��ّر
وال��ل��ق��اء ال��ت��ج��م��ل ل��ي وي��ح��س��ن ع��ن��ه غ��ب��ت إم��ا ال��ق��ول ي��س��يء
م��الء آن��ي��ة ال��ض��ّراء م��ن ف��ي��ه��ا ي��ع��بُّ وس��وف ل��ه ع��ب��أت

فيقول: األباعد وعداوة األقارب عداوة بني يوازن وكان

أروح األب��اع��د ب��ي��ن م��ا وال��ذل م��ض��اض��ة األق��رب��ي��ن ب��ي��ن ل��ل��ذل
أج��رح ال��ق��ري��ب��ة ال��ق��رب��ى ذي ف��س��ه��ام ق��وارص ال��رج��ال م��ن رم��ت��ك وإذا

فيقول: عمه بأبناء يتشبث وكان

ن��اص��ر99 ذلَّ وإن ال��م��ول��ى ي��د م��ن ف��ل��ي ع��ش��ي��رت��ي م��ن ن��اص��ر ل��ي ي��ك��ن ل��م إذا
ال��ج��ب��ائ��ر100 ال��م��ه��ي��ض ال��س��اق ت��م��س��ك وق��د ب��ه��م ل��م��س��ت��م��س��ك ق��لُّ��وا وإن وإن��ي

يقول: أو

م��ت��ف��اق��م ب��ي��ن��ن��ا داء ع��ظ��م ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��ع��ش��ي��رة وّد إل��ى ل��وي��ت
ال��ق��دائ��م101 ال��ن��دوب ه��ات��ي��ك ج��وائ��ف ت��الح��م��ت ح��ت��ى األض��غ��ان ع��ن ون��م��ت
وال��م��ح��ارم ب��ي��ن��ن��ا ق��رب��ى ل��ت��م��زي��ق أع��ده��ا وك��ن��ت أظ��ف��اري وق��ل��م��ت
ال��س��وائ��م ع��زوب ع��م��ي ب��ن��ي ذن��وب ب��ه ع��زب��ت ب��ع��دم��ا ح��ل��م��ي ورّوح��ت
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ل��ل��ن��م��ائ��م م��درًج��ا س��م��ع��ي ك��ان وق��د أخ��اص��م��ي ال��وش��اة أق��وال وأوط��أت

فيقول: بالحلم عليهم يمن أو

ش��م��ال��ي ل��ق��ي��ت م��ا ال��ض��راء م��ن ي��م��ي��ن��ي ع��ل��ى وع��زَّ ع��م��ي ب��ن��ي
ب��ب��ال��ي ل��ك��م ال��ع��ق��وق خ��ط��ر إذا ب��ح��ل��م��ي ع��ق��وق��ك��م ع��ل��ى أع��ود
م��ق��ال��ي ل��ك��م ي��ق��ول م��ن أرون��ي م��ق��ام��ي ل��ك��م ي��ق��وم م��ن أرون��ي
ال��ع��ض��ال ال��داء م��ن ي��ش��ف��ي وم��ن األع��ادي م��ن ال��ح��ري��م ي��ح��م��ي وم��ن
ال��ن��ض��ال102 ي��وم ع��ن��ك��م وي��رم��ي ال��م��ن��اي��ا ي��وم دون��ك��م ي��ش��اب��ح
ال��ن��ب��ال104 ص��رد م��ن ع��ل��يَّ أش��دُّ ج��ن��ان��ي103 ن��ك��ت��ت ق��وارص ورب
ف��ع��ال��ي ق��ائ��ل��ه��ا ج��زاء ف��ك��ان م��ق��اًال أردد ول��م ل��ه��ا ص��ب��رت

فيقول: يهددهم أو

ت��ن��اف��ي��ن��ي ب��أخ��الق ت��ص��ن��ع��ون م��ا م��ض��ض ع��ل��ى أص��ل��ي أص��ول��ك��م ه��ب��وا
ي��ح��دون��ي ال��ذل ق��ط��ي��ع ي��وم ك��ل ف��ي ج��م��ل ب��ي��ن��ك��م ك��أن��ي ال��ه��وان ك��م
ال��ل��ي��ن ذل��ك ع��ق��ب��ى ال��ص��ل خ��ش��ون��ة ج��ان��ب��ه ألن ع��دًوا ت��أم��ن��ن ال
ح��ي��ن إل��ى ب��ق��ي وإن غ��ّض ف��ال��ث��ار ج��م��رت��ه أط��ف��أت م��ن ش��رارة واح��ذر
ي��ب��اق��ي��ن��ي ال م��ن ب��ه��ا أب��اق��ي ف��ك��م وأت��ب��ع��ه��ا ال��ب��ق��ي��ا ب��ي ت��ه��ي��ب إن��ي
م��دخ��ون ال��ل��ي��ل ك��ض��ري��م ب��ع��ارض ب��وارق��ه��ا ش��ب��ت ف��ق��د ت��وق��ع��وه��ا
وظ��ن��ون��ي ب��ي ف��ظ��ن��وا ال��غ��ب��ار م��ن م��خ��ت��م��ًرا ال��غ��رب��ّي األف��ق غ��دا إذا

فيقول: بالقطيعة يصارحهم أو

ل��ألل��م ال��ك��ري��م ال��ع��ض��و وي��ق��ط��ع ع��م اب��ن ك��ان وإن ال��م��رء ي��ق��دع ق��د

فيقول: جميًعا الناس من اليأس يعلن أو

م��ض��ط��غ��نً��ا ع��ل��ّي م��غ��ي��ًظ��ا إال أح��ًدا أرى ف��ال ط��رف��ي أك��ّر
ال��ج��ن��ن��ا ت��م��زق ذم ن��ص��ال أب��ًدا ل��س��ان��ه م��ن ل��ي ي��ن��ب��ض
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السادة أيها

ولكن أمثال، والحديث القديم الشعر يف ولها الشعراء، بخواطر تمر نفسية صور تلكم
الناس أوحد فكان واملحدثني، القدماء من أحد مثلها يقل لم يتيمة بقصيدة تفرد الرشيف

يقول: إذ الصديق، استبقاء إىل الدعوة يف

ي��ت��ق��وم��ا أن ال��غ��م��ز ط��ول ب��ع��د أب��ى ك��ع��وب��ه زاغ��ت ك��ال��رم��ح ص��اح��ب وك��م
م��ت��ج��ه��م��ا أن ب��اط��نً��ا دون��ي وأدم��ج م��ت��ب��ل��ًج��ا ظ��اه��ًرا م��ن��ه ت��ق��ب��ل��ت
م��ظ��ل��م��ا105 ال��خ��دارّي ك��ال��ل��ي��ل وأض��م��ر ف��روع��ه رّق��ت ال��ح��زن ك��روض ف��أب��دى
م��أت��م��ا ال��ي��وم ب��ي��ن��ن��ا م��ا ع��ل��ى أق��م��ت ض��م��ي��ره ع��ن ك��ش��ف��ت��ه أن��ن��ي ول��و
ف��م��ا راب��ن��ي إن ب��ال��ذم ف��اغ��ًرا وال ي��ًدا ن��ال��ن��ي إن ب��ال��س��وء ب��اس��ًط��ا ف��ال
ت��أل��م��ا األل��ي��م ال��ع��ض��و ح��م��ل وم��ن ب��ق��ادح106 ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه رم��ت ك��ع��ض��و
ول��ع��ل��م��ا ب��ه ض��نٍّ��ا ع��س��ى أق��ول ب��ق��ط��ع��ه ال��ل��ب��ي��ب ال��ط��ب أم��ر إذا
أل��وم��ا ك��ان ي��رع��وي ال م��ن الم وم��ن ن��ق��ص��ه خ��وف إي��الم��ه ع��ل��ى ص��ب��رت
وم��ع��ص��م��ا ذراًع��ا ش��ان��ت ق��ط��ع��ت وإن دائ��ه��ا ب��ع��د ت��رك��ه��ا م��ض ال��ك��ّف ه��ي
وأك��رم��ا ال��م��ط��ي��ع ال��ق��ل��ب م��ن أع��ّز ع��اص��يً��ا ك��ن��ت وإن ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أراك
ال��ع��م��ى ت��ب��ل��غ وال ي��وًم��ا ت��ن��ج��ل��ي ف��ال ال��ق��ذى ب��ه��ا ل��ّج ال��ع��ي��ن ح��م��ل ح��م��ل��ت��ك
ف��ت��ن��دم��ا ال��ع��ض��ال ال��داء ت��ن��ش��ر وال ذم��م��ت��ه م��ا ع��ل��ى م��ط��ويٍّ��ا ال��م��رء دع
دم��ا وال ل��ح��ًم��ا ت��ب��ق ل��م م��ض��ض ع��ل��ى ق��ط��ع��ت��ه إال ي��ؤل��م��ك ل��م ال��ع��ض��و إذا
وأع��ظ��م��ا107 أج��ّل ي��ل��ق��ى أن ت��ع��رض األذى م��ن ل��ل��ص��غ��ي��ر ي��وط��ن ل��م وم��ن

هوامش

الهالك. هنا وهو البعد، من (1)
الكحل. هو الهمزة: بكرس اإلثمد (2)

العيب. يف لغة العاب: (3)
األوعية. والوطاب: خلت، صفرت: (4)

عابسة. كالحة: (5)
كالطروب. وهو طربان جمع طربى: (6)
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وتدفق. سال املاء: ابنجس (7)
املرتفع. املكان وهي ربوة، جمع والربا: املاء، معظم الجيم: بضم الجمة (8)

موجه. أعايل املاء: غوارب (9)
العزاء، وهي الهمزة، بضم أسوة جمع واألسا: الحزن، الهمزة: بفتح األىس (10)

ويحل. ينزل ويقيل:
عقيد فيقال: ويلزمه، اليشء يعهد الذي أي املعاهد، هو واملعاقد: العقيد (11)

الخالل. هذه يلزم الذي أي العال، وعقيد الكرم،
الشيب. والقتري: الطويل، الضايف: (12)

يبىل. يدثر: (13)
(النقا)، كلمة آثرنا وقد (اللقا)، بعضها ويف (القنا)، الديوان نسخ بعض يف (14)

الطريق. وعورة يريد فيه، يزل املكان بالضم والزل
الجمع. هنا معناه بالفتح: الشعب (15)
الضيق. واألزل: الشدة، الألواء: (16)

واملخضل: منه، األبيض أو الزهر وهو بضمها، النوار هو النون: بفتح النور (17)
املندى.

تحريف. وهو (مايسلو) الديوان يف (18)
ويف العظيمة، الدلو أيًضا: والغرب الدمع، منه يسيل العني يف عرق الغرب: (19)

جناس. البيت
ماء، اسم أيًضا وهو الفؤاد، والقلب: الينبوع، أيًضا وهي البارصة، هي العني: (20)

البيت. يفهم الجناس وبمراعاة
السنام. قطع وهو بالتحريك، الجبب من (21)

القريب. هو الغب املزار (22)
الزائر. الزاي: بفتح الزور (23)

يبس. إذا النبات عسا قولهم: من يعسو: (24)
الخفوق. والوجيب: وثب، القلب: نزا (25)

يفرح أنه واملعنى: البرئ، والقليب: والتبخرت، النشاط هو امليم: بكرس املراح (26)
يطول أن بعد املاء بقرب يبرش حني الظامئ الركب يفرح كما صديقه، بقرب يبرش حني

بدوي. خيال وهو أيام، خمسة ظمأه
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الجرح. وهو النون بفتح ندب جمع الندوب: (27)
بعد ليايل املتنبي: قال األمثال، والشكول: تحريف، وهو (الشكوك) الديوان يف (28)
مالءمة (فقدت الصابي بها رثى التي الدالية يف صوابًا وردت وقد … شكول الظاعنني

بفقده). الشكول
وإذا املودة كأس تساقينا تالحظنا إذا التوحيدي: يقول املعنى هذا مثل يف (29)
الفني). (النثر كتاب من الثاني الجزء من ص١٤٢ انظر الثثقة. بلسان تناجينا تصامتنا

التتابع. بالكرس: الطراق (30)
تجني. تجرم: (31)

واملعروف. الود إىل نقلت ثم املاء، يف العبارة أصل ويغزر، يجم تركته أجمعته: (32)
وكفى. حسبي، قدي: (33)

وتجرح. تكرس تهيض: (34)
ومق. من وهي الحب، امليم: بكرس املقة (35)

الجبن. هو هنا اإلشفاق (36)
باألنياب. يعض ينيب: (37)

واملعنى: وأصل، صل يقال: ينثن، ويصل: كذلك، ورسطه يبتلعونه، يسرتطونه: (38)
الناس. فبصقها لحومهم وأنتنت فأكلوه، طاب لحمي إن
الصحيح. الجلد إال يمزق وال الجلد، األديم: (39)
أثبتناه. ما واألصوب فيه»، «قلت الديوان يف (40)

البأس. بقوة مرص يصف والخطام، الزمام عليه رضب وخطمه: األنف زم (41)
املتينة. الصداقة الخاء: بضم الخلة (42)

النفس. صيانة هنا وهو االستبقاء، بمعنى البقيا: (43)
عظمه، من صلب هو ما أو األنف، وهو بالكرس عرنني جمع العرانني: (44)
يجرب لم من والغمر: اليشء، أعال وهي ذروة جمع والذرى: األرشاف، هنا والعرانني

األمور.
الفاحشة. الكلمة العوراء: (45)
رده. تغري الصديق: التاث (46)

الدواب. تصيب قرحة بالتحريك والدبر اإلبل، جماعة الذود: (47)
حقد. معناها: هنا أرش (48)
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الحقد. معناه: هنا الوجد (49)
غاب. غرب: (50)

النشاط. فورة اإلران: (51)
تسوية والثقاف: الرمح، كعب وهو الهمزة، بضم أنبوب جمع األنابيب: (52)

اإلبل. جرب يداوي وبه القطران، هو كتاب وزن عىل والهناء الرماح.
الجوف. دم هو أو السواد، إىل املائل الدم النجيع: (53)

كذلك. تنبت املستوية الفتاة وهي صعدة جمع الصعاد: (54)
حذفت ويرامونني: باملنجنيق. يرمي ما — كتاب وزن عىل — القذاف حصا (55)

يقول: كأن الرشيف أشعار يف ا جدٍّ كثري وهذا للتخفيف، النونني إحدى

واألرق ال��ش��وق وع��ن��دي ال��ق��ل��وب ي��رد ع��ن��ده��م ك��ان م��ا ال��ه��وى ي��ن��ص��ف��ون��ي ل��و

يقول: وكأن

ال��زم��ان ع��ق��د وان��ح��ل ال��ع��دا م��ن ج��ان��ب ن��ب��ا إن س��ي��ذك��رون��ي

القلب. غالف سحاب: وزن عىل الشغاف (56)
الشم. والسوف: االستياف (57)

به. يخرز املثقب وهو الهمزة، بكرس اإلشفى جمع األشايف: (58)
أدم. من بيت — كتاب وزن عىل — الطراف (59)

أنهم وذلك الجبل، األصل يف هي األثايف وثالثة الداهية، األثايف: بثالثة املراد (60)
الحجر والكرس: بالضم واألثفية الجبل، إىل القدر أسندوا األثايف ثالثة يجدوا لم إذا كانوا

القدر. عليه توضع
وأضناه. أهزله وأنضاه: وسعه. الجرح: أنهر (61)

السري. من املهزول بالكرس: النقض (62)
الذي وهو الرأس، وسط وكرسها: الراء بفتح واملفرق للشمس، برز ضحا: (63)

الرش. منه يفرق
الجافية. الكلمات القوارص: (64)

به. يكوى ما وامليسم: كواه. القلب: وروى القريب. املوىل: (65)
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اللحم. والنحض: يقطع، يشذب: (66)
تليها. والتي الوسطى اإلصبع بني زمام النعل من هو كتاب وزن عىل القبال: (67)

الزلق. يف معناه من قريب الدحض: (68)
ا جدٍّ كثريًا يقع وهذا للوزن، إدغامها فك والتشاور صالحه، معناه: هنا دامجه (69)

تحريف. وهو «التشاور» الديوان نسخة ويف الرشيف. شعر يف
واملشفى الهاوية شفا عىل أصبحت األرحام يريد يشء. كل حرف الشفا (70)

يموت. ويقيض: يعالج. ويعلل: الهالك، عىل املرشف
من واملليحة للمطر، تهيأت إذا السماء أخيلت من وهي مخيلة جمع املخيالت: (71)

أومض. إذا الربق أالح
بحاءين «شحيحان» الديوان ويف املجروح. وهو شجيج مثنى الشجيجان: (72)

تحريف. وهو مهملتني
يسكت. يرم: (73)

القصيد. بيت هذا (74)
القرابة. رباط هنا وهي وشيجة جمع الوشائج: (75)

واملناديح: تحريف، وهو املعجمة بالخاء «تخرج» الديوان ويف تضيق. تحرج: (76)
املسالك.

أخذ واملخض: جلد، من وهو اللبن سقاء والوطب: العود، يخترب الذي الغامز: (77)
اللبن. من الزبد

والتعرق: األرض، يصيب ال ما القدم باطن من وهو األخمص جمع األخامص (78)
اللحم. أكل

الغسل. الرحض: (79)
الحقد. بها واملراد الداهية، وهي ناقرة جمع النواقر: (80)
القاضية. الرضبة قبل أي لها: شوى ال التي قبل (81)

القليل. والربض: املاء، بقية ويحرك امليم بسكون الثمد: الصايف. املاء النمري: (82)
الكثري، النبت والجميم: فمها، بمقدم الكأل الدابة ونتف واللحس األكل اللمس (83)
كالفاكهة لإلبل وهو النبات، من وأمر ملح ما والحمض يفسد. يوبي: املنترش، الناهض أو

لإلنسان.
الثوب. من مد ما وهو السدى من يسدي: (84)
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والحقب الظهر، القرا: الحمار. وظهر الفرس حارك بالكرس: السيساء (85)
للرسج. كالحزام للرحل والغرض الرحل، به يشد حبل أو الحزام بالتحريك:

الرمل. عىل الشمس وقع شدة والرمض: اتقوا، تقوا: (86)
مسدًدا. رماه النبل: فوق (87)

الرتضية. األعتاب: (88)
تحريف. وهو املهملتني والحاء بالسني «مستحسن» الديوان يف (89)

الصلبة. األرض األصل يف وهي الشدة، الدال: وفتح العني بضم العدواء: (90)
الطبعة شارح تكلف وقد تحريف، وهو «استرتت» األصل ويف قويت، استمرت: (91)

أثبتناه. ما والصواب البريوتية،
الخصلة. بالفتح: الخلة (92)

محرف. شطر وهو بمثله. زنًدا القدح يالق ال ولم الديوان: يف (93)
تحريف. وهو «بالجلد» الديوان يف (94)

الجرح. وهو بالفتح كلم جمع الكلوم: (95)
يشء. كل وحّد العقرب، إبرة الشاة: (96)

الربود. من رضب العصب: (97)
العروس. : غنيِّ وزن عىل الهديُّ (98)

العم. ابن املوىل: (99)
العظام. تجربها التي العيدان وهي جبرية جمع الجبائر: (100)

الجوف. تبلغ طعنة وهي جائفة جمع الجوائف: (101)
يقاتل. يشابح: (102)
الرضب. النكت: (103)

الرمح. به يشك السنان يف مسمار أيًضا وهو النبال، وقع الرصد: (104)
املظلم. بالضم: الخداري (105)

العود. يف والصدع واألسنان, الشجر يف يقع أكال القادح: (106)
أخذ التي لألصول بيان الشعراء» بني «املوازنة كتاب من الثانية الطبعة يف (107)

شاء. إن القارئ إليه فلريجع الجميل، املعنى هذا الريض الرشيف منها
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بنيالريضوالصايب العالئق أرسار

السادة أيها

الريض، الرشيف حياة يف والعداوة الصداقة تأثري من ألوانًا املاضية املحارضة يف رأيتم
مع وخصومته البتي الحسن أبي بصديقه صلته عند قصرية وقفة وقفنا أنَّنا وشهدتم
الحديث يف قال إذ حمد، ابن اسمه صديق إىل أشار أنه وتذكرون املرتىض، الرشيف أخيه

أنس: مجلس يف عنده اجتمعوا عمن

وغ��رام��ي خ��ال��يً��ا ق��ل��ب��ي ت��ب��اري��ح ف��إن��ه ح��م��د واب��ن ع��م��ي واب��ن أخ��ي

رافق وقد الرابع، القرن أواخر يف مكانة له كانت هذا حمد ابن إن اليوم فلنقل
يقول: وفيه ،٣٩٤ سنة الحج طريق يف الريض

ف��أج��اب��ه��ا دع��وة ح��م��د اب��ن دع��وت خ��ط��ة م��ن��ادي��ح ض��اق��ت إذا وك��ن��ت
ف��أص��اب��ه��ا ال��م��ن��ى أغ��راض ل��ي رم��ى م��ط��ال��ب��ي ع��ل��يَّ أع��ي��ت إن ل��ي أخ
ب��اب��ه��ا األخ��الء دون ب��ه ق��رع��ت ل��ه��ا ي��ه��ت��دى ال ع��ل��ي��اء اس��ت��ب��ه��م��ت إذا
واغ��ت��راب��ه��ا ن��أي��ه��ا ع��ن��دي وح��ب��ب ال��ن��وى ف��ادح��ة ث��ق��ل ع��ن��ي خ��ّف ب��ه
ث��ي��اب��ه��ا ال��دي��اج��ي ت��ك��س��ون��ا رف��ي��ق��ي��ن ن��ج��وب��ه��ا ال��ت��م��ام ل��ي��ل م��ن ث��م��ان��ون

له وسنعرض بليغ، أثر الريض نفس يف له كان ليىل ابن يسمى آخر صديق وهناك
الحديث. هذا غري يف

فنقول: والصابي الريض بني العالئق أرسار نرشح أن الليلة هذه يف واملهم
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طفل وهو الريض وكان العهد، قديمة الريض الرشيف بأرسة الصابي صلة كانت
وكان الصابي، إسحاق أبو اسمه الشمائل كريم رجًال والسياسة األدب دنيا يف أن يسمع

األصفياء. أبيه أصدقاء من أنه يسمع
الرشيف، والد املوسوي أحمد ألبي الصابي صداقة ابتدأت متى بالضبط نعرف وما
الرشيف يولد أن قبل ٣٥٤ سنة ظهرت القوية شواهدها أن نؤكد أن نستطيع ولكنا

سنني. أربع من بأكثر
الذي املنشور وهو التقليد، كتابة يف ظهرت التي العواطف هي القوية الشواهد وتلك

الطالبيني. نقابة املوسوي أحمد أبي بتقليد هلل املطيع الخليفة عن الصابي كتبه
العواطف: تلكم جوهر لتعرفوا املنشور ذلك من فقرات وإليكم

أن يرى وتحفظك وحزمك، تيقظك، من يعرفه ملا املؤمنني أمري فإن بعد، أما
املخيلة معه ويستثمر بكفايتك، فيه يستمتع ما األعمال سني من بك ينوط
من أمثالك يف رأيه يضاهي ما املراتب أعال من بك ويفرع وأمانتك، دينك يف
املؤمنني أمري من جريًا بحبله؛ واالعتصام بدعوته، التحقق وذوي دولته، أعيان
وترشيفه؛ لتكريمه يؤهله من وتخري معروفه، ملواقع االرتياد يف شاكلته عىل
التوفيق أثر بني من منّته ويحمد عليه، التفضل يستحق من إنعامه يلبس حتى
الطالبيني عىل النقابة يقلدك أن املؤمنني أمري رأى ولذلك إليه؛ اإلحسان يف
ثقة واألمصار النواحي من غريها ويف السالم، مدينة يف كان من أجمعني،
وتظهر فيك، املؤمنني أمري ظن تحقق بحيث باألعباء النهوض من تقع بأنك
اإلحسان وملضاعفة مقتضيًا، النعمة من ملزيدك يكون ما والغناء الكفاية من
ورفعك طًرا، بيتك أهل عىل فضلك قد املؤمنني أمري أن واعلم ممرتيًا. إليك
بعد دونهم واختصك منهم، واحًدا كنت أن بعد واحدهم فجعلك جمًعا، فوقهم
وأوصهم طريقته، ترتيبهم يف واسلك سريته، تطبيقهم يف فْرس لهم، مساواتك
جعلك وإنما والطاعة، بالهيبة تنكر عما وكّفهم الجماعة، آلثار التأمل بحسن
عن وصانهم الزلل، عن بهم ضن ملا عليهم، وعينه فيهم، أمينه املؤمنني أمري
يكفك، وظاهًرا باطنًا واستكفه يهدك، وآخًرا أوًال هللا واستهِد والخطل، الغّي

يزدك. نعمه واشكر يمددك، العون منه واستمد
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عن املوسوي أحمد أبي إىل الصابي كتبه الذي التقليد من تخريناها فقرات هذه
للموسوي الصابي يكنه كان الذي الحب روح ترون الفقرات هذه ومن املطيع، الخليفة

الرشيف. والد
عواطف ال الخليفة عواطف يصور فهو الخليفة، باسم أذيع كالم هذا تقولون: قد

الصابي.
وامللوك الخلفاء ألن يكتبون؛ عما يسألون الُكتاب أن مفهوًما كان بأنه ونجيب
للكتاب فكانت الغرض، برشح يوصون كانوا وإنما الرسائل، يملون يكونوا لم والرؤساء

يضمرون. ما بها يعلنون فرص
لعبد كتبه الذي لألمان املقفع ابن عىل حقد املنصور الخليفة أن يحدثنا والتاريخ

فيه: جاء فقد عيل، بن هللا

وعبيده حبس، ودوابه طوالق، فنساؤه هللا عبد بعّمه املؤمنني أمري غدر ومتى
بيعته. من حل يف واملسلمون أحرار،

ولكنه عليه، أمىل ما غري يكتب لم املقفع ابن أن يفرتض أن املنصور يستطيع وكان
ابن جزاء وكان اإلنشاء، رضوب من إليهم يعهد فيما يترصفون الُكتاب أن يعرف كان

الهواء. يف رماده ويذري ويحرق يقتل أن املقفع
وهي: بختيار شأن يف الطائع الخليفة عن كتبها عبارة عليه أخذت نفسه والصابي

التي السوامق، واملعايل السوابق، املساعي هذه مع املؤمنني أمري له جدد وقد
منها، به كرم ما حق له يعرف أن وخاص، وعام وقاص، دان كل تلزم

فيها. املماثلة رتبة عن ويتزحزح

الفرصة أمكنته فلما به، تعريًضا وعدها الكلمة، هذه من الدولة عضد غضب فقد
تنكيل. أشنع بالصابي نكل

يجادلون النواب أن تظنون فهل العرش، خطاب عىل الردَّ نسمع األيام هذه يف ونحن
أن الدستورية الحياة عرف يف املفهوم ألن الوزراء؛ رئيس يجادلون وإنما ال، امللك؟ جاللة
جميع أصوله تدوين يف اشرتك خطاب هو أو الوزراء، رئيس وضع من العرش خطاب

الوزراء.
وامللوك. الخلفاء بأسماء الرسائل ينشئون الذين الكتاب يسأل كان كذلك
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الذي الخطاب يف املوسوي أحمد أبي عىل الثناء أن لنؤكد الشواهد هذه سقنا وإنما
الرجلني، ذينك بني كانت التي املتينة املودة عىل يدل املطيع الخليفة باسم الصابي كتبه
إىل توكيًدا فزادتها الحوادث جاءت ثم طفل، وهو الرشيف بأخبارها سمع مودة وهي

توكيد.
الحوادث؟ تلك هي ما ولكن

انتهت إنها وقلنا: الدولة، وعضد بختيار بني الخصومة عن قبل من حدثناكم
العراق. عىل الدولة عضد وسيطرة بختيار، بانحدار

فنظر القدماء، خصومه مع حسابه يصفي أخذ انترص حني الدولة عضد أن فلنذكر
هداه ثم قليل، غري أمره يف ففكر مرموق، مكان الكتاب بني له شيًخا وكان الصابي، فرأى
ويرشح الديلمية، الدولة مفاخر به يسجل كتاب تأليف يف الصابي استخدام إىل الرأي
الدولة، عضد بها يستلني فرصة الصابي ورآها والفتوحات، الحروب من به قامت ما
وهو عليه دخل األصدقاء بعض ولكن التأليف، يف وأخذ السيف، من رأسه بها وينجي
أنمقها، أباطيل الحظ: خانه وقد فأجاب يعمل، عما فسأله والتبييض، بالتسويد مشغول

ألفقها! وأكاذيب
ذلك أحقاد فثارت الدولة، عضد إىل العبارة فنقل الخؤون، الصديق ذلك ومىض
هللا لطف ولكن قتل، أشنع ليقتل الفيلة أرجل تحت الصابي يلقى بأن وأمر الطاغية،
عليهم، األستاذية له يرون جماعة الدولة عضد حرضة يف كان فقد الكتاب، شيخ بالصابي
األرض عىل فأكبوا يوسف، بن العزيز وعبد هللا، عبد بن واملطهر هارون، بن نرص منهم:
دمه، استيهاب يف ويتلطفون أمره، يف إليه ويستشفعون الدولة، عضد يدي بني يقبلونها

وأموال.1 عقار من يملك ما واستئصال عليه، القبض مع باستحيائه أمر أن إىل
أودع الذي الدولة عضد نفسه هو الصابي نكب الذي الدولة عضد أن تذكرون وهنا

االعتقال. غياهب املوسوي أحمد أبا
جديدة ألوانًا سيدخل النكبة مصدر يف االشرتاك أن ريب وال فهمتم، ذلك ذكرتم فإن
الصابي نكبة سيجعل الطفل ذلك أن وفهمتم الريض، الرشيف اسمه الذي الطفل نفس يف

الرجال. أقطاب يضطهد الذي الدولة عضد عىل التلوم من بابًا
صمصام ابنه وسيتوىل سيموت، الدولة عضد ولكن ،٣٦٧ سنة الصابي اعتقل
الوثيقة الصلة بداية هو التاريخ هذا فليكن ،٣٧١ سنة يف الصابي عن ويفرج الدولة،
الوداد. ذلك فيها يصور فرصة الشعر ولنعط الريض، والرشيف الصابي إسحاق أبي بني
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السادة أيها

هذه من عنه القول بسطت وقد الكتاب، أعالم من — تعلمون كما — الصابي كان
وهو الشعراء، أفراد من ذلك مع وكان الفني، النثر كتاب من الثاني الجزء يف الناحية

يقول: الذي

ي��ل��ه��ج ال��ق��ل��ب ب��ه��ا أم��س��ى ب��ج��اري��ة ال��ه��وى م��ن ل��ق��ي��ت م��ا أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ت��م��زج ب��ال��روح ال��روح أن ت��وه��م��ت ب��ال��ت��زام��ن��ا أن��ف��اًس��ا ام��ت��زج��ت إذا
ي��ل��ع��ج2 ال��ج��وان��ح ب��ي��ن م��ا ووج��دي ه��ج��ع��ة ب��ع��د ق��ب��ل��ت��ه��ا وق��د ك��أن��ي
ت��ول��ج ال��ص��در إل��ى ن��ف��ًس��ا ب��أن��ف��اس��ه��ا أض��ل��ع��ي ب��ي��ن ال��ت��ي ال��ن��ف��س إل��ى أض��ف��ت
أح��وج ال��ج��دي��دة ال��ن��ف��س إل��ى ف��إن��ي م��ن��ه��م��ا ش��ئ��ت أي��م��ا اخ��ت��ر ل��ي: ق��ي��ل ف��إن

األدبية، املذاهب يف التوافق من نشأت الرشيف وبني بينه املودة بأن القول فيمكن
لم األدبي التوافق أن يظهر ولكن الرجال، قلوب بني الجمع يف األسباب أمتن من وذلك
السن تقارب توجب الذوقية واأللفة مختلفني، جيلني من الرجالن كان فقد يشء، كل يكن
فقد الصفاء، بينهما جمع حني السن يف متباعدين الرجالن هذان وكان األحوال، أغلب يف
الثامن، العقد أواخر يف الصابي وكان عمره، من الثاني العقد مطلع يف الرشيف كان
يراه كان إنه أي التعظيم، أوان قبل الرشيف يعظم كان بأنه يشهد نفسه الصابي وشعر
يقول: إذ الرجال، عظماء من الطفل هذا سيكون بأن توحي التي الفراسة لوال طفًال

ف��ت��ص��دق��ا ت��ق��ول أن م��ن��ه��ا ت��ع��ودت ف��راس��ة ال��رج��ال ف��ي ل��ي ح��س��ن أب��ا
م��رت��ق��ى أب��ع��د ال��ع��ل��ي��اء م��ن س��ت��رق��ى م��اج��د أن��ك ع��ن��ك خ��ب��رت��ن��ي وق��د
ال��ب��ق��ا ل��ل��س��ي��د ال��ل��ه أط��ال وق��ل��ت: أوان��ه ق��ب��ل ال��ت��ع��ظ��ي��م ف��وف��ي��ت��ك
م��ط��ل��ق��ا ل��ي إط��الق��ه��ا أرى أن إل��ى ب��ه��ا أب��ح ل��م ل��ف��ظ��ة م��ن��ه وأض��م��رت
م��ح��ق��ق��ا ع��ل��ي��ك ح��ًق��ا ب��ه��ا وأوج��ب ب��ش��ارت��ي ف��اذك��ر م��ت إن أو ع��ش��ت ف��إن
ال��ن��ق��ا م��وض��ع ف��ي ال��ج��ن��ب اط��م��أن م��ا إذا ح��اف��ًظ��ا واأله��ل األوالد ف��ي ل��ي وك��ن

يسجلها التي البشارة هي فما العالئق، لتلك الرس مفتاح تعطينا األبيات وهذه
الزمان؟ مستقبل يف «حالوتها» ليستقيض الصابي
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الرشيف: جواب نسمع حتى قليًال لننتظر

رون��ق��ا ال��ه��ن��دوان��ي ذا ف��ي وأج��ري��ت م��ذل��ق��ا3 غ��ربً��ا ال��رم��ح ل��ه��ذا س��ن��ن��ت
وأع��ن��ق��ا4 ف��خ��ب م��ه��ًج��ا ل��ه ش��رع��ت وإن��م��ا ال��ج��واد ال��ط��رف ذا وس��ّوم��ت
وي��غ��دق��ا5 ي��ج��ود أن ت��ق��ض��ي ل��ع��ي��ن��ي��ك ع��ارض م��خ��اي��ل م��ن��ي ب��رق��ت ل��ئ��ن
م��رت��ق��ى ج��ودك ق��ب��ل ب��راق ول��ي��س م��رب��ًع��ا رب��ع��ك ق��ب��ل ب��س��اق ف��ل��ي��س
س��ق��ى م��ن أول ال��م��اء ب��ج��دي��د ت��ك��ن م��خ��ي��ل��ة ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ه ص��دق��ت وإن
م��ص��ق��ع��ا دون��ك ول��ألع��داء زالال م��رويٍّ��ا ج��ن��اب��ك ي��روي ل��م��ن وي��غ��دو
م��ط��رق��ا ال��م��ق��ادي��ر غ��رات ي��راص��د ل��ف��ري��س��ة الئ��ذًا ل��ي��ثً��ا ت��ر وإن
وح��ق��ق��ا ع��ل��ي��ك ج��ل��ى إذا ع��ل��ي��ك ط��ع��م��ه��ا ي��وف��ر أن إال ذاك ف��م��ا
م��زل��ق��ا رج��ل��ك وطء ل��ي��وق��ي س��م��ا ف��إن��ه ال��م��ع��ال��ي ف��ي ي��وًم��ا ي��رق وإن
م��ط��ّرق��ا6 ال��ط��ري��ق ذاك ف��ي ل��ك س��ع��ى ف��إن��م��ا ال��ع��ظ��ي��م األم��ر ف��ي ي��س��ع وإن
م��ف��ّوق��ا7 ه��واك ف��ي إال ك��ان ف��م��ا ن��ص��ل��ه راش ال��ذي ال��س��ه��م ي��ص��ب وإن
وم��ع��ل��ق��ا ال��خ��ط��وب ف��ي م��ج��ن��ى ل��ك ي��ك��ن غ��ارس ه��و ال��ذي ال��غ��رس ي��ن��ه��ض وإن
م��ورق��ا ك��ان م��ا م��ن��ه ظ��الٍّ وت��ل��ب��س م��ث��م��ًرا ك��ان م��ا ال��ن��اس دون ل��ت��ج��ن��ي��ه
ط��ب��ق��ا ب��ال��ع��ظ��م م��ّر م��ا إذا ح��س��اًم��ا ف��س��ت��ن��ت��ض��ي واس��ت��س��ق��ن��ي وادًع��ا ف��ن��م

يقول: أن إىل

م��ط��ل��ًق��ا وي��رض��ي��ك م��ح��ص��وًرا ي��س��ّرك ب��ازي��ا ل��ك أك��ن ده��ري راش��ن��ي ف��إن
وأم��ل��ق��ا غ��ن��ي��ت أن راض ب��ص��ف��ق��ة أس��ت��ف��ي��ده ال��ذي ال��ع��ّز أش��اط��رك
ش��ق��ا ك��ل��ه ال��ذي ب��ال��ش��ط��ر وأذه��ب غ��ن��ى ك��ل��ه ال��ذي ب��ال��ش��ط��ر ف��ت��ذه��ب
وأرق��ا أم��ر م��ا م��ن��ه وآخ��ذ ح��ال وم��ا أن��ام م��ا م��ن��ه وت��أخ��ذ
وح��ل��ق��ا واق��ع��ي��ن ال��م��ع��ال��ي دوي��ن ص��ح��ب��ه غ��ادر ط��ار إم��ا ف��غ��ي��ري
م��ون��ًق��ا ال��وّد م��ن وج��ًه��ا ب��ه أع��ض��ك أوان��ه ق��ب��ل ال��ت��ب��ج��ي��ل ت��س��ل��ف ف��إن
وأع��ب��ق��ا8 أذك��ى م��ن��ه ف��ع��ًال س��أع��ط��ي��ك ف��إن��ن��ي ق��وًال اإلع��ظ��ام ت��ع��ط��ن��ي وإن

الصابي أن نفهم الرجلني، ذينك بني العالئق رس — السادة أيها — نفهم هنا ومن
يجعل ألن كاف وحده هو التزيني وهذا اإلسالمية، الخالفة يطلب أن للرشيف يزين كان
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من يحبون والشبان شبابه، بداية يف الرشيف كان فقد الرشيف، عىل الناس أعز الصابي
األعمال. لجالئل ويرشحهم الذاتية، بكفايتهم يثق

فهم الشبان، نفوس يدرس من يدركها نفسية ظاهرة — السادة أيها — وهذه
ويدعي ويؤيدهم، يزكيهم عمن ويبحثون وليلة، يوم يف املجد قمم إىل يصلوا أن يحبون
جليل؛ بمستقبل له يتنبأ جليًال شيًخا فرأى طفل وهو الرشيف تلفت وقد التفوق، لهم

امليل. كل إليه ومال الحب، كل فأحبه
فأخذ االنخداع، كل انخدع بأنه تشهد الرشيف شعر من سقناها التي والقصيدة
مأمن يف سيجعله أنه للصابي ويؤكد واألرزاق، الحظوظ فيها يقسم التي األيام يتصور

الزمان. خطوب من
عما السن غضاضة تعوقه أن واستكثر األملود، الغصن ذلك يف الحمية ثارت وقد

يقول: فاندفع يريد،

م��ح��ق��ق��ا إل��ي��ه��ا م��ج��دي ب��ي س��ي��ن��ه��ض ف��إن��ه ي��وًم��ا ال��س��ن ب��ي ق��ع��دت ف��إن
م��خ��ف��ق��ا ظ��ن��ك ع��اد م��ا إذا ل��ع��ار أن��ه ظ��ن��ك ك��ّذب��ت ال ال��ل��ه ف��و
وح��ق��ق��ا ال��ظ��ن��ون ق��وى ال��ذي ن��ظ��ي��ر ص��وادًق��ا ال��ظ��ن��ون ظ��ن ال��ذي ف��إن

قد واألدباء أديبان، فهما الصابي، فراسة صدق إذ بالغافل يكن لم الرشيف أن عىل
من بكثري متينة عالقات له الصابي أن يعرف الرشيف وكان بعض، إىل بعضهم يطمنئ
الخالفة أن العهود تلك يف مفهوًما وكان عباد، ابن الصاحب سيما وال والوزراء، الرؤساء
ليس امللوك أولئك مع واالتفاق بويه، بني مللوك األمر وأن الهاوية، شفا عىل العباسية

املستحيل. باألمر
إىل يميل الرشيف كان أن فبعد الصابي، وبني الرشيف بني الحب تطور وكذلك
يعجب وألنه الدولة، عضد خصوم من وألنه القدماء، أبيه أصدقاء من ألنه الصابي؛
من املستقبل يف سيصري وألنه األوفياء، دعاته من صار يحبه أصبح طفل، وهو بشعره

املؤمنني. أمري يصبح يوم صنائعه
عالئق اآلن إىل ولكنها الرجلني، ذينك بني العالئق أرسار — السادة أيها — تلكم
القلوب. لفائف تساور وثيقة مودة فأصبحت خامسة مرة تطورت كيف فلننظر نفعية،
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شؤون فتلك السياسية، مطامعه عىل الرشيف يشجع كان الذي الصابي عن تسألوا ال
وأرض وجزر، مدٍّ بني وبغداد وأعوام أعوام مرت وقد الخفاء، يف يروضانها الرجالن كان
لتحقيق الرتبص من بّد ال فكان ويوم، يوم بني املحاربون يتداولها معسكرات العراق
الرشيف، ينظمها قصيدة أو الصابي، يكتبها برسالة يحقق لن وهو الخطري، األمل ذلك
متى ولكن االتفاق، معه يسهل البويهيني من واحد لرجل السيطرة تتم يوم يحقق وإنما

اليوم؟ ذلك يأتي
سيطول! انتظاره إن

أن والظاهر الوداد، كأس فيتساقيان الصديقان يميض املوعود اليوم انتظار ويف
أقبل حتى الصابي يعرف كاد فما الناس، من بالنفرة عهدها طال كان الرشيف نفس

ملهوف. بقلب محبته عىل
أزعجوا الذين السياسة برجال االتصال مّلت كانت الصابي نفس أن أيًضا ويظهر
روحانية نفًسا فيه رأى حتى بالرشيف يتصل كاد فما والتقلب، بالتلون وكهولته شبابه

الغروب. إىل راغًما يجنح وهو نوره، تجديد تستطيع قد
العطف: دعائم أكرم من دعامتني عىل اعتمدت الصابي شيخوخة أن نذكر وهنا
يف الظلم بعض ظلمناه الذي النبيل الرجل عباد، ابن الصاحب مودة هي األوىل: الدعامة
املستورة الهدايا إليه فريسل الصابي؛ بّر يف يتلطف عباد ابن كان فقد الفني، النثر كتاب
صفاء من يملك الذي الفقري الفتى الريض، الرشيف مودة الثانية: والدعامة الحجاج، مع

الشباب. مرح إىل فريده الصابي يؤنس ما الروح
الرشيف تمد تطلع شمس فكل االختالف، أشد يختلف كان الصديقني حّظ ولكن

األفول. من ينتظر بما الصابي تذكر تغرب شمس وكل الفتوة، من بقبس
يتكلف أن عليه يجب كان الذي هو الذاوي الشيخ ذلك بأن يشهد الحوادث وسياق
املرض أعجزه أن إىل تكلف ما الشيخ ذلك تكلف وقد الفينان، الفتى ذلك ليزور املشقة

يقول: الفتى صديقه إىل فكتب دجلة، عبور عن

ال��ش��ري��ف ح��ّق ق��ض��اء ع��ن ج��ائ��ر وزم��ان9 زم��ان��ة أق��ع��دت��ن��ا
خ��ف��ي��ف إل��ي��ه��ا خ��اط��ر ل��ع��ن و ال��خ��ط ال��خ��دم��ة ع��ن ث��ق��ال ول��ئ��ن
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ال��ح��ص��ي��ف وال��رس��ول ال��ك��ت��ب ع��ل��ى ض10 ال��ف��ر م��ن ن��ؤدي ف��ي��م��ا ف��اق��ت��ص��رن��ا
ال��ض��ع��ي��ف ال��ع��ل��ي��ل ال��ش��ي��خ ع��ذر ـ��ص��ي��ر ال��ت��ق��ـ ف��ي ي��ب��س��ط ال��ش��ب��اب ذو وال��ف��ت��ى

يقول: إذ النسيب بجيد ابتدأها طويلة بقصيدة األبيات هذه عىل الرشيف أجاب وقد

وص��دوف ل��ك��م ع��ن��ا وص��دود ووج��ي��ف11 إل��ي��ك��م ذم��ي��ل ك��م
ال��م��ش��غ��وف ل��ل��واج��د ن��ف��ًع��ا ج��ر غ��راًم��ا أن ل��و ب��ك��م وغ��رام

وشبه الزمان، عىل نصريه أنه إىل فأشار تلطف، الصابي خطاب إىل وصل فلما
قال: ثم بالنصول، وكالمه بالدينار، وجهه

ال��م��ض��ع��وف ع��ق��ل��ه ق��در ع��ن12 ل��ي م��ب��ي��ن ل��ل��زم��ان ش��ك��واك إن
م��ن��ي��ف13 غ��ي��ر أن��اف ول��ك��ن ت وأخ��ر ال��ج��دود غ��ي��رك ق��دم��ت
ال��م��ؤوف14 ال��م��ع��ي��ب ع��ن وح��ام��ي ـ��د ال��ك��ي��ـ م��ن رم��ًح��ا ف��ي��ك ال��ده��ر ق��ص��ف
ال��ح��ص��ي��ف داء ال��ع��ي��ّي ف��دواء م��ن��ه ن��ال ال��ذي ال��رزق ح��رم��ت إن
ال��م��ص��روف ع��ط��ل��ة ال��والي��ات ـ��ض ب��ع��ـ م��ن وأج��م��ل ف��اض��ح ع��م��ل
ال��م��خ��وف ل��ي��ل��ه��ن م��ن ف��ج��ًرا ش��ق اص��ط��ب��ار ربَّ ل��ل��خ��ط��وب ف��اص��ط��ب��ر
خ��ف��ي��ف غ��ي��ر وال��ع��بء ف��خ��ف��ت ـ��ر ال��ص��ب��ـ م��ن ب��ظ��ه��ر ت��ح��م��ل��ت��ه��ا ك��م
وص��روف ن��وائ��ب م��ع��ن��ى ـ��ت غ��ب��ـ وإن ع��ي��ن��ي س��واد ع��ن ت��غ��ب ل��م
ال��ح��ت��وف م��ط��رق��ات ت��ج��اف��ت م��ا ال��ش��ك��اي��ا ب��ط��ارق��ات ع��ي��نً��ا ق��ّر

الفقر وعلة الشيخوخة، علة علتني: يشكو كان الصابي أن نفهم األبيات هذه ومن
الديقوع.

فكتب محمول، وهو إال مكان إىل مكان من ينتقل ال فكان بالصابي العلة اشتدت ثم
الفتى: رفيقه إىل

رج��الن ب��ه��ا ي��س��ع��ى أرج��ل ل��ه��ا م��ح��ف��ة15 وس��ارت ب��ي ت��ع��دت م��ا إذا
ال��ق��دم��ان خ��ان��ت ل��م��ا ل��ي وّف��ت أن��ه��ا غ��ي��ر ف��رس��ان��ه��ا م��ن ك��ن��ت وم��ا
ح��ص��ان16 ف��راش أو م��ش��ي��ب��ي ب��ح��ك��م ح��ص��ان س��راة ع��ن إل��ي��ه��ا ن��زل��ت
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ال��ث��ق��الن ي��س��ل��ك ع��ل��ي��ه��ا س��ب��ي��ًال س��ال��ًك��ا ت��س��ع��ي��ن اب��ن م��ن��ي ح��م��ل��ت ف��ق��د
ب��ال��ن��زوان ال��غ��ي��ل ل��ي��وث ذع��رت وق��ب��ل��ه��ا ال��ص��ب��ّي ال��م��ه��د ح��م��ل ك��م��ا
دان��ي ل��ل��م��ن��ي��ة ي��وم ج��ن��ي��ب��ة ج��ن��ازة ت��س��م��ى أخ��رى ب��ع��ده��ا ول��ي
ث��م��ان م��ع��دوده��ن ال��ب��ل��ى دي��ار إل��ى أرب��ع��ة أق��دام ع��ل��ى ت��س��ي��ر
ب��ن��ان��ي وب��ط��ش خ��ط��وي م��ن ك��ف وم��ا ج��وان��ب��ي ف��ي ال��ردى ع��ي��ث17 ع��ل��ى وإن��ي
ف��ان18 ه��و غ��د ف��ي ق��ل��ي��ل ذم��اء دف��ن��ه ع��اق م��ي��ت أن��ي ألع��ل��م
أوان ح��ض��ور أك��ل��ي م��ن ي��راص��د ح��ائ��ًم��ا19 غ��رث��ان ل��ألرض ف��ًم��ا وإن
ل��ف��الن ث��اك��ًال ف��النً��ا ت��رك��ن ب��ف��ج��ائ��ع ال��ورى ع��م ش��ره ب��ه

اإلنسانية، الفجائع من إليه تشري ما رسد عن املقام يضيق مزعجة قصيدة وهي
الرشيف يرى فرأيناه نفسه؛ عن القصيدة هذه يف كشف الصابي أن إىل نشري أن واملهم
صديقنا به يمدح ما أجمل وهذا يموت، يوم ألبنائه يرتكها التي الذخرية هو الريض

ثراه. هللا طيب الرشيف
هذه منها نختار طويلة بقصيدة وأجابه الباكية، القصيدة لهذه الريض انزعج وقد

الحسان: األبيات

ال��ق��دم��ان زل��ت م��ا إذا ف��ن��اس��ي وال��ح��ج��ا وال��ح��زم ال��رأي م��ن��ك زل وم��ا
ال��ح��دث��ان ع��ل��ى ال��ع��دوى ل��ي وك��ان��ت إم��رة ال��ده��ر ع��ل��ى ي��وًم��ا ل��ي أن ول��و
زم��ان��ي واق��ت��ب��ال ب��ع��م��ري ج��واًدا ش��ب��ي��ب��ت��ي ب��رد ع��ط��ف��ي��ك ع��ل��ى خ��ل��ع��ت
ع��ن��ان��ي وغ��ض غ��رب��ي م��ن ف��ل وإن م��ف��ارق��ي ع��ن��ك ال��ش��ي��ب ث��ق��ل وح��م��ل��ت
وب��ن��ان��ي أخ��م��ص��ي وخ��ط��و ب��خ��ط ع��ارض ك��ل ف��ي ع��ن��ك ط��وي��ًال ون��اب��ت
ول��س��ان ي��د ع��ن ي��رام��ي ح��م��ي��م دون��ه ك��ان م��ن ان��ف��ل م��ا أن��ه ع��ل��ى
ح��ان األم��ان��ة رع��ي ع��ل��ى ض��م��وم ف��ت��ى س��وى م��ن��ي اس��ت��رع��ي��ت م��ا وإن��ك
ال��ع��ض��دان خ��ون م��ا إذا وف��ّي ق��وم��ه ال��م��رء ض��ي��ع م��ا إذا ح��ف��ي��ظ
ب��م��ك��ان ال��ع��ال ألس��ب��اب م��ح��ًال ت��رى أن ب��ق��اءك أس��ت��ه��دي ال��ل��ه م��ن
وع��ي��ان ب��ي��ن��ن��ا س��م��اع ب��م��ل��ق��ى م��خ��ل��ًدا ت��زال ال أن وأس��أل��ه
ورع��ان��ي ك��ل��ه��ا ق��ل��ب��ي م��آرب ق��ض��ى ف��ق��د ي��وًم��ا ال��ل��ه رع��اك م��ا إذا
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من قال ما آخر فكان والوهن، الضعف بحكم راغم وهو منزله الصابي لزم ثم
طويلة قصيدة وهي يوًما، عرش باثني يموت أن قبل الرشيف إىل أرسلها قصيدة الشعر

اآلتية: باألبيات منها نكتفي

ال��زم��ن ذا ب��ال��زم��ان��ة ده��ان��ي ول��ك��ن م��ق��ع��دي ع��ن��ك ال��ق��ل��ى ل��ي��س ال��ردى أق��ي��ك
وال��ب��دن وال��ن��ف��س ال��ح��ال ف��ي خ��ل��ة ع��ل��ى راه��نً��ا ال��م��ض��اج��ع خ��ل��ف وغ��ادرن��ي
ي��ب��ن ل��م ف��ال��ف��ك��ر ال��ش��خ��ص م��ن��ي ب��ان وإن ن��أى م��ا ف��ال��ذك��ر ال��دار م��ن��ك ت��ن��أ ف��إن
ج��ن��ن20 رع��اي��ت��ن��ا م��ن ع��ل��ي��ه��ا ع��ه��ود ف��دون��ه االل��ت��ق��اء ع��ه��د ط��ال وإن

اآلتية: بالقطعة منها نكتفي وأمتع، أطول بقصيدة الرشيف أجاب وقد

وال��ع��ل��ن21 ال��س��ر س��ل��ي��م ق��ل��ب ح��ن��و ع��ن م��ال��ك��ة إس��ح��اق أب��ا ل��ي م��ب��ل��غ م��ن
ال��غ��ص��ن ف��ي ال��م��اء م��ج��رى ال��ع��الئ��ق م��ن��ا ب��ع��دت وإن م��ن��ي ل��ه ال��وداد ج��رى
ال��ل��ب��ن ال األح��ش��اء ب��دم ت��راض��ع��ا ك��أن��ه��م��ا ق��ل��ب��ان��ا ت��وام��ق ل��ق��د
ال��ل��دن ال��ق��ن��ا أط��راف ال��م��ح��م��ر ن��ي��ل ب��ه��ا ن��ال األق��الم ق��ص��ب م��س��ود
ج��ب��ن ع��ن األق��الم إل��ى ع��دل��ت ف��م��ا م��ورده��ا األرم��اح ت��ورد ت��ك��ن ل��م إن
ل��س��ن22 ع��ن ال��غ��راء ال��ق��ول��ة ك��ال��ق��ائ��ل ج��ل��د ع��ن ال��ن��ج��الء ال��ط��ع��ن��ة وال��ط��اع��ن
األرن23 ال��س��اب��ق ط��ري��ق ع��ن وأج��ف��ل��وا ط��ل��ق ف��ي ج��اروك إذ ال��م��ج��ارون ح��ار
ال��س��ن��ن ع��ل��ى ي��ج��ري وذا ال��ض��الل م��اذا ق��ائ��ل��ه��م ق��ال ح��ت��ى وراءك ض��ل��وا
وال��م��ه��ن األق��دار ع��ل��ى ال��ح��ظ��وظ ل��ي��س ت��رزق��ه أص��ب��ح��ت م��ا ف��ض��ل��ك ق��در م��ا
ال��زم��ن ع��ل��ى غ��ي��ظ��ي م��ن ب��ك م��ا ف��زاد ح��ن��ق ع��ل��ى ده��ري م��ن ق��ب��ل��ك ك��ن��ت ق��د
ب��ال��س��ف��ن24 ال��ق��دح ب��ري ن��ع��ال��ج ب��م��ا م��ك��ت��رث غ��ي��ر وب��ران��ا راش��ن��ا ك��م
ال��ب��دن ف��ي ال��روح ف��أن��ت ع��ن��ي وت��ن��أ ف��أل��ق��ه��م داري إل��ى ق��وم ي��دن إن
وط��ن إل��ى ت��ه��ف��و أب��ًدا ون��ف��س��ه م��ض��ط��ربً��ا اآلف��اق ف��ي ي��س��رح ف��ال��م��رء
ال��س��ك��ن إل��ى ل��م��ض��ط��ر ال��غ��ري��ب إن ب��اس��ت��ك��ان��ه��م25 ب��الن��ي ع��ن��ك وال��ب��ع��د
ال��وس��ن26 م��ن ع��ي��ن��ي م��ان��ع ال��ق��ذى م��ث��ل وب��ع��ض��ه��م ط��رف��ي م��ؤن��ًس��ا ال��ك��رى أن��ت
ش��ج��ن��ي دون��ه وت��ض��ح��ى ش��ج��اي ي��م��س��ي ب��ه ك��ل��ف��ت أن��ي ي��رى ق��ري��ب م��ن ك��م
ت��ق��ع��دن��ي ال��ده��ر وع��وادي إل��ي��ك��م ت��ن��ه��ض��ن��ي ال��ش��وق ودواع��ي أش��ت��اق��ك��م
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ف��ي��وح��ش��ن��ي أط��واًرا ال��ب��ع��د وأذك��ر ف��ي��ؤن��س��ن��ي أح��ي��انً��ا ال��ود وأع��رض
ال��خ��ش��ن27 ال��ج��ان��ب غ��ي��ر ال��ع��ب��ر وج��ان��ب وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي م��ا ودج��ل��ة ه��ذا

قراءتها بعد مات فقد الطيبات، من الصابي بسمع مر ما آخر القصيدة هذه وكانت
بأيام.

شكا الصابي تجمل فإن الشكاية، يتقارضان كانا الصديقني هذين أن رأيتم وقد
أن الرشيف استطاع كيف ندري وما الرشيف، واساه الصابي شكا وإن الرشيف، عنه

الزمان. وصف يف الصابي قول عىل يسكت

وال��ب��دن وال��ن��ف��س ال��ح��ال ف��ي خ��ل��ة ع��ل��ى راه��نً��ا ال��م��ض��اج��ع خ��ل��ف وغ��ادرن��ي

محجوبة ظلت أبيه أمالك وأن فقريًا، كان الريض أن تتذكروا أن أرجوكم ولكني
الحني. ذلك إىل عنه

الصابي، موت بعد الرشيف صنع عما نحدثكم أن إال — السادة أيها — يبق لم
بيتًا، وثمانني اثنني بلغت جيدة بقصيدة الصابي رثى الرشيف أن يعرف أديب وكل
الغرابة وجه وكان الهائلة، املرثية تلك عن تحدثوا الريض أو للصابي ترجموا الذين وكل
النثر كتاب يف ذلك فصلت وقد الصابئني، من رجًال الرسول عرتة من شاعر يبكي أن
مرة الصابي يَْرِث لم الرشيف أن األدباء أكثر يجهله الذي ولكن اآلن، إليه أعود فال الفني
بقصيدتني بموته العهد طال أن بعد ورثاه حياته، آخر إىل عليه يتفجع ظل فقد واحدة،

الوفاء. آيات من آيتان هما
يرثون األغلب يف فالشعراء الرشيف، نفس من الجانب هذا تجهلوا أن وأعيذكم

قليل. الدنيا يف والوفاء حني، بعد فينسونهم يتناسونهم ثم املوت، يوم أصدقاءهم
أنصار عن يبحث بأنه الرشيف نتهم حتى عصبية له تكن لم الصابي أن وتذكروا
أن عليهم محرًما وكان حساب، لها يحسب ال أقلية الصابئون كان فقد هيهات، وأشياع،

الوزراء. مراتب إىل يتساموا
أن يوجب النفيس البحث ولكن الرشيف، بأمانة مطلقة ثقة نثق الواقع يف ونحن
استغراب، نظرة الرشيف مرثية إىل نظروا العهد لذلك واملؤرخون الجانب، هذا نعرض

الوداد. معاني غري مرثيته يف يرع لم الرشيف أن يؤكد وهذا
املوت ير ولم مدقع، فقر يف وهو إال يمت لم الصابي أن املرثية تلك قيمة يف ويزيد

األلداء. خصومه عىل الدنيا وأقبلت املجد، أسباب عنه تقطعت أن بعد إال
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البحرتي موقف من أقوى وموقفه الرجال، بني مفرد رجل الصابي رثاء يف فالرشيف
صديًقا فريثي الصابي أما الجماد، تنطق أليمة فاجعة شهد البحرتي ألن املتوكل؛ رثاء يف
دين عىل وهو والتسعني، الحادية يف إال يمت ولم العمر، أرذل بلغ وقد الحول، عديم

الناس. وينكره الدولة، تنكره «منبوذ»
وبني بينه ما الناس عرف وقد ذلك، غري يملك يكن لم الرشيف إن تقولون: وقد

الصابي.
يف األثرة هذه ولكن الذاتية، األثرة من لون هو الوفاء من النوع هذا بأن ونعرتف

املوازين. له تنصب مما البواعث ورشف نبيل، جوهر ذاتها
يقول: من صدقه يف يتهم وكيف

ال��ن��ادي ض��ي��اء خ��ب��ا ك��ي��ف أرأي��ت األع��واد ع��ل��ى ح��م��ل��وا م��ن أرأي��ت
األزب��اد م��ت��ت��اب��ع وق��ع��ه م��ن أغ��ت��دي ال��ب��ح��ر ف��ي خ��ر ل��و ه��وى ج��ب��ل
األط��واد ع��ل��ى ي��ع��ل��و ال��ث��رى أن ال��ث��رى ف��ي ح��ط��ك ق��ب��ل أع��ل��م ك��ن��ت م��ا
األع��ض��اد ف��ي وف��ّت ال��ع��ي��ون أق��ذى ف��إن��ه ال��زم��ان ف��ي ل��ي��وم��ك ب��ع��ًدا
األم��داد م��ن ل��ه ال��ق��ل��وب إن ب��ه ي��ب��ك��ي ال��ذي ال��دم��ع ي��ن��ف��د ال
ال��ه��ادي ذاك وض��ّل ال��ف��ج��اج ت��ل��ك وع��ط��ل��ت ال��ج��ن��اب ذاك ان��م��ح��ى ك��ي��ف
ع��وادي28 ال��ج��واد ذاك ع��ل��ى وع��دت ط��وائ��ح ال��م��ك��رم��ات ب��ت��ل��ك ط��اح��ت
ق��ي��اد أي م��ل��ك��ت ال��م��ن��ون أي��دي ال��ردى29 ش��ط��ن ف��ي وق��ي��د أط��اع ق��ال��وا
ب��ال��م��ن��ق��اد ك��ان م��ا ب��ق��ض��ائ��ه إل��ه��ه30 ي��ق��ده ل��م ل��و م��ص��ع��ب م��ن
… … … … … … … …
ال��وق��اد ال��ك��وك��ب ذاك ل��م��ع��ان ن��اظ��ري ي��ف��ارق ب��أن ع��ل��ّي أع��زز
واألوغ��اد األم��ج��اد م��ت��ش��اب��ه ب��م��ن��زل أراك ب��أن ع��ل��ّي أع��زز
… … … … … … … …
األغ��م��اد م��م��زق ك��ان ال��ت��رب ف��ي م��ه��ن��ًدا م��ن��ك أغ��م��دت ل��ق��د ع��م��ري
م��رادي غ��ي��ر ال��ل��ه أراد ل��ك��ن ال��ردى أش��اط��رك أن أه��وى ك��ن��ت ق��د
ل��رق��اد31 ل��ًع��ا ف��ال ع��ل��ي��ك أس��ًف��ا ب��ن��اظ��ري ال��رق��اد ط��رف ك��ب��ا ول��ق��د
ال��م��ي��الد م��ع��وز وم��ث��ل��ك أن��ي ث��ان��يً��ا ل��ك ت��ل��د ل��م أرض ث��ك��ل��ت��ك
ج��واد غ��ي��ر ب��ال��س��ل��وان وال��ق��ل��ب ب��خ��ي��ل��ة غ��ي��ر ع��ل��ي��ك ال��دم��وع إن
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س��واد ك��ل ع��ي��ن��ي م��ن وغ��س��ل��ت ون��اظ��ري ال��ف��ض��اء ب��ي��ن م��ا س��ودت
ص��واد ال��غ��ل��ي��ل م��ن ال��ق��ل��وب أن ش��اه��د ال��م��دام��ع م��ن ال��خ��دود ري
ال��زاد م��ق��ام ل��ي ب��ع��دك ل��ت��ق��وم ب��ل��ف��ظ��ة ت��ض��ن أن أخ��ش��ى ك��ن��ت م��ا
األذواد33 ع��ل��ى ص��ول��ت��ه ب��ع��د م��ن ه��دي��ره32 ال��ف��ن��ي��ق م��ن��ع ال��ذي م��اذا
اآلم��اد إل��ى س��ب��ق��ت��ه ب��ع��د م��ن ال��م��دى ع��ن ال��ج��واد ح��ب��س ال��ذي م��اذا
ال��ع��ادي وك��ان دم��ه ع��ل��ى وع��دا ب��وث��ب��ة ال��ه��م��ام ف��ج��ع ال��ذي م��اذا
األع��واد34 ل��ن��ض��رة دوام ال أن ث��م��رات��ه ذوت م��ذ ل��س��ان��ك ل��ق��ض��ى
ه��واد35 ل��ل��رج��ال ه��واد وم��ض��ت ت��ب��ي��ع��ه��ا ي��ض��ل أع��ي��ج��از ب��ق��ي��ت
ل��ف��ؤادي أس��ى ج��ل��ب��ت ق��ن��ي��ة ك��م ص��اح��بً��ا اق��ت��ن��ي��ت��ك م��ا أن��ي ل��ي��ت ي��ا
األك��ب��اد ح��رارة ي��ج��ّر م��م��ا ب��ق��اءه ت��ح��ب ل��م��ن ال��ق��ل��وب ب��رد
األع��داد م��ن ع��دًدا ب��ه ن��ق��ص��وا أن��ه��م ك��ن��ه��ك ي��در ل��م م��ن وي��ق��ول
اآلح��اد وأوح��د ال��رج��ال رج��ل ال��ردى ب��ردي��ك ب��ي��ن أدرج ه��ي��ه��ات
ال��م��رت��اد36 ع��ل��ى أع��ي��ا ف��ل��م��ث��ل��ه ب��ع��ده خ��الٍّ ن��ف��س ي��ا ت��ط��ل��ب��ي ال
األض��داد ت��ب��اي��ن ب��ي��ن وب��ق��ي��ت ب��ف��ق��ده ال��ش��ك��وك م��الءم��ة ف��ق��دت
ب��ب��راد37 ال��ح��ي��ا م��اء وال أب��ًدا ب��ع��ده ب��ح��ل��و ال��دن��ي��ا م��ط��ع��م م��ا
م��ي��الدي38 وال م��ن��اس��ب��ه ش��رف��ي ي��ك��ن ل��م إن ب��ي��ن��ن��ا ن��اس��ب ال��ف��ض��ل
ب��ودادي ي��ًدا أع��ق��ل��ه��م ف��ألن��ت وع��ش��ي��رت��ي أس��رت��ي م��ن ت��ك��ن ل��م إن
األج��داد39 ب��س��ؤدد ال��ج��دود ش��رف وف��ى ف��ق��د األص��ول واف��ي ي��ك��ن ل��م إن
ب��اد أو م��ت��غ��ي��ب ب��اط��ن ف��ي ذم��ة م��ط��ل��ت��ك إن دري در ال
ب��ال��م��زداد ك��ن��ت م��ا إذن ح��يٍّ��ا ت��ك��ن ف��ل��و اق��ت��رح��ت ك��م��ا ال��وف��اء إن
ب��م��ع��اد40 زم��ان��ن��ا ول��ي��س أب��ًدا ب��م��ع��اود ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��ن��اف��ث ل��ي��س
ب��الدي ع��ل��ّي أض��ي��ق��ه��ا وت��رك��ت ك��ل��ه��ا ب��ع��دك األرض ع��ل��ّي ض��اق��ت
وغ��واد روائ��ح ال��دم��وع وم��ن ت��أوه ل��م وإن ق��ب��ر ال��ح��ش��ا ف��ي ل��ك
األب��راد ف��ي ع��ل��ي��ك ي��س��ّل ج��س��م��ي وان��ث��ن��ى ج��س��م��ك األب��رار م��ن س��ل��وا
ون��ج��اد خ��م��ائ��ل ب��ك��ل ب��اق وأث��ره ال��رب��ي��ع ذه��ب ك��م��ا ف��اذه��ب
األب��ع��اد غ��اي��ة ال��م��ن��اي��ا إن ب��ع��ده��ا ق��رب��ك وأي��ن ت��ب��ع��دّن ال
األم��ج��اد م��ح��اس��ن ب��ط��ي م��غ��رى أن��ه وج��ه��ك ح��ر ع��ن ال��ث��رى ص��ف��ح
األج��واد ب��أن��ام��ل ال��ب��ل��ى ع��ب��ث ف��ط��ال��م��ا ال��ب��ن��ان ت��ل��ك وت��م��اس��ك��ت
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غ��اد41 أو م��ت��ع��رس رائ��ح م��ن ح��ي��ا أروى أن��ه ف��ض��ل��ك وس��ق��اك
ال��رواد م��ط��ال��ب ع��ل��ي��ه وق��ف��ت ب��أرض��ه ن��ب��ات ال أن ع��ل��ى ج��دث

فقال: الذكرى فهاجته بأعوام، موته بعد الصابي قرب عىل الرشيف اجتاز وقد

وال��م��ع��ال��ي��ا42 ال��ن��دى ن��ن��ع��ي ب��ه أق��م��ن��ا أن��ن��ا ب��ال��ج��ن��ي��ن��ة ق��ب��ر أي��ع��ل��م
ال��ج��وازي��ا ال��ظ��ب��اء ال��روض اس��ت��ش��رف ك��م��ا رس��وم��ه ف��اس��ت��ش��رف��ت��ن��ا ب��ه م��ررن��ا
األم��اق��ي��ا43 م��ألن أوش��ال ال��دم��ع م��ن ت��ح��ل��ب��ت ح��ت��ى ال��ت��رب ذاك الح وم��ا
ال��ج��واري��ا ال��دم��وع ب��األي��دي ن��ك��ف��ك��ف ج��ي��ادن��ا ظ��ه��ور ع��ن إل��ي��ه ن��زل��ن��ا
ال��ب��واك��ي��ا ع��ذرن��ا إق��الًع��ا ال��وج��د ع��ن ن��ط��ق ول��م ال��ب��ك��اء ت��ج��اه��ش��ن��ا ول��م��ا
ذاوي��ا ال��م��ج��د م��ن ف��رًع��ا ب��ه أري��ك��م ت��ع��ّرج��وا رائ��ح��ي��ن ل��رك��ب أق��ول
ال��ق��واف��ي��ا ع��ق��رن��ا ع��ق��ًرا ن��ج��د ل��م إذا ف��إن��ن��ا ع��اق��ري��ن ع��ل��ي��ه أل��م��وا
ن��واص��ي��ا ال ب��ال��ظ��ب��ا رق��ابً��ا وج��زوا ض��م��ائ��ًرا ع��ل��ي��ه ش��ق��وا أن��ص��ف��وا ول��و
غ��وال��ي��ا ال��غ��رام س��وم ع��ل��ى ت��ك��ون ورب��م��ا ال��دم��وع ف��أرخ��ص��ن��ا وق��ف��ن��ا
م��اض��ي��ا44 ال��ن��وائ��ب ه��ام ع��ل��ى ق��ض��ي��بً��ا ل��ح��ده ض��م ال��ذي ال��ق��ب��ر أي��ه��ا أال
ب��اق��ي��ا ال��م��ط��ال��ع ض��وء ع��ل��ى ه��الًال ك��ع��ه��دن��ا أودى م��ن��ذ ه��الل اب��ن ه��ل
ه��ي��ا ك��م��ا ب��واق أم م��اء ن��واض��ب ال��ن��دى م��ن ال��م��ورق��ات ال��ب��ن��ان وت��ل��ك
ع��ادي��ا45 ك��ان اس��ت��ع��دي��ت��ه إذا أن��ي ل��و ب��ق��ب��ره ل��ب��ث ط��ول آب��ى ك��ن��ت وم��ا
… … … … … … … …
وادي��ا ال��ن��وائ��ب ت��ع��روه وأص��ب��ح أن��س��ه ك��ن��ت ال��ذي ال��وادي ب��ع��دك خ��ال
وال��ل��ي��ال��ي��ا46 أي��ام��ه��ا ض��م��ائ��رن��ا ت��رت��ع��ي ال��وج��د ث��ل��ة ع��ل��ي��ن��ا أراح��ت
راض��ي��ا س��اء ب��م��ا ي��غ��دو ال��ذي ذا وم��ن ض��رورة ف��ي��ك ال��ده��ر ب��ح��ك��م رض��ي��ت
ع��اص��ي��ا أص��ب��ح��ت األع��وان أج��د ول��و ي��دي م��ن ان��ت��زاع��ك رام م��ن وط��اوع��ت
زم��ام��ي��ا وج��ّر ظ��ه��ري ع��ل��ى ف��أل��ق��ى ج��ان��ب��ي ال��خ��ط��ب ي��ع��ب��ر ك��ي��م��ا وط��ام��ن��ت
ال��م��رازي��ا ت��س��ّد ال ال��م��راث��ي ألن ل��وع��ة ف��ازددت أس��ل��وك ك��ي رث��ي��ت��ك
األم��ان��ي��ا أم��ن��ي ول��ك��ن��ي ع��ل��ي��ك ب��ن��اف��ع ال��ب��ك��اء ل��ي��س أن وأع��ل��م
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فقال: قربه عىل الرشيف مر سنني تسع بنحو الصابي موت بعد أي ٣٩٣ سنة ويف

إس��ح��اق أب��ا ي��ا ق��ب��رك ح��ي��ي��ت م��وق��ف��ي ع��ن��دك ال��رك��ب ي��ذم ل��وال
ب��األش��واق إل��ي��ك ال��ض��م��ي��ر ق��ل��ق أخ إل��ى ن��أي��ت م��ذ اش��ت��ي��اق��ك ك��ي��ف
وم��ذاق م��ت��أم��ل ع��ل��ى ي��ح��ل��و وع��ي��ش��ن��ا األن��ي��ق ال��زم��ن ت��ذك��ر ه��ل
م��ب��راق ب��ع��ارض ال��وم��ي��ض خ��ط��ف ق��ص��ائ��ر وه��ي ال��ص��ب��وات ول��ي��ال��ي
ف��راق وع��ذر ق��ل��ي ب��غ��در ي��وًم��ا ي��ت��زاي��ل��وا أن ل��ل��ق��رن��اء47 ب��ّد ال
ال��ع��ش��اق ك��ت��ن��ف��س ب��ت��ن��ف��س ن��وازع إل��ي��ك وت��ع��ط��ف��ن��ي أم��ض��ي
غ��ي��داق48 ب��واب��ل ع��ل��ي��ك ل��ج��رت خ��ل��ت ول��و ال��دم��وع ع��ي��ن��ي ع��ن وأذود
م��اق��ي49 م��ن ق��ذي��ت��ه��ا م��ا وأراك ث��رى م��ن ق��ذاة ط��رف��ي ف��ي أن ول��و
ب��واق��ي ال��ع��ظ��ام ف��ال��ك��ل��م ت��ف��ن أو خ��ال��د50 ال��م��رج��ب ف��ال��م��ج��د ت��م��ض إن

القصيدة. آخر إىل
عرصه؛ أهل لغري تصلح ال الصابي رسائل أن إىل الفني النثر كتاب يف أرشت وكنت
جبهة عىل الصابي اسم كتب الرشيف إن أقول: أن وفاتني بالبقاء. خليقة غري فهي

هواء. يمحوها وال شمس، تجففها ال بأصباغ الزمان

هوامش

ص٢٧. ج٢ الدهر يتيمة راجع (1)
الشوق. ولواعج الحب، العج ومنه يتوقد، يلعج: (2)

املحدد. واملذلق: الحد، الغرب: (3)
الرسيع. السري أنواع من والعنق: والخبب الحصان، بالكرس: الطرف (4)

السحاب. العارض: (5)
الطريق. ممهد املطرق: (6)

مسدد. مفوق: (7)
بداية يف قالها أنه الرشيف عذر ولكن القعقعة، من كثري القصيدة هذه يف (8)

الشعرية. حياته
املزمن. املرض الزمانة: (9)
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تحريف. وهو املهملة، بالعني «العرض» الديوان يف (10)
السري. رضوب من والوجيف: الذميل (11)

«عىل». الديوان يف (12)
رفع. أناف: (13)

آفة. لحقته الذي املؤوف: (14)
تقبب. ال أنها إال كالهودج مركب بالكرس: املحفة (15)

الظهر. والرساة: العفيفة، املرأة وبالفتح: الجواد، بالكرس: الحصان (16)
تحريف. وهو املعجمة، بالغني «غيث» اليتيمة يف (17)

النفس. بقية بالفتح: الذماء (18)
جائع. غرثان: (19)

الوقاية. وهي بالضم، جنة جمع (20)
والضلع. الحجاج كعظم البدن من اعوجاج فيه ما كل والفتح: بالكرس الحنو (21)

والسيف. بالرمح كاملجاهد واللسان بالقلم املجاهد أن يريد (22)
الجموح. األرن: (23)

ما كل بالتحريك: والسفن وينصل، يراش أن قبل السهم بالكرس: القدح (24)
اليشء. به ينحت

السكن. من افتعال االستكان: (25)
النوم. الوسن: (26)

الشاطئ. وبفتح: بالكرس العرب (27)
أنسب. أثبتناه وما (أعادي) الديوان يف (28)

الطويل. الحبل بالتحريك: الشطن (29)
الفحل. املصعب: (30)

الذم. تفيد قديمة عبارة له: لًعا ال (31)
يركب. وال أهله عىل لكرامته يؤذي ال املكرم الفحل الفنيق: (32)

ما لكثرة الرشيف أشعار يف تكثر كلمة وهي اإلبل، جماعة وهي ذود جمع (33)
البدوية. األخيلة من يصطنع

املعنى. لتوكيد وهي مفتوحة، «لقىض» كلمة يف الالم (34)
التابع، والتبيع: لفظه، عىل يصغر القلة وجمع أعجاز، مصغري أعيجاز (35)

جناس. البيت ويف العنق، وهو الهادي جمع والهوادي:
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املعنى. لتوكيد أيًضا وهي بالفتح، تنطق «فلمثله» كلمة يف الالم (36)
البارد. والرباد: املطر، الحيا: (37)

الفني النثر كتاب يف حللناه وقد الريض، قبل كثرية أشعار يف ورد املعنى هذا (38)
و١٨. ص١٧ ج٢

بيديه. مجده بنى عصامي أنه يريد املكسوبة، الحظوظ الجدود: (39)
التناجي. التنافث: (40)

بالليل. ينزل الذي املتعرس: (41)
بغداد. يف كانت مقربة الجنينة: (42)

صخرة. أو جبل من يتحلب القليل املاء وهو بالتحريك، وشل جمع األوشال: (43)
السيف. هنا: القضيب (44)
استنرصته. استعديته: (45)

تخييل. البيت ويف الغنم، من الكثرية الجماعة بالضم: الثلة (46)
تحريف. وهو بالباء، «القرباء» الديوان يف (47)

االنسكاب. كثري غيداق: (48)
الصابي قرب من ترابًأ وكان عينه دخل لو القذى أن ومعناه: نفيس، بيت هذا (49)

عينة. من القذى ذلك يخرج أن ريض ملا
املعظم. املرجب: (50)
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السادة أيها

عنه تتحدث لم رجل وهو ليىل، ابن له يقال الرشيف أصدقاء من رجل إىل قبًال أرشنا
يرثيه: وهو الرشيف لقول عمرو؛ اسمه أن نعرف وإنما التاريخ، كتب

ف��اج��ا ال��ح��دث��ان م��ن رزء إذا ع��م��رو ال��ف��رس��ان ك��ف��ارس وأي��ن

الرشيف: قول من العوام أبو كنيته أن ونعرف

وال��دالص1 وال��خ��ي��ل ي��روض��ه��ا ل��ل��ع��واص��ي ال��ع��ّوام أب��و أي��ن

داعية كان أنه واملظنون البوادي، سادة من عربيٍّا رجًال كان ليىل ابن أن واملفهوم
الصديق. ذلك قتلوا الذين هم تميم بني أن الريض أشعار وتشهد للرشيف،

وأن قصائد، بأربع الرشيف يبكيه أن يستحق كان فهل ليىل، ابن ترجمة هي تلك
الرجال. ألرشاف أعىل مثًال خامسة قصيدة يف يجعله

لهذا كان فلو التواريخ، عنعنات تستهويهم من عند القدر صغري رجل ليىل ابن أن
ألنه ا؛ جدٍّ عظيًما رجًال ليىل ابن أن نرى ولكنا املؤرخون، أخباره يف ألفاض شأن الرجل

الرشيف. ديوان وهو التواريخ كتب من أعظم أثر يف والثناء بالحمد ذكر
عىل تدلنا هي أو الريض، صور من صورة تعطينا ليىل ابن شخصية أن والحّق
صفات من أساسية صفة عىل برصاحة ننص أن الواجب ومن الحياة، يف مذاهبه بعض
أقطاب وكان فارًسا، أبوه وكان فارًسا، الريض الرشيف كان فقد الفروسية، هي الرشيف
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فليس األعراب، شمائل من تقرتب شمائل لهم الفروسية وأبطال الفرسان، من أرسته
يموت حني ويبكيه الحب، أصدق يحبه بدوي صديق للرشيف يكون أن املستغرب من

الباقيات. بالقصائد
بدوية صداقات كثرية، صداقات أبيه عن ورث كان الرشيف أن هذا إىل أضيفوا
أقطاب عرفا قد وأبوه الرشيف وكان والحجاز، العراق بني ورواحه غدوه يف أسسها
املنصب بفضل كثرية مرات حجا وقد يحجان، وهما الصحراء، وشياطني البوادي،
الرشيف، داعية كان ليىل ابن أن يقال أن جاز هنا ومن الحج، إمارة منصب املوروث،
خالفة بها يناهض عربية عصبية تكوين يف فكر الرشيف يكون أن املستبعد من فليس
ذلك لتحقيق اصطفاهم الذين من ليىل ابن وكان الظروف، تسمح حني العباس بني
من يحققها ما يظهر أن إىل ظنون يف ظنونًا القضية هذه ستظل ولكن املرموق، الغرض

التاريخ. شواهد
بأنه أشعاره وشهدت تفجع، أعظم ليىل ابن عىل تفجع الرشيف أن نقرر أن واملهم
الشهامة، من كنوز فبها البوادي أن والواقع األصفياء، كرام من الرجل ذلك يرى كان
يعرف أن الرشيف حّظ من وكان موجود، ولكنه مجهول، عالم وهي واملروءة، والفتوة،

وخصال. شمائل من العالم ذلك يف ما
الرشيف قصائد أقدم أن عندنا األرجح ولكن ليىل، ابن مات متى بالضبط نعرف ال
ذلك يف قتل ليىل ابن أن والظاهر ،٣٩٣ سنة مطلع يف نظمها التي القصيدة هي رثائه يف

يقول: الرشيف فإن الحني،

ع��ل��وق3 ع��ل��ق��ت��ه ل��ي��ل��ى اب��ن أن ف��أن��ب��أن��ه ال��ط��ي��ر ت��ع��ي��ف2
ال��ع��ت��ي��ق ب��وادي ال��ط��ع��ن أف��رغ��ه آم��ن دم م��ن س��ج��ًال وأن

املبكي، سمات بني يالئم أن أراد الرشيف بأن تشهد النسج بدوية قصيدة وهي
يقول: وفيها األسلوب، سمات وبني

ع��ت��ي��ق ب��ن��اء ع��ادّي ه��ددن ل��ق��د ت��م��ي��م ألرم��اح ب��ع��ًدا
ال��ع��روق ع��زي��ز ف��رع ف��ي وج��ل��ن ال��ث��رى ك��ري��م أص��ل ف��ي ق��رع��ن
ال��وس��وق4 م��الء ال��ط��ع��ن م��ن ع��ي��ًرا ي��ت��ق��ي ال ح��ي��ث م��ن ل��ه ح��دوا
ال��م��ض��ي��ق ف��ي ل��ه ال��س��ي��ف وق��ف ل��و ن��ه��ج��ه ع��ن ب��ال��راج��ع ك��ان م��ا
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يقول: إذا توجع أعنف الرشيف توجع وفيها

ال��ط��ل��ي��ق5 أن��ت ال��ق��دو ح��ل��ق ف��ي أن��ن��ي ل��و ل��ل��ن��ف��س ه��وى ك��ان
ال��رف��ي��ق6 وأن��ت ال��ع��ض��ب س��ل��م م��ا ال��ردى ط��رق ب��ال��ه��ائ��ب ك��ن��ت م��ا
ب��ال��ع��ن��ي��ق7 م��ش��ع��ل��ة وغ��ى خ��ي��ل ال��ن��ق��ا ب��ذات ب��ال��الق��ي أن��ا م��ا
ب��ال��ع��ل��ي��ق م��اط��ل��ه��ا ال��روي ع��ن س��ل��ت ف��ل��م��ا ال��م��اء م��اط��ل��ه��ا
ون��وق8 ج��م��اًال ب��خ��ف��ان ي��ح��دو رم��ح��ه ع��ارًض��ا ل��ي��ل��ى اب��ن وّل��ى
ال��ح��ل��وق ف��ي س��ائ��غ��ة س��ل��س��ال��ة م��ض��غ��ة غ��دا ال��ض��ي��م إذا ي��أب��ى
ع��م��ي��ق9 ب��ج��ال ال��س��ج��ل خ��ض��خ��ض ق��د غ��رة ل��ه ي��رج��و م��ن ي��روح
ال��ع��ن��ي��ق ح��م��ق ب��ع��دك أغ��رب��ة ب��ع��ق��ب��ان��ه10 ال��ح��ي اس��ت��ب��دل
ال��ف��ن��ي��ق12 ذاك ق��رق��ار ان��ط��وى ل��م��ا ب��أذن��اب��ه��ا11 ال��ش��ول خ��اط��رت
روق13 غ��اب م��ذ ال��ح��ي وج��وه وال م��ث��ل��ه ع��ن ب��ال��ض��اح��ك ال��ح��يُّ م��ا
ال��ب��روق ص��ن��اع ب��ال��ق��ط��ر خ��رق��اء ح��ن��ان��ة14 ق��ب��رك أغ��ف��ل��ت ال
رق��ي��ق ون��س��ي��م ص��ف��ي��ق ظ��ل ب��ه��ا ت��م��س��ي األرض أغ��ب وال

قوله: فيها ما أرق الوعر، املسلك هذا سلكت أخرى قصيدة وهناك

ال��غ��واص ل��ؤل��ؤة ع��ل��ى ض��مَّ وال��دع��اص15 ال��ق��ور ب��ي��ن ق��ب��ر ي��ا
اغ��ت��ص��اص��ي ف��غ��دا س��ي��اغ��ي ك��ان ال��م��ع��ت��اص ق��ائ��د ل��ي��ل��ى اب��ن ق��اد
ق��ص��اص م��ن ال��ده��ر ل��ج��روح ه��ل ال��ح��راص ع��ل��ى ال��ي��أس أث��ق��ل م��ا
ع��اص��ي وه��و ال��رأس ي��ط��ي��ع وق��د ال��ص��ي��اص��ي16 م��ن ال��ع��ال��ي ي��ن��زل ق��د

يقول: كأن السمح بالشعر ليىل ابن ويبكي الوعورة، هذه سيرتك الرشيف ولكن

ل��ج��اج��ا إال دم��ع��ه��ا وي��أب��ى ل��ي��ل��ى اب��ن ع��ن ال��م��ق��ل��ت��ي��ن أداري
أج��اج��ا أو م��ع��ي��نً��ا ب��ه ت��ج��ي��ش ب��اق17 األي��ام ع��ل��ى ث��ب��ط ل��ه��ا
وأدالج��ا ب��ك��وًرا ي��خ��ض��خ��ض��ه��ا م��س��ت��م��ي��ح19 رك��ي��ة18 ب��ه��ا ك��أن
م��ع��اج��ا ل��ه م��ل��ك��ت م��ا ع��ن��ان م��ن��ه��ا وذاك ع��ن��ه ال��ن��ف��س أذود
ال��ع��الج��ا غ��ل��ب ل��ه ط��ب��وا إذا ج��رح ال��ي��وم ب��ع��د ال��ع��ي��ن ك��أن
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ه��اج��ا ث��م وادع ال��داء م��ط��ال دم��ًع��ا وت��ف��ي��ض ال��ق��ذى ع��ل��ى ت��ج��م
ف��اج��ا ال��ح��دث��ان م��ن رزء إذا ع��م��رو ال��ف��رس��ان ك��ف��ارس وأي��ن
خ��راج��ا وآخ��ره��م ه��ول ع��ل��ى ول��وًج��ا أول��ه��م ك��ان ب��ح��ق
ان��زع��اج��ا ب��ه ال��ج��ب��ان ق��ل��ب ط��ف��ا م��ن��ه ال��ق��ل��ب ح��ص��اة رس��ب��ت إذا

يقول: إذ العرب قيادة إليه كانت الرجل ذلك أن يحدثنا وهو

س��ي��اج��ا غ��ارب��ه��ا ب��ي��ن وي��ض��رب ت��ن��اغ��ت إذا ال��ع��ري��ب20 ي��زع ف��م��ن
ال��ه��ي��اج��ا ح��ف��ائ��ظ��ه��ا ب��ل��غ��ت وق��د ت��ن��اس ع��ل��ى ال��ح��ل��وم وي��ذك��ره��ا
ال��ح��ج��اج��ا ل��ه أن ال��ق��وم ي��ق��ر ح��ت��ى األرح��ام ع��ن ي��ح��اج��ج��ه��ا21

فيقول: االلتياع بأقباس القصيدة يختم ثم

وع��اج��ا ط��رب ع��ن ال��رك��ب أع��اج غ��رام ذو ق��ب��رك ح��ق أق��اض
م��زاج��ا ي��ج��ع��ل��ه ال��ع��ي��ن وم��اء ص��رًف��ا ال��ق��ل��ب م��اء ع��ل��ي��ك ي��ري��ق
ال��ح��ج��اج��ا22 وأس��ك��ن��ك م��ن��ه��ا خ��ال ع��ي��ن��ي إن��س��ان ال��ُم��ن��ى ب��ل��غ ول��و

كل به الحزن ذهب حتى ليىل ابن عىل التفجع يف ويعيد يبدئ الرشيف زال وما
يقول: إذ األمثال، قليلة بقصيدة ذكره فخلد مذهب،

ك��ري��م ل��ح��م ع��ل��ى ع��ك��ف��ت ل��ق��د ل��ي��ل��ى اب��ن ث��وى ي��وم ال��ط��ي��ر ل��ع��م��ر
ل��ئ��ي��م ع��رق ف��ي ي��ج��ر ل��م دًم��ا م��ن��ه ل��ي��ردن ال��ع��دا ق��ن��ا وإن
ال��ك��ل��ي��م23 ال��ل��ب��د ذي األج��م��ي ع��ن ع��دًوا م��ن��ه ي��ص��در ال��رم��ح ك��أن
س��ل��ي��م ع��رض ع��ل��ى ل��م��ج��م��وع ل��ي��ل��ى اب��ن ي��ا ث��وب��ك إن وأق��س��م
ال��ع��دي��م24 ي��د ال��وج��ود ب��ع��د ب��ه��ا ت��م��ت��ع ل��م ك��ال��وذي��ل��ة رزئ��ت��ك
ت��م��ي��م25 ف��ي ال��ذواب��ل خ��م��اش��ات ي��ق��ظ��ى األض��غ��ان وت��ت��رك ت��ن��ام
ال��ك��ل��وم آث��ار ي��دي��ه ذح��ول أذك��رت��ه��م ال��م��الب��س ن��زع��وا إذا
وال��غ��ري��م ال��م��ط��ال��ب ع��ن��ت ع��ل��ى ص��ب��ًرا أع��د ال��دي��ون م��ط��ل وم��ن
أدي��م��ي ف��ي ال��ن��وائ��ب وأوع��ب��ت ال��ل��ي��ال��ي ب��م��ص��رع��ه ل��ي ت��داع��ت
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ال��رج��ي��م26 ال��غ��رض ف��ي ال��ن��ب��ل ق��راع ج��ن��ان��ي ف��ي ال��ق��وارع وت��ق��ت��رع
ال��ق��روم27 أع��ن��اق ي��ق��ص��ن وه��ن أن��ف��ي ح��ج��از ح��ط��م��ن أن أأج��زع
ال��ت��م��ي��م��ي ب��ق��ارع��ة ال��ج��ل��ى ي��د رم��ت��ن��ي وق��د أراع ال ل��ي وم��ا
ال��ق��دي��م29 ل��ل��وط��ن ال��ع��ود ح��ن��ي��ن ض��م��ار28 وال��ل��ق��ي��ا إل��ي��ه أح��نُّ
وال��ه��م��وم ل��ل��ب��الب��ل م��ط��اال أم��س��ي أي��ن وأع��ل��م وأن��ش��ده
ب��غ��وم31 ج��ازي��ة وج��دان وم��ا ط��اله��ا30 ن��ش��دت ال��ق��را ك��أدم��اء
وال��ش��م��ي��م32 ب��ال��م��ق��ص��ة إل��ي��ه وج��ًدا ت��ع��ود ث��م ال��ي��أس ت��ط��ي��ع
ال��س��ل��ي��م33 ع��ل��ى غ��ّب ال��داء ع��داد ش��يء ك��ل ب��ذك��رك ي��ع��ارض��ن��ي
وال��غ��م��ي��م رام��ة ب��ي��ن ط��ع��انً��ا ل��ي��ل��ى اب��ن ب��ع��د ت��رى ه��ل أج��دك
ع��ق��ي��م ب��ط��ن ع��ل��ى إذن أح��ل��ت ل��ي��ل��ى؟ ك��اب��ن ل��ل��ح��واض��ن أأرج��و

البيداء. ملك يراه كان فكأنه أسفاره، يف ضجر كلما ليىل ابن يذكر الرشيف وكان

السادة أيها

هو يهمني الذي وإنما الرشيف، وفاء عىل النص هو املقام هذا يف يهمني الذي ليس
الدنيا جعلت التي هي الرشيف صدر يف تتفجر كانت التي فالشاعرية الوفاء، ذلك تعليل
الحنني أسباب يتكلف من الشعراء من كان فإذا واألشجان، لألطراب منادح عينيه أمام
من يجد الريض فإن الخريف، يف األوراق لسقوط يتوجع أو الشمس، لغروب فيتفجع

تغيض. وال تنضب، ال للحزن ينابيع الوجدانية نوائبه
وصف جعلوا الذين هم والشعراء محبوب، ولكنه أسود، طيف السادة أيها والحزن
بعض يتوهم كما سلبية صفة دائًما يكون ال والحزن اإلنسانية، الرشائع من الحزن
حق يحزن وال الروح، وسالمة القلب، عافية عىل دليًال يكون يسمو حني فهو الناس،

األصحاء. إال الحزن
أننا عىل الدليل وهو نفقد، بما شعورنا قوة عىل الشاهد هو العنيف الحزن إن
واملعقول. املحسوس عالم يف أرواحنا تصطفي ما لكل الخلود فنطلب العظائم، نحاول
يصل كان وإنما ال، بالصمت، يلوذ ثم واحدة، مرة أحبابه يبكي الرشيف كان وما
طوله عىل الحج فطريق امللموس، الوجود غري منهم يفقد فال والحنني؛ بالذكرى أحبابه
ظهور ولعل واألموات، األحياء عوالم من كثرية أمًما للرشيف يمثل كان العهود تلك يف
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من يفيضان والرتح والفرح البكاء، الفتى ذلك من شاعرية أقوى فتى تعرف لم الخيل
تعلمون. لو واحد، ينبوع

موتاهم يبكي أن الرشيف يسألون كانوا الناس أن عليه وقفت ما عجائب ومن
مالك.34 قرب كلها الحزين عند والدنيا الشجي، يبعث والشجي فيجيب،
فيقول: يعنيه ال ميت بكاء الرشيف يسأل أن العجيب من أليس

ي��ق��ي��ن ال��م��ري��ب ال��ش��ك ب��ه��ا ي��زي��ل ج��ل��ي��ة ي��ق��ول ف��ي��م��ا م��خ��ب��ر أال
ي��ك��ون ك��ي��ف ال��غ��ب��راء ن��زل وم��ن ح��ال��ه ك��ي��ف غ��ائ��ب ع��ن أس��ائ��ل��ه
وأل��ي��ن ض��رائ��ه ع��ل��ى أرق أن��ن��ي زم��ان��ي م��ن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا
أن��ي��ن ال��رن��ي��ن ب��ع��د م��ن ف��أع��ق��ب ل��ه��ا ش��وى ال ب��ال��ت��ي رم��ان��ي أن إل��ى
ق��ري��ن ع��ن��ه ب��ان ق��ري��ن ووج��د ب��ع��ت��رة35 ال��م��ج��ه��ش��ي��ن أح��ق وإن
ي��م��ي��ن ب��ال��م��ن��ون ف��ارق��ت��ه��ا إذا وح��ي��دة ال��ش��م��ال ال��م��رء ت��ن��ف��ع وم��ا
ح��ي��ن36 ل��ق��اؤك ي��ق��در ول��م وح��ان ن��ظ��رة م��ن��ك أن��ل ل��م ع��ام ت��ج��رم
أب��ي��ن37 أك��اد م��ا ح��ت��ى ف��أب��ل��س ج��دي��ده ط��واك ق��د ب��ق��ب��ر أم��ر
ش��ؤون ال��غ��زي��ر ب��ال��دم��ع وت��رف��ضُّ أض��ال��ع األل��ي��م ب��ال��وج��د وت��ن��ف��ضُّ

كانت وهل املستأَجرة، كالنائحة القصيدة هذه يف الرشيف يكون أن األدب ومعاذ
فهي الرتاب، يف ودائعها تبكي إنها عليه؟ للبكاء دعيت من ا حقٍّ تعني املستأجرة النائحة

الفؤاد. مفطورة ثكىل نائحة
فيها تجلَّت التي املواقف بعض نتذكر حني الرشيف وفاء من املروءة جانب ويظهر
األسباب، لبعض عليه الجمهور يتألب أن بغداد عظماء من لرجل اتفق فقد شجاعته،
عواقب وأشياعه أصدقاؤه خاف مات فلما واألشياع، األصدقاء من كثري الرجل لذلك وكان
البشع الحادث هذا ويف الرشيف، منهم ثالثة غري جنازته يف يمِش فلم عليه، التفجع

يقول:

ال��ده��ر س��م��ع ل��و ع��ات��ب��ت وق��د م��ط��ال ال��ردى دف��ع ل��و م��اط��ل��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ال��ق��ب��ر ل��ه��ا ي��ق��ال دار إل��ى ح��ب��ي��بً��ا م��ش��ي��ع غ��اٍد أن��ت ي��وم ك��ل أف��ي
األج��ر ع��ظ��م ل��ق��د أج��ر ال��ث��رى وراء ت��ارك أن��ا م��ا ك��ل ف��ي ل��ي ك��ان ل��ئ��ن
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ال��ق��ط��ر ب��ك ال��ش��ام��ت��ي��ن ه��ام ب��ل وال وال��ن��وى ال��ب��ع��د ع��ل��ى ب��ك��ر أب��ا س��ق��ي��ت
ك��ث��ر ق��ب��ل��ه��ا م��ن األدن��ون وإخ��وان��ك ال��ث��رى إل��ى ال��ت��اب��ع��ي��ك أق��ل م��ا أخ��ي
ال��ن��ك��ر ق��ب��ل��ه ي��ت��ق��ي ح��ت��ى ع��رف وال خ��ل��ي��ق��ة م��ن��ك ال��ن��ك��راء ك��ان��ت ل��ق��د
ال��س��ف��ر ه��م وال��ب��واق��ي وح��ط��وا أراح��وا األل��ى ه��م م��ن��ا ال��م��اض��ون إن��م��ا أال
ال��ب��در38 وج��ب أو ال��ش��م��س ق��رن م��ال ك��م��ا ذاه��ب وه��و أب��ص��ارن��ا ت��ت��ب��ع��ه
أث��ر وال ل��ل��ق��اء ع��ي��ن ي��ب��ق ول��م ال��ردى ب��ك ف��ات ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك

ملرتبة مقاماتهم وال مواهبهم، ترفعهم لم أصدقاء عىل الرشيف جزع الباب هذا ومن
يف وكانوا معارف، الرشيف صدر يف كانوا ناس وهم الديوان، يف أسمائهم عىل النص
من وهل الشعراء، غري أقدارهم يعرف ال املجهولون األصدقاء وهؤالء نكرات، زمانهم
من أليس الصيت؟ وبعد بالشهرة ظفروا ملن إال يفتح فال الصداقة باب يغلق أن العدل

كلبي؟! هو الفراق يوم ودعوني من أخلص إن يقول: أن الشاعر حق
وهل املشهورين؟ لغري املودة معاني نهب فال بها نعتصم التي الغطرسة هذه وما

والحنني؟ الشوق لواعج عليهم نقف حتى نعرف من أصدق املشهورون كان
والسياسية، واألدبية املعاشية امليادين يف التفوق أسباب الطبيعة حرمته رجل كم

يبني! ال ولسانًا يشعر، قلبًا وهبته ثم
حنان! وقلب تواقة، بنفس عليك يقبل الشأن صغري الذكر خامل رجل كم

والفتوة القوة من بأرواح زوجها تمد ثم البيت، شؤون غري تعرف ال أمية امرأة كم
السوربون! يف املتخرجات مثلها عىل تقدر ال

يرجع حني إال يصادق ال العالم والرجل العرفان، منابع غري منابع لها الصداقة إن
الحساس. اإلنسان فطرة األوىل، الفطرة إىل

أسمائهم بذكر االجتماعي مقامه يسمح لم ناًسا يرثي رأيتموه إن الرشيف تلوموا فال
الرجال. كرام عن إال تصدر ال فطرية وثبة فتلك الديوان، يف

من رجًال أو أمية، بني من رجًال يرثي وهو وقفاته من ألرشف كهذه وقفات وإن
بكاء أما اإلعالن، وحب األثرة، من لونًا الخصوم من العادلني بكاء يف ألن العباس؛ بني

األمني. واإلحساس الصادق، الطبع من فيض فهو املجهولني املغمورين
يوهم دائًما فهو التماثيل، ينحت الذي الفنان مثل الباب هذا يف الرشيف ومثل
حني الناس يخدع هو مجهول، رجل أو مجهولة، المرأة تمثاًال يضع أنه الجمهور
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إىل ينظر ال إنه لقال يفصح أن له أبيح ولو املعاني، تمثيل بغري يهتم ال أنه يوهمهم
الكنوز. دفائن من ضمريه يف ما بعض هي صورة يستوحي وإنما النموذج،

بالنشو املسيو صحبت فقد املثالني، عارشت ما لطول املعنى هذا إىل اهتديت وقد
فأدركت النموذج، يف تكن لم شمائل التمثال يف أن عندي وصح العارية، تمثال يضع وهو

العيان. عالم يف به فتن كان ما تذكر عىل النموذج يستعني املثال أن
يرشع أيًضا وهو املجهولني، أصدقاءه يبكي وهو األخوة معناني يجسم فالرشيف
اصطفاهم من إال مثله يملك ال جوهر الرجل ذلك صدر يف وللشعر الوفاء، مذاهب للناس

الوجود. حقائق عن للتعبري هللا

السادة أيها

صدوركم تضق فال وأغاليط، أوهام من املجتمع آداب يف بما التذكري عن غنى يف إنكم
السخني، الدمع شآبيب قبورهم عىل سكب الذين من فريق أسماء الرشيف يطوي حني
القديم يف والنحاتني الرسامني بمصانع شبيًها شعره ديوان تتمثلوا أن أرجوكم وإنما
مثل فنان أو راسم، أحمد مثل فنان يعنيهم الذين من هللا إال يعلم فليس والحديث،
قصائد يفتتح وهو البحرتي يعنيهم كان الذين من هللا إال يعلم ال كما سعيد، محمود

بالنسيب. املديح
وقد األدالء، من األيقاظ غري مجاهلها يعرف ال الشجراء، كالغابة الشاعر قلب إن
وإني بغداد، يف عرفته صديق أقدم ألنه الرشيف؛ اسمه الذي الشاعر قلب عىل دللتكم
هذه كتمان عىل تعاهدنا أننا أذكر فما عليه، نممت يراني حني يعذرني أن ألرجو

األحاسيس.
قصيدة: من قال املغمورين، بكاء يف شعره من شواهد وإليكم

ل��ق��اء ل��ل��وداع آم��ل ك��ن��ت ل��و ظ��اع��نً��ا ي��وم ك��ل أودع ل��ي م��ا
األح��ش��اء اس��ت��ودع��ت��ه ف��ك��أن��ن��ي ل��ع��ه��ده أك��ون م��ا أذك��ر وأروح
م��الء وال��خ��ط��وب ال��ن��وائ��ب أي��دي ب��ه رج��ع��ت وق��د م��ن��ه ي��دي ف��رغ��ت
ال��داء أداوي ف��ال ي��م��ض داء ب��ك��م أل��ق��ى ك��م األدن��ي��ن أح��ب��اب��ي
أح��ي��اء ف��ث��ك��ل��ت��ه��م ج��رب��ت��ه��م وغ��ي��رك��م ال��م��م��ات إخ��اءك��م أح��ي��ا
أع��ض��اء ف��دف��ن��ت��ه ف��رق��ت��ه ف��إن��ن��ي أص��ي��ب ج��س��دي ي��ك��ن إال
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ثانية: قصيدة من وقال

ن��ك��س39 وال ال��ح��ن��ان رع��دي��د غ��ي��ر م��ض��ى ل��س��ب��ي��ل��ه م��ض��ى ق��ال��وا وق��د أق��ول
ال��ش��م��س م��ط��ل��ع م��ن ال��ض��وء ورد ع��ل��ي��ك س��واده زاد ال��ل��ي��ل ح��داد ك��أن
ي��ن��س��ى م��ا ل��ي��وم��ك ي��الق��ي��ن��ي ف��ل��ي��س ق��دره رزئ��ك دون رزء ك��ل أرى

طّي يف السبب نعرف وال شخصية، له كانت رجل يف وهي ثالثة، قصيدة من وقال
الناس: عن اسمه

ب��ال��ي ع��ل��ى ي��خ��ط��ر ل��م ي��وم��ك وم��ث��ل ال��س��ال��ي ب��ه ي��س��ل��و م��ا ي��وم��ك ب��ع��د م��ا
وب��ل��ب��ال ه��م ج��وى م��ن ق��وارع ج��ان��ب��ه ه��اض ف��ؤاد ي��س��ل��و وك��ي��ف
ال��غ��ال��ي ي��رج��ع إل��ي��ه��ا ال��غ��ل��ّو ب��ع��د م��ن��زل��ة ال��ص��ب��ر ف��إن ص��ب��ًرا ق��ل��ب ي��ا
ح��ال��ي م��ن األي��ام ع��ل��ى ي��ن��ق��ص��ان م��ا ع��ل��ى ي��زي��د ع��م��ري م��ن ال��ج��دي��دي��ن ن��ق��ص
آلم��ال��ي ب��ع��ًدا ف��ي��ا ال��رج��ال م��ن آم��ل��ه األي��ام ف��ي ك��ن��ت ال��ذي م��ض��ى
أش��غ��ال��ي ال��وج��د ط��ول زاد ي��دي م��ن��ه ف��رغ��ت ف��م��ذ ال��دن��ي��ا م��ن ش��غ��ل��ي ك��ان ق��د
أذي��ال��ي ف��ض��ل ع��ن��ه أس��ح��ب ورح��ت م��درج��ة ال��ري��ح ل��ذي��ول ت��رك��ت��ه
ب��ال��ي م��ن وال��س��ل��وان ال��ص��ب��ر أن��زع أو ك��م��ًدا ب��ه أل��ح��ق ل��م ال��ي��وم ب��ال��ي م��ا

السادة أيها

وهو الجوانب، أغرب وهذا النساء، بكاء هو الرشيف عند الوفاء غرائب من جانب هناك
كان فقد الرشيف، عند هذا نشأ كيف بالضبط نعرف وال ودرس، تأمل إىل يحتاج
األمهات وبكاء املعشوقات، غري النساء من يبكي ال أن العربية التقاليد يف املألوف من
خمسني من واحًدا يساوي ال فقد قليل، العرب شعر يف ولكنه النبل، من باب والحالئل
يف الناس تعزية من يكثر أن الريض للرشيف اتفق فكيف الرثاء، يف قيل ما أحصينا إذا

وأخواتهم؟ وبناتهم، أمهاتهم،
(ابن كان الريض الرشيف أن هو واحد، تعليل غري عندي لها ليس الظاهرة هذه إن

األطفال. من ألمهاتهم يغضبون من يداعبون حني املرصيون يعرب كما أمه)
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التي الرءوم أمه رعاية يف وهو مضت الرشيف حياة يف البؤس أيام أن نعرف ونحن
واالحتياج. العوز ذل أخاه وتقي لتقيه، وحليها أمالكها، باعت

من العرب كتاب بني ويندر العربية، اللغة يف فضلها يؤرخ من تجد لم الرءوم واألم
يقبل من شعرائهم يف كان وإن حليلتي، وأخربتني أختي، وأنبأتني أمي، حدثتني يقول:

املالح! أقدام يف النعال
فذلك البنات بغض من والهنود العرب عن أثر فيما القول أطيل أن أريد وما
بأنه أجزم وأنا الرشيف، نزعات من النبيلة النزعة هذه عند أقف أن أريد وإنما معروف،
يوم العجاف السنني يف الحياة مكاره وقته التي األم تلك أمه، صورة يف املرأة يرى كان

االعتقال. غياهب أبوه أودع
والبنات واألخوات، األمهات، يمجدون من إىل تحتاج كانت العربية اللغة أن والحق
يدركها ال والتضحية العطف من عنارص املرأة فإن األجنبية، اللغات يف وقع ما نحو عىل

التوفيق. كل الناحية هذه يف وفق قد الرشيف وصاحبنا األلباب، ذوو إال
موتها يجعل فهو النبيل، املذهب هذا قيمة يفهم كان بأنه يشهد ألمه الرشيف ورثاء

يقول: إذ األعداء؛ لشماتة بابًا

ب��ردائ��ي م��ت��ج��م��ًال وس��ت��رت��ه��ا ب��أن��ام��ل��ي م��وه��ت��ه��ا ع��ب��رة ك��م
أع��دائ��ي اش��ت��ف��ى ل��ق��د ب��ت��م��ل��م��ل��ي درى ول��و ل��ل��ع��دّو ال��ت��ج��ل��د أب��دي

النساء. لكرائم تمجيد أعظم هو الشماتة إىل باب األم موت بأن والترصيح
فيقول: وتواسيه، عليه وتنفق النوائب، تقيه كانت أمه بأن يرصح وهو

دع��اء ب��أي أم ال��ن��وائ��ب ص��رف وأت��ق��ي أس��ت��ج��ّن ك��ف ف��ب��أي
األدواء41 م��ن ل��ي ال��م��ع��ل��ل وم��ن ي��دي40 ض��اق��ت إذا ل��ي ال��م��م��ّول وم��ن
األس��واء42 م��ن ل��ي ال��م��وق��ى ك��ان ن��ك��ب��ة س��اورت��ن��ي إن ال��ذي وم��ن
وب��ق��ائ��ي ف��ن��اؤه��ا ال��زم��ان أب��د ت��ج��دد ط��ول ي��زدادان رزءان
ورائ��ي ت��ك��ون أن وت��ش��ف��ق ي��وم��ي أم��ام��ه��ا ي��ك��ون أن آم��ل ك��ن��ت ق��د

يقول: أن إىل
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ن��دائ��ي ال��ت��راب ي��س��م��ع��ك ك��ان أو رس��ائ��ل��ي43 ال��ص��ف��ي��ح ي��ب��ل��غ��ك ك��ان ل��و
ووف��ائ��ي رع��اي��ت��ي ح��س��ن وع��ل��م��ت وت��ف��ج��ع��ي ت��أوه��ي ط��ول ل��س��م��ع��ت
أح��ش��ائ��ي ف��ي ع��ل��ي��ك ال��غ��ل��ي��ل رك��ض م��س��ب��بً��ا ح��ش��اك ف��ي ارت��ك��اض��ي ك��ان

يرى فهو الحقائق، يفهم شاعر إال بها يرصح ال حسية صورة يتضمن البيت وهذا
األداء. واجب دينًا أمه بطن يف حياته

بنت، بعد ماتت بنت يف الناس بعض يعزي أن اإلنساني الشاعر لهذا صح وكذلك
طويل: قصيد من فيقول

ال��ج��ل��ل44 ال��ح��ادث ب��ق��در ال��ب��ك��اء إن ع��ج��ب ف��ال ت��ح��زن وإن ال��ع��زاء ه��ذا

ما الرءوم؟ أمه عن الرشيف تلقاه فيما العاطفة هذه أسباب نحرص بالنا ما ولكن
النساء؟ كرائم إىل التعرف من إليه أوحيت املعاني هذه تكون أن افرتاض من يمنع الذي
رشيفة مودات من حيواتهم تخلو ال الرجال أرشاف بأن الترصيح من يمنع الذي ما
األعمام بنات يف بأن القول من يمنع الذي ما املصونات؟ العقائل لبعض يضمرونها نبيلة
بأن القول من يمنع الذي ما بل الحياة؟ هجري يف بها نلوذ العطف من ظالًال واألخوال

الفردوس؟ أرواح بها نتنسم الرفق من نفحات األجنبيات بعض يف
تحوطها شبهات إال بالنساء صالتنا تكون ال أن الطالع سوء علينا قىض وهل

شبهات؟
النبيل فللرجل الرجال، من الكرام بأخيلة تطيف أن ينبغي ال السود املعاني تلك إن
النساء، أرشاف من يعرف ملن الصادقة املودة بشواغل وذهنه قلبه يشغل أن يف الحق كل
عن جبنوا وإن الزمان قديم من الناس عرفه والقلوب الضمائر أنس من باب وهذا

ينظمون. وما يكتبون فيما به الترصيح
يضمر كان بأنه أجزم وأكاد املعاني، هذه يفهم كان الريض الرشيف وصديقنا
يصادق كان إنه فأقول: ذلك من أبعد إىل وأذهب وبغداد، الكرخ عقائل من لكثري اإلعزاز
رثاء يف يقول أن له صّح كيف فحدثوني ذلك تصدقوا لم فإن البيداء، نساء من كثريًا

الرتاب: غيبها سيدة
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ال��رط��ب ال��غ��ص��ن ف��ي األي��ام ق��ادح رم��ى ب��ع��دم��ا ال��ده��ر آم��ن غ��رس أي ع��ل��ى
وال��خ��ص��ب45 ال��رب��ي��ل��ة ب��أي��ام ق��ري��ب وع��ه��ده ال��غ��ص��ون ت��ذوى أن ق��ب��ل ذوى
ال��ت��رب م��ن ح��ث��وت ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ب��ك��ف��ي أن��ن��ي ع��ش��ت م��ا ل��ل��ق��ل��ب أس��ًف��ا ك��ف��ى
ال��ع��ذب ال��ب��ارد ع��ن رأس��ي ل��ه��ا رف��ع��ت ع��ط��ش��ة ال��ق��ل��ب وف��ي م��ن��ه��ا خ��ط��رة ج��رت
ن��دب ع��ل��ى ن��دب ق��رح ع��ال��ج ول��ل��ق��ل��ب دم ع��ل��ى دم��ًع��ا رّد ل��ج��ف��ن��ي وق��ل��ت
ق��رب أو وردك م��اء م��ن ق��رب46 ع��ل��ى أن��ن��ي ب��ع��دك ال��ن��ف��س ي��ط��ي��ب وم��م��ا
ال��ذن��ب ك��ذا ل��ل��زم��ان ع��ن��دي ذن��ب وال ال��ج��وى ك��ذا ال��ف��ؤاد م��ّس ج��وى ال أال
ق��ل��ب��ي إل��ى ن��ق��ل��ت ع��ي��ن��ي م��ن ك��أن��ك خ��اط��ري م��ن��ك وام��ت��ال ط��رف��ي م��ن��ك خ��ال

مآثر تخليد يف األعمار أفنينا ولو النساء، من الكرائم مودات تسجل كذلك وهللا، إي
نريد. ما بعض بلغنا ملا العقول أرباب عىل وفضلهن الحرائر،

السادة أيها

هذه ختام يف ويكفي الوفاء، غرائب من الرشيف عند ما رشح عن يضيق املقام إن
بعض رثاء يف يقول الذي فهو الحنني؛ رقة من شعره يف ما إىل نشري أن املحارضة

األصدقاء:

ووخ��زا ق��رًع��ا ب��أض��ال��ع��ي ال��ق��ن��ا م��ن ك��أن أم��س��ى
ع��ّزا ال��ع��ي��ن��ي��ن ث��ال��ث ي��ا ب��ل ل��ل��ن��ف��س ث��ان��يً��ا ي��ا
أع��زا47 وم��ا أج��ّل م��ا ـ��ة ال��م��ن��ي��ـ ف��ي��ه ع��ث��ث ع��ض��و

يقول: الذي وهو

ج��م��ادا48 ع��ي��نً��ا وال ب��غ��ل��ت��ه ض��ن��ي��نً��ا ق��ل��بً��ا ي��دع ل��م م��ص��اب��ك
ال��ح��دادا أل��ب��س��ت األي��ام أو ظ��الم ف��ي ب��ع��دك ال��ن��اس ك��أن
أف��ادا49 وم��ا ال��زم��ان أف��ادن��ي ول��ك��ن خ��ل��ت��ه أف��دت وك��ن��ت
ودادا ل��ه ب��ك��ي��ت م��غ��ارس��ه��ا ت��الق��ت ق��رب��ي أب��ك��ه ل��م ف��إن
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األهل: من فقد من عىل التوجع يف يقول الذي وهو

ج��زع وال ص��ب��ر ال ال��ع��ي��ش وغ��ال��ط ط��م��ع وال ي��أس ال ال��ش��ك م��وق��ف ق��ف
ي��ن��خ��دع ال��م��اض��ي��ن ع��ل��ى ق��ل��ب ك��ان إن ب��ه ال��غ��ل��ي��ل ي��ود ال ال��ق��ل��ب وخ��ادع
ط��ل��ع��وا50 ب��ع��دن��ا ال��ث��ن��اي��ا وأي ع��ن��ا س��ل��ك��وا وج��ه��ة أن��ى ب��ص��ح��ب��ي س��ائ��ل
وم��س��ت��م��ع ال��دن��ي��ا ع��ن أن��ي��ق م��رأى وس��اك��ن��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ن ف��غ��اب غ��اب��وا
ج��رع��وا51 ال��ت��ي ال��ك��أس ف��ض��ل��ة ل��ي ت��دوف دائ��ب��ة األي��ام وي��د أب��ك��ي��ه��م
ن��زع��وا أو ال��ي��وم ق��ب��ي��ل إل��ي��ه ج��روا أم��د إل��ى م��ج��ر أن��ن��ي أم��ت��ري ال
ط��م��ع ف��ي��ه��م ل��ي وال م��اض إل��ّي ل��ه��م ي��ع��ود أن أرج��ي ال أع��ت��اده��م
ف��ارت��ج��ع��وا ل��ألي��ام ع��واري52 ك��ان��وا ن��ف��ر ع��ل��ى أح��ش��ائ��ي ت��وه��ج ف��م��ا
ف��ج��ع��وا وال ي��وًم��ا أن��ف��س��ه��م ب��م��ث��ل ف��ج��ع��وا م��ا ال��م��ج��د ل��ب��اب م��ن ذوائ��ب
… … … … … … … …
ول��ع53 ش��ي��ق إل��ي��ك��م ال��ض��م��ي��ر أن ب��ك��م ال��دي��ار ن��أي ع��ل��ى ت��ع��ل��م��ون ه��ل
دف��ع آم��اق��ن��ا وم��ن ال��غ��ل��ي��ل م��ن ش��ع��ل أك��ب��ادن��ا م��ن ال��ده��ر ع��ل��ى ل��ك��م
وال��ض��ل��ع األح��ش��اء ت��ج��م��ج��م��ه��ا ك��ادت وق��د ال��دم��وع ع��ن��ه��ا أف��ص��ح��ت ل��واع��ج
ي��ق��ع54 إذا رزء ع��ل��ى ي��ف��ي��ض غ��ربً��ا ل��ه ت��رك��ت م��ا ح��ت��ى دم��ع��ي أن��زف��ت
ال��ج��زع أع��ج��م ل��م��ا ال��ص��ب��ر وأع��رب ب��ه ف��ع��ذت ص��ب��ري إل��ى اض��ط��ررت ث��م

األحباب يخاطب كما الذاهبني، األحباب يخاطب كان أنه ترون الشواهد هذه ومن
اإلحساس. قوة من فيض وذلك الغائبني،

هوامش

ملساء. درع كتاب: وزن عىل دالص (1)
وأنوائها ومساقطها، بأسمائها يعترب أن وهو زجرها، وعافها: الطري تعيف (2)

يتشاءم. أو فيتسعد
املنية. الالم: وضم العني بفتح العلوق (3)
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السادة أيها

القدماء كان فقد املغرمني، من كان الريض الرشيف أن واملغارب املشارق يف شاع لقد
إن إال املتأدب نفس تصقل ال معناه: ما فيقولون الحجازيات، بقصائده األمثال يرضبون
ابن وتشبيهات العتاهية، أبي وزهديات نواس، أبي وخمريات الكميت، هاشميات حفظ

الريض.1 الرشيف وحجازيات البحرتي، ومدائح املعتز،
يف أشعاره وكانت والصبابة، اللوعة بصدق القدماء عند معروًفا كان فالرشيف

املتيمون. يعاقرها كؤوًسا الحب
شعر من املرشق الجانب ذلك عن منرصفون والناس وأجيال أجيال مرت ولكن
الدين رجال من يبق ولم والجمود، التَّزمت أقذاء شابها قد اإلسالمية الحياة ألن الرشيف؛

األحاديث. غرائب عنه تُْروى أو والظرف، الفكاهة أطايب عنه تؤثر من
ولكن الريض، الرشيف عبقرية من الجانب هذا أرشح وأنا بالتهيب ألشعر وإني
واالجتماع. الدين يف واآلراء املذاهب مئات صدرها وسع التي بغداد يف أتكلم أني يشجعني
بني يجمع أن استطاع ملا العراق غري يف عاش لو الريض الرشيف بأن أجزم وأكاد
أساتذة من لرجل تسمح تكن لم العراق غري يف اإلسالمية الجماهري ألن والدين؛ األدب

العيون. وسحر الخدود فتنة يف القول يطيل أن الدينية العلوم
رجال من الظرفاء ألخالق التنكر من ا تامٍّ خلوٍّا خال العراق أن هذا معنى وليس
يف األعمار فناء غري علماؤها يعرف لم التي مرص من وأظرف أرق كان ولكنه ال، الدين،
يحفظ أديب بأنه حاسدوه اتهمه إن العالم هيبة فيها تسقط والتي والتأليف، التدريس

املالح. وصف يف قيل ما بعض
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الحب يف قال ما لسماع وبلده عرصه اتسع وقد ويعشق، يحب الريض الرشيف كان
عىل العراقي املجتمع ألن حديد؛ من قفص يف عواطفه حبس ذلك مع ولكنه والعشق،
منابت يسقي الرشيف فكان واالستحياء، والتوفر التجمل غري ملثله يبيح يكن لم تسامحه
ما نسيتم وهل املجون، أشعار من معارصوه ينظم ما بقراءة الرقيق مزاجه من الظرف

حجاج؟ ابن أشعار بدراسة اهتمامه من إليه أرشنا
عن مسئوًال كان نشأته منذ ولكنه اإلحساس، رقة عىل الريض الرشيف فطر لقد
املجيد؛ الشاعر ذلك وجدانه من أخرج الذي هو االجتماعي السجن وهذا التقاليد، رعاية
ترصفاته يف الحرية مطلق رجًال الرشيف كان فلو االعتالج، بقوة إال ترهف ال املشاعر ألن
دجلة أرواح تنسموا ممن األلوف يشبه ماجنًا يصري أن املمكن من لكان الشخصية
يشدو حنانًا وتًرا منه فأخرجت عنيًفا صهًرا صهرته املجتمع قسوة ولكن والفرات،

فيجيد.
وكان والزهد، والتقشف التنسك عن بالكالم الدنيا يمأل أن يستطيع الرشيف كان
يكون أن يستطيع وكان والدين، اللغة علوم يف النظري منقطع إماًما يكون أن يستطيع
كألوف تافًها شيًخا لكان فطرته عّق لو ولكنه الربكات، اللتماس يمناه تقبل رجًال
إال يبق فلم الرشيف، األزهر أساتذة من يكونوا بأن املخبول الدهر سمح الذين املشايخ
املدفون، الغرام من صدره يف ما بعض فيعلن التسامح بعض فطرته مع يتسامح أن
صالح نفسه يف هو والحب: املجد بني حرب يف الرجل سيظل ذلك؟ يعلن كيف ولكن
يف الهوان إىل به تنزل التي الدقاق النوازع هذه ما ولكن الدولة، أقطاب من يكون ألن
فيهما يشيع كحيلتني لعينني أسريًا املغوار الفارس يصبح أن أيصح الغرامية؟ الحياة
عن تعجز التي العاجية للنحور فريسة الصّوال املحارب يكون أن أيمكن النعاس؟ سحر
القايس القلب فتقرن األضداد بني تجمع التي الطبيعية الصالت هذه ما العقود؟ حمل
يف مختلفني وامرأة رجل بني العشق يتم بأال تقيض التي الغرائب هذه ما الرقيق؟ بالقلب
األوضاع من تنتقم الطبيعة إن باريس؟ شوارع يف نرى كنا ما نحو عىل والطول العرض

يفقهون! ال الناس أكثر ولكّن والتقاليد،
فيقول: الكربياء تزدهيه قد الرشيف إن

م��ن��ي أدن��اه��م��ا وال��س��ي��ف ل��ي ض��ج��ي��ع��ان دون��ه��ا وال��س��ي��ف ال��ح��س��ن��اء ت��ض��اج��ع��ن��ي
ع��ن��ي2 ف��أب��ع��ده��ا ال��م��اض��ي األب��ي��ض أب��ى ل��ح��اج��ة م��ن��ي ال��ب��ي��ض��اء دن��ت إذا
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ال��ج��ف��ن3 ف��ي ل��ي ن��اظ��ر ع��ن��ي ت��ي��ق��ظ ن��اظ��ر إن��س��ان ال��ج��ف��ن ف��ي ل��ي ن��ام وإن
ال��ض��ن م��ن ال��ش��ع��ار دون أغ��ل��غ��ل��ه أل��ف��ت��ه م��م��ا ال��ح��ّي ف��ت��اة أغ��رت
األم��ن ل��ي��ل��ة ض��م��ه ف��ي ع��ذره ف��م��ا ض��م��ه ال��خ��وف ل��ي��ل��ة ه��ب��وه وق��ال��ت

الصدق؟ نفحات من كانت فهل والخيال، املعنى حيث من نفيسة قطعة وهذه
إن سيما وال متكلف، وهو إال الوصل ليلة يف السيف يضاجع ال فالرجل ذلك، أستبعد

أمان. يف بأنه رصح
متجهم، بوجه الجمال يلقى بأنه فيرصح نفسه، ذات عن يفصح أن الصدق إنما

فيقول: رقيق، وقلب

ب��ال��ت��ق��ب��ي��ل ش��ف��ت��ّي إل��ى أوم��ا أن��ه ل��و وددت ك��ف��ي وم��ق��ب��ل
ال��م��م��ل��ول وذل��ة ال��م��ل��ول ك��ب��ر وب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ت��اب ف��ض��ل ج��اذب��ت��ه
م��ح��ل��ول4 ب��ق��رط��ق ال��ج��م��ال ع��ق��د ف��ك��أن��م��ا ن��ط��اق��ه ع��ق��د ول��ح��ظ��ت
ال��م��ط��ل��ول ال��ب��ان��ة غ��ص��ن أع��ط��اف ق��م��ي��ص��ه ف��روج م��ن ي��ن��ف��ض ج��ذالن
ق��ل��ي��ل غ��ي��ر وال��م��ال داره م��ن ب��ع��ي��دة غ��ي��ر وال��دار ب��ه ل��ي م��ن

العشاق) (مدامع كتاب يف النفسية األرسار من إليه تومئ ما رشحنا قطعة وهذه
أن صّح إن والضالل، والهدى والهوى، العقل بني النزاع عىل شاهد وهي سنني، منذ

وإرساف. إثم القلب خوالج عن التعبري يف الصدق
يكون أن يوجب الذي العقل والقلب، العقل بني للنزاع صورة كان الرشيف أن الحق
وحي عند الرجل يكون أن يوجب الذي والقلب املجتمع، ليسود املجتمع عبيد من الرجل

قال: حني النفسية املعضلة هذه عن التعبري يف صدق وقد واإلحساس، الفطرة

زادي وال��ت��ج��ن��ب ه��ج��رك وج��ع��ل��ت ش��ق��ت��ي س��ل��وك إل��ى أط��ل��ت ول��ق��د
ع��ّوادي م��ن ك��ان ط��ي��ف��ك أن ل��و ال��ض��ن��ى م��ن ح��م��ل��ت��ن��ي��ه ب��م��ا أه��ون
واإلن��ج��اد االت��ه��ام ع��ل��ى وق��ًف��ا خ��ل��ف��ت��ه ال��ذي ق��ل��ب��ي ي��ب��ع��دن ال
وس��ادي ع��ل��ّي ن��ب��ا ك��ي��ف ي��در ل��م وس��اده ال��رق��اد غ��م��ر ال��ذي إن
ف��ؤادي ب��ذل ي��ع��ي��رن��ي ع��زي وإن��م��ا ذل��ل��ت ل��م��ا ه��واك ل��وال

الفؤاد؟؟ بذل يعري العز
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وذلة الجاه، عزة بني دائم نزاع يف فهو الرشيف، لحياة املوجزة القصة هي تلكم
يقول: كيف فانظروا الشاهدان هذان يكف لم فإن القلب،

ال��م��ص��دوع ق��ل��ب��ي م��ن ال��ج��وى أل��م اش��ت��ف��ى أم��ا ال��ص��ح��ي��ح ال��ق��ل��ب ص��اح��ب ي��ا
ال��م��ط��ب��وع ش��ي��م��ة ال��ت��ط��ب��ع ف��ض��ح ال��ه��وى ل��ي ت��ت��ك��ل��ف��ن ال ه��ي��ه��ات
ل��وق��وع ت��ع��رض ب��ع��د ف��ن��ج��وت ط��ام��ًع��ا ال��ح��ب��ائ��ل ل��ك ن��ص��ب��ت ق��د ك��م
ال��م��م��ن��وع5 ال��ل��م��ى ذاك ع��ل��ى أس��ًف��ا غ��ل��ت��ي أش��رب ظ��م��آن وت��رك��ت��ن��ي
رب��ي��ع6 ري��اض ف��ي وه��ذا ق��ي��ظ ح��م��ى ف��ي ه��ذا م��ن��ك وط��رف��ي ق��ل��ب��ي
ال��ت��ق��ري��ع وم��ؤل��م ال��م��الم غ��ص��ص ط��ول��ه��ا ف��ي ج��ّرع��ت��ه ل��ي��ل��ة ك��م
ودم��وع��ي ب��ث��غ��ره أض��اء ح��ت��ى ب��ي��ن��ن��ا م��ا وال��دج��ى وي��ب��س��م أب��ك��ي
ال��م��ق��روع س��ن��ي ف��ي وأن��ام��ل��ي ت��ع��ل��ال ال��ت��راب أن��ام��ل��ه ت��ف��ل��ى
ل��ط��ل��وع ي��ع��د ول��م ال��غ��روب ل��ب��س ب��ع��ت��اب��ه اس��ت��خ��ج��ل��ت��ه إذا ق��م��ر
وخ��ض��وع��ي7 ع��ّزه م��ن ل��ع��ج��ب��ت��م��ا وق��ف��ت��م��ا ال��س��رار ي��س��ت��م��ع ح��ي��ث ل��و
ال��م��ل��س��وع ب��ل��ي��ل��ة أب��ي��ت أن��ي ال��ك��رى م��ن ام��ت��ألت إذا ع��ل��ي��ك أه��ون
ض��ل��وع��ي ب��ي��ن ك��ان ق��ل��ب��ك أن ل��و ب��م��ث��ل��ه ال��ص��دود أج��زي��ك ك��ن��ت ق��د

الشيخ ذلك هو ليس األشعار هذه يف والرشيف القلب، فيض من أشعار وهذه
اللغة طالب منها يتزوَّد مكتبة فيها وأقام العلم)، (دار سماها مدرسة أنشأ الذي الجليل

الوجود. أرسار يدركون الذين الشعراء بأعني الدنيا يرى إنسان هو وإنما والدين،

السادة أيها

من ليس غرامياته يف الريض فالرشيف البحث، هذا يف رضوري املعنى هذا عىل النص إن
نحسها ال البغدادية األنفاس أن ذلك وآية البيداء، تالميذ من هو وإنما بغداد، تالميذ
آذانهم تمتعت الذين الشعراء أنفاس عن البعد كل بعيد فهو القليل، النادر يف إال عنده
أن يفهم رجًال كان فقد سهل؛ هذا وتعليل بغداد، ومواكب بغداد، بضجيج وعيونهم
تسمح العهد ذلك يف الناس دنيا تكن ولم والعفاف، التقى بغري يعرف أال عليه املفروض
يقهر كان وإنما والصبابة، الوجد سبيل يف والديني األدبي بمركزه يخاطر أن مثله لرجل
الحرج بهذا شعر قد نفسه وهو املشبوب، الغرام من صدره يف يتوقد بما قهًرا ذلك عىل

األتقياء: أدب عىل بالخروج اتهموه من دفع يف قال حني
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ب��ال��ع��ف��اف ق��ائ��ل��ي��ه��م وأل��ج��م م��دع��ي��ه��م ب��ال��ت��ص��ون وأك��ذب

مذاهب من التخلص يحاول كان الريض الرشيف إن برصاحة: أقول أن وأريد
واملجون، العبث يف أرسفوا كانوا األيام تلك يف الشعراء أكثر ألن التشبيب؛ يف البغداديني
التبذل من الشعراء أولئك ألف عما نسيبه يف يرتفع أن الكرامة موجبات من يرى وكان
الندرة يف إال له يتفق فلم الرقيق، الشعر يهجر كاد حتى التحفظ يف أوغل وقد واإلسفاف،

يقول: أن

إل��ي��ك��ا ذن��ب��ي أظ��ن��ه ـ��ك ع��ل��ي��ـ ق��ل��ق��ي م��ق��ل��ق��ي ي��ا
ي��دي��ك��ا ع��ل��ى أخ��ذت ل��م��ا ـ��ت ج��ن��ي��ـ ف��ل��و ال��ش��ق��ي��ق أن��ت
ن��اظ��ري��ك��ا أق��ذى ف��ك��ي��ف ن��اظ��رّي ث��ال��ث أم��س��ي��ت
ع��ل��ي��ك��ا إال خ��ن��ص��ري ـ��ق��د أع��ـ ل��س��ت أن��ي وك��ف��اك

يقول: أو

ب��اق��ي ال��ل��ي��ل أن ل��و ب��ه��ا ن ال��زم��ا ك��رم ل��ي��ل��ة ي��ا
ات��ف��اق غ��ي��ر ع��ل��ى ج��ار ب��ي��ن��ن��ا ات��ف��اق ك��ان
واش��ت��ي��اق ه��ّم زف��رات م��ن ال��م��ه��ج��ور واس��ت��روح
ل��ل��ب��واق��ي8 ت��زود ب��ل ض��ي ال��م��وا ل��ل��ح��ق��ب ف��اق��ت��ص
ب��ال��ف��راق ت��ؤذن ال��ص��ب��ح ح ري��ا ن��س��م��ت إذا ح��ت��ى
ب��ال��ع��ن��اق ال��ق��الئ��د ـ��م��ي��ت ف��أح��ـ ل��ه��ا ال��س��وار ب��رد

يقول: أو

ال��رواق م��ل��ق��ى وال��ل��ي��ل ج��م��ي��ًع��ا ـ��و ال��ل��ه��ـ إل��ى ح��ش��اه خ��ض��ن��ا م��ق��ام ك��م
ال��ع��ن��اق ت��ح��ت ال��م��دام ب��رغ��م ـ��ف ال��رش��ـ ف��ي ب��ي��ن ال��رض��ا خ��م��ر وم��زج��ن��ا
األف��واق9 ف��ي ال��خ��ط��وب ف��س��ه��ام ب��ب��ي��ن ال��زم��ان م��رم��ى ن��ب��ادر ق��م
ال��ت��الق��ي ي��ك��ون م��ت��ى ي��وًم��ا ـ��ل��م ت��ع��ـ ف��م��ا ال��ف��راق ق��ب��ل واغ��ت��ن��م��ه��ا
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ال��ن��ط��اق ض��م ال��ح��ب ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ج��د ال��و ع��اط��ف ض��م��نً��ا غ��ص��ن��ان ن��ح��ن

فيه، القول سئل معنى يف أنها عىل الديوان نص طويلة قصيدة من األخرية واألبيات
فال املجتمع تقاليد تحبسهم من الشعراء ومن الوصل، ليايل عن الحديث يتهيب فكأنه

التلميح. بطريق إال النفس أهواء عن يتحدثون
غراميات يف بغداد صور عن البحث يف تعبت أني حدثتكم إذا السادة أيها صدقوني

يقول: كأن أطياف، غري أجد فلم الريض، الرشيف

أس��ت��ره ل��ي ش��وًق��ا وه��ت��ك إال ل��ه اع��ت��رض��ت م��ا ل��ظ��ب��ي ال��ف��داء أن��ا
ي��م��ط��ره ال��دم��ع رش��اش م��ن ب��ع��ارض م��الح��ظ��ه10 ت��دم��ي وال��ن��وى الح��ظ��ت��ه
ي��وف��ره دم��ع وم��ن ال��ض��ل��وع ت��ح��ت ي��ك��ت��م��ه ل��ل��وج��د ن��ف��س م��ن ان��ف��ك م��ا
ي��ع��ذره وال��ح��ب ي��ع��ذل��ه وال��ب��ي��ن ب��ه��ا ال��ع��ن��اق ع��ق��د ي��ًدا إل��ّي أه��وى
ف��أذك��ره أن��س��اه ك��ن��ت م��ا ف��ق��ل��ت ف��رق��ت��ن��ا ب��ع��د ه��ذا ت��ذك��ر وق��ال

بغداد. خلفاء أشعر املعتز، بابن تذكر قطعة فهذه
يأرسه حني إال البغدادية اللغة يتكلم يكن لم الريض الرشيف أن السادة أيها والحق

الحزن. أو الغضب
يقول: كأن

أب��ي��ض ط��اه��ي��ه��م وس��رب��ال ق��رة11 ن��ي��ران��ه��م م��واق��د
رض��وا ض��ي��م دار أن��زل��وا وإن أب��وا ل��ل��م��س��اع��ي ح��رك��وا إذا

دميم: مغن وصف يف يقول وكأن

األس��م��اع غ��ن��ائ��ه ع��ن��د وت��ق��يء ب��دا إذا ال��ع��ي��ون ب��م��ن��ظ��ره ت��ق��ذى
واألوج��اع اآلالم ت��ت��ول��د ن��غ��م��ات��ه وم��ن ن��س��ت��ش��ف��ي أب��ذاك
ون��راع ب��وج��ه��ه ن��ه��ال أب��ًدا م��ش��ّوه غ��ن��اء ي��ط��رب��ن��ا ك��ي��ف أم
إس��م��اع12 س��م��اع��ه ك��أن ح��ت��ى ص��وت��ه م��ن ت��ف��اديً��ا ال��وج��وه ن��زوي
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يقول: وكأن

ي��غ��ار ع��رض ع��ل��ى ح��ر أال ل��ئ��ام ق��وم م��ن ل��ل��م��ج��د أي��ا
ح��م��ار ن��ط��ق��وا إذا وأذك��اه��م ج��ب��ان ف��زع��وا إذا ف��أش��ج��ع��ه��م
وال��ن��ف��ار14 م��ن��ه��ا ال��ذي��ن وع��ن��دي ألب��ع��دي��ك��م13 ت��در ل��ب��ون��ك��م
واألوار15 ال��س��واط��ع دواخ��ن��ه��ا وع��ن��دي ن��ارك��م ض��وء ل��غ��ي��ري

لألموات: التحزن يف يقول وكأن

ن��زوع16 إل��ى ن��زاع ب��ع��د ب��رغ��م��ي إث��ره��م ف��ي رج��ع��ت
ال��ن��ج��ي��ع م��ك��ت��وم��ة ع��ش��ت م��ا ب��ق��ل��ب��ي ج��رح��ة ال��ج��وى أب��ق��ى
ق��ري��ع17 ع��ن ال��خ��ط��ب وق��ارع ك��ري��م ع��ن ال��م��وت غ��اب��ن ك��م
ض��ل��وع��ي أس��ت��ذب ول��م دم��ع��ي ع��ل��ي��ه��م أن��ت��زح ف��ل��م ب��ان��وا
ال��دم��وع ف��ارغ إذن إن��ي ل��ألع��ادي ال��دم��ع وأس��ف��ح

ال القول هذا ولكن البيداء، تلميذ كان وإنما بغداد، تلميذ يكن لم الرشيف إن قلت:
يرصخ: كأن العراق، معالم إىل لفتات للرشيف كانت فقد اعتساف، من يخلو

وزرود18 م��رب��خ ال��م��ط��اي��ا ودون ال��ن��ق��ا ب��ذي ال��رف��اق ج��از وق��د أق��ول
ب��ع��ي��د ع��ل��ي��ك م��رم��ى م��ن ل��ي��ه��ن��ك ال��ح��م��ى م��ن ال��ع��راق ق��ل��ب��ي ي��ا أت��ط��ل��ب
ل��ش��دي��د19 ع��ال��ج م��ن ال��ن��ق��ا رم��ال دون��ه ب��ال��ش��يء ال��ن��ف��س ح��دي��ث وإن
وم��ع��ي��د ب��ع��دن��ا م��ن م��ب��دئ ل��ه��ا ال��ه��وى أن��دي��ة ب��غ��داد ف��ي ال��ي��وم ت��رى
وخ��دود أع��ي��ن ال��م��رام��ي رم��ت��ه ح��ش��ا م��ش��ت��ك وم��ن ش��وًق��ا واص��ف ف��م��ن
وق��ود ن��اره��ن م��ن وال دخ��ان ب��الدك��م م��ن ي��ب��ن ل��م ح��ت��ى ت��ل��ف��ّت
ل��ي��زي��د ن��ح��وك��م ال��ل��ي��ال��ي ط��وال ط��رف��ه ب��ع��د م��ن ال��ق��ل��ب ال��ت��ف��ات وإن
ت��ري��د أي��ن ال��ق��ل��ب وق��ال روي��ًدا ال��ه��وى ل��ي ق��ال ال��ب��ي��ن ت��دان��ى ول��م��ا
ع��م��ي��د21 ال��م��زار ق��رب ع��ل��ى وأن��ت وال��ن��وى ال��ب��ع��د ع��ل��ى ت��س��ل��ى20 أن أت��ط��م��ع
أع��ود22 ق��ل��ت ال��رم��ل ج��زع��ن��ا غ��داة م��ش��ت��ه أن��ت م��ا ال��غ��ادون ل��ي ق��ال ول��و
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ل��ج��ل��ي��د23 إن��ن��ي خ��ب��ت وأع��الم وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي وال��وع��س��اء أأص��ب��ر

القلب مشغول كان بأنه وتشهد العراق، إىل الشوق أصدق تمثل القطعة فهذه
العراق. يف بأحبابه

يقول: الذي أيًضا وهو

ال��ح��ب؟ ف��ي األط��ب��اء ي��غ��ن��ي وم��ا س��ق��ام��ي، ل��ي��ن��ظ��روا ال��ع��راق أط��ب��اء ل��ي دع��وا
ال��ع��ذب24 ب��ال��ب��ارد ال��ن��ف��س ذم��اء ورّد وال��ش��ذا ال��ل��دن ال��م��ن��دل ب��ري��ح أش��اروا
ق��ل��ب��ي م��ن ال��ن��واب��ض ج��س��وا ع��ل��م��وا ول��و ض��الل��ة ال��ن��اب��ض��ي��ن ج��س ي��ط��ي��ل��ون

يقول: والذي

ظ��ل��ي��ع25 ال��رج��ال ت��ج��اف��اه ط��ل��ي��ح ك��أن��ه ب��ال��ع��راق ل��ي��ل��ي إن أال
ول��وع ال��ن��ج��وم ب��أع��ج��از م��ع��ن��ي ون��اظ��ري ال��ه��م��وم ي��ع��اط��ي��ن��ي م��ق��ي��م

يقول: والذي

ال��ع��راق��ا ف��ش��ك��رن��ا م��ب��ت��دًه��ا د ال��ودا ح��ب��ان��ا ده��ًرا ال��ل��ه س��ق��ى

بغداد: قباب إىل يتشوف الحج من رجوعه يف يقول والذي

وان��ج��ذاب��ه��ا27 ن��ص��ه��ا ال��م��ط��اي��ا ه��ب��اب ت��ن��اه��ب��وا ل��ش��ع��ث26 ي��أوي أن ال��ل��ه ع��س��ى
والب��ه��ا28 ال��ط��ري��ق أم��اع��ي��ز ح��رار ال��س��رى ع��ل��ل ع��ل��ى ب��أي��دي��ه��ا وج��اس��وا
وق��ب��اب��ه��ا ج��دران��ه��ا رأى م��ا إذا م��ك��ب��ر ك��ل ب��غ��داد ب��ه��ا ف��ي��رم��ي
ج��واب��ه��ا29 م��ن��ه ال��ط��ول ف��ك��ان إل��ي��ه ك��رب��ة ع��ن��د أرس��ل��ت��ه��ا دع��وة ف��ك��م

الهوى مقصور يكن لم ذلك مع ولكنه العراق، وال بغداد ينكر يكن لم فالرشيف
بنارها واكتوى غنمها، صبابات بالبيداء، صبابات له كانت فقد والعراق، بغداد عىل
وربما بالبيداء، والعواطل الحوايل، الظباء ورأى مرات، حج وهو الحج، إىل طريقه يف
يراود وهو أشهر تمّر كانت فقد الرشيف، عبقرية تفتح يف األول السبب هو الحج كان
الشعراء، عىل األسفار هذه فضل نعرف ونحن جواد، رساة أو جمل، ظهر فوق الخيال
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مهاوي الحوارضفوق يف يعيشون ملن وقت كل يف يتيرس ال وهو غناء، إىل يحتاج فالشعر
هموم من فراغ إىل الشعر يحتاج وإنما االجتماعية، واملعضالت السياسية، املشكالت
كيف يدرك لم الرشيف بأن القول يمكن وكذلك الغناء، يعاقر أن الشاعر ليستطيع العقل
األدب ثروة فرأى نظر وقد الصحراء، يف الخيال يسامر وهو إال الشوق اعتالج يكون
للغناء، وقتهم اتسع الذين األعراب أخيلة البدوية، األخيلة أصول من إال تتكون لم العربي
الطريق مسالك جميًعا لها تتسع أن يمكن ال ومنازل ومعالم، مواطن، عن يتحدث فمىض
والحدود، الرسوم تعرف ال وجدانية معركة إىل قلبه يف الحّب تحول وبذلك الحجاز، إىل

وأقباس. أشواظ من القلوب ترى بما تتميز وإنما
ديار إىل يحّن فهو والعادين، الباغني فضول من نجاة املذهب ذلك يف للرشيف وكان
أذهان يف لها كان أسماء يذكر وهو الخيال، طيف استنجدوا إذا إال البغداديون يراها ال
الحالل. السحر من ألوانًا عليها خلعوا كانوا األوائل الشعراء ألن قدسية؛ صور الناس

موسم وكان املكنون، الحسن من طوائف إىل للتعرف فرصة الحج طريق كان
ساحات يف التقت ثم هللا، بالد يف تفرقت الجمال من ألوان إىل للتعرف فرصة الحج
يف الحسن كتاب وكان وإمعان، بعناية الحسن كتاب يطالع صاحبنا فكان الحجيج،
مرصية وسطور شامية، سطور فيه فكانت والخطوط، السطور مختلف الحج موسم
والجاوية، اليمنية، بالحروف كلمات فيه وكانت وأندلسية، مغربية وسطور وتركية،

الجمال. خطوط من الرموز فهم عىل الناس أقدر من الرشيف وكان والهندية،
الحساس. القلب ذلك عىل الخطر يبدأ وهنا

الحسن مواكب يشهد فالذي والحنني، األىس كثري الرشيف كان كيف نعرف هنا من
بغري والقلب العني تزويد يستطيع ال أسابيع غري يدوم ال موسم يف الشعوب مختلف من
مع عفيفة أو فاجرة ليلة يقيض أن الحج ألمري املجتمع طبيعة تسمح وهل الحرسات،

والطواف؟ والرمي، السعي، آداب برشح الوقت مقتول وهو وكيف حسناء؟ امرأة
بحال شبيًها حاله كان فقد الرشيف، صدر أوقدت التي هي املآزق تلك أن الواقع
ما الجمال غرائب من فريى باريس، يف الدويل املعرض فيهما يزور أسبوعني يقيض من

الثياب. طاهر الضمري، آثم وهو يعود ثم والقلوب، األبصار يعيش
شاعرين: غري وعنف بقوة الحج مواسم سجلوا الذين من تعرف ال العربية اللغة إن
الريض، الرشيف أستاذنا والثاني: ذكراه! الحب عطر ربيعة، أبي بن عمر صديقنا األول:

مثواه! هللا نرض
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مواسم من يشاهد حجازيٍّا كان ألنه البال؛ مطمنئ كان فقد ربيعة أبي بن عمر أما
اشتهر كان وألنه هواه، يقع أين يبايل يعد فلم العذار خلع كان وألنه يشاء، ما الحج

الجميل. وجهه بمشاهدة إال الحج تمام يرين ال النساء ظريفات كان حتى بالحب
املسلمني، خليفة عن نائبًا الحج إىل يجيء رجل هو آخر، الريضفإنسان الرشيف أما
عليهم تخفى ال رجال العراق أهل من ومعه املزاح، وال اللهو به يليق ال مسئول رجل هو
بساط فوق املنثور الجمال إىل ينظر فهو يعاديه، أو ينافسه من فيهم ولعل العيون، مآثم
القلوب!! وتفتك العيون، تعّف أن أحيانًا يتفق وقد عفيف، وطرف فاتك، بقلب الحج

السادة أيها

هذه فهم أحاول وأنا سنني قضيت فقد الرشيف، حساب عىل أتفلسف تحسبوني ال
مغارات إىل نزل ولو السكون يعرف يكن لم الرشيف بأن أجزم وأكاد الوجدانية، الدقائق
األحياء، ويصم األموات، يوقظ ضجيًجا والخدود والنحور العيون لذكريات ألن الكهوف؛
إىل العقالء يسوق ما الرخيمة، األصوات من وسمع الوسيمة، الوجوه من رأى قد وهو

املجانني. حظرية
ويلعب؟ يلهو لرجل الشعرية الثروة تلك تتوفر أن يمكن كان وهل

عنفوان يف وهو الحجيج مواكب يف هللا صنع غرائب الرشيف يشهد أن يمكن كان هل
والجمال؟ الصباحة سور من سورة ألف الذكريات لوحة يف يحفظ ال ثم الشباب،

عبث؟ الغرام يف وهل الغرام، يف عابثًا الريض الرشيف يكون أن واألدب الهوى معاذ
ولكنه ممكن، بالحب العبث إن املتوهج؟ بالجمر كاللعب إال بالحب اللعب كان وهل
البيداء يجاور ومن البيداء، فألهل بالبيداء، يمّر أو بالبيداء، يعيش رجل عىل مستحيل
ال ثم العراق، يف إنسان يعيش كيف ألعجب وإني الظباء، عيون من وأفتك أسحر عيون

حني؟ كل ويف مكان، كل يف املها عيون يرى وهو يعشق
كانت املجتمع سياسة ألن هواه؛ مرجع العراق يجعل أن عليه صعب الرشيف ولكن
مرص، من سهام صدره يف فكان الهوى، شعوبي ذاته يف كان الرجل وألن ذلك، ترفض
املمزق للفؤاد صورة كان والعراق، وفارس، والهند، واملغرب، واليمن، والحجاز، والشام،

العيون. سهام تعاورته الذي

286



الريض الرشيف غراميات

السادة أيها

الترصيح أحاول الوصول، إليه يصعب أمًرا أحاول فأنا والدوران، اللف هذا يف تلوموني ال
أرصح أن أريد مسميات، ذهنه يف لها تكن لم الرشيف شعر يف وردت التي األسماء بأن

قال: حني الرمزية املذاهب يسلك كان بأنه

ال��ج��ف��ون��ا رم��ن وم��ا دًم��ا أرق��ن س��ي��وف ظ��ب��ا ك��ال��ع��ي��ون ن��ر ول��م
دي��ون��ا ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ل��ه��ا ك��أن ل��ي��ل��ى آل ت��ذك��ر م��ن ع��وائ��د

و(ذو ظمياء! آل أو جميلة، آل كانوا ولعلهم ليىل، آل بالفعل يكونوا لم ليىل فآل
قوله: يف األثل)

وأوان��ه��ا ال��ص��ب��ا ف��ي أوان��ي ت��ق��ض��ى ب��ع��دم��ا األث��ل ب��ذي أي��اًم��ا ت��ذك��رت
ب��ان��ه��ا ال��ن��س��ائ��م دم��ع م��ن وي��خ��ض��ّل ت��راب��ه��ا ال��ري��اح أن��ف��اس ي��ط��ي��ب

يف القول يمكن وكذلك بغداد، محالت من محلة كان ولعله األثل، ذا بالفعل يكن لم
الحمى): (أراك

ج��ن��اك��ا ع��ل��ي��ه ج��ن��ى ق��ل��ب أي أراك��ا ت��ران��ي ال��ح��م��ى أراك ي��ا
وس��ق��اك��ا ال��روي ال��م��اط��ر م��ن ن ب��ن��ع��م��ا ف��رع ك��ل ال��ل��ه أع��ط��ش
ي��راك��ا ال ون��اظ��ري ي��وم م��ّر م��ا إذا ل��ن��اظ��رّي ن��ور أي
ح��ي��اك��ا م��ن اإلل��ه وح��يَّ��ا ـ��ر ال��ده��ـ م��دى رآك م��ن ال��س��وء ي��رى ال
ري��اك��ا ع��ل��ى ط��ل��ة ص��ب��ا ـ��ه دل��ت��ـ ل��ك ن��اش��ق ك��ل ورع��ى

يقول: إذ رامة عن به تحدث ما أو

ورك��اب��ي30 ص��ح��ب��ت��ي ب��رام��ة ح��ب��س��ت ن��ف��ح��ة ال��ع��ش��ي��ة ط��ف��ل ف��ي وح��ب��س��ت
األح��ب��اب م��ن��ازل ب��ب��ع��ض م��روا ك��أن��م��ا ال��رح��ال ع��ل��ى م��ت��ل��م��ل��م��ي��ن
ال��ط��الب ع��ل��ى م��س��اف��ت��ه ب��ع��دت ال��ص��ب��ا إل��ى ال��ت��ف��ت ل��م��ا س��اع��ة ف��ي
أص��ح��اب��ي ط��ي��ب��ه��ا ت��ع��ارف ح��ت��ى ري��ط��ت��ي31 زالزل م��ن��ه��ا وت��أرج��ت
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أث��واب��ي إل��ى ف��ض��ل��ت��ه��ا وب��ع��ث��ت ت��اج��ر32 ف��ارة اس��ت��ع��ب��ق��ت ف��ك��أن��م��ا
ب��ي33 م��ا أب��ث��ك أن ع��ن��دك وي��ه��ون ش��ك��اي��ت��ي ه��واك وم��ن إل��ي��ك أش��ك��و
ال��ك��ذاب وع��دك ب��دائ��م ل��ي م��ن م��ح��ب��ب وه��و ب��ال��دي��ن م��اط��ل��ي ي��ا

بقعة تحسبونها أم رامة؟ حتًما وهي الشعر هذا يف وردت (رامة) أن تظنون فهل
الرشيف؟ بخيال طافت خيالية

القصيد: هذا يف املواضع بتزوير القول يمكن وكذلك

س��ب��ي��ل األراك وادي م��ن ال��ج��زع إل��ى ب��ن��ي��ة ظ��ف��رت ل��و ل��ي ه��ل خ��ل��ي��ل��ّي
ت��م��ي��ل ب��ال��رج��ال ال��م��ط��اي��ا وأي��دي دال��ج ال��ي��م��ان��ي��ن ال��رك��ب ف��ي أن��ا وه��ل
ع��ل��ي��ل ال��ن��س��ي��م أن ول��و ش��ف��اء ع��ل��م��ت��م��ا ل��ي ال��ري��ح س��رع��ان وف��ي
ك��ح��ي��ل34 ال��ن��اظ��ري��ن غ��ض��ي��ض أح��م ت��ري��ان��ه ال��ذي ال��س��رب ذل��ك وف��ي
م��ط��ول ال��ق��ان��ص��ي��ن ألي��دي خ��ت��ول ج��ي��ده ال��رك��ب إل��ى ع��اط ال��ل��م��ى ش��ه��ّي
وش��م��ول35 ب��ي��ن��ه��ا م��ا ض��رب ج��رى ك��أن��م��ا ال��ل��ث��ات ح��ّو م��ن ف��ي��ه وك��م
ف��ت��ن��ي��ل ل��ن��ا ن��ي��ل م��ن أع��ن��دك ط��م��اع��ة36 ال��ص��ري��م ظ��ب��ي ي��ا ع��ل��ق��ن��اك
ق��ت��ي��ل ال��غ��داة ب��األول��ى ف��إن��ي ب��ن��ظ��رة ف��ث��ن ال أو ن��ائ��ًال أن��ل
ع��ج��ول37 ب��ال��رف��اق ح��ار وث��ور م��ط��ي��ك��م رق��اب اص��ط��ك��ت إذا وإن��ي
ف��أم��ي��ل م��ل��ت��م أن��ي وأن��ظ��ر ال��ح��ش��ا ع��ل��ى ال��راح��ت��ي��ن ب��ي��ن أخ��ال��ف
غ��ول وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا غ��ال أال ق��س��وة ال��ش��وق ع��ل��ى وت��ج��زي��ن��ي أح��ن
ط��وي��ل ب��ال��ع��راق ل��ي��ل��ي ول��ك��ن ك��رى ع��ن األح��ب��ة ذك��ر ذادن��ي وم��ا

فيقول: معالم عدة إىل يشري أن واحدة قصيدة يف له يتفق وقد

ي��ح��ي��ي��ن��ي ال غ��زاًال ف��ي��ك ح��ي��ي��ت ي��م��ن38 م��ن وال��ح��وذان ال��ش��ي��ح م��ن��ش��ظ ي��ا
ف��ي��ق��ض��ي��ن��ي ب��ع��دي م��ن م��ّول ال��ح��ّي ف��ي ب��ه ال��ل��زوم ط��ال ال��ذي ال��غ��ري��م ت��رى
م��ف��ت��ون ال��ل��ب م��ع��ن��ى ض��م��ي��ر إل��ى ب��ه ع��ي��د ال��ج��زع غ��داة ال��خ��ل��ّي إن
دي��ن وع��ن ع��ق��ل ع��ن ي��ذه��ل ك��ان م��ا ل��ن��ا39 س��ن��ح��ن م��ع��اط��ي��ل ظ��ب��اء ل��وال
ال��ع��ي��ن ال��رب��رب ع��ي��ون ف��ع��ارض��ت��ه ع��زي��م��ت��ه م��ن ب��ن��ج��د ي��ن��ج��و ك��ان ق��د
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ي��ش��ف��ي��ن��ي ال��م��اء وغ��ي��ر وج��دي ش��ف��اء م��ض��م��ض��ة40 م��ق��دار ول��و ال��ن��ق��ي��ب م��اء
ال��ع��ران��ي��ن41 ف��ي ت��ج��ري ال��ل��ي��ل م��ن ج��ن��ح ب��ه��ا ف��اح ال��ب��ان ن��س��ي��م م��ن ون��ش��ق��ة
ي��غ��ن��ي��ن��ي42 ب��داريٍّ��ا أث��ل ص��ري��ر س��دف ف��ي ب��ات م��ا إذا دم��وع��ي أس��ق��ي
ال��ب��ي��ن43 ذل��ك م��رام��ي ال��َم��ِط��يَّ ع��ن ب��ع��دت ل��ق��د ن��ج��د م��ن ب��اب��ل ه��ي��ه��ات

مواضع يذكر فهو يقول، ما بالضبط يعني ال األشعار هذه أمثال يف فالرشيف
أن يسوءهم ممن الواشني وبني بينه حجاًزا يجعلها وإنما بالذات، يعنيها ال ومنازل

وبغداد. الكرخ يف هواه بمواقع يرصح

السادة أيها

جانب عىل كان فقد لني، املتجمِّ من كان وإنما ال، املخادعني. من كان الرشيف تظنوا ال
فيقول: الجنسني يف يسبيه الحسن بأن يرصح أن له صحَّ حتى الشجاعة من

ال��م��ج��ان��ب ال��ب��ع��ي��د ل��ح��ظ س��وى ه��ج��رت وج��ه��ه ن��ور ع��ل��ى م��ح��س��ود وأغ��ي��د
ت��رائ��ب��ي وج��د ب��ع��د ع��ن��ه��ا ف��ن��ّزه��ت م��ل��ك��ت��ه��ا ل��ل��ع��ن��اق ق��ي��دت وغ��ي��داء

ويقول:

األم��م ق��ل��وب ع��ل��ي��ه ورف��ت ال��ع��ي��ون رم��ق��ت��ه أه��ي��ًف��ا وي��ا
ي��ض��ط��رم ل��م ك��ي��ف ل��ع��ارض��ه ع��ج��ب��ت ح��ت��ى خ��داه ت��ض��ّرم
ال��م��ل��م ال��خ��ي��ال ع��ن��ك ج��اد ل��ق��د ب��ال��ن��وال ط��ائ��ًع��ا ت��ج��د ل��م ل��ئ��ن
وت��م ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��م��ال ت��الق��ى ال��م��ق��ت��ل��ي��ن ظ��ال��م��ة وم��ث��ل��ك
ون��ّم ع��ل��ي��ه دل ال��دم��ع ج��رى ك��ل��م��ا ح��اف��ز ال��ح��ش��ا ف��ي ل��ه��ا
رغ��م م��ن ق��وم��ه��ا م��ن وي��رغ��م ش��رع وال��ق��ن��ا ل��ه��ا أق��ول
األل��م وش��ك��وى ال��دم��وع وم��ج��ري ال��زف��ي��ر ن��ج��وى خ��درك دون ل��ن��ا
ال��ل��ج��م وص��ل��ي��ل ال��ظ��ب��ا ووق��ع ال��ق��ن��ا ص��دور ف��ق��رع وإال
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ويقول:

ع��ق��ال��ي ال��ح��س��ان ال��ب��ي��ض ت��م��ل��ك وأن ل��ص��ب��وة أزل أن آب��ى ك��ن��ت وق��د
ب��ب��ال��ي44 ال��غ��رام اج��ت��از ف��ال ب��ق��ل��ب��ي ال��ه��وى ي��وض��ع ال األش��ج��ان م��ن خ��م��ي��ًص��ا
وغ��زال ال��ص��ب��ا ث��وب ف��ي ت��رن��ح غ��زال��ة ب��ي��ن ال��س��رب ت��راءى أن إل��ى
س��ال��ي آخ��ر ك��ن��ت اف��ت��رق��ن��ا ول��م��ا واج��د45 أول ك��ن��ت ال��ت��ق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
م��ط��ال ط��ول ب��ع��د ف��ي��ه��ا ح��ب��ي��ب��ي وع��ده م��ن��ج��ز ب��ات وص��ل ول��ي��ل��ة
ب��ل��ي��ال��ي ل��ي��ل��ة ف��ك��ان��ت زم��انً��ا غ��ل��ي��ل��ه أط��ي��ل ق��ل��بً��ا ب��ه��ا ش��ف��ي��ت
وم��ال��ي ال��ق��ب��ي��ل ع��ّز ع��ل��ى ب��أه��ل��ي ف��دي��ت��ه أس��ت��ط��ي��ع ل��و زائ��ًرا ف��ي��ا

ونقابة الحج، إلمارة نفسه يرشح من جيًدا يعرفها حدود لها الشجاعة هذه ولكن
املؤمنني. إمارة ثم القضاء، ومناصب األرشاف،

التهاويل، قليل تصويًرا الجمال من الحسية للجوانب تصويره كان هذا أجل ومن
عىص ما فيه: قيل الذي الشاعر خليفة يكون أن يستطع فلم فسوق، وال فيه رفث ال
غراميات قرأ بأنه أحد يتحدث ولم ربيعة، أبي بن عمر بشعر عىص مما أكثر بشعر هللا
يقولوا: أن الناس من ألوف يستطيع وإنما الضالل، مراجعة إىل نفسه فدعته الرشيف،
كرائم يف العيون مواسم تمجيد إىل وساقهم النبيل، الغرام إليهم حبب الرشيف شعر إن

األحاسيس.
وكرمكم ذلك، يملك كان فما الحسية، باألوصاف يهيجكم أن الرشيف من تنظروا ال
اكتفى إن أعذروه بل املجتمع، يف مركزه كان كيف عرفتم وقد عنه، للصفح يتسع

فقال: الشعراء، رددها التي باألوصاف

وال��ب��ري��ن��ا46 ب��ال��دم��ال��ج ت��ط��اع��ن ح��رب ب��ج��ن��ود ق��ل��وب��ن��ا ل��ق��ي��ن
وال��ق��رون��ا ال��ذوائ��ب ب��ه��ا أض��أن واض��ح��ات آلل��ئ ل��ن��ا ج��ل��ون
ال��م��ع��ي��ن��ا47 ال��ث��غ��ب ت��ب��دل ف��ك��ي��ف أج��اج م��س��ك��ن��ه ال��در ع��ه��دن��ا
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قال: أو

ون��ع��ي��م48 ن��ض��رة ع��ل��ي��ه��ا وج��وه وأش��رق��ت ال��ظ��ب��اء ب��أع��ن��اق ع��ط��ون
أدي��م49 ورق م��ن��ه��ا ب��ش��ر ص��ف��ا ن��ق��ي��ة خ��دود ع��ن س��ج��وًف��ا أم��ط��ن
ن��ظ��ي��م50 ل��ب��ات��ه��ن ع��ل��ى ودّر رق��ي��ق��ة أج��س��اده��ن ع��ل��ى ش��ف��وف
ع��م��ي��م51 ب��ي��ن��ه��ن غ��ي��ل ب��وادي وم��ل��ؤه��ا ال��ن��ض��ار خ��الخ��ي��ل ي��ج��ل��ن
ن��س��ي��م52 ال��ظ��الم ج��ل��ب��اب رق وق��د أم��ال��ه��ا األراك أغ��ص��ان ت��أط��ر
ق��دي��م ال��ط��ل��ول ب��ه��ات��ي��ك وع��ه��دي وأه��ل��ه��ا ب��ال��دي��ار ج��دي��د غ��رام��ي
ق��دي��م ت��ع��ل��م��ون ل��و ج��وى ف��ق��ل��ت ع��ب��رة ل��ل��ع��ي��ن أب��ق��ي��ت م��ا ي��ق��ول��ون
ل��ل��ئ��ي��م إذن إن��ي ب��ه��ا ض��ن��ي��نً��ا وأغ��ت��دي ب��ال��دم��وع ج��ف��ن��ي أي��س��م��ح
ك��ري��م ال��ن��اظ��ري��ن ودم��ع ف��ك��ي��ف ل��ع��ت��ب��ت��ه��ا إذن ع��ي��ن��ي ب��خ��ل��ت ول��و

قال: أو

ال��رك��ب ع��ل��ى م��ّر غ��زي��ًال ال��ح��م��ى ب��ع��ق��ي��ق ل��ي ن��اش��د ه��ل
ال��س��رب إل��ى ب��ال��ق��ل��ب وع��اد غ��رة ق��ان��ص��ه م��ن أف��ل��ت
ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��دل ي��ح��س��ن ال م��ال��ك إل��ى ال��ق��ل��ب وأظ��م��أ
ع��ج��ب��ي53 وم��ن م��ن��ه وأع��ج��ب��ن��ي ال��ه��وى ف��ي ب��ه ع��ج��ب��ي م��ن ي��ع��ج��ب
ق��رب��ي م��ن ب��ع��دك ع��ل��ى وي��ل��ي ب��ه وي��ن��أى ب��ال��وّد أق��رب
ال��رط��ب ب��ال��غ��ص��ن ال��ص��ب��ا ل��ع��ب ال��ص��ب��ا م��ن��ه ي��ع��ط��ف م��ن��ع��م
ال��ح��ب ف��ي ن��اق��ش ورب��م��ا ط��ب��ع��ه ف��ي ال��ن��ع��م��ة ب��الدة
ذن��ب54 ب��ال ال��ق��ل��ب م��ع��ذب ض��ع��ف��ه ع��ل��ى ال��ل��ه ات��ق��ى أم��ا
ق��ل��ب��ي! ع��ل��ى ع��ي��ن��ي��ك دّل م��ن ال��ه��وى ب��دي��ون ل��ي م��اط��ًال ي��ا

وهو: عجيب، بيت األخرية األبيات ويف

ال��ح��ب ف��ي ن��اق��ش ورب��م��ا ط��ب��ع��ه ف��ي ال��ن��ع��م��ة ب��الدة

ولكنه املالح، ألهواء التحليل قليل فهو املعاني، هذه أمثال إىل الرشيف يتنبه وقلما
منازل بعض ففي املرتف، الجمال يف أحيانًا نراها التي البالدة إىل تنبه البيت هذا يف
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قليل الجمال أهل يف والذكاء التماثيل، جمال مداركها يف تشبه الجمال من ألوان النعيم
يظهرون، حني لهم الدنيا تضج أن يحبون فالشعراء نفسانية، أثرة هذه ولكن الوجود،
مسارح إىل الدنيا النقلبت األحايني جميع يف بهم شعوره أعلن لو الجمال أن ينسون وهم

واملجون. العبث من

هوامش

يف سنة عرشين من أكثر منذ قرأته وقد النص، هذا ملراجعة الوقت يتسع لم (1)
مؤلفات. عدة يف ذلك بعد ورأيته للبستاني، املعارف دائرة

السيف. هنا: األبيض (2)
جناس. البيت ويف الغمد، الجفن: (3)

رقيق. ثوب الفرطق: (4)
الشفة. يف سمرة اللمى: (5)
الصيف. صميم القيظ: (6)

الرس. يف التناجي هو بالكرس: الرسار (7)
يتأمل أن القارئ وأرجو الزمان، من املدة وهي بالكرس، حقبة جمع الحقب: (8)

البيت. هذا جمال
السهم. من الوتر موضع وهو بالضم فوق جمع األفواق: (9)
الشاعر: قول يف كذلك وهي العيون، امليم بفتح املالحظ (10)

ال��رق��ب��اء. خ��ي��ف��ة ال��م��الح��ظ وح��ي وت��ارة ال��ط��وال ب��ال��خ��ط��ب ي��رم��ون

باردة. القاف: بفتح قرة (11)
والتشنيع. الشتم األسماع: (12)
اللبن. ذات الناقة اللبون: (13)

العيب. وهو الذان يف لغة ولعله الذال، بكرس الذين (14)
اللهب. بالضم: األوار (15)

اليأس. والنزوع: الشوق، النزاع: (16)
السيد. القريع: (17)
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وزرود: زرود، رمال من رمل الباء: وكرس ثانيه وسكون أوله بضم مربخ (18)
الكوفة. من الحاج بطريق والخزيمية الثعلبية بني رمال

والقريات. فيد بني رمال عالج (19)
ريض. باب من يسيل، وسىل نرص، باب من يسلو، سال يقال: (20)

ومعمود. عميد فهو عموده، أصيب عميد: (21)
اجتزناه. الرمل: جزعنا (22)

رمل شقائق وهي الحاج، جادة عىل والخزيمية الثعلبية بني موضع الوعساء: (23)
واملدينة. مكة بني لصحراء علم فسكون: بفتح وخبت متصلة،

النفس. بقية هو بالفتح: الذماء (24)
يف يغمز البعري هو والظالع: والظليع اإلعياء، منه نال البعري هو الطليح: (25)

مشيه.
السفر. غربه من وهو أشعث جمع الشعث: (26)

السري. من الناقة عند ما أقىص والنص النشاط، بالكرس: الهباب (27)
جمع واألماعيز: السود، الحجارة ذات األرض وهي الحرة، جمع الحرار: (28)
ذات األرض وهي واللوبة، الالبة جمع والالب: الصلبة، األرض وهي بالضم، أمعوز

الحجارة.
الجود. بالفتح: الطول (29)

الرمادة وبني بينه منزل ورامة الغروب، قرب الشمس هو بالتحريك: الطفل (30)
مكة. إىل البرصة طريق يف ليلة

األطراف. والزالزل: واحدة، وقطعة واحد نسج كلها مالءة الربطة: (31)
املسك. فارة هي التاجر: فارة (32)
بي). كما أبيت (أن الديوان يف (33)

العينني. أسود احم: (34)
الخمر والشمول العسل، بالتحريك والرضب السمراء، وهي حواء جمع حو: (35)

الشمال. ريح تربدها
املنقطع. الرمل الرصيم: (36)

هتف. ثور: (37)
نباتات. والحوذان: والشيح املنبت، املنشظ: (38)
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وحشيات. أي حوال، غري معاطيل (39)
مكان. اسم بالتصغري: النقيب (40)

األنف. وهو بالكرس عرنني جمع العرانني: (41)
موضع. اسم داريا: (42)

األرضني. بني والفصل الناحية الباء بكرس البني: (43)
اإلرساع. وهو اإليضاع من الهوى: يوضع (44)

املشتاق. الواجد: (45)
مفردها الخالخيل والربين: املعضد، وهو جندب وزن عىل دملج جمع الدمالج: (46)

ثبة. وزن عىل برة
الجاري. واملعني: الوادي، بطن يف املاء بقية هو بالفتح: الثغب (47)

الظبي: وعطا واليدين، الرأس ورفع التناول وهو بالفتح العطو من عطون: (48)
منه. ليتناول الشجر إىل تطاول

الجلد. واألديم: السرت، وهو ويكرس، بالفتح سجف، جمع السجوف: (49)
الصدر. من القالدة موضع وهي بالفتح اللبة جمع اللبات: (50)

والعميم: الريان. الساق بالفتح: والغيل البادية، إىل املنسوبات البداوي: (51)
املمتلئ.

التثني. التأطر: (52)
واالزدهاء. التيه بالضم والعجب: التعجب، العني بفتح العجب: (53)

الفاعل. بصيغة معذب (54)
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املالح وصفالسود

السادة أيها

األبيات، ألوف فيها فقال: سوداء، بجارية أولع كان سكرة ابن أن أشهر منذ حدثتكم
املساء هذا ويف املالح، السود وصف يف الشاعر ذلك تأثر الريض الرشيف أن وحدثتكم
قال إذ اللون، عن الكالم يتعد فلم الوصف، يف حدِّه عند وقف الرشيف أن لكم يتضح

سوداء: جارية مدح سأله من لسان عىل

م��غ��ت��ف��ر غ��ي��ر م��ظ��ل��ًم��ا الم م��ن وذن��ب ع��ذروا ل��ق��د وج��دي وج��دوا ول��و الم��وا
م��ع��ت��ذر ذّل ال م��ع��ت��رف ب��ع��ّز أج��ب��ت��ه��م ع��ذل��ي ع��ل��ى ت��م��ال��وا ل��م��ا
ن��ظ��ري ف��ي ال��ل��ون��ان ي��خ��ت��ل��ف ف��ك��ي��ف أم��ق��ت��ه ث��م ب��رأس��ي ال��س��واد أه��وى
وط��ري م��ن ال��ب��ي��ض ت��ك��ون أن ع��ارض��ي ف��ي ش��ارق��ه��ا ذّر ب��ي��ض ط��الئ��ع ت��أب��ى
ب��ال��ق��م��ر ال��ظ��ل��م��اء ت��ش��م��ت ع��الق��ة ب��ع��دك��م ال��ل��ون س��واد ع��ل��ق��ت إن��ي
وال��ع��ذر األج��ي��اد ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي ص��ب��غ رق��م��ت م��ا ال��ب��ي��ض ل��ون ف��وق ي��ك��ن ل��م ل��و
ب��األث��ر ال��ق��ل��ب ي��رض ال��ع��ي��ن ت��ف��ق��د أن ت��ذك��رة ال��رأس ل��س��واد ج��ع��ل��ت��ه
غ��رر ع��ل��ى ل��ل��س��اري أف��ض��ح وال��ص��ب��ح ب��ل��ذت��ه ل��ل��خ��ال��ي أس��ت��ر وال��ل��ي��ل
ع��ذر م��ن ض��ّل إن ال��ض��ح��ى ف��ي ل��ه وم��ا م��ع��ذرة ال��ل��ي��ل ظ��الم ف��ي ول��ل��ف��ت��ى
ش��ع��ري م��ن واألي��ام ال��ده��ر ب��ي��ض م��ا إل��ى ال��ح��س��ان ل��ل��ب��ي��ض ال��ح��ب أج��م��ع ال
وال��ب��ص��ر ال��ق��ل��ب س��واد م��ث��ل ك��ان م��ن ب��ص��ري وع��ن ق��ل��ب��ي ع��ن ي��ذه��ب وك��ي��ف

األطفال! عبث يعبث القصيدة هذه يف الرشيف إن املنطق؟ هذا وما الكالم؟ هذا فما
الناصية؟ بسواد يذكره سوادها ألن السوداء؛ يعشق الرجل أن الحق من فهل
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الشيب؟ ببياض يذكره بياضها ألن البيضاء؛ يبغض الرجل أن الحق من وهل
ثانية: كلمة من قوله وننظر هذا، نرتك

ت��وأم��ا وال��ع��ي��ن ال��ق��ل��ب ف��ي رأي��ت��ك��م��ا ألن��ن��ي ال��ش��ب��اب ل��ون ي��ا أح��ب��ك
ف��م��ا وج��ه��ه ف��ي ش��ق أو ب��ج��ل��دت��ه رق��ع��ة ك��ان ل��و ال��ب��در ي��وّد س��واد
م��ظ��ل��ًم��ا ك��ان م��ا ال��ل��ي��ل ع��ن��دي وح��ب��ب م��ش��رًق��ا ك��ان م��ا ال��ص��ب��ح ع��ن��دي ل��ب��غ��ض
م��ن��ك��م��ا ال��ق��ل��ب م��ن ع��ّز م��ن أدر ف��ل��م ش��ب��ه��ه ك��ن��ت إذ ال��ق��ل��ب س��واد س��ك��ن��ت
رم��ى إذا ال��ق��ل��وب ح��ب��ات ل��ي��ب��ل��غ س��واده ل��وال ال��ط��رف س��ه��م ك��ان وم��ا
ل��م��ى ك��ل��ه ال��ذي ال��ظ��ب��ي ع��ل��ى ج��ن��ون��ي ت��ع��ب ف��ال أل��م��ي ال��ظ��ب��ي ت��ه��وى ك��ن��ت إذا

املالح؟ يف السواد إىل امليل قلوبكم يف غرست هل األبيات؟ هذه يف ترون فماذا
يقول: كيف فننظر ثالثة، مرة ولنسايره

دي��ن��ي ل��ي��ض��ي��ع ب��ه ض��ن��ي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي أق��رض��ك ل��م ال��ط��وق أذات
ال��ل��ج��ي��ن أو ال��ن��ض��ار ب��أط��واق ت��ح��ل��ى أن ج��ي��دك ح��ل��ي ك��ف��اك
وال��ن��اظ��ري��ن ال��ح��ش��ا م��ن ف��أن��ت م��ن��ه خ��ل��ق��ت ح��ي��ث ال��ق��ل��ب س��ك��ن��ت
ل��ون��ي غ��ي��ر ل��ونً��ا أل��ب��س��ت وإن ق��ل��ب��ي ل��ون ل��ون��ك أن أح��ب��ك
ت��ري��ن��ي وأن أراك أن وص��اًال ف��ح��س��ب��ي وع��دي وام��ط��ل��ى ع��دي��ن��ي
وب��ي��ن ه��ج��ر م��ن وج��ل��ي��ن ع��ل��ى ال��ت��ق��ي��ن��ا ل��م��ا ن��ظ��رة ن��ظ��رت��ك
ع��ي��ن��ي ل��س��واد ظ��اه��ًرا ب��وج��ه��ك ق��ل��ب��ي س��واد ن��ظ��رت ق��د ك��أن��ي

الديوان يف جاء وقد لعب، يف لعب كلها السود النساء يف الرشيف أشعار أن الحق
وأوجب؛ أوىل كان والسكوت فقال: الرومي، ابن قال كما السواد يف يقول أن سئل أنه
الرومي وابن وكيف امليدان، هذه يف الرومي ابن يجاري أن يستطيع يكن لم الرشيف ألن
يكفي كان وهل السوداء؟ املليحة يف األصلية الخصائص يذكر أن يضريه ال فاجر شاعر

الغافلني؟ من وكان الرشيف، فعل كما البياض من أفضل السواد إن يقال: أن
وما العربي، الشعر يف فريدة قصيدة السوداء محبوبته يف الرومي ابن قصيدة إن
يمكن كان ما القضية هذه يف الفصل ألن معارضته؛ يف يتورط أن للرشيف يجوز كان
قناع يخلع بأن له يسمح يكن لم املجتمع يف الرشيف ومركز بالحياء، يتقنع لشاعر

الحياء.
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جنس؛ عىل جنًسا أو لون، عىل لونًا يفضل أن يستطيع يكن لم الرشيف أن الواقع
حطب من يقال فيما سيصريون الشعراء من لجماعة إال يتيرس ال التفضيل هذا ألن

الجحيم.
بالسماع! الجمال يصف «طيبًا» رجًال كان — نرجح فيما — والرشيف
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عفافالرشيف

السادة أيها

بها يتغنى لذة أعظم نفسه حرم أنه ورأيتم املحرجات، من بشاعرنا يحيط كان ما رأيتم
يف الهوى أرسار عن يتحدث ولم الطيش، ومالعب األنس، مراتع يصف فلم املشببون،

بغداد. أو الكرخ
العفاف: عن الحديث من بّد له يكن لم شاعرنا أن بوضوح تعرفوا أن آن وقد
املتجملني، من كان الرشيف أن عندي املؤكد ومن املصنوع، العفاف أو املطبوع، العفاف
مفطور بفطرته والعراق يعشق ال وكيف بالفعل، عشق قد فهو املنافقني، من يكن ولم
ألم قيظ؟ إىل برد ومن غيم، إىل صحو من جوه بتالعب كيف تروا ألم القلوب؟ تقلب عىل
تفرد العراق أن تالحظوا ألم واحدة؟ لحظة يف ويبتسمون يغضبون كيف أهله إىل تروا

الفساق؟ أكابر نبغ وفيه النساك، أعاظم ظهر ففيه اإلرساف، هي غريبة بمزية
بقوة إال تتقلب ال والقلوب القلوب، تقلب عىل الشاهد هي املزدوجة الطبيعة هذه إن
النظام أساس هو جموحه عىل والعشق العشق، منبع هو القوى واإلحساس اإلحساس،

الرجال. حياة يف
النساك، من يكن فلم االزدواج، لذلك طريفة صورة يكون أن الرشيف حظ من وكان
النظر، فاسق فكان العراقية، األجواء لتقلب مرسًحا قلبه كان وإنما الفساق، من وال

والروح. القلب خطرات الخطرات، عفيف
فالعذريون العذري، الحب أصحاب الضعفاء عفاف من بابًا الرشيف عفاف يكن ولم
قويٍّا، رجًال فكان الرشيف أما الفحول، صيال يحسنون ال مرىض كانوا األمر حقيقة يف
وأنجب، بالفعل تزوج قد وهو املصاهرات، رشيف يف التفكري إىل تدعوه فحولتة وكانت
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يف هو والتصون السفهاء، ألسنة من ليسلم التصون من بابًا عفافه يكون أن إال يبق فلم
يمت فلم رشفه سبيل يف صاحبنا ناضل وقد نضال، إىل يحتاج النفس كبح ألن قوة؛ ذاته

الجالل. مرموق وهو إال

السادة أيها

وأرصاد عيون وحويل الحقائق، خدام من املحارضات هذه يف فأنا أتفلسف، تحسبوني ال
الخيال. شطط عن تصدني

الذي الكالم أدون أن قبل ومرات مرات العفاف يف الرشيف قال ما تأملت وقد
عراك. يف عراًكا كانت الرجل ذلك غراميات أن عندي وصّح تسمعون،

املستميت، جهاد هواه يجاهد كان بأنه يشعرنا عفافه عن حديثه ولكن عفيف، هو
يقول: كيف وانظروا

وأوان��ه��ا ال��ص��ب��ا ف��ي أوان��ي ت��ق��ض��ى ب��ع��دم��ا األث��ل ب��ذي أي��اًم��ا ت��ذك��رت
ب��ان��ه��ا ال��غ��م��ائ��م دم��ع م��ن وي��خ��ض��ّل ت��راب��ه��ا ال��ري��اح أن��ف��اس ي��ط��ي��ب
ش��ان��ه��ا ال��ع��ي��ن ع��ب��رة ال��دار إل��ى ب��ل��ف��ت��ة ال��ن��اظ��ري��ن ع��ط��ف��ت ول��م��ا
ل��دات��ه��ا ت��ث��ن��ى ب��دوي��ات إل��ى ص��ب��وت��ي ع��واط��ف ت��ث��ن��ي��ن��ي ل��ي��ال��ي
ج��م��ان��ه��ا1 واه ج��ي��داء ع��ل��ى آلل ك��أن��ه ال��ح��دي��ث إال ل��ذة وال
وع��وان��ه��ا ب��ك��ره��ا م��ن��ه س��يء وإن ي��س��رن��ي اإلل��ه ش��اء ك��م��ا ع��ف��اف

أال حجاب، وبينكم بيني فليس برصاحة، رأيكم أعلنوا األبيات؟ هذه يف رأيكم فما
الشطرة: هذه أال قوية، جميًعا ترونها

ي��س��رن��ي اإلل��ه ش��اء ك��م��ا ع��ف��اف

هذه يف إقحاًما أقحمت هللا مشيئة أن أعتقد ألني الشطرة؛ هذه أستضعف وإنما
الجهالء! ألهواء مراعاة األبيات؛
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األبيات: وهذه

ج��ن��ان��ي ي��ب��ي��ن وم��ا ال��م��ش��وق وأن��ا ش��وق��ه ش��دة إل��ّي ال��ح��ب��ي��ب ي��ش��ك��و
ت��ن��ه��ان��ي2 وع��ف��ة ي��ع��وق ح��ص��ر أم��ال��ن��ي أح��ب ب��م��ن ه��م��م��ت وإذا
ع��ان3 ق��ل��ب��ي ح��ج��اب ت��ح��ت وال��ش��وق ج��وان��ح��ي ع��ل��ي��ه أغ��ض��ت م��ا ل��ل��ه

عىل املجتمع ثورة يخىش رجًال إال ترون هل اعتالج؟ يف اعتالًجا إال فيها ترون فهل
الدينية؟ املناصب ألعظم نفسه يرشح من

األبيات: وهذه

ك��ذاب4 ف��ي��ه وع��دل��ي��س ول��ل��ب��ي��ن ف��راق��ن��ا إال األظ��ع��ان أب��ى ول��م��ا
ف��ي��ه��اب ل��ل��ج��وى ن��زاًال ي��روم ت��ج��ل��دي م��ن ج��ازع ودم��ع��ي رج��ع��ت
إي��اب وع��ّز أح��ب��اب ب��ان إذا دم��ع��ه��ا ال��ع��ي��ن ع��ل��ى م��ح��م��ول وأث��ق��ل
خ��راب ال��غ��رام داء م��ن ف��ق��ل��ب��ي ق��ل��ب��ه ي��ع��م��ر ال��وج��د ه��ذا ك��ان ف��م��ن
رض��اب5 ال��ب��اردي��ن أح��ر ف��ع��ن��دي ب��ع��ق��ل��ه ال��ث��غ��ور ب��ي��ض ل��ع��ب��ت وم��ن
وح��ج��اب دون��ه��ا ن��ط��اق ع��ل��ي��ه ك��أن��م��ا ذي��ل��ي ال��ف��ح��ش��اء ع��ن ي��ع��فُّ
رح��اب ال��ب��الد أن س��رن��ي ف��م��ا أري��ده م��ا ب��ل��دة م��ن أن��ل ل��م إذا

الشاعر إن والحب؟ املجد بني النضال صور من صورة إال األبيات هذه ترون فهل
أن له ليصح خراب؛ الغرام داء من قلبه أن فيعلن هواه، عىل يثور ثم باللوعة، يرصح
املجد، سبيل يف الهوى يدوس أن مثله عىل الكثري من وليس مناه، غاية املجد إن يقول:
أن لنعرف هذا نتذكر أن الواجب من ولكن الرجال، أحرار عرفها نفسية ثورة فتلك
لبلوغه الصفات أصلح ألنه العفاف؛ اختار وإنما طائع، وهو العفاف يؤثر لم صاحبنا

الجمال. شهوة من وأفحل أقوى شهوة وللمجد يشتهيه، ما املجد من
أغرب: فهي اآلتية األبيات اسمعوا ثم

ال��غ��رائ��ب ب��األم��ور ج��أش��ي ووق��رن وف��ط��ن��ة ح��زًم��ا األي��ام ل��ي وأب��ق��ت
ال��ت��ج��ارب6 َوْس��ُم ج��ن��ب��يَّ ع��ل وب��ان ج��م��ة ع��واج��م ف��ي ل��ح��م��ي ت��وزع
ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��ه��مُّ ق��ل��ب��ي ون��اه��ض وال��ص��ب��ا ال��ص��ب��اب��ة ب��ع��ت ب��ه��ا وأرض
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ال��م��ح��ارب7 ل��ق��اء ش��خ��ص��ي ي��الق��ي��ه��م ك��أن��م��ا ن��ح��وي األض��غ��ان م��ن وزور
راغ��ب غ��ي��ر م��ع��روف��ه��م وأس��أل��ه��م غ��اف��ل غ��ي��ر ب��غ��ض��اءه��م أن��اس��ي��ه��م
وج��ال��ب رام ب��ي��ن م��ن��ه��م وأق��ع��د دائ��ه��م ع��ظ��م ع��ل��ى ألط��وي��ه��م وإن��ي
ال��ش��وائ��ب ج��م األي��ام ع��ل��ى وك��ان ق��ذات��ه8 ض��رح��ت ق��د م��ج��د رب أال
م��آرب��ي ع��ل��ي��ه أط��ل��ع ول��م ض��ل��وع��ي ك��ت��م��ت��ه ح��ت��ى ال��ن��اس ك��ت��م��ت وس��ّر
ال��م��ج��ان��ب ال��ب��ع��ي��د ل��ح��ظ س��وى ه��ج��رت وج��ه��ه ن��ور ع��ل��ى م��ح��س��ود وأغ��ي��د
ت��رائ��ب��ي وج��د ب��ع��د ع��ن��ه��ا ف��ن��زه��ت م��ل��ك��ت��ه��ا ل��ل��ع��ن��اق ق��ي��دت وغ��ي��داء
م��غ��ال��ب وج��د داء ي��ك��اف��ح ل��م إذا غ��ب��اوة إال اإلن��س��ان ع��ف��ة وم��ا

العقل بني املعركة عثري تشهدون أال الغريب؟ الشعر هذا يف النفس قوة ترون أال
قيمة أية لها يرى وال والجهل، الغباوة من رضب العفة بأن يرصح الرجل إن والقلب؟
الوثبة بهذه والشاعر املغالب. الوجد أدواء ضد الكفاح الكفاح، من بابًا كانت إن إال
— أنوار الوجوه ولبعض — الوجوه نور يدرك فهو تأريخ، أعظم قلبه يؤرخ الشعرية
ذلك بجانب ولكنه — الجبال تزلزل حالوة العناق بعض ويف — العناق حالوة ويدرك
وفيه عناق، وفيه رضاب، وفيه نور، فيه واملجد املجد، ساحات يف العالية مطالبه يتذكر
رأوه إذا إال املجد سبيل يف أنفسهم الناس يشقى وهل الفحول، أنفس تشتهي ما كل

الفتان؟ الحسن بوارق به تغريهم ما جميع من وأعذب وأملح وأفتن أروع
فيقول: يرق أن له يتفق قد الحب عىل املتمرد الجبار هذا ولكن

وي��ط��ي��ب9 ت��رب��ه ي��زك��و ب��ن��ع��م��ان م��ن��زًال ل��ك أرى أن ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��ّر
وج��ن��وب ش��م��أل ف��ي��ه��ا ت��ردد ص��ق��ي��ل��ة األق��اح��ي ب��ن��ّوار وأرًض��ا
وخ��ط��وب دون��ه زم��ان وح��ال ش��خ��ص��ه ال��ن��أي غ��ي��ب ح��ب��ي��ب وأي
ق��ري��ب وه��و ال��دار ن��ائ��ي وأص��ب��ح وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي األع��الم ت��ط��ال��ت
ق��ري��ب وال��ح��ب��ي��ب ش��وق ق��ت��ي��ل��ة ب��ال��ه��وى ال��ق��ل��ب م��ط��ل��ول��ة م��ن ال��ل��ه ل��ك
م��ري��ب ي��ق��ال ال ك��ي��م��ا وأع��رض خ��ي��ف��ة رأي��ت��ك إن س��الم��ي أق��ل
وج��ي��ب10 ال��ض��ل��وع ب��ي��ن وم��ا إل��ي��ك ل��ح��ظ��ه��ا ي��وم��ض وال��ع��ي��ن��ان وأط��رق
ف��ت��ج��ي��ب11 ب��ه ت��دع��ي وم��ش��غ��وف��ة م��رّوع ال��ف��ؤاد م��ش��غ��وف ي��ق��ول��ون
ون��ؤوب ن��غ��ت��دي ال��ل��ي��ال��ي ب��ق��اء ري��ب��ة غ��ي��ر ع��ل��ى أن��ا ع��ل��م��وا وم��ا
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رق��ي��ب ال��رق��ي��ب دون م��ن وص��ون��ك زاج��ر ال��ت��ق��ي��ة دون م��ن ع��ف��اف��ي
ض��روب وال��ع��اش��ق��ون ن��ظ��ري س��وى ح��اج��ة ال��ل��ه ي��ع��ل��م وم��ال��ي ع��ش��ق��ت
ن��س��ي��ب12 ع��ل��ي��ك أش��ع��اري أن س��وى ط��ائ��ل ب��ال��ش��ع��ر ل��م��ي��اء ي��ا وم��ال��ي
وج��ن��ي��ب ق��ائ��د م��ن��ي أط��اع��ك ب��ب��ع��ض��ه ج��زي��ت ل��و ح��بٍّ��ا أح��ب��ك
ط��ب��ي��ب ي��راه ال داء رب أال دواؤه ي��دي��ك ف��ي داء ال��ق��ل��ب وف��ي

ترفق لقد الرشيف؟ صاحبنا صنع ماذا ولكن القلوب، تصافح قطعة وهذه
معنى وهذا الرقباء، أعنف تصونها جعل إذ الفضل من شطًرا فمنحها بمحبوبته،
أعفاء يجاهده كما الهوى يجاهدن من النساء من أن منصف ينكر وهل نبيل، إنساني
وجد قلوبنا ويف السنني طوال نعارشهن نساء هناك أن منصف ينكر هل الرجال؟

الحديث؟ وبشاشة اإلنس بحالوة منهن نكتفي ثم مشبوب،
وأمثال نواس، أبي حال عن يختلف حاله فإن العفاف، يتكلف الرشيف إن تقولوا: ال
األنس ليايل وصف يف التبذل فإن املواخري، يف إال الصباح الوجوه يرون ال ممن نواس أبي
لهم تسمح الذين الشعراء أما الحانات، رساديب يف إال الدنيا وجه يرى ال شاعر من يقبل
ألنهم آخر؛ شان فلهم «العالئالت» كرائم مع صالت عىل يكونوا بأن املجتمع يف مقاماتم
من النوع هذا عرفت إني أقول: أن التزيد من وليس املحاريب، قدسية لها بيوتًا يدخلون
العبث لذة من وأعمق أنرض لّذة وله والخيال، الشعر عالم يف األلوان أغرب فرأيته الحياة

املعاني؟ كرائم يدرك من أين ولكن واملجون،
يقول: كيف أيًضا اسمعوا ثم

ال��ن��واض��ر ال��خ��دود ل��ث��م إل��ى وأص��ب��ى ال��ه��وى ع��ل��ى أرق م��ا ق��ل��ب��ي ول��ل��ه
ال��م��آزر ض��م��ان ف��ي ع��م��ا وي��ص��دف14 وال��ح��ل��ى13 ال��خ��م��ر ت��ض��م��ن م��ا إل��ى ي��ح��ّن
ال��م��ج��اور ال��خ��ل��ي��ط دون ال��ن��وى ص��روف ون��ق��رت ل��ل��وداع غ��دون��ا ول��م��ا
ب��ع��اذر ال��س��ف��ي��ه ال��ش��وق خ��دع وم��ن ب��ع��اذل15 ال��ع��ف��ي��ف ال��ق��ل��ب م��ن ع��ن��ي��ت
ب��ع��اق��ر ال��ص��ف��اء أم وال ل��دي��ن��ا ب��م��رم��ل ال��وف��اء ع��رس ال ع��ش��ي��ة
ال��م��زاور ب��ال��خ��ي��ال راض غ��ي��ر رض��ي ح��ب��ي��ب��ه م��ن أط��م��اع��ه ي��ن��ل ل��م وم��ن
داث��ر ب��ي��ن��ك ب��ع��د م��ن ح��م��ى ل��س��ق��ي��ا أق��ل��ه إال ال��دم��ع أذود وك��ن��ت
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ال��م��واط��ر ال��س��ح��اب م��راب��ي��ع إل��ي��ه ت��ح��م��ل��ت م��ا إذا أرض��ى ال وإن��ي

هو ما املنافق؟ العاشق هذا من أظرف رأيتم وهل الوصف؟ هذا من أدق رأيتم فهل
الرشيف؟ موالنا يا اإلزار، يضمن وما الخمار، يضمر ما بني الفرق

بها يتفرد التي النوازع من هو الخمار يضمن ما إىل فالحنني ا، جدٍّ بعيد الفرق
الغالظ! اإلذواق شهوات من فهو اإلزار يضمن ما إىل التطلع أما الرقاق، األذواق أصحاب
قوة بقوتني: الرجلني يبتىل كيف انظروا والقلب، العقل بني النزاع صورة انظروا ثم

العفيف. القلب من العاذل وقوة السفيه، الشوق من العاذر
كتاب يف ذلك تفصيل قرأتم ولعلكم البحرتي، خيال القدماء سماه بما سمعتم لقد
بالطيف الفرح تفاهة وصف يف الغاية بلغ الرشيف أن ترون أال ولكن العشاق)، (مدامع

قال: حني

ال��م��زاور ب��ال��خ��ي��ال راض غ��ي��ر رض��ي ح��ب��ي��ب��ه م��ن أط��م��اع��ه ي��ن��ل ل��م وم��ن

راض). غري (ريض عبارة تأملوا
الخيال. وثبات من عندي فهي بها، أسماعكم إمتاع أرى أبيات القطعة هذه وبعد

ال��ج��آذر ع��ي��ون ع��ن ط��رف��ي ت��غ��ازل ن��ج��وم��ه ك��أن ل��ي��ل إل��ى ك��ل��ي��ن��ي
ال��غ��رائ��ر16 اآلن��س��ات ن��س��ي��م ب��م��ج��رى ال��ث��رى م��ش��ج��وج��ة م��ن��ك ب��دار أم��ّر
ال��م��ق��اص��ر ت��ل��ك أع��ط��اف ف��ي ت��ل��ف��ت ك��أن��ه��ا وه��ي ال��ري��ح ع��ل��ي��ه��ا ت��م��ر

أحاسيس؟ للطبيعة أن شاعركم يزعم كيف بغداد أدباء يا ترون أال
مقاصري؟ من فيها ما إىل فتتلفت الدار بتلك تمّر الرياح أن يدعي كيف ترون أال

بقوة لرتوا اإلسالمي) (التصوف كتاب من فقرات بأسماعكم يسمح الوقت ليت
بوحدة القول أنصار سيقوله ما يحّس كان وإنما عابثًا، يكن لم الرشيف أن املنطق
بالوادي تمر كما الجديب، بالوادي الريح تمّر أن يعقل وهل السنني، مئات بعد الوجود
القلوب؟ أرباب بوجوه تمر كما البالدة أهل بوجوه النسمات تمّر أن يعقل هل الخصيب؟
كاألرض البهائم تدوسها التي األرض أن نصدق حتى الدنيا يف املوازين اختلت وهل

الظباء؟ أقدام عليها تتخطر التي
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الرشيف: قول إىل وننتقل الوجدانية، الفلسفة هذه نرتك

ال��وط��ر ع��اق��ر ص��ب��ر ن��ت��ي��ج��ة ك��ان��ت أع��ه��ده��ا ال��ل��ي��ل ب��وراء وق��ف��ة ي��ا
ال��ن��ظ��ر ل��ذة ع��ي��ن��ي ي��م��ن��ع وال��دم��ع ب��ه أض��ن ق��ل��بً��ا ي��غ��ص��ب��ن��ي وال��وج��د
ال��زه��ر ب��األن��ج��م ي��رم��ق��ن��ي وال��ل��ي��ل ب��ه��ا ي��س��ت��راب وال��م��ط��اي��ا ط��رق��ت��ه��م
غ��رر18 ع��ل��ى أغ��ف��وا إذا م��ن��ي وال��ح��ّي ع��ق��ي��رت��ه17 ي��ب��دي أن ال��ك��ل��ب أص��ان��ع
ال��ب��ق��ر19 ال ال��غ��زالن أع��ي��ن م��ن ن��ج��الء ب��ه ال��ف��ؤاد ه��ام ال��ذي ال��خ��ب��اء وف��ي
ب��األزر ال��خ��ط��و ن��ع��ف��ي ال��خ��ي��ام ع��ن م��ب��اع��دة ف��ت��خ��اص��رن��ا أب��رزت��ه��ا
ال��ع��ط��ر ب��رده��ا ل��ري��ا ج��ن��وب��ي ع��ل��ى ع��ب��ق س��وى أدن��س ول��م ان��ث��ن��ي��ت ث��م

العاقر، الوطر من باهلل ونعوذ الوطر)، (عاقر كعبارة طريفة ألفاظ القطعة هذه ويف
مصانعة وهي املحبون، يحسنها سياسة أيًضا وفيها األماني! عقم من السالمة ونسأله
الكالب! مصانعة من رجل لكل بد ال بل الكالب، مصانعة من عاشق لكل بّد وال الكالب،
يف املحروم عيش صاحبنا يعيش أن يليق فما املخارصة، بتلك أنوه أن أحب ولكني

املعضالت؟ إحدى تلك املخارصة؟ مع العفاف يتفق وهل األحوال، جميع
عفاف هو وإنما الدين، أدعياء يمضغه الذي للعفاف صورة ليس هنا العفاف إن
بهذا يمتعنا أن ذنوبه لغفر ويكفي مباح، يف مباًحا الرذيلة دون ما يرى الذي الشاعر

البيت:

ال��ع��ط��ر20 ب��رده��ا ل��ري��ا ج��ن��وب��ي ع��ل��ى ع��ب��ق س��وى أدن��س ول��م ان��ث��ن��ي��ت ث��م

الفاسقني! أظرف يا السحر هذا ما أكرب! هللا
الظباء: مخاطبة يف يقول ثم ماذا؟ ثم

م��آزري ال��ع��ف��اف وض��ام��ن��ة أزري ن��ق��ي��ة ال��غ��داة ع��ل��م��ت��ن م��ن أن��ا
وم��آث��ري م��ن��اق��ب��ي ك��ي��ف وان��ظ��رن وض��رائ��ب��ي ش��م��ائ��ل��ي ك��ي��ف ف��اع��رف��ن
م��ج��اوري ال��ح��رام ال��ب��ي��ت وم��ج��اور م��ع��اق��دي األش��م ال��ج��ب��ل ك��م��ع��اق��د

يصنع ماذا ولكن النفيس، الكالم هذا يف املآزر عىل النص عليه نعيب أن يمكن وكان
املدفون! الجمر ذلك حول يطوفون وجهرهم رسهم يف والناس
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يقول: أن الرشف من وحسبه

م��ج��اوري ال��ح��رام ال��ب��ي��ت وم��ج��اور

يقول: ثم اللبيب، عىل تخفى ال صور وفيه الرشفاء، الفتيان إال يقوله ال كالم فهذا

وم��س��ام��ع ل��ل��ن��ه��ى ع��ي��ون ع��ل��ي��ن��ا ري��ب��ة غ��ي��ر ع��ل��ى ب��ت��ن��ا ل��ي��ل��ة وك��م
واألض��ال��ع أح��ش��اؤن��ا م��ع��اق��ل��ن��ا م��ودة خ��ت��ام ع��ن ح��دي��ثً��ا ن��ف��ض
واق��ع ال��وك��ر ف��ي وه��و ارت��ي��اًح��ا ي��ط��ي��ر ح��دي��ث��ن��ا ع��ن��د ال��ل��ي��ل غ��راب ي��ك��اد
ال��م��وان��ع ع��ن��ا ال��ح��ّي ف��ي رف��ع��ت وق��د ت��ع��ف��ف ال ع��ف��ة ف��ك��ان��ت خ��ل��ون��ا
ال��م��ض��اج��ع ع��ن��ا ي��خ��ب��رن ب��م��ا رض��ي��ن��ا ف��إن��ن��ا وع��ن��ه��ا ع��ن��ي م��ض��ج��ع��ي س��ل��وا

العفيف؟ الفاجر أيها الكالم هذا توجه من فإىل
تمنع لن الطريفة أكاذيبك أن فأنبأتنا املضاجع، تلك سألنا أننا خربناك إذا رأيك وما

الصادقني؟! مع الجنة دخولك من

السادة أيها

من أرشف وأكاذيب الهداية، من أفضل أضاليل وللشعراء شاعر، الرشيف أن تذكروا
الرزين. الجد من وأطيب أنرض جوهره يف هو ماجن وعبث الصدق،

هوامش

عىل والجمان طول، مع العنق دقة وهو بالتحريك الجيد من وصف جيداء: (1)
جمانة. واحدته اللؤلؤ، غراب وزن

املنطق. يف العي هو بالتحريك: الحرص (2)
أسري. عان: (3)

تشديد. بدون الذال وفتح الكاف بكرس كذاب (4)
الريق. هو الراء: بضم الرضاب (5)

لعمل صالحيته ليخترب بعضه أي العود، يعجم الذي وهو عاجم جمع العواجم: (6)
املكواة. وهو امليسم ومنه الكي، األصل يف والوسم الرماح،
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الزائرون. هم الزاي: بفتح الزَّور (7)
ونحاها. منعها القذاة: رضح (8)

اآلن وهو بالعطش، (نعمان) عىل دعى الرشيف أن الجزء هذا يف القارئ يرى (9)
يعنيها أنه عىل يدل ال قد املنازل هذه عىل النص أن من قلناه ما يؤيد وهذا عليه، يعطف

والطائف. مكة بني وهو األراك، نعمان أشهرها مواضع، لعدة اسم ونعمان بالذات،
موصول. اسم الشطر هذا يف (ما) كلمة (10)

فيجيب). به (تدعو الديوان يف (11)
سمرة يحبون والعرب الشفتني، سمرة وهو اللمى من امرأة، اسم ملياء: (12)

ضالل! عىل أحسبهم وما الشفاه،
حلية. جمع والحىل: الخاء، بكرس خمار جمع الخمر: (13)

تحريف. وهو (يصدق) الديوان يف (14)
يشقى. شقي — رضب باب من — يعني عنى (15)

مجروحة. مشجوجة: (16)
الصوت. بها يراد العقرية: (17)

للهالك. التعرض هو بالتحريك: الغرر (18)
(والبقر). الديوان يف (19)

العطرة. الرائحة الريا: (20)
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حجازياتالرشيف

السادة أيها

وموسم الحج، طريق بفضل عبقريته تفتحت الريض الرشيف أن سلف فيما سمعتم
املشبوب. وجده جذوات من أقباًسا ورأيتم الحج،

الحجازيات. قصائده عن بالتفصيل نتكلم أن اليوم ونريد
بالقاهرة املوظفني نادي يف محارضة عنها ألقيت فقد تاريخ، الحجازيات تلك مع ويل
إحضار حاولت وقد البالغ، جريدة يف مطولة فصوًال ذلك بعد عنها كتبت ثم سنني، منذ
أتقبله عناء وذلك الثالثة، للمرة أكتبها فأنا أستطع؛ لم ولكني القاهرة، من الفصول تلك

والقلوب. العيون مواسم خلد الذي البكاء الشاعر سبيل يف

السادة أيها

فهي العربي، الشعر فرائد من الرشيف حجازيات جعلوا حني يخطئوا لم أسالفنا إن
االبتكار فحول من القصائد هذه يف والرشيف األحاسيس، من بغرائب تفردت قصائد
طريفة معان عن عبقريته تتفجر وإنما الشعراء، إليه سبق ما يكرر ال فهو واإلبداع،

والعقول. األذواق تشوق
شديًدا إلحاًحا ألّح نواس أبا فإن الخمريات، يف نواس كأبي الحجازيات يف والرشيف
اإلسفاف، مهاوي يف به تقذف بأن خليقة وصفها يف لجاجته وكانت الصهباء، وصف يف

املبدعني. من دائًما وظل تماسك، ذلك مع ولكنه
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أو قصيدتني، أو بقصيدة، الحج موسم وصف يف يكتف لم فهو الرشيف، وكذلك
يف قصائده بلغت حتى وأعاد قال ثم وأعاد، قال وإنما قصائد، سبع أو قصائد، ثالث

األربعني. نحو الحج موسم إىل الحنني
يسوقه بأن كفيًال كان فقد اإلرساف، هذا خطر — السادة أيها — تدركون وأنتم
يف فهو الزمان، عىل جديدة معانيه وظلت قويٍّا، ظل الشاعر ولكن االبتذال، مدارج إىل
جعلوا الذين الشعراء من إليهم ومن وميسيه، وجوت بريون يبهر أن عىل قادر حجازياته

وإنجيل. فرقان الشعر من لها إنسانية رشيعة الحب
فالشعراء الرشيف، ظلمت اإلشارة بهذه أكون أن — السادة أيها — ألخىش وإني
أنها تدعي ال بالد يف عاشوا وإيطاليا والنمسا، وأملانيا، وإنجلرتا، فرنسا، يف العشاق
بيئات يف الحب قصائد نظموا أنهم أعني األدبية، األندية يف والتقاليد الدين، تحرس
واملالح التشبيب، إىل املغريات تسوقه كانت فالشاعر الفتون، ويرصفها املرح، عليها يغلب
تكون أن املالحظ بوحي، أو بالقول، يطلبن كّن الكؤوس إدارة األدبية األندية يدرن الالئي
أن املستبعد وال املستغرب، من يكن فلم الشعراء، قصائد يف املعطرة كالجدائل سرية لهن

والجمال. الوسامة وصف يف القول مذاهب تتسع
فسوق، وال رفث، فيها يجوز ال مواطن يف الحجازيات ينظم فكان الرشيف أما

والتهليل. والتكبري بالتسبيح ويغتبقون يصطحبون، أقوام بني وينشدها
شاعر عن تصدر كانت ما الحجازيات بأن واعرتفوا السادة، أيها الحق فأنصفوا
وأعنف أقوى صدره جذوات كانت إن إال والتنسك والتعفف بالتحرج مثقلة بيئة يف يعيش

والحطيم. زمزم بني التحنف شآبيب تطفئها أن من
والقلوب املشاعر حّرر أنه ويزعمون العرشين)، (القرن يسمونه عرص يف اليوم أنتم
ألف نحو منذ الرشيف يملك كان ما الجرأة من يملك شاعر فيكم فهل التقاليد، رباق من
ونقابة الحج، وإمارة املظالم، والية عن مثله رجًال ترصف السوء قالة كانت يوم نسمة،
إىل يضيف أن — والعقل الذهن حّر رجل وهو — حرب طلعت يستطيع هل األرشاف؟
لو إنه عرفات؟ سفح يف غرامية موقعة يمثل منظًرا الحج، رشيط السينمائي: الرشيط
وقال والعراق، والحجاز، واليمن، والشام، واملغرب، مرص، يف املتزمتني قيامة لقامت فعل

اإلسالم. هيبة من والغض املناسك، انتهاك بها يراد دسيسة إنها القائلون:
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الشواطئ عىل الصيف أيام ينثر الذي الحسن وصف أن — السادة أيها — تصوروا
يقول أن شعرائنا ألحد صّح وإن املاجنني، عصبة إىل الكاتب أو الشاعر يضيف املرصية

اإلسكندرية: شاطئ يف

أن��ي��ق م��ص��ق��ول ال��روح خ��ف��ي��ف ج��م��ي��ل ش��ط م��ن ال��ح��ب رع��اه
ال��ع��ق��ي��ق ب��ح��ب��ات م��ط��ّرزة س��ج��وًف��ا ت��ح��س��ب��ه ال��رم��ل ب��ه��ّي
ال��ع��ت��ي��ق ب��ال��ب��ي��ت ط��ف��ت ك��أن��ي خ��ش��وع��ي ف��ي��غ��ل��ب��ن��ي ب��ه أط��وف
ال��رف��ي��ق ال��ح��س��ن م��ن ب��م��ش��ك��اة روح��ي أن��رت ال��ظ��ب��اء ح��رم أي��ا
ال��رح��ي��ق ف��ي ت��س��ب��ح ال��خ��ل��د ص��ب��اي��ا ل��ق��ال��وا غ��ش��اوت��ه��م ك��ش��ف��ت ول��و

أن استطاع حني والشجاعة الجرأة مثال كان الرشيف بأن االعرتاف من مفّر ال إنه
الشاعرية، فيض من كانت الجرأة وهذه الحجازيات، بقصائده الحج أيام يف هواه يؤرخ

والحتوف. باملكاره االستهانة عىل وأقدرهم الناس، أشجع الحق الشاعر فإن
بعيد الفرق بأن ونجيب الجرأة، هذه إىل سبقه ربيعة أبي بن عمر إن تقولون: قد
تثقله ال سمًحا دينًا كان يوم اإلسالم، صدر يف نشأ ربيعة أبي بن فعمر الشاعرين: بني
التزمت أوضار إليه نقلوا الذين الواغلني أوزار حمل حني بعد، فيما أثقلته التي األوهام
وغباوات املتزهدين، بالدات من الغرب، يف أو الرشق يف أصولهم عن ورثوا فيما والجمود،
كانوا وخلفاء أمراء بني يعيش ربيعة أبي بن عمر كان املتنسكني، ورقاعات املتقشفني،
ينكرون ال ظرفاء، رجاًال لعهده الناسكون وكان الفتيان، أرشاف من األمر حقيقة يف

والقلوب. األفئدة حقوق
حمل ما اإلسالم حمل أن بعد الرابع القرن من الثاني الصدر يف فعاش الرشيف أما
تجعل والتقشف التزهد من ألوانًا عرفت قد بغداد كانت أن وبعد التقاليد، عسري من
الصوفيني من الظرفاء استثناء مع والفجور اللهو من رضبًا الحج مواسم يف الغزل

اإلسالمي). (التصوف كتاب يف بأخبارهم أطفنا الذين العراقيني
الرشيف. أستاذنا وعرص عمر، صديقنا عرص العرصين: بني فرق ذلك

فلم السيايس، املجد من يأس يف كان ربيعة أبي بن فعمر الرجلني: بني فرق وهناك
األمويون، بها استبد التي اإلسالمية الدولة سياسة يف مجال له يكون أن أبًدا ينتظر يكن
الخدود إىل التطلع من الحج مواسم به تسمح ما منها ينهب دنياه عىل أقبل وكذلك
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فاته ما تعوض الوجدانية السيطرة من آفاًقا لنفسه ويخلق الفواتك، والعيون النوارض،
ميدان. أي يف يسيطر أن يهمه لئيم حيوان واإلنسان السياسية السيطرة من

لهم كانت والعلويون علويٍّا، الرشيف كان الحال، تلك غري حال له فكان الرشيف أما
(املدائح كتاب يف فصلناه ما يراجع والذي جيل، إىل جيل من توارثوها سياسية مطامع
وأحفادهم، أبنائهم، رياضة يف الغايات غاية بلغوا كانوا القوم أولئك أن يعرف النبوية)
يف األمر إليهم رجع إن إال تصلح ال الدنيا وأن مظلومون، بأنهم اإليمان عىل وأسباطهم
أن يتصورون فكانوا تطاق، وال تحتمل ال غاية إىل ذلك يف وصلوا وقد املسلمني، قيادة

ظلمات. فوقها من ظلمات ستظل — يسوسوها لم إن — الدنيا
مركز ذلك عىل وساعده اإلسالمية، للخالفة أهًال نفسه يرى الريض الرشيف وكان
طالب أبي بن لعيل وكان طالب، أبي بن عيل إىل باالنتساب وترشفه املجتمع، يف أبيه
الناس يف أذاع القادر الخليفة أن نحدثكم أن ويكفي العهود، تلك يف هائلة روحية سلطة
عىل سار وأنه دفعات، دجلة عرض صار حتى اتسع قد الصليق نهر منامه يف رأى أنه
شخًصا فرأى حوله؛ من النهر فانبثق يعرب أن فأراد عظيمة، قنطرة عليه فرأى حافته
وهاله به، فعرب وأخذه إليه، وصلت حتى يده فمّد نعم، فقال: تعرب؟ أن أتريد يناديه:
أبي بن عيل الكريمة: اليد صاحب فقال بنجاته؟ املتفضل هذا يكون من فسأل: الفعل،

وشيعتي. ولدي إىل فأحسن فيه، عمرك ويطول إليك، صائر األمر هذا طالب،
ينصب كان العهد ذلك يف العلويني بأن تشهد املخرتعة أو الصحيحة الرؤيا وهذه
جدهم عىل بالثناء يداروهم أن السياسة من يرون العباسيون الخلفاء وكان ميزان، لهم

املؤمنني. أمري
له كان فقد الخالفة، إىل الرشيف يتطلع بأن السماح بعض تسمح الظروف وكانت
متفوًقا وكان الرسول، أسباط من كان املنصب: لذلك ترشحه خصائص نفسه ذات يف
أن أساتذته بعض استطاع بحيث جّدا، الوجه جميل وكان والعقلية، النقلية العلوم يف
والجمال عارضاه، ونبت شاربه، اخرضَّ أن بعد إال وجهه إىل النظر يستبح لم إنه يقول:
عىل لغتهم وخلد األرض، بقاع يف العرب أعزَّ الذي الرجل عن املأثورة الصفات من كان
الحساب. يقوم يوم أصفيائه زمرة يف وحرشنا ملسو هيلع هللا ىلص أحمد اسمه الذي الرجل الزمان وجه
األماني تلك مثل له لرجل جاز كيف فتصوروا الرشيف، حال السادة أيها ذلك كان

والعيون؟ والخدود، النحور، عبيد من بأنه فيرصح الناس، بني نفسه يفضح أن
الجنون. وحال الشعر، حال اثنني: حالني يف إال يقع ال ذلك إن
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الشعراء. من يكون أن إال يبق فلم املجانني، من كان الرشيف أن اعتقد وما
عربدة الحسن معاقرة يف لتَُعْرِبُدوا املجتمع تقاليد عىل الخروج إىل أدعوكم وما
الشعر فيها قلَّ ساللة من فهو عليه، وتعطفوا ترحموه أن أرجوكم وإنما ال، الرشيف.
ال أنه ويعنون الرسول، نسل من فالن يقال: أن العرب كنايات من صار حتى ا، جدٍّ
الشاعرية، من الرسول أسباط ينسلخ أن الحق من كان وما الشعراء. إىل لالنتساب يصلح
مما الشعر ترى تكن لم للملك نفسها ترشح كانت التي القبائل أن ذلك يف السبب وإنما
إليه أعود فال الفني)، (النثر كتاب يف فصلته القول من باب وذلك والخلفاء، بامللوك يليق
البلبل عيش الشاعر عاش إن إال تزكو ال الشاعرية أن تذكروا أن ويكفي املساء، هذا يف
عبيد من الرجل يصري أن يوجب للملك والتأهب األفانني، أماليد بني يشاء كيف يتنقل
بعد إال محفل أي يف كلمة أية يلقي ال الفرنسية الجمهورية كرئيس فيعيش املجتمع،

استئذان.
الشعر، لغري يصلح يكن لم الريض الرشيف إن أقول: أن — السادة أيها — وأريد
العباسيون الخلفاء عليه بها يتفضل منحة إال تكن لم للحج إمارته إن أقول: أن وأخىش
املوسوي. أحمد أبو اسمه الذي للشيخ خليفة الريض الرشيف اسمه الذي الفتى ليكون
الحجيج إىل يقدم فقيًها، أمريًا للحج، أمريًا فكان املزيتني، بني جمع شاعرنا ولكن
الظامئ تلهف الحسن عىل يتلهف شاعًرا وكان واملناسك، باملشاعر يبرصه ما العراقي

املمنوع. الورد إىل
بأن والجرمانيني والسكسونيني الالتينيني من والذوق األدب أهل علينا اختال فإن
يؤدي «شيًخا» عندنا إن فسنقول: الرفيع، األدب أرسار يدركون ورهبانًا قسيسني عندهم
وبريون، جوت، يفوق حساس شاعر ذلك مع وهو األوراد، ويقرأ والنوافل، الفرائض

والمرتني.
الشاعر؟ الشيخ ذلك هو ومن سألوا: فإن

فقال: الصباحة فبهرته الحج فريضة ألداء ذهب الذي الشيخ هو قلنا:

ق��ذاه��ا ب��ل م��ن��ي ال��ع��ي��ن ج��الء ك��ان��ت ب��ال��خ��ي��ف ن��ظ��رة ن��ظ��رت��ك
ن��واه��ا م��ن��ا ق��ب��ي��ل��ة ب��ك��ل ف��ط��ارت م��وق��ف��ن��ا غ��ي��ر ي��ك ول��م
وآًه��ا ت��ف��رق��ن��ا م��ن وآًه��ا ال��ل��ي��ال��ي ت��ج��م��ع��ن��ا ك��ي��ف ف��واًه��ا
رم��اه��ا وم��ن ال��ج��م��ار ش��ه��د وم��ن آالل ع��ل��ى ب��ال��وق��وف وأق��س��م
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س��ق��اه��ا وم��ن وال��م��ق��ام وزم��زم وب��ان��ي��ي��ه��ا ال��ع��ت��ي��ق وأرك��ان
م��ن��اه��ا إذن ف��أن��ت ت��ك��ون��ي��ه��ا ل��م ف��إن خ��ال��ص��ة ال��ن��ف��س ألن��ت
ط��اله��ا ن��اش��دة وه��ي ت��ب��غ��م خ��ش��ف أم م��ك��ة ب��ب��ط��ن ن��ظ��رت
ت��راه��ا أم ال��ق��ري��ن��ة أًخ��ا ف��ق��ل��ت ف��ي��ه��ا م��ن��ك م��الم��ح وأع��ج��ب��ن��ي
ف��اه��ا ول��ث��م��ت ق��رون��ه��ا ض��م��م��ت ح��رام رج��ل أن��ن��ي ف��ل��وال

البيتني: بهذين ولنبدأ التحليل، من بيشء فلنتناولها الحجازيات، طالئع إحدى تلكم

ن��واه��ا م��ن��ا ق��ب��ي��ل��ة ب��ك��ل ف��ط��ارت م��وق��ف��ن��ا غ��ي��ر ي��ك ول��م
وآًه��ا ت��ف��رق��ن��ا م��ن وآًه��ا ال��ل��ي��ال��ي ت��ج��م��ع��ن��ا ك��ي��ف ف��واًه��ا

غشاوة الواقع يكشف ثم الحسن، غرائب عىل عينه فتقع بالبيت يطوف شاعر فذلك
اللعوب الزمان يسمح أن للشاعر يضمن الذي ومن تعود. لن لحظة أنها يعرف إذ هواه،
إلنسانة العيش ظروف تسمح أن يمكن وهل عامني؟ أو عام بعد قلبه هوى إليه يرّد بأن
املواقف لتلك تعود أن الشام أو مرص أو املغرب، أم األندلس من الحج سبيل يف هاجرت
تجود أن غريب بلد يف جميل وجه عىل عينك تقع حني لك يضمن الذي من ثانية؟ مرة
فتعطف الشاعر قلب املقادير تعرف وهل الطريق؟ عرض يف ولو ثانية مرة برؤيته األيام

جواه؟ عىل
يقول: وهو املمّزق قلبه من املقاطع يؤلف الرشيف إن

وآه��ا ت��ف��رق��ن��ا م��ن وآًه��ا ال��ل��ي��ال��ي ت��ج��م��ع��ن��ا ك��ي��ف ف��واًه��ا

كانت وربما إهابي، يلبس ولعله املعرفة، بعض أعرفه صديق بحال لشبيه حاله وإن
الصديق ذلك وكان الرشيف، بحجازيات اهتمامي يف الّرس هي الصديق بذلك معرفتي
ساعتني، أو ساعة الحديث معاقرة إىل فدعاها باريس، يف املرتو بقطار أملانية فتاة رأى

.On se verra, peut etre! تواسيه: وهي قالت ثم سفر، عىل بأنها فاعتذرت
تقع بأن الزمن يسمح ولم مرات، باريس وحج مرة، ألف املرتو صديقنا ركب وقد

قلباه! فواحر العيون، تلك عىل ثانية مرة عينه
عام كل يف منديا نور زيارة إىل أصفيائه من فريق يدعوه أن الصديق لذلك واتفق
دراسته من فيه فرغ الذي الوقت يف كانت التفاح لبساتني األوىل الزيارة ولكن مرة،
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فرنسة إىل رجع وقد العهد، وآخر العهد أول البساتني بتلك أيامه فكانت بالسوربون،
علمت وقد والرياحني، األزهار شهر (مايو) بعد يصل كان أسفاه وا ولكنه ذلك، بعد
من يصبح أن إال مايو، شهر يف منديا نور برؤية أبًدا له تسمح لن دنياه يف شواغله أن

والوجدان! الذوق لتثقيف البعثات ترسل أن الحكومات تقاليد
بقية يف الحسن درس ألذواقكم ونرتك البيتني، هذين حول الطواف يف هذا يكفي

:٣٩٤ سنة املحرم يف الرسول مدينة يف قالها وقد اآلتية، األبيات إىل وننتقل القطعة،

ع��ي��ن ب��ال��م��دي��ن��ة ظ��ب��اء ع��ي��ون ت��ع��رض��ت ح��ت��ى ال��ح��ب أدري ك��ن��ت وم��ا
وج��ف��ون أع��ي��ن ع��ن أم ال��ن��ب��ع ع��ن رم��ي��ن��ن��ا ال��غ��داة أدري م��ا ف��وال��ل��ه
أم��ي��ن غ��ي��ر األح��ش��اء ع��ل��ى ق��وّي ن��اب��ل رم��ي��ة م��ن��ا ح��ًش��ا ب��ك��ل
ق��رون وس��ود أج��ي��اًدا وواري��ن س��ق��ام��ن��ا وه��ي ال��ن��ج��ل ال��ح��داق ج��ل��ون
وج��ب��ي��ن واض��ح ل��ب��ان ل��ك��ل ال��ه��وى ق��ادن��ا م��ا ال��ن��ج��ل ال��ع��ي��ون ول��وال
م��ع��ي��ن ري��ق��ه��ن م��ن ث��غ��ب ع��ل��ى ع��ش��ي��ة ال��ب��ش��ام ق��ض��ب��ان ي��ل��ج��ل��ج��ن
ب��ح��ي��ن ال��م��ذاق ق��ب��ل م��ن ف��ي��ن��ق��ع ب��رده ال��ق��ل��ب إل��ى ي��ع��دى ب��رًدا ت��رى
ج��ن��ون أي ال��ق��ل��ب م��ن��ه ج��ن وق��د ل��ح��ظ��ه��ا ال��ل��ب خ��ال��ط ل��م��ا ت��م��اس��ك��ت
ظ��ن��ون غ��ي��ر م��ن��ه��ن ال��ن��وى دواع��ي ت��دع ل��م ث��م وق��ف��ة إال ك��ان وم��ا
دون��ي وال��غ��واي��ة ع��ن��ي ف��أق��ل��ع��ن م��ذه��ب��ي رش��د أب��ت��غ��ي ال��م��ط��اي��ا ن��ص��ص��ت

ولكن كذلك، وهو مألوفة، معاني فيها إن تقولون: قد األبيات؟ هذه يف رأيكم فما
الفصل إىل ترجعوا أن أرجوكم املعاني؟ تلك من باملألوف إحساسه قوة عنكم تغيب هل
بوضوح لتعرفوا الفني النثر كتاب من األول الجزء يف والطريف املبتذل عن أنشأناه الذي
إحساس. أقوى أحّسه ألنه الناس؛ أشعر صاحبه يكون ثم مألوًفا، املعنى يكون كيف

البيت: هذا يف الشاعرية قوة ينكر الذي ومن

م��ع��ي��ن ري��ق��ه��ن م��ن ث��غ��ب ع��ل��ى ع��ش��ي��ة ال��ب��ش��ام ق��ض��ب��ان ي��ل��ج��ل��ج��ن

البيت؟ هذا يف موقع أجمل وقعت ثقلها عىل (يلجلجن) كلمة أن ينكر الذي من
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البيت: هذا يف الخيال طرافة ينكر الذي من

ب��ح��ي��ن ال��م��ذاق ق��ب��ل م��ن ف��ي��ن��ق��ع ب��رده ال��ق��ل��ب إل��ى ي��ع��دي ب��رًدا ت��رى

البيت: هذا يف السحر عبقرية عىل النص هو عندي واملهم

ظ��ن��ون غ��ي��ر م��ن��ه��ن ال��ن��وى دواع��ي ت��دع ل��م ث��م وق��ف��ة إال ك��ان وم��ا

يتشوق كيف تذكروا وإن الجمال، لفقد بالوحشة إحساسه مبلغ تتصوروا أن املهم
ويلتاع.

األبيات: وهذه

س��ل��ي��َم��ا وراح ق��ل��ب��ي رم��ى غ��زاًال ِم��نَ��ى إل��ى ال��م��أزم��ي��ن ب��ي��ن ت��ذك��رت
أل��ي��م��ا غ��ب��ه��ن أالق��ي ف��إن��ي نَ��ب��ل��ه م��واق��ع أس��ت��ح��ل��ي ك��ن��ت ل��ئ��ن
أث��ي��َم��ا وع��اد م��أج��وًرا ع��اد ف��م��ا ح��س��ب��ة األج��ر ي��ن��ش��د ح��راًم��ا أص��اب
س��ق��ي��م��ا أص��ب��َن أس��ق��اًم��ا ول��ك��نَّ أل��م��ت��ه م��ن ب��ارئً��ا ق��ل��ب��ي ك��ان ف��ل��و
م��ق��ي��َم��ا ع��اد ع��اد م��ا إذا ن��ك��اًس��ا ال��م��ه��ا ل��ه أع��ادت داء م��ن ب��لَّ إذا
ق��دي��َم��ا ك��ان ال��ح��ب داء وه��ي��ه��ات ال��ه��وى م��ن داء اس��ت��ط��رف��ت ي��ظ��ن��ون��ن��ي
رح��ي��َم��ا ي��ك��ون ق��ن��اص وأخ��ف��ق ف��رح��م��ت��ه ش��ادنً��ا ب��ج��م��ع ق��ن��ص��ت
ك��ري��م��ا ال��غ��داة ق��ل��ب��ي ع��ل��ى غ��زاًال س��اع��ة ب��ال��ح��ب��ائ��ل ُم��ه��ي��نً��ا أأغ��دو
ون��س��ي��م��ا ع��ب��ق��ة إال ع��ن��ك س��رت ل��ط��ي��م��ة ن��ف��ح ب��ال��َخ��ي��ف ل��ن��ا ت��راءت
غ��ري��م��ا ق��ض��ي��ن م��ا ي��س��ار ذوات ع��ش��ي��ة ال��م��اط��الت م��ث��ل أر ول��م

البيت: هذا يف رأيكم ما ولكن النفس، هادئة أبيات وهذه

أث��ي��َم��ا وع��اد م��أج��وًرا ع��اد ف��م��ا ح��س��ب��ة األج��ر ي��ن��ش��د ح��راًم��ا أص��اب
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الحرم أن يجهل وكان يُصاد، وال يُطرد ال الحرم كحمام أنه يتوهم كان الرشيف إن
البيت: وهذا … القلوب! صيد فيه يباح

رح��ي��م��ا ي��ك��ون ق��ن��اص وأخ��ف��ق ف��رح��م��ت��ه ش��ادنً��ا ب��ج��م��ع ق��ن��ص��ت

الجمال. منه فيضيع الجمال، يرحم من يحسها التي الالذعة الحرسة يمثل فهو
البيت: وهذا

غ��ري��م��ا ق��ض��ي��ن م��ا ي��س��ار ذوات ع��ش��ي��ة ال��م��اط��الت م��ث��ل أََر ول��م

منطق ويف الصدود. غري يقدمن ال ثم الوفاء، يملكن فهن املالح: لؤم يمثل وهو
والشاعر والصباحة، بالحسن مورسة مورسة، ألنها املطل؛ منها يقبح املليحة أن الرشيف
األموال! يتلف كما املحاسن يتلف ال والجود والصباحة، بالحسن األنس غري يطلب ال

جمهور وعارضها واملغربني، املرشقني يف سارت التي القصيدة هذه يف رأيكم وما
الشعراء: من

م��رع��اك ال��ق��ل��ب إن ال��ي��وم ل��ي��ه��ن��ك خ��م��ائ��ل��ه ف��ي ت��رع��ى ال��ب��ان ظ��ب��ي��ة ي��ا
ال��ب��اك��ي م��دم��ع إال ي��روي��ك ول��ي��س ل��ش��ارب��ه م��ب��ذول ع��ن��دك ال��م��اء
ب��ري��اك1 ع��رف��ن��اه��ا ال��رق��اد ب��ع��د رائ��ح��ة ال��غ��ور ري��اح م��ن ل��ن��ا ه��ب��ت
ب��ذك��راك ت��ع��ل��ل��ن��ا ال��رح��ال ع��ل��ى ط��رب ه��زن��ا م��ا إذا ان��ث��ن��ي��ن��ا ث��م
م��رم��اك أب��ع��دت ل��ق��د ال��ع��راق م��ن س��ل��م ب��ذي ورام��ي��ه أص��اب س��ه��م
ع��ي��ن��اك ع��ي��ن��ّي ك��ذب��ت م��ا ق��رب ي��ا ب��ه وف��ي��ت م��ا ع��ن��دي ل��ع��ي��ن��ي��ك وع��د
ل��ل��ح��اك��ي ال��ف��ض��ل ف��ك��ان ال��ل��ق��اء ي��وم م��ل��ح2 م��ن ال��ري��م ف��ي م��ا ل��ح��اظ��ك ح��ك��ت
ق��ت��الك أس��م��اء م��ن ع��ن��ك ط��وى ب��م��ا ي��خ��ب��رن��ا ال��ج��زع ي��وم ط��رف��ك ك��أن
وأح��الك ق��ل��ب��ي ف��ي أم��رك ف��م��ا ل��ه وال��ع��ذاب ل��ق��ل��ب��ي ال��ن��ع��ي��م أن��ت
ف��اك ب��ل��غ��ت��ه��ا ل��ق��د ال��رق��ي��ب ل��وال أذك��ره��ا ل��س��ت ش��وق رس��ائ��ل ع��ن��دي
وح��ي��اك وح��ي��اه��ا ال��غ��م��ام م��ن ش��رب��ت م��ا ال��خ��ي��ف ول��ي��ال��ي م��ن��ي س��ق��ى
وال��ش��اك��ي ال��م��ش��ك��و وي��ج��ت��م��ع م��ن��ا وم��اط��ل��ه دي��ن ذي ك��ل ي��ل��ت��ق��ي إذ
إّالك3 ال��ق��ل��ب غ��ري��م ف��ي��ه ك��ان م��ا أرح��ل��ن��ا ب��ي��ن ي��ع��ط��و ال��س��رب غ��دا ل��م��ا
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ي��ه��واك ال��ق��ل��ب أن ال��ع��ي��ن ع��ل��م م��ن ه��وى س��واك ت��ت��ب��ع ل��م ال��ع��ي��ن ب��ك ه��ام��ت
أس��راك ف��ادي��ت وال ه��واك ق��ت��ل��ي ك��م��د م��ن أح��ي��ي��ت م��ا ال��س��رب دن��ا ح��ت��ى
ث��ن��اي��اك ف��ي��ه��ا غ��م��س��ت ون��ط��ف��ة ل��ن��ا ب��ف��ي��ك م��رت ن��ف��ح��ة ح��ب��ذا ي��ا
م��ط��اي��اك4 ف��ي��ه وخ��دت ث��رى ع��ل��ى م��غ��ت��ف��ل وال��رك��ب وق��ف��ة وح��ب��ذا
أش��راك��ي5 أف��ل��ت ل��م��ا ال��غ��م��ي��م ي��وم ع��ددي م��ن ال��س��وداء ال��ل��م��ة ك��ان��ت ل��و

كل عىل تسمو فإنها ترون؛ ماذا خربوني العصماء؟ القصيدة هذه يف ترون فما
تحليل؟

يرويها أال يف السحر أيكون الغزالة؟ تلك مرعى القلب يصبح أن يف السحر أيكون
الريح مهب العاشق يعرف أن يف يكون أم املسفوح؟ الدمع يرويها وإنما املبذول، املاء
بذي وهو فيصيب مرماه يبعد الذي السهم ذلك هو وما نفحات؟ من عنها تحمل بما

العراق؟ يف من أحشاء سلم
النظر، ذاكرة عنده تقوى فالعاشق — تعلمون لو — النواصع الحقائق من هذه إن
يف الفتانة املالمح فتغزوه السنني بعد وعىل الديار بعد عىل معشوقه مالمح ويتصور
الذي هو والجاهل الفتون، عالم يف عيناه رأت ما عىل فكره أبصار أدار كلما وقت، كل
وما نأى ما يمثل الذي الوثاب الخيال نعمة من املحروم هو الجاهل ذلك، يعرف ال
صور يف باملحاسن يتمتعون الربانية املنحة بهذه والشعراء ملموس، مشاهد وكأنه بعد،
واحدة مرة غري الجاهل يراه ال حني عىل املرات، ألوف الفاتن املنظر ويشهدون مختلفات،
بأعظم ظفروا وإن جهالء، األرض أهل وأكثر — يراه ما يدرك الجاهل كان إن —

الدواب. رزق هللا وعىل األلقاب،
وعود. وللعيون العيون، وعد عن الشاعر ويحدثنا

الوعد؟ خلف من محبوبته إىل نسبه ما عىل نعرتض بأن الرشيف يسمح فهل
القلوب؟ عالم عن منفصل عالم العيون بأن حكمنا إذا الرشيف يصدقنا هل

غيبة يف وتنقض، وتربم وتحلف، تعد العني بأن جزمنا إذا الرشيف يصدقنا هل
القلب؟

أن اليوم منذ فليعرفوا القلوب، رسل العيون أن السنني ألوف منذ يظنون الناس إن
الغيوب. عالم غري أرساره يعرف ال عجيب خلق العني
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فقال: استدرك حني ذلك إىل فطن الرشيف ولعل

ع��ي��ن��اك ع��ي��ن��ّي ك��ذب��ت م��ا ق��رب ي��ا

قال: وحني

ق��ت��الك أس��م��اء م��ن ع��ن��ك ط��وى ب��م��ا ي��خ��ب��رن��ا ال��ج��زع ي��وم ط��رف��ك ك��أن

الناس أكثر ولكن كذلك، وهللا واألمر العيون، أهل يجهلها أعماًال للعيون يرى فهو
يفقهون. ال
ويقول:

ل��ل��ح��اك��ي ال��ف��ض��ل ف��ك��ان ال��ل��ق��اء ي��وم م��ل��ح م��ن ال��ري��م ف��ي م��ا ل��ح��اظ��ك ح��ك��ت

الظباء. عيون يف الحالوة من أمتع النساء عيون يف الحالوة أن فريينا
من محرومة ولكنها الروعة، من غاية يف الغزالن عيون أن القضية هذه يف والحق
Regard بكلمة الفرنسيون عنه يعرب ما أو اإلفصاح، وهي املالح، عيون يف أساسية صفة
إليك وتفيض فرتوعك، املرأة عني أما تحدثك، ال ولكنها تروعك، الظبية فعني expressit
فكان قال: حني ذلك إىل قصد الرشيف ولعّل وحديث، حديث بألف واحدة لحظة يف

للحاكي. الفضل
البيتني: بهذين الحج مناسك سجل كيف وانظروا

وح��ي��اك وح��ي��اه��ا ال��غ��م��ام م��ن ش��رب��ت م��ا ال��خ��ي��ف ول��ي��ال��ي م��ن��ي س��ق��ى
وال��ش��اك��ي ال��م��ش��ك��ّو وي��ج��ت��م��ع م��ن��ا وم��اط��ل��ه دي��ن ذي ك��ل ي��ل��ت��ق��ي إذ

اغفروا اإلشارات؟ دقيق من فيه ما تدركون وهل الكالم؟ هذا من أظرف رأيتم فهل
الرشيف عىل أهجم أن أريد وإنما بالذوق، والعياذ بالجهل، اتهمكم فما الهفوة، هذه يل
مناسك يفارق يكن لم إنه أقول: أن وأخىش غرام، مواعيد الحج أيام يتخذ كان إنه فأقول:
بالنيابة أو نفسه، عن باألصالة الحج إمارة عىل حرصه يفرس وهذا ميعاد. عىل إال الحج
رجًال لرتى املرأة تحج أن أو يهواها، امرأة لريى الرجل يحج أن تستكثروا وال أبيه، عن
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ثم عامني، أو لعام مواعيد وباريس، ليون بني القطار يف املواعيد ننظم كنا فقد تهواه،
العقول. تدركها ال غرائب وللقلوب عامني، أو عام بعد فنلتقي نفي

ولبيد؟ األعىش بني الحكم يف العالء بن عمرو أبي مجاراة من يمنع الذي وما
العالء؟ بن عمرو أبو قال ما أتذكرون

شاعر. رجل واألعىش صالح، رجل لبيد قال: إنه
صالح. برجل وليس شاعر، رجل الرشيف بأن أحكم وكذلك

بالرشيف؟ نرشفهم حتى الدنيا يف الصالحون قلَّ وهل
يحسنون ممن مئات توالها الحج وإمارة األلوف، وألوف باأللوف، يعدون األغبياء إن
الجمال معارض من معرض الحج أن يفهم واحد رجل فيهم فليكن والتهليل، التسبيح

بالجمال. االستهانة عىل تقاليدها قامت أمة يف
الجمود، من كتلة يكن لم ماضينا أن عىل الشاهد هي الرشيف حجازيات لتكن

الصورة: هذه تأملوا األحاسيس، دقائق تدرك حية أمة مايض كان وإنما

ك إالَّ ال��ق��ل��ب غ��ري��م ف��ي��ه ك��ان م��ا أرح��ل��ن��ا ب��ي��ن ي��ع��ط��و ال��س��رب غ��دا ل��م��ا
ي��ه��واك ال��ق��ل��ب أن ال��ع��ي��ن ع��لَّ��م م��ن ه��ًوى س��واك ت��ت��ب��ع ل��م ال��ع��ي��ن ب��ك ه��ام��ت

وذلك واحدة، محبوبة إال فيهن له وليس الحسان، بني املرء يضل كيف انظروا ثم
الضالل. أنواع أظرف
قوله: وتأملوا

م��ط��اي��اك ف��ي��ه وخ��دت ث��رى ع��ل��ى م��غ��ت��ف��ل وال��رك��ب وق��ف��ة وح��ب��ذا

ليمتع الركب؛ فيها يغفو التي الفرص ينتهب كان شاعرنا بأن يشهد البيت فهذا
القبالت. انتهاب من الهوى يوحي بما اليقظ القلب

األبيات: هذه يف رأيكم وما

ال��م��ش��ت��اق6 ل��ل��م��ع��ذب ح��اج��ة ت��ح��م��ل ال��م��غ��ذ ال��رائ��ح أي��ه��ا
ال��ت��الق��ي8 ب��ع��ض ال��س��الم ف��ب��الغ ال��م��ص��ل��ى7 أه��ل��ي ال��س��الم ع��ن��ي أق��ر
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ب��األش��واق إل��ي��ه ق��ل��ب��ي أن ف��اش��ه��د ب��ال��خ��ي��ف م��ررت م��ا وإذا
ب��اق��ي ال��ي��وم أظ��ن��ه م��ا ه��وى ـ��و ن��ض��ـ ف��ق��ل ع��ن��ي س��ئ��ل��ت م��ا وإذا
ال��ح��داق ت��ل��ك ب��ع��ض ع��ن��د وم��ن��ي ج��م��ع ب��ي��ن ل��ي ف��ان��ش��ده ق��ل��ب��ي ض��اع
ل��ل��ع��ش��اق ال��دم��وع أع��ي��ر ـ��ل ق��ب��ـ م��ن ك��ن��ت ف��ط��ال��م��ا ع��ن��ي واب��ك

فيمن رأيكم ما التالقي»، بعض السالم «بالغ بان يحكم من إحساس يف رأيكم ما
يهواه؟ من بخاطر يمر حني باألنس يشعر

بأن يشعر من أسعد وما يغيب، حني عنه تسأل قلوبًا هناك بأن واثق والشاعر
يحب فهو العلوية، السيطرة تفارقه ال وشاعرنا يغيب! حني عنه تسأل قلوبًا الدنيا يف
يظفر عساه الفانني حكم يف أصبح أنه يحدثهم بأن الرسول فيويص األحباب، يبكيه أن

أنني. أو شهقة، أو بزفرة، منهم
البيت: هذا وما

ال��ح��داق ت��ل��ك ب��ع��ض ع��ن��د وم��ن��ي ج��م��ع ب��ي��ن ل��ي ف��ان��ش��ده ق��ل��ب��ي ض��اع

امللفوف املعنى أتحسون الناشدون؟؟ ينشدها وكيف القلوب، تضيع كيف أتعرفون
الحجاز يف له كان الرجل أن هذا من أتفهمون الحداق»؟ تلك بعض «عند الكلمة هذه يف

خاص؟ هوى
البيت: وهذا

ل��ل��ع��ش��اق ال��دم��وع أع��ي��ر ـ��ل ق��ب��ـ م��ن ك��ن��ت ف��ط��ال��م��ا ع��ن��ي واب��ك

للعشاق؟ الدموع تعري كنت أنت
يقول: أن قبل رآك كان األحنف بن العباس ليت

م��درار دم��ع��ه��ا ل��غ��ي��رك ع��ي��نً��ا ف��اس��ت��ع��ر ع��ي��ن��ك دم��وع ال��ب��ك��اء ن��زف
ت��ع��ار ل��ل��دم��وع ع��ي��نً��ا أرأي��ت ب��ه��ا ت��ب��ك��ي ع��ي��ن��ه ي��ع��ي��رك ذا م��ن

لرتى الغيب عالم من فأنصت تصدق لم فإن بكوا، ثم وبكوا عنك، العشاق بكى لقد
كلثوم. أم حنجرة من يوم كل يف مرات هذه أبياتك العراق أهل يسمع كيف
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األبيات: وهذه

األن��ض��اء9 ال��رك��ائ��ب وق��ف��ات ال��م��ص��ل��ى وب��ي��ن ال��ن��ق��ا ب��ي��ن ح��ّي
األه��واء م��ج��ام��ع وب��ج��م��ع ج��م��ع ل��ي��ل��ة ال��ح��ج��ي��ج ورواح
خ��ب��ائ��ي10 وم��رس��ى م��ن��ى ب��أع��ال��ي م��ط��ي��ي م��ن��اخ ع��ن��ي وت��ذك��ر
ال��ظ��ب��اء ت��ل��ك ب��ع��ض م��ن ل��ظ��ب��ي ـ��ف ب��ال��خ��ي��ـ ك��ن��ت إذا ذك��ري وت��ع��م��د
ال��ح��م��راء ال��ق��ب��ي��ب��ة ب��ب��اب ن ك��ا م��ا ت��ذك��ر ت��راك ه��ل ل��ه ق��ل
ال��ظ��م��اء ال��ق��ل��وب ح��ّر ن��ت��ش��اك��ى ال��ت��ق��ي��ن��ا غ��داة ص��اح��ب��ي ل��ي ق��ال
دائ��ي داءك وأن ع��ق��ي��دي ـ��د ال��وج��ـ ف��ي ب��أن��ك خ��ب��رت��ن��ي ك��ن��ت
ل��ل��ب��ك��اء؟11 ان��ت��ظ��ارك ف��م��اذا ن ل��ل��ب��ي��ـ وال��ت��ح��م��ل ال��ن��ف��ر ت��رى م��ا
ردائ��ي ب��ف��ض��ل دم��ع��ي أت��ل��ق��ى ب��ي ل��م��ا ان��ث��ن��ي��ت ح��ت��ى ي��ق��ل��ه��ا ل��م

ينيض ال السفر ألن األنضاء؛ الركائب وقفات يف الحياة معنى يحس الشاعر إن
واطمئنان. قرار يف لوقفاتها يطرب فهو هواه، إىل بالعاشق تصل أن بعد إال الركائب

يدركها ال شعرية لفته وتلك مطاياه، مناخ عنه يتذكر بأن رفيقه يويص والشاعر
األقلون. إال

فيقول: الظباء»، تلك «بعض عن يحدثنا الحداق» تلك «بعض عن حدثنا وكما

ال��ظ��ب��اء ت��ل��ك ب��ع��ض م��ن ل��ظ��ب��ي ـ��ف ب��ال��خ��ي��ـ ك��ن��ت إذا ذك��ري وت��ع��م��د
ال��ح��م��راء ال��ق��ب��ي��ب��ة ب��ب��اب ن ك��ا م��ا ت��ذك��ر ت��راك ه��ل ل��ه: ق��ل

إذ املعتز ابن عبارة من أبرع وهي الذوق، يوشيها لطيفة عبارة كان» «ما وعبارة
يقول:

ال��خ��ب��ر ع��ن ت��س��أل وال خ��ي��ًرا ف��ظ��ّن أذك��ره ل��س��ت م��م��ا ك��ان م��ا وك��ان

بالشبهات. عبارته أحاط املعتز ابن ألن
بالتلبية الحج مناسك يودع يكن لم الرشيف بأن تشعركم فهي األخرية األبيات أما

وعيون. خدود من يفارق ما عىل امللتاع بزفرة يودعها كان وإنما والتكبري،
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السادة أيها

املرقص: القصيد هذا يف رأيكم ما

ال��س��م��رات12 ب��ج��زع م��ي أي��ا ل��ي م��ع��ي��د م��ن
وال��ج��م��رات وم��ن��ى ب��ج��م��ع ول��ي��ال��ّي
ع��اط��الت ك��ظ��ب��اء ح��ال��ي��ات وظ��ب��اء
م��خ��ت��م��رات13 ال��دج��ا ـ��ب ج��الب��ي��ـ ف��ي رائ��ح��ات
ال��ح��ص��ي��ات ق��ب��ل ـ��ل ال��ن��ج��ـ ب��ال��ع��ي��ون رام��ي��ات
ال��ب��دن��ات ل��ع��ق��ر أم راح��وا ال��ق��ل��ب أل��ع��ق��ر
ث��ق��ات غ��ي��ر أع��ي��ن��ا ف��ؤادي أودع��ت ك��ي��ف
ال��ظ��ب��ي��ات ص��ي��د ـ��ت أح��س��ن��ـ م��ا ال��ق��ان��ص أي��ه��ا
ال��ح��س��رات غ��ي��ر دت وم��ازّو ال��س��رب ف��ات��ك
ال��س��ل��م��ات14 ظ��الل ف��ي ـ��ن وق��ف��ـ م��ا وق��وًف��ا ي��ا
وال��ف��ت��ي��ات ال��ه��وى ن ف��ت��ي��ا ي��ج��م��ع م��وق��ًف��ا
ال��ع��ب��رات ب��ك��الم ع��ن��ان��ا م��ا ن��ت��ش��اك��ي
ب��ق��ذاة ع��ي��ن ك��ل م��ن��ا ي��ش��غ��ل ن��ظ��ر
وم��ه��اة غ��زال م��ن ع��ن��ا ب��ال��ن��ف��ر ن��أى ك��م
ال��ل��ف��ت��ات ك��ث��ي��ر ر ال��دا إل��ى ج��ي��د م��ن آه
آت غ��ي��ر ب��ل��ق��اء م��اض غ��ي��ر وغ��رام
ال��غ��ادي��ات ص��وب ـ��ي��ف وال��خ��ـ م��ن��ى ب��ط��ن ف��س��ق��ى
ال��وش��اة م��أم��ون ل ال��ع��ذا ن��ائ��م وزم��انً��ا
م��ق��م��رات ب��ال��غ��وان��ي ك��ال��آلل��ي ل��ي��ال ف��ي
ال��ج��ن��اة م��م��رور ق ال��ش��ـ��و غ��رس ع��ن��دي غ��رس��ت
ل��ش��ك��ات��ي وط��ب��ي��ب ل��غ��رام��ي راق أي��ن

الحجيج»؟ «أنشودة القصيدة هذه يسمي أن يرى فيمن رأيكم ما
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مواسم األناشيد، من رضوب إىل تحتاج الحج فمواسم االقرتاح هذا من تعجبوا ال
من الناس عرف ما أقدم كانت يوم األول عهدها إىل يرجعها من إىل شوق يف الحج
وعقر البدنات عقر بني يفرق كالرشيف شاعر إىل تحتاج الحج مواسم الدولية، املعارض

فيقول: الصيد أدب الناس يعلم شاعر إىل وتحتاج القلوب،

ال��ظ��ب��ي��ات ص��ي��د ـ��ت أح��س��ن��ـ م��ا ال��ق��ان��ص أي��ه��ا
ال��ح��س��رات غ��ي��ر دت وم��ازو ال��س��رب ف��ات��ك

فيقول: أيامها عىل يتلهف من إىل وتتشوف

ال��ل��ف��ت��ات ك��ث��ي��ر ر ال��دا إل��ى ج��ي��د م��ن آه
آت غ��ي��ر ب��ل��ق��اء م��اض غ��ي��ر وغ��رام

القلوب! أرباب هللا ويرحم يعود، لن أنس إىل تتشوف أن الحرسات وأعظم

الفتون: أسباب من الحج طريق يف شهد ما إىل القلب لوعة تسجل التي القصيدة وهذه

ت��ج��د رب��ا ن��س��ي��م ل��ي��ًال ب��ه��ا ف��الق��ى ال��ح��م��ى ج��ان��ب م��ن ري��ح ي��ا ن��ف��س��ي خ��ذي
ع��ه��دي ب��ه ي��ط��ول أن م��ن��ي وب��ال��رغ��م ع��ه��دت��ه إل��ًف��ا ال��ح��ّي ب��ذاك ف��إن
ال��وج��د م��ن ق��ض��ي��ت ت��الق��ي��ن��ا ب��ذك��ر ال��ج��وى أل��م م��ن ال��ق��ل��ب ت��داوي ول��وال
ت��خ��دي15 أن��ض��اؤه��م ال��غ��وري��ن م��ن رك��ي��بً��ا ل��ت��س��أال ع��وج��ا ال��ي��وم ص��اح��ب��ّي وي��ا
ب��ع��دي وادي��ه��م واخ��ض��ر ارت��ب��ع��وا ه��ل م��ال��ك ج��رع��اء ب��ال��ج��رع��اء ال��ح��ّي ع��ن
ال��ف��رد ال��ع��ل��م إل��ى أن��ظ��ر ل��م أن��ا إذا ال��ق��ذى16 ع��ائ��ر ب��ع��ده��م ب��ع��ي��ن��ي ك��أن
خ��دي وأف��رش��ت��ه��ا دم��ع��ي ف��أم��ط��رت��ه��ا ح��اج��ري��ة ش��ي��ح��ة ب��ن��ج��د ش��م��م��ت
ع��ن��دي ب��ي��ن��ه��م��ا ب��ع��د ي��ا ذا وه��ي��ه��ات ال��ن��وى ع��ل��ى ال��ح��ب��ي��ب ري��ا ب��ه��ا ذك��رت
وج��د ذو ت��أل��م أو ش��اك ت��ن��ف��س ك��ل��م��ا ال��ش��وق ل��ي ل��م��ج��ل��وب وإن��ي
وح��دي ن��وام��ه��م ب��ي��ن م��ن ف��ت��وق��ظ��ن��ي ه��اج��د وال��رك��ب ال��ش��وق رس��ل ت��ع��ّرض
ي��ع��دي داؤه ال��ه��وى إن روي��دك��م ت��ت��زاف��روا أال ألص��ح��اب��ي ف��ق��ل��ت
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وردي ع��ل��ى إال ال��ح��ب ف��ي وردوا وال ب��ق��ي��ت��ي إال ال��ع��ش��اق ش��رب وم��ا

من بّد ال ولكن محاسن، من فيها ما عىل يدل من إىل تحتاج ال واضحة والقصيدة
العبارة: هذه عىل النص

بعدي. واديهم واخرض ارتبعوا هل

واالخرضار االرتباع يف يكون وقد البوادي، يف السعادة ملعاني فهمه تصور فإنها
الفراق. بعد هواه بغري األحباب يأنس أن من يتخوفه ما إىل إشارة

يقول: إذ الحب يف بالفروسية إحساسه انظروا ثم

وح��دي ن��وام��ه��م ب��ي��ن م��ن ف��ت��وق��ظ��ن��ي ه��اج��د وال��رك��ب ال��ش��وق رس��ل ت��ع��ّرض
وردي ع��ل��ى إال ال��ح��ب ف��ي وردوا وال ب��ق��ي��ت��ي إال ال��ع��ش��اق ش��رب وم��ا

الشوق أطياف أن يرى شاعر فذلك الطريف، املعنى بهذا شعوركم عن وحدثوني
وال ورده، عىل إال الحب يف يردون ال العشاق أن ويعتقد بسيماه، الركب بني تعرفه
بهم تسمح وإنما يوم، كل يف بهم الدنيا تجود ال كاألنبياء والعشاق بقاياه، إال يرشبون

أجيال. إىل جيل من

األبيات: هذه يف رأيكم وما

م��وع��د ب��ي��ن��ن��ا ال��ن��ق��ا وق��ال��وا م��ن��ى ع��ن ج��ي��ران��ن��ا ت��ح��ّم��ل
ي��ب��ع��دوا ال ال��رك��ب ب��ع��د وق��د غ��ل��ة ذي ق��ول ن��اف��ع وه��ل
غ��د ي��ا ط��ال��ع م��ن ال��س��وء ل��ك غ��ًدا ال��ت��ن��ائ��ي ب��أن ت��ن��ادوا
وال��م��س��ج��د ل��ق��ل��ب��ي وج��م��ع ن ال��م��أزم��ا ج��م��ع م��ا ف��ال��ل��ه
ي��ن��ش��د17 وال ي��ض��اع وق��ل��ب��ي ال��غ��ب��وق ق��ع��ب ف��ي��ن��ش��د ي��ض��اع
أغ��ي��د زم��ن ب��ال��ح��م��ى ل��ه��ا ال��دي��ون م��اط��الت م��ن وغ��ي��داء
ال��م��ورد18 ل��ه��ا ع��ن ال��ب��ان ب��ذي ظ��ب��ي��ة ال��ت��ف��ت��ت ك��م��ا ت��ري��ع
م��ن��ج��د ي��ا ت��ه��ام��ة ظ��ب��اء ن��اظ��ري��ك م��ن وه��ي��ه��ات ن��ظ��رت
ال��ي��د ت��ن��ال ال م��ا ال��ع��ي��ن ت��رى ض��ل��ة وال��ه��وى رب��م��ا وي��ا
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البيت: هذا يف اللوعة تحسون أال الدامية؟ الحرسة هذه ترون أال

غ��د! ي��ا ط��ال��ع م��ن ال��س��وء ل��ك غ��ًدا ال��ت��ن��ائ��ي ب��أن ت��ن��ادوا

آلم لوعة أي يعود؟ متى يعرف ال الذي املفارق لوعة من وأوجع آلم لوعة وأي
العهد آخر بهم أنسه يكون أم ثانية مرة أيلقاهم يدري ال ناًسا يودع من لوعة من وأوجع

دنياه؟ يف
البيت: وهذا

ال��ي��د ت��ن��ال ال م��ا ال��ع��ي��ن ت��رى ض��ل��ة وال��ه��وى رب��م��ا وي��ا

الشقاق أصل هذا إن اليد؟ تنال ال ما العني ترى أن من وأشنع أفظع الدنيا يف وهل
إىل يرجع والوجدان الذوق عالم يف شقاء وكل والحيوان، اإلنسان طوائف بني والنزاع
الذي الشاعر قلب يف اللوعة حقيقة أحد يعرف وهل تملك. وال ترى أن هو واحد: أصل
لرجل ملًكا تكون قد ذلك مع وأنها يده، تنالها لن أن يعرف وهو جميلة امرأة يرى

الجمال؟ أرسار يدرك ال سخيف
األبيات: هذه إىل وننتقل الشطط، هذا نرتك

ال��ق��ط��ر ن��دى ج��ازك��ن ال ل��ي إل��ي��ك��ن ال��ه��وى ي��رج��ع ه��ل ال��خ��ي��ف ل��ي��ال��ي ي��ا أال
ال��ذك��ر ج��وى غ��ي��ر ي��ب��ق��ي��ن ول��م م��ض��ي��ن م��ن��ى ع��ل��ى ث��الث م��ن ق��ل��ب��ي دي��ن ف��ي��ا
ب��ال��ج��م��ر ال��م��ح��ب��ي��ن أح��ش��اء ب��ي��ن رم��وا وإن��م��ا ب��ال��ج��م��ار وه��نً��ا ورام��ي��ن
ي��دري وال ي��ص��ي��ب وال��رام��ي خ��ل��ي��ي��ن وت��روح��وا ال��ح��ش��ا ي��ب��ال��ون ال رم��وا
ال��ن��ف��ر م��ع ال��ل��ق��اء أن س��رن��ي وم��ا م��ن��ى ع��ن ال��ن��ف��ر م��ي��ع��ادن��ا غ��ًدا وق��ال��وا
ال��ده��ر م��دى ال��ب��ع��اد ث��م س��اع��ة س��وى ن��ذوق��ه ال ال��ذي ل��ل��ق��رب ب��ؤس وي��ا
ال��ص��ب��ر ط��اع��ة م��ن ال��ي��وم ي��دّي ن��زع��ت ف��إن��ن��ي ص��ب��ًرا ت��ع��ط إن ص��اح��ب��ي ف��ي��ا
ال��س��ف��ر م��ن��ق��ل��ب ال��ع��ي��ن دم��ع ف��م��ي��ع��اد ه��ذه ق��ب��ل ال��ب��ك��ا ت��در ل��م ك��ن��ت وإن

يف الخيال عىل ننص كأن املحاسن، ببعض التذكري من بّد ال ولكن واضح، شعر وهذا
البيت: هذا
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ب��ال��ج��م��ر ال��م��ح��ب��ي��ن أح��ش��اء ب��ي��ن رم��وا وإن��م��ا ب��ال��ج��م��ار وه��نً��ا ورام��ي��ن

يكون أن يتمنى أنه ينكر الذي ومن العيون، تراها حقيقة هو وإنما بخيال، هو وما
بعض إن يقول: أن الرشيف عىل يستكثر فهل الرقاق؟ األنامل بعض ترجمه شيطانًا

املشبوب؟ بالجمر األحشاء ترمي وإنما بالجمار، ترمي ال الراميات
الظريف التلطف هذا ما اإلسالمي؟ الحج بها تفرد التي الطريفة البدعة هذه ما

الجمار؟ لرتمي معصمها تمّد أن املليحة املرأة عىل يوجب وهو اإلسالم، رشعه الذي
وأخطر أفتن يكون قد الجميل املعصم أن يتصور أن الفقهاء أحد ببال خطر أما

الحجاج؟ يرجمه الذي الشيطان من
الرميات يتلقى وهو الشيطان، صديقنا ينعم كيف مرة نرى بأن يسمح الدهر ليت

عظيم! تعلمون لو حظه إن املالح! أيدي من
البيت: وهذا

ي��دري وال ي��ص��ي��ب وال��رام��ي خ��ل��ي��ي��ن وت��رّوح��وا ال��ح��ش��ا ي��ب��ال��ون ال رم��وا

الرشيف! منطق ذلك يدري، ال وهو يصيب قد الرامي أن عىل النص هو واملهم
هدفني! فيصيب واحًدا هدًفا يقصد قد الرامي أن عىل ننص أن منه واألغرب

البيت: وهذا

ال��ده��ر م��دى ال��ب��ع��اد ث��م س��اع��ة س��وى ن��ذوق��ه ال ال��ذي ل��ل��ق��رب ب��ؤس وي��ا

الحجازيات. سائر يف الرشيف حوله يدور الذي األصيل املعنى هو فذلك

.٣٩٥ سنة صفر شهر يف السالم مدينة إىل الحجيج دخول عند قالها وقد األبيات وهذه

س��ل��ع19 ب��س��ك��ان ع��ه��ده م��ت��ى ـ��ه أس��ائ��ل��ـ ال��ح��ج��از رك��ب ب��ي ع��ارًض��ا
ب��دم��ع��ي إال ت��ك��ت��ب��اه وال ـ��ف ال��خ��ي��ـ س��ك��ن م��ن ح��دي��ث واس��ت��م��ّال
ب��س��م��ع��ي ال��دي��ار أرى ف��ل��ع��ل��ي ب��ط��رف��ي ال��دي��ا أرى أن ف��ات��ن��ي
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فاته شاعر ذلكم بالحجاز؟ الظباء أنفاس إىل املشتاق لوعة تحسون أال ترون؟ هل
أن فاته وقد بأذنيه، الديار لريى القادمني أرواح يتنسم أن إال أمامه يبق فلم يحج أن
فقد مظلوم وهللا وهو بالخيال، األنس حتى يشء كل يستبيح والعاشق بعينيه؟ يراها

األبيات: وهذه … املفقود الفؤاد ينشد وال الضائع، القدح ينشد

ل��م��اه��ا ي��ق��ت��ل��ن��ي ل��م��ي��اء م��ن��ى ع��ل��ي ع��ل��ق��ت إن��ي
ك��ف��اه��ا م��ا ب��ق��ل��ب��ي ل��ع��ب��ت ق��د ال��غ��زالن م��ع راح��ت
رم��اه��ا م��ن ال��ق��ري��ح��ة ه��ذي ف��م��ه��ج��ت��ي ال��ث��واب ت��ب��غ��ي
م��ق��ل��ت��اه��ا ب��ق��ل��ب��ي وس��رت ع��ن��ده��ا ب��ي ال��ه��وى وق��ف
ع��ارض��اه��ا ال��غ��م��ام��ة ظ��ل ك��أن��م��ا ع��ل��ّي ب��ردت
ف��اه��ا وأج��ل ال��ن��وى ي��وم ج��ي��ده��ا أق��ب��ل ش��م��س
ع��داه��ا م��ا وردك ق��ي��ل ل��و ظ��ام��ئً��ا ق��ل��بً��ا وأذود
ح��ش��اه��ا ع��ل��ى ال��وش��اح م��ج��رى ج��رى ل��ق��د اس��ت��ط��اع ول��و
ل��م��ل��ت��ق��اه��ا ت��ع��ود ت��رى ق ال��رف��ا م��ف��ت��رق ي��وم ي��ا
ن��واه��ا ع��ل��ى ال��ع��ق��ي��ق م��ن ل ال��خ��ي��ا س��ي��ط��رق��ك ق��ال��ت
ك��راه��ا ف��ي ت��ط��م��ع غ��ب��ت إن م��ق��ل��ة ب��ط��ي��ف��ك ف��ع��دى
س��اق��ي��اه��ا ص��رف ح��م��راء ال��ه��وى م��ن ش��رب��ت إن��ي
ث��راه��ا دم��ي ب��غ��ي��ر ي��ب��ل��ل ل��م ب��ال��ق��اع س��رح��ة ي��ا
ج��ن��اه��ا وال إل��ّي ي��دن��و ظ��ل��ه��ا ال م��م��ن��وع��ة
م��ن��اه��ا؟ ب��ل��غ��ت وم��ا ن��ف��س��ي ع��ل��ي��ك��م��و ت��ذوب أك��ذا
ف��داه��ا أن��ي ل��و وأوّد أح��ب��ه��ا ال��وج��وه أي��ن
أراه��ا وال ال��ع��ائ��دي��ن ف��ي م��ت��ف��ق��ًدا ل��ه��ا أم��س��ي
آه��ا ل��ق��ل��ت ال��الئ��م��ون م ي��ل��و أن ول��وال واًه��ا

فتون؟ من فيه عما تفصح التي التعابري هي وما املرقص؟ الشعر هذا يف رأيكم ما
العذاب؟ الثنايا يف الربيق يتموج كما ومعانيه ألفاظه بني تتموج التي العذوبة يف رأيكم ما

البيان؟ غرائب لنحدد نقف بيت أي عند حدثوني
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البيت: هذا انظروا

ل��م��اه��ا ي��ق��ت��ل��ن��ي ل��م��ي��اء م��ن��ى ع��ل��ي ع��ل��ق��ت إن��ي

الرشيف أن عىل توافقون أال ولكن الشعراء. مئات تناهبه مبذوًال قديًما املعنى تجدوا
املبتكرات؟ من يصبح كاد حتى رشيقة تأدية أداة

البيت: وهذا

ك��ف��اه��ا م��ا ب��ق��ل��ب��ي ل��ع��ب��ت ق��د ال��غ��زالن م��ع راح��ت

قوله: يف تتمثل التي الشعرية الصورة تدركون هل ولكن قديم، معنى أيًضا وهو

ك��ف��اه��ا م��ا ب��ق��ل��ب��ي ل��ع��ب��ت

وهل الخفاق، القلب بذلك لعبًا شبعت أن بعد إال الغزالن مع ترح لم أنها يريد وهو
بالقلوب! اللعب من الظباء تشبع

البيت: وهذا

م��ق��ل��ت��اه��ا ب��ق��ل��ب��ي وس��رت ع��ن��ده��ا ب��ي ال��ه��وى وق��ف

دعبل: قول إىل صدره رجع يمكن فقد

م��ت��ق��دم وال ع��ن��ه م��ت��أخ��ر ل��ي ف��ل��ي��س أن��ت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��ف

الشطرة: هذه يف اللطف قيمة يجهل الذي من ولكن

م��ق��ل��ت��اه��ا ب��ق��ل��ب��ي وس��رت
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البيت: وهذا

ع��ارض��اه��ا ال��غ��م��ام��ة ظ��ل ك��أن��م��ا ع��ل��ّي ب��ردت

.Fraicheur الفرنسية الكلمة تشبه وهي خاص، مدلول التشبيب يف لها كلمة والربد
البيت: وهذا

ف��اه��ا وأج��ل ال��ن��وى ي��وم ج��ي��ده��ا أق��بّ��ل ش��م��س

الرشيف. مبتكرات من إنه يقول: من يكذب ال ولكن قديم، معنى أيًضا هو
البيت: وهذا

ع��داه��ا م��ا وردك ق��ي��ل ل��و ظ��ام��ئً��ا ق��ل��بً��ا وأذود

أخىش فإني جمال، من البارع البيت هذا يف ما عىل بالتنبيه تطالبونني أحسبكم وما
البيت: بهذا عليه عقب كيف وانظروا الرشوح، تفسده أن

ح��ش��اه��ا ع��ل��ى ال��وش��اح م��ج��رى ج��رى ل��ق��د اس��ت��ط��اع ول��و

األبيات: هذه يف الحسن تتأملوا أن السادة أيها وأحب

ث��راه��ا دم��ي ب��غ��ي��ر ي��ب��ل��ل ل��م ب��ال��ق��اع س��رح��ة ي��ا
ج��ن��اه��ا وال إل��ّي ي��دن��و ظ��ل��ه��ا ال م��م��ن��وع��ة
م��ن��اه��ا ب��ل��غ��ت وم��ا ن��ف��س��ي ع��ل��ي��ك��م��و ت��ذوب أك��ذا
ف��داه��ا أن��ي ل��و وأود أح��ب��ه��ا ال��وج��وه أي��ن
أراه��ا وال ال��ع��ائ��دي��ن ف��ي م��ت��ف��ق��ًدا ل��ه��ا أم��س��ي
آه��ا ل��ق��ل��ت ال��الئ��م��ون م ي��ل��و أن ول��وال واًه��ا

القصيد؟ هذا يف العذوبة قيمة أتدركون
بأذواق الظن ييسء ال فمثيل أذواقكم، يف االرتياب عن ورابعة وثالثة ثانية مرة أعتذر
بكشف ويطالبني للرشيف، بالتعصب يتهمني من أرى حني أعجب وإنما العراق، أهل
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يعرف أن بعد متى؟ ولكن الرشيف، عيوب لكشف مستعد وهللا وأنا عيوب، من عنده ما
الرشيف. محاسن الناس

أو مراكش، أو تونس، يف مغنٍّ القصيدة هذه يعرف أال العاجب العجب من أليس
وما بغداد، أو القاهرة، أو بريوت، أو دمشق، أو املدينة، أو مكة، أو صنعاء، أو الجزائر،

العربية؟ الحوارض من أولئك إىل
عىل لكانت جوت أو بريون، أو ميسيه، نظم مما العذبة القصيدة هذه كانت لو
شاعر نظم من واأسفاه ولكنها واألملان، واإلنجليز، الفرنسيس، بالد يف األلسنة جميع

العراق. يف أهله بعض وينكره العرب، أكثر يجهله
من أسالفه عند أصول فألكثرها معانيه، جميع ابتكر الرشيف بأن أقول ال أنا
بأقوى يحسها ألنه املبتكرات؛ من معانيه جميع بأن أقول ذلك مع ولكني الشعراء،
الفني النثر كتاب مراجعة إىل قبل من دعوتكم وقد اإلحساس، من تتصورون ما وأعنف
لم الشاعر هذا إنصاف يف أني ولتعرفوا والطريف، املبتذل يف والصدق الحق كلمة لرتوا

العابثني. من أكن
البيتني: هذين يف الحسن عىل أدلكم أن ثالثة مرة أستطيع وهل

ف��داه��ا أن��ي ل��و وأوّد أح��بّ��ه��ا ال��وج��وه أي��ن
أراه��ا وال ال��ع��ائ��دي��ن ف��ي م��ت��ف��ق��ًدا ل��ه��ا أم��س��ي

الشعراء: بعض قول من مأخوذ فيهما املعنى إن

ال��ن��اس ف��ي أب��ص��رك ف��ل��م ن��ظ��رت إذا وأس��م��ج��ه��م ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ن��اس أق��ب��ح م��ا

االختالف. كل مختلفة الصورة ولكن
سنة عرشين قضيت ألني الشعراء؛ تجريح عىل منكم أقدر — السادة أيها — وأنا
مثل شاعر عىل أهجم أن وأستطيع الشعرية، واألخيلة النثرية، األلفاظ تعقب يف تزيد أو
الظاملني؛ من لكنت فعلت لو ولكني املعاد، الحديث من كلها معانيه أن فأثبت املتنبي
عىل يغري يكن لم بأنه وأومن إحساس، أصدق شعره معاني أحس املتنبي أن أعرف ألني
الشعراء. من كثري قبله من بها أنس وإن افرتاًعا، املعاني يفرتع كان وإنما سواه، معاني
جبهت الذي وأنا القضية، هذه يف العدل بكلمة مصارحتكم عن أجبن تظنونني وهل

باملئات؟ يعد جمهور محرض يف السوربون يف أساتذتي بها
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أتعبوا حني يلعبون كانوا القدماء النقاد بأن الترصيح عن أجبن تظنونني هل
الشعرية؟ بالرسقات سموه فيما قراءهم وأتعبوا أنفسهم،

إىل ذلك يف وصلت وأظنني النفس، علم قواعد عىل األدبي النقد نقيم أن لنا آن لقد
أريد. ما بعض

األبيات: هذه إىل ننتقل ثم

وال��م��ن��ح��ن��ى ال��ن��ق��ا أع��الم ب��ي��ن ن��ض��وي��ك��م��ا ق��ف��ا رف��ي��ق��ّي ي��ا
وم��ن��ى ج��م��ع ب��ي��ن ب��اخ��ت��ي��اري ض��ي��ع��ت��ه ف��ق��د ق��ل��ب��ي وان��ش��دا
ف��أن��ا ي��ق��ض��ي ال��ن��ج��ل ب��ال��ع��ي��ون ف��ت��ى ك��ان ف��إن ال��س��رب ع��ارض��ا
ال��ق��ن��ا20 ط��ول ع��ل��ى ش��اط م��ن ض��ع��ف أل��ح��اظ��ه��ا ع��ل��ى ش��اط م��ن إن
واألع��ي��ن��ا21 ال��ط��ل��ى ال��ل��ه ق��ات��ل وال��ط��ل��ى ف��ي��ن��ا األع��ي��ن ت��ج��رح
ض��م��ن��ا22 ق��ل��بً��ا ل��ل��ش��وق ض��م��ن��ت وق��ف��ة ب��ق��ب��اء ك��ان��ت ث��م
أذن��ا23 إل��ي��ن��ا ي��ص��غ��ي أح��د ل��ذت��ه م��ن ك��ان وح��دي��ث
ال��ض��ن��ى وي��خ��ف��ي��ه ال��ش��ك��وى ل��ه��م ت��ظ��ه��ره ج��س��ًدا غ��ادرون��ي
ب��ن��ا ي��ل��م��م ول��م ب��ال��ح��ي م��ّر ط��ارق خ��ي��ال م��ن��ك ح��ب��ذا
ل��ن��ا ج��اد وم��ا ال��ن��ي��ل س��ئ��ل أرس��ل��ه ال��ذي ب��خ��ل ب��اخ��ل
ال��ج��ن��ى ذي��ق وال ال��ظ��ل ل��ب��ث24 وم��ا ال��ب��ي��ن أع��ج��ل��ه��ا س��رح��ة
ح��س��ن��ا ش��ي��ئً��ا ال��ح��ي ن��زول ي��ا ف��ارق��ت��ك��م م��ذ ع��ي��ن��ي رأت م��ا

البيت: هذا عند نقف أن ويكفي الخيال، روعة من فيها ما تدركون أبيات وهذه

أذن��ا إل��ي��ن��ا ي��ص��غ��ي أح��د ل��ذت��ه م��ن ك��ان وح��دي��ث

أن شعرائنا ألحد صّح فقد املحبني، ألحاديث الجبال تصغي أن العجيب من وليس
يقول:

وق��ل��ب��ك ق��ل��ب��ي م��ن ال��ل��م��ح ل��ي��ع��ّد ب��ال��ه وأل��ق��ى ال��ن��ج��م وق��ف
وح��ب��ك ح��ب��ي م��ن ال��ل��ي��ل ض��م��ي��ر ف��ي ه��ال��ه م��م��ا ال��ن��ج��م ه��ذا وي��ح
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الوجد من كلها تكن ولم الحج، طريق ويف الحج، مواسم يف الرشيف صبابات أن عىل
طاف أنه حدثنا فقد العقابيل، غري نعيمه من تبقى وال الطيف، مرور يمر الذي العابر

قال: إذ الوصل، بمعاني

ال��دي��م25 م��ن ه��ط��ال زم��ان��ك س��ق��ى ث��ان��ي��ه ع��دت أّال ال��س��ف��ح ل��ي��ل��ة ي��ا
ن��ع��م26 وم��ن خ��ي��ل م��ن ال��م��ال ك��رائ��م ل��ه ب��ذل��ت ي��ف��دى ل��و ال��ع��ي��ش م��ن م��اض
ال��ن��دم زف��رة إال ال��ي��وم ل��ي ف��ه��ل ب��ه��ا ظ��ف��رت ل��ب��ان��ات م��ن��ك أق��ض ل��م
ال��س��ق��م27 م��ن ع��ق��اب��ي��ًال ع��ن��دي ي��ب��ق ل��م أب��ًدا ل��ي ي��ب��ق ل��م إذ ع��ه��دك ف��ل��ي��ت
األل��م م��ن خ��ل��و أن��ه دروا وم��ا م��ؤل��م��ه ال��ق��ل��ب ت��م��ن��ي م��ن ت��ع��ج��ب��وا
ق��دم م��ن ب��ال��ع��ه��د وال أن��س��ه��ن ل��م س��ل��ف��ت ال��ت��ي ل��ي��ال��ّي ع��ل��ّي رّدوا
ل��م28 ال��م��الم اس��ت��ط��ع��ت وإن ال��ه��وى ذق م��الم��ت��ه ال��م��ه��دي ل��ّالئ��م أق��ول
وال��ه��ض��م29 ال��خ��م��ص ب��ي��ن ال��ع��ي��ن ت��س��ت��وق��ف ع��اط��ل��ة األن��س ظ��ب��اء م��ن وظ��ب��ي��ة
ال��ح��رم ف��ي ال��ص��ي��د واب��ت��دع��ت ل��ص��دت��ه��ا س��ان��ح��ة ال��ب��ي��ت ب��ف��ن��اء أن��ه��ا ل��و
أن��م ول��م ل��ي��ل��ى ع��ن ن��ام ال��ذي ع��ل��ى ح��ذر وال رق��ب��ى ب��ال م��ن��ه��ا ق��درت
ق��دم إل��ى ف��رع م��ن ال��ش��وق ي��ل��ف��ن��ا وت��ق��ى ه��وى ث��وب��ي ف��ي ض��ج��ي��ع��ي��ن ب��ت��ن��ا
وال��ل��م��م30 ال��ري��ط ف��ض��ول ال��ك��ث��ي��ب ع��ل��ى ت��ج��اذب��ن��ا ك��ال��غ��ي��رى ال��ري��ح وأم��س��ت
إض��م31 ع��ل��ى م��ج��ت��اًزا ال��ب��رق ي��ض��ي��ئ��ن��ا وآون��ة أح��ي��انً��ا ال��ط��ي��ب ب��ن��ا ي��ش��ي
ال��ظ��ل��م م��ن داج ف��ي ال��ل��ث��م م��واق��ع ل��ي ي��وض��ح ال��ث��غ��ر ذاك ب��ارق وب��ات
ل��ل��ذم��م وال��رع��ي ب��ه��ا ال��وف��اء ع��ل��ى ب��ي��دي ب��اي��ع��ت��ه��ا ع��ف��ة وب��ي��ن��ن��ا
وال��س��ل��م32 ال��ض��ال ب��ي��ن ال��ف��ج��ر روي��ح��ة ن��س��م��ت وق��د ب��ردي��ن��ا ال��ط��ّل ي��وّل��ع
ع��ل��م33 ع��ل��ى ع��ص��ف��ور ت��ك��ل��م ح��ت��ى غ��اف��ل��ة وه��ي ع��ن��ه��ا ال��ص��ب��ح وأك��ت��م
وال��ك��رم ال��غ��ي��ب وراء ال��ع��ف��اف غ��ي��ر ت��ع��ل��ق��ه م��ا ب��رًدا أن��ف��ض ف��ق��م��ت
ال��ع��ن��م34 م��ن ب��ق��ض��ب��ان ت��ش��ي��ر ك��ف��ا ب��ن��ا ال��وداع ج��ّد وق��د وأل��م��س��ت��ن��ي
ال��رذم35 ال��واب��ل ب��ب��ن��ات ال��ج��ن��ى أرى ب��ه ع��دل��ت م��ا ث��غ��ًرا وأل��ث��م��ت��ن��ي
ال��ت��ه��م م��ن ب��ع��د ب��واط��ن��ن��ا وف��ي ظ��واه��رن��ا راب��ت وق��د ان��ث��ن��ي��ن��ا ث��م
أم��م37 م��ن ال��ح��ي ب��ب��ي��وت ووق��ف��ة ث��ان��ي��ة36 ب��ال��رم��ل ل��ّم��ة ح��ب��ذا ي��ا
ب��ف��م��ي ب��رده��ا ق��ل��ب��ي ح��ر ع��ل��ى ي��ع��دي ب��اردة ف��ي��ك م��ن ن��ه��ل��ة وح��ب��ذا
ح��ك��م إل��ى ت��ق��اض��ي��ن��ا أب��ي��ت وأن ب��ه أح��ي ت��ق��ض��ي��ه ف��إن ع��ل��ي��ك دي��ن
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دم��ي األن��ام دون ل��ه ب��ذل��ت وق��د ب��ري��ق��ت��ه ع��ن��ي ب��اخ��ل م��ن ع��ج��ب��ت
س��ل��م ب��ذي ل��ي��ال��ي��ن��ا ب��ك��ي��ت إال ب��ي��ن��ه��م ب��ع��د ال��ل��ي��ال��ي س��اع��ف��ت��ن��ي م��ا
ال��ق��دم أي��ام��ن��ا ه��وى ذك��رت إذا ه��وى ال��زم��ان ف��ي ف��ؤادي اس��ت��ج��ّد وال
ب��غ��ي��ره��م ي��رض��ى ال ق��ل��ب��ي ف��إن ب��ع��ده��م األب��دال ل��ي ت��ط��ل��ب��ّن ال

Andre حرسات من أقوى وهي شاعر، حرسات القصيدة هذه يف والحرسات
فوق محبوبته مع الشاعر وصورة العارية، واإلقدام املموجة، الجدائل عىل Chenier
صورة العفاف، حراسة ويف الرباق، الثغر هداية ويف والربق، الطيب وشاية وبني الرمل،
تلك عىل الشاعر وأسف وأظرف، أرق ذلك بعد عاناه الذي التوديع وصورة ا، جدٍّ جذابة

القلوب. يذيبب الليلة
الدنيا أن املؤكد فمن املعاني، بهذه أنطقته التي هي الرشيف صدر يف والفتوة
يبيتان ملن العفاف يصح كيف يدركوا أن عليهم يصعب أغبياء من تخلو تكن لم لعهده
ولكنه السيايس، املعرتك يف للنجاح يصلح ال والخيال، للشعر ُخلق رجل هو ضجيعني،
ويروض الذوق، ثقافة يخلق ألنه الساسيون؛ عنها يعجز خدمات وقومه لوطنه يؤدي

الحياة. حب إىل الشوق فيها ويغرس األريحية، عىل النفوس
تكون أن يجب فقد للحجاج، دستوًرا تصلح ال الرشيف حجازيات أن الواضح ومن
يضع أنه الشاعر يّدعي هل ولكن والعيون، واملباسم النحور إىل التطلع غري شواغل لهم

الرشائع؟ سن يف يفكر حتى الرسوم واضحة رشيعة للشاعر وهل للناس؟ الرشائع
يرجع ثم يمنة يميض دجلة نهر ترون أما االعوجاج، لهم يحلو كاألنهار الشعراء إن
حسنت االعوجاج ذلك وبفضل هدى؟ غري عىل يسري كيف السني نهر ترون أما يرسة؟
تقوم الذي البحر شاطئ كان ولو والبحار، األنهار شواطئ عيل تقوم التي املدائن مواقع
بذلك اإلسكندرية تظفر أن املستحيل من لكان االعتدال يعرف اإلسكندرية مدينة عليه
املحيط، نحر عىل كالعقد وهي الليل، يف يراها أن من الناظر يمكن الذي البديع املوقع

االعوجاج. ذلك بفضل إال تجمل لم اإلسكندرية وشواطئ
يف جاءت التي فأعيد العفاف، من ادعاه فيما الرشيف أناقش أن أستطيع كنت
أن يرى الذي فهمي منصور الدكتور أستاذنا كلمة البدائع؟ كتاب من الثاني الجزء

العيون. من تخرج قد الشهورة
من تخرج التي للشهوة عقوبة يضع لم — شأنه عز — هللا أن يف رأيكم ما ولكن

العيون؟
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هللا؟ من أْغريَ أنكون
ال املطلق الصالح فإن الصالحني، من يكون أال يعيبه وال شاعر، رجل الرشيف إن

والجهل. البالدة ألهل إال يتم
صدني ثم العفاف، من لنفسه ادعاه ما عىل الرشيف أحاسب أن أتمنى كنت كم

النفاق. من أهون الكفر يرى رجل وأنا منافًقا، يكن لم بأنه شعوري ذلك عن

السادة أيها

بقصيدته البحث فلنختم االستقصاء، نريد وما الرشيف، حجازيات يف القول طال لقد
ذي يف الحج إىل الناس توجه عند قالها سنني، بأربع يموت أن قبل قالها وقد اليائية،

الحجيج. أرض يف عينية مواقع عىل يتلهف وهو ٤٠٠ سنة من القعدة

ال��ي��م��ان��ي��ا ال��ع��ق��ي��ق ب��ع��دي م��ن ت��ح��ل��ون ل��ع��ل��ك��م رائ��ح��ي��ن ل��رك��ب أق��ول
وال��م��ط��ال��ي��ا ال��ل��وى وك��ث��ب��ان ون��ج��ًدا ال��ح��م��ى ب��ه��ا ف��الق��وا م��ن��ي ن��ظ��رة خ��ذوا
راق��ي��ا ال��ي��وم ي��ب��ت��غ��ي ل��دي��غ ف��ق��ول��وا ب��رام��ة ح��ي أب��ي��ات ع��ل��ى وم��روا
م��داوي��ا ط��ب��ي��بً��ا ل��ي ب��ن��ج��د وج��دت��م ف��رب��م��ا ب��ال��ع��راق دوائ��ي ع��دم��ت
ب��ج��واري��ا اس��ت��ب��دل��ت��م��و م��ن ت��راك��م م��ن��ى م��ن ال��خ��ي��ف ع��ل��ى ل��ج��ي��ران وق��ول��وا
ال��ج��وازي��ا39 ال��ظ��ب��اء ت��ل��ك ل��واح��ظ��ه وراش��ق��ت ب��ع��دي ال��ش��ع��ب38 ذاك ح��ّل وم��ن
راع��ي��ا ك��ن��ت ال��ذي ال��روض ورع��ى ب��ه وارًدا ك��ن��ت ال��ذي ال��م��اء ورد وم��ن
ف��ؤادي��ا40 م��ن ق��ط��ع��ة ع��ل��ي��ه��ا ت��ذوب ش��ه��ق��ة ال��ح��ّي ع��ل��ى ل��ي ك��م ل��ه��ف��ت��ي ف��وا
ص��اف��ي��ا ال��م��اء أق��رب ال ل��ه��م ح��ل��ف��ت ال��ن��ق��ا ع��ل��ى ل��ح��ّي ب��ع��دي م��ن ال��ع��ي��ش ص��ف��ا
ال��ج��واري��ا ال��دم��وع س��أك��س��وك ف��إن��ي م��ن��ه��م��و ت��ع��ر إن ال��ري��ان ج��ب��ل ف��ي��ا
ن��اس��ي��ا ال��وّد اس��ت��ودع��ت��م وم��ا ن��س��ي��ت��م ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ه��د أن��ك��رت��م م��ا ق��رب وي��ا
ل��ي��ال��ي��ا ال��ج��م��ار ن��رم��ي وم��وق��ف��ن��ا ال��ن��ق��ا ل��ي��ل��ة ت��س��ل��ي��م��ن��ا أأن��ك��رت��م��و
ال��م��رام��ي��ا ب��ي رم��ى ح��ت��ى ال��ن��وى ح��دي��ث ش��ادن ب��ع��ي��ن��ي��ه ج��اران��ي ع��ش��ي��ة
رام��ي��ا ال��س��وء م��ّس��ك ال رام��يً��ا ف��ي��ا غ��ب��ي��ط��ه41 س��ج��ف��ي ب��ي��ن م��ن م��ق��ت��ل��ي رم��ى
وادي��ا األرض م��ن أه��ب��ط ول��م ح��راًم��ا إل��ي��ك��م��و ن��ش��ًزا أع��ل ل��م ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
ي��م��ان��ي��ا ح��يٍّ��ا ال��الق��ي��ن ف��ي أل��ق ول��م م��ن��ى ج��م��رت��ا وم��ا ج��م��ع م��ا أدر ول��م
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غ��وال��ي��ا إال ي��ش��ري��ن ال ال��ب��ان ب��ذي م��ًه��ا42 ف��ي زاي��دت ك��ي��ف ق��ل��ب��ي وي��ح وي��ا
ورائ��ي��ا ل��ي ن��ح��وك��م وع��ش��ر وع��ش��ر ن��ظ��رة أم��ام��ي ل��ي ع��ن��ك��م ت��رح��ل��ت
ه��ي��ا ك��م��ا ب��اق��ي��ات وج��دي وأع��الق ع��ن��ك��م��و ال��رك��ب أس��أل ال ح��ذر وم��ن
ون��اع��يً��ا ب��ش��ي��ًرا ي��ل��ق��ى أن ب��د ف��ال غ��ائ��ب ك��ل ع��ن ال��رك��ب��ان ي��س��أل وم��ن
وان��ي��ا43 ال��س��رب غ��اي��ة ع��ن ق��اص��ًرا ط��ال ب��روض��ة ت��زج��ي أدم��اء م��غ��زل وم��ا
ال��م��اله��ي��ا ي��خ��ت��ب��رن ال��ع��ذارى ك��ج��س ال��ح��ش��ا ت��زع��ج خ��ل��ف��ه ب��غ��م��ات ل��ه��ا
األع��ادي��ا44 ي��خ��ش��ى ال��م��ط��ل��وب ال��ت��ف��ت ك��م��ا ف��ت��ن��ث��ن��ي ب��ال��ب��غ��ام إل��ي��ه��ا ي��ح��ور
داع��ي��ا45 ل��ل��ت��ف��رق س��م��ع��ن��ا غ��داة وم��ه��ج��ة ق��ل��بً��ا ظ��م��ي��اء م��ن ب��أروع
غ��ادي��ا ال��ع��راق��ي ال��رك��ب أص��ب��ح وق��د وع��ب��رة ش��ك��وى ب��ي��ن م��ا ت��ودع��ن��ا
ب��اك��ي��ا أك��ث��ر ال��ن��ف��ر ي��وم أر ول��م ض��اح��ًك��ا أك��ث��ر ال��ن��ف��ر ي��وم أر ف��ل��م

أحب وكنت الحجازيات، نختم وبها الحزين، القلب أنشودة — السادة أيها — هذه
وما مرات، عدة مؤلفاتي يف ذلك قبل لها عرضت ولكني والتحليل، بالنقد أتناولها أن
مؤلفاتي عن تعرفون كنتم وربما وطالت، مؤلفاتي كثرت فقد لها؛ عرضت أين أدري

تذكرون! كنتم إن القصيدة هذه تحليل يف كتبت ما إىل فارجعوا أعرف، مما أكثر

هوامش

مواضع. لعدة اسم الغور: (1)
ويستطاب. يستملح ما وهو امليم بضم ملحة جمع امللح: (2)
واليدين. الرأس ورفع التناول وهو العطو من يعطو: (3)
السري. والوخد: اإلغفاء. بها واملراد الفغلة من مغتفل: (4)

موضع. الغميم: (5)
املرسع. املغذ: (6)

موضع. اسم املصىل: (7)
أثبتناه. ما والصواب التالقي)، بعد السالم (وبالغ الديوان يف (8)

املهازيل. األنضاء: (9)
ومرساها). (مجراها ومنه أقام، إذا أرىس من مرىس (10)

منى. عن الحاج تفرق هو النفر: (11)
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رضب األصل يف والسمر موضع، اسم وهو سمرة جمع امليم: بضم السمرات (12)
الشجر. من

الخمار. البسات املختمرات: (13)
الشجر. من رضب وهي بالتحريك سلمة جمع السلمات: (14)

ترسع. وتخدي: ركب، مصغر الركيب: (15)
تحريف. وهو املعجمة بالغني (غائر) الديوان ويف العني، أعل ما كل العائر: (16)

الضخم. القدح هو فسكون بفتح القعب: (17)
ترجع. تريع: (18)

ثانيه: وسكون أوله بفتح وسلع الركب، حيال السري هي الركب: معارضة (19)
امللك عبد بن يزيد سمع فقد وجدانية، قصة به تتصل املدينة بقرب موضع أو جبل

األبيات: هذه تغني جاريته

س��ل��ع ب��ج��وار وم��ن ل��رؤي��ت��ه��ا س��ل��ًع��ا ألح��ب إن��ن��ي ل��ع��م��رك
ف��ج��ع��ي ت��ري��د ت��ك��ون أن ألخ��ش��ى وإن��ي ع��ي��ن��ي ب��ق��رب��ه ت��ق��ر
ج��م��ع غ��داة ال��س��اب��ح��ات وأي��دي وال��م��ص��ل��ى م��ك��ة ب��رب ح��ل��ف��ت
وس��م��ع��ي ب��ص��ري م��ن إل��ي أح��ب ف��اع��ل��م��ي��ه ال��ت��ن��ائ��ي ع��ل��ى ألن��ت

حجًرا. حجًرا لفعلته أردته لو وهللا تتنفسني؟ لم فقال: الصعداء تتنفس رآها ثم
ساكنيه! أردت إنما به؟ أصنع وما فقالت:

وهلك. احرتق شاط: (20)
طالة. أو طلية املفرد وأصولها، األعناق بالضم: الطىل (21)
املرض. وهي بالضم الضمنة من ماض فعل ضمن: (22)

ا. جدٍّ مشهورة موقعة به كانت جبل اسم بضمتني: أحد (23)
تحريف. وهو (لبس) الديوان يف (24)
هال. مثل تحضيض كلمة أال: (25)

والجمع اإلبل، خاص هو أو والشاء، اإلبل عينه: تسكن وقد بالتحريك النعم (26)
أنعام.

الحمى، غب الشفة عىل يخرج وما والعشق، والعداوة العلة بقايا العقابيل: (27)
رشير. أي عقابيل، ذو وهو العني، بضم وعقبول عقبولة الكل واحد والشدائد.
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للرضورة. الرشط جواب يف الفاء يثبت لم (28)
بني ما والكشح: الكشح، لطف بالتحريك والهضم البطن، ضمور الخمص: (29)

الخلف. الضلغ إىل الخارصة
األذن، شحمة املجاوز الشعر وهي بالكرس، ملة جمع واللمم الثياب، الريط: (30)

والثياب. الشعر بمجاذبة العاشقني تداعب كانت الريح أن واملعنى
أسفله يسمى النبوية املدينة فيه الذي والوادي جبل، عنب: وزن عىل إضم (31)

إضم.
البادية. تنبت مما والسلم: والضال رقمه، الربد: الطل ولع (32)

املرتفع. املكان — بالتحريك — بالعلم املراد (33)
املخضوب. البنان بها يشبه حمراء ثمرة لها حجازية شجرة بالتحريك: العنم (34)
املطر. والوابل: الغيث. بماء ممزوًجا الفواكه عصري الجنى أري من املراد (35)

املتدفق. والراذم:
املرور. أي اللمام، من املرة هي بالفتح اللمة (36)

قرب. من أي — بالتحريك — أمم من (37)
انفرج ما أو أرض، بطن يف املاء ومسيل الجبل، يف الطريق بالكرس: الشعب (38)

الجبلني. بني
املاء. عن العشب يغنيها التي الجوازي الظباء (39)

العشاق). (مدامع كتاب يف املعاني هذه تحليل إىل ارجع (40)
املركب. هو أمري: وزن عىل الغبيط (41)

(منى). الديوان يف (42)
مرشب لون وهي بالضم، األدمة من وصف واألدماء: الغزال، ذات املغزل: (43)
من بالتأكيد يكن ولم آدم، أبونا سمي وبه أفعل، وزن عىل آدم املذكر بياًضا، أو سواًدا
املتمهل والواني: يشء، كل من والصغري يولد، حني الظبي ولد بالفتح: والطال الظباء!

الضعف. من
يرجع. يحور: (44)

وبه مهيار، وتلميذه الرشيف اصطفاه اسم وهو الشاعر، معشوقة ظمياء: (45)
هللا. شفاها العراق» يف املريضة «ليىل وصيفة ظمياء سميت
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السادة أيها

بكاء يف صنع ما تروا أن إال يبق فلم الرشيف، وحجازيات الرشيف، غراميات رأيتم
بكى الرشيف ألن العشاق)؛ (مدامع كتاب من املفجع العنوان هذا أستعري وأنا الشباب،
سبع من أكثر يعش لم بشاعر ظنكم وما حديث، أو قديم لشاعر يتفق لم بكاء شبابه

قصيدة! وأربعني سبع من أكثر يف شبابه يبكي أن له اتفق ثم سنة، وأربعني
الحب دنيا يبكي القلب مفطور الذوق، مرهف اإلحساس، مؤجج بشاعر ظنكم ما

املحراب. أمام املؤمن خشوع الشباب ذكريا أمام ويخشع األطفال، بكاء
يروعه ثم الظباء، عيون من موعد عىل وهو إال يصبح وال يميس ال بشاعر ظنكم ما

اللواء! وطّي السيف بإلقاء يؤذنه الدهر أن فيفهم فجأة، الشيب
وساقه الفرات، وشواطئ دجلة، شواطئ عىل الهوى مالعب عرف بشاعر ظنكم ما
وبغداد، واملدينة مكة يف الخلوات أطايب وذاق البقاع، شتيت يف العيون معاقرة إىل القلب

املشبوب! والوجد العاتية، الصبابة فردوس عن بالرحيل مهدد هو فإذا ينظر ثم
بعض يصف وهو حسني طه الدكتور عرب كما عنيفه، الشباب حاد بشاب ظنكم ما
ذنب بال وتجفوه تهجره، العافية دنيا فريى يتلفت حاله هذا بشاب ظنكم ما الشبان،

زوال! إىل املحبني دنيا أن فيوقن جريرة، وال
من أنرض يبدع ولم الشباب، من أجمل يخلق لم هللا بأن يؤمن بشاعر ظنكم ما

الحب! يف ومصريه الشباب، يف مصريه إىل مرتاًعا ينظر ثم الحب،
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يف يرى حني والضيم بالذل يعرتف ثم املالح، بني عزيًزا يعيش بشاعر ظنكم ما
يف يعشق البياض الرأس، يف إال موضع كل يف يعشق والبياض البياض! طالئع فوديه

ممجوج. بغيض الشعر يف ولكنه واملباسم، واملعاصم والصدور، الخدود
واالكتئاب. الحزن نذير الشعر يف ولكنه واالبتهاج، األنس بشري الزهر يف البياض

سنة باريس يف ماسينيوس املسيو من سمعتها التي اللوعة تلك حييت ما أنىس ولن
ال فقلت: شبابي! فارقت لقد وقال: فتنهد، الغرامية األشعار بعض نقرأ وكنا ،١٩٢٩

يقول: العربي الشاعر فإن تجزع،

م��ل��ع��ب اال��ث��الث��ي��ن ق��ب��ل وه��ل ف��ق��ل��ت م��ل��ع��ب ال��ث��الث��ي��ن ب��ع��د ه��ل ي��ق��ول��ون
م��رك��ب ال��ل��ه��و م��ن ي��ع��رى ش��ي��ب��ة ب��دت ك��ل��م��ا ك��ان إن ال��ش��ي��ب خ��ط��ب ج��ّل ل��ق��د

دهري وسأعيش الخمسني! يقل ولم الثالثني، قال الشاعر إن وقال: ثانية مرة فتنهد
يبالغون رأيتهم الذين الرجال باريس، يف الرجال من عرفت من مصاير عىل أتحرس كله
التلطلف غري مزية من األيام تبقي ال الذي الرجل أتعس وما النساء، مع التلطف يف

املالح! معاملة يف والرتفق

السادة أيها

الشباب؟ أبكي حتى الشباب، نعيم عرفت وهل شبابي؟ أبكي أتحسبونني
الرشيف، منها سيتوجع التي الفجيعة إحساس إىل قلوبكم أهيئ أن أريد إنما
الجبال!! وزوال البحار، وغيض األرض، عىل السماء سقوط تصور التي القاسية الفجيعة
يف املرصية بالجامعة ربيعة أبي بن عمر عن أتكلم وأنا صنعت الذي مثل أصنع أن أريد
املستمعني دعوت فقد يصنع، ما عواقب يدري ال طالبًا يومئذ وكنت ،١٩١٨ سنة أواخر
ألقي وأنا واليوم اللعوب، بالشاعر الصبابة تصنع ما ليدركوا صباباتهم استقدام إىل
أستغفر … صباباتكم استقدام إىل أدعوكم ١٩٣٨ سنة أوائل يف الحقوق بكلية محارضتي
الشباب عىل الحزن يصنع ما لتدركوا وشجاكم أساكم استقدام إىل أدعوكم بل الحب،

الشباب. وّهاج كان بشاعر
أتمنى كنت وإن والفتون، الغواية توحي ما انتهاب إىل أدعوكم أن األدب ومعاذ
ضالله عىل عمر كان فقد الريض، والرشيف ربيعة، أبي بن لعمر خلفاء فيكم يكون أن
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عبيد شعراؤه كان زمن يف الخلفاء، مدح عن ويرتفع التزلف، عن شعره ينزه شهًما رجًال
شهًما رجًال — إثم الغرام يف كان إن — األثيم غرامه عىل الريض الرشيف وكان الخلفاء،

جليل. مهيب وهو إال يمت ولم حساب، ألف األمور مصاير يف له يحسب
اللغة يهدد ما تدركوا أن من أقل فال الشاعرين بهذين اللحاق عن عجزتم فإن
اللفظية بالثرثرة ترقى ال اللغات فإن والقلوب، العواطف قحط القحط: من العربية
املشاعر وصف يف يبدعون بمن اللغات ترقى وإنما والفقهاء، النحويون بها يغرم التي
ارتقت وكيف وبريون، شيل بأمثال اإلنجليزية ارتقت كيف تذكروا أن ولكم واألحاسيس،

والمرتني. ميسيه بأمثال الفرنسية
املبثوثة اللوعة بفضل إال وأزمان أزمان منذ ملكها تقوض وقد العربانية عاشت وهل
االقتصادية امليادين يف اليهود يحسن عندما وقفت العربانية اللغة أن ولو أيوب؟ سفر يف
ومآسيهم، ومآتمهم، اليهود، آالم ترشح مضت ولكنها السنني، مئات منذ املوت ألدركها

الزمان. وجه عىل فعاشت وأشجانهم، وأحزانهم،
رأت لقد يقولون: فقد املتزمتني، رش من فراًرا وألح املعنى، هذا رشح يف ألح إنما

واملجون. اللهو يزيّن أديبًا بغداد
اللغات، بني لغته مصري يبكي رجل أنا وإنما ماجن، وال عابث وال باله أنا وما
وأسعار القطن، أسعار غري عن تتكلم ال بليدة غبية جامدة، جافة لغته تصبح أن ويؤذيه

واملجالت. الجرائد يف الهجاء بحرب إال تروج وال الحبوب،
تصبح يوم إال تنهض لن وهي لغتكم، إنهاض يف قليًال تتعبوا أن السادة أيها أريد
هذه إىل تصلوا ولن القلوب، مآيس هي املآيس وأخطر اإلنسانية، املآيس عن تعرب قيثارة
الفارسية للغة خلق الذي الخيام عمر داسه كما بأقدامكم، النفاق تدوسون يوم إال الغاية

واملعجبني. األنصار من وماليني ألوًفا
يفهمون. ال من يتوهم قد كما عابث، وال بماجن ولست — السادة أيها — باله لست
إىل سنني منذ دعوت أني يذكرون ربيعة) أبي ابن (حب كتاب منكم قرأوا والذين
عند اليوم أثرها أجد دعوة وهي واألحاسيس، العواطف تلوين يف املرأة أثرة إىل التنبه
القلوب، بأرسار يهتمون ال وذكائهم علمهم عىل مرص أدباء ولكن مرص، يف األدباء بعض

العقول. بأهواء يهتمون كما

العراق؟ يف وذوقية أدبية نهضة إيجاد من يمنع الذي فما
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الناس، أعلم علماؤكم كان يوم الجميل ماضيكم تتذكروا أن من يمنع الذي ما
الناس؟ أشعر وشعراؤكم

يسمو التي القوية املنافسة وبغداد؟ القاهرة بني املنافسة تقوم أن من يمنع الذي ما
والخيال؟ والفن، الشعر، بها

نفيس؟ عن االعتذار أجدت أترونني
صباه. يبكي وهو الرشيف فيها عاش التي الروحية األجواء إىل أنقلكم أن أريد أنا
فردوس يف لحظات مع لنعيش الحزين الروح هذا رسائر مًعا ندرك أن أريد أنا

الوجدان.
فتكون األحيان، بعض يف عواطفه يزّور قد الشاعر أن عىل أوًال نتفق أن ويجب
فيكون العواطف، فيه تزّور قد الحب حتى الرياء، أو املجاملة من رضبًا مثًال مدائحه
فرائسهم ليخدروا يبكون املحبني وبعض الثعبان، ناب يف كالسم العاشق عني يف الدمع

عناء. بال يبتلعها ثم الفريسة، ليخدر الثعبان يلدغ كما املقاومة، عن فتعجز
عاطفة هناك ولكن الرشيف، أستثني وال — الشعراء يعرف مما العواطف تزوير إن

الشباب. عىل الحزن سورة وهي رياء، وال فيها تزوير ال
ولكن يعاتب، أو يمدح وحني يبغض، أو يحب حني الشاعر صدق يف ترتابوا أن لكم

مقبول. غري أمر صباه يبكي حني صدقه يف االرتياب
وأظنني القوة، فيض من فهو ال، الضعف، من لونًا البكاء هذا يف تروا أن وأعيذكم
نفقد، ما بقيمة شعورنا قوة عىل الشاهد هو نفقد ما عىل الحزن أن سلف فيما حدثتكم

الحيوان. سائر بني من اإلنسان بها يتفرد كاد عاطفة والحزن
ملعاني إدراكه يصور وهو والحيوية، القوة دليل هو شبابه عىل الرشيف فبكاء
رؤياه، ويف خياله، ويف قلبه، ويف عينيه، يف الدنيا كانت كيف ويرينا الحياة، يف السعادة
وهي الحيوية، وعنوان الصدق، عنوان هي املساء هذا يف مًعا سندرسها التي فالقصائد

يعقلون. من بعض يتوهم كما املرض، شعر من ال العافية شعر من
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السادة أيها

تلك مثل يف والشيب والعرشين، الثالثة يف وهو الرشيف برأس ثقيًال ضيًفا الشيب نزل
فقال: تفجع شاعرنا ولكن يخيف، ال السن

ي��خ��ت��ل��ى1 أن ل��ل��ذاب��ل آن ق��د ف��ي��ن��ان��ه ص��ّوح ذاب��ًال ي��ا
م��ن��ص��ال ب��ه ح��ط ك��أن��م��ا أب��ي��ًض��ا ي��ق��ق��ا ب��رأس��ي ح��ط
اع��ذال أن ال��ش��ي��ب ك��ف��ان��ي ف��ق��د ص��ام��تً��ا ث��م ال��ي��وم ل��ع��ذول��ي ق��ل
واس��ت��ق��ب��ال أذع��ن ال��ردى إال ي��ج��د ل��م وم��ن ن��ف��ًس��ا ب��ه ط��ب��ت

العذول عىل ويشري صباه، ميعة يف يزال ال كان وإن املوت، نذير الشيب يرى فهو
عذول. وأعنف زاجر، أقوى فالشيب وبالنوم، بالصمت

والسيادة: الحلم نبت الشيب فريى نفسه، يراجع ثم

ال��وس��م��ي أول ع��ن ال��روض ط��ف��ل اف��ت��ّر ك��م��ا ط��ل��ق��ة ع��ذاري ف��ي ش��ع��رات رأت
وال��ح��ل��م ال��س��ي��ادة ن��ب��ت ول��ك��ن��ه ب��ع��ارض��ي س��ال ال��ش��ع��ر م��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
ال��ن��ج��م ب��ه��ج��ة م��ن ال��ظ��ل��م��اء ت��ن��ق��ص وم��ا وب��ه��ج��ة ض��ي��اء وج��ه��ي ب��ه ي��زي��د

فيقول: والعرشين السابعة سن إىل األيام تنقله ثم

ال��ن��اض��ر ال��ش��ب��اب ورق م��ن وال��غ��ص��ن وط��ي��ب��ه ال��ش��ب��اب ع��ه��د ع��ل��ى واًه��ا
ال��ك��اس��ر ل��ل��زم��ان ع��ودي وأل��ّن ش��ب��ي��ب��ت��ي اه��ت��ص��رن وع��ش��رون س��ب��ع
ق��اص��ر ع��م��ر وإم��ام ال��ص��ب��ا ألخ ق��ال��ص ظ��ل وراء ال��م��ش��ي��ب ك��ان
ال��غ��اب��ر ال��ش��ب��اب ل��ي��ل ف��ي وت��ض��ل ف��ت��ه��ت��دي ال��م��ش��ي��ب ض��وء إل��ى ت��ع��ش��و
ض��م��ائ��ري2 س��واد ب��ل ع��ي��ن��ي ب��س��واد ف��دي��ت��ه ال��س��واد ذاك ي��ف��ت��دي ل��و
ال��ج��ائ��ر! ال��زم��ان ح��ك��م ع��ل��ى ص��ب��ًرا م��ط��ال��ب؟ واس��وداد رأس أب��ي��اض
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السيادة وهي: املشيب، بحقوق ظفر أنه لو باملشيب يرحب شاعر هذا ترون؟ فماذا
الثالثني جاوز أن وبعد البخت! وسواد الرأس، بياض النكبتني: بني يجمع ولكنه وامللك،
وهو الشعر إىل تطلع ثم منى، يف شعره حلق فقد الحجاز، يف مزعج حادث له وقع بقليل
ذلك يكون أن فتوقع السود، بالخصل تختلط البيض الخصل فرأى األرض، عىل مرمّي

البياض. عىل السواد بغلبة العهد آخر

س��ل��ي��ب��ا ورح��ت ب��م��ن��ى أل��ق��ي��ت��ه ش��ب��ي��ب��ة ب��رد ال��ل��ه ي��ب��ع��دن ال
رط��ي��ب��ا ال��ج��ن��اب م��خ��ض��ّر وال��ع��ي��ش غ��ران��ًق��ا3 ال��ش��ب��اب ب��ه ص��ح��ب��ت ش��ع��ر
ع��ج��ي��ب��ا رأي��ت ل��ق��د أم��ي��م ع��ج��بً��ا ش��ب��ي��ب��ة ان��ق��راض ال��ث��الث��ي��ن ب��ع��د
األن��ب��وب��ا4 ي��زي��ن ال��س��ن��ان ش��روى ل��م��ت��ي ي��زيّ��ن ق��ط��ًط��ا ل��ي ك��ان ق��د
م��ري��ب��ا ال��غ��ان��ي��ات وأل��ق��ى ح��ص��ًرا م��ت��ك��ل��ًف��ا ال��ه��وى أّط��ل��ب ف��ال��ي��وم
ج��ي��وب��ا ال��ش��ب��اب ع��ل��ى ش��ق��ق��ت وج��وى ب��ت��ف��ج��ع م��ي��ت ي��رج��ع ك��ان ل��و
ح��ب��ي��ب��ا ال��غ��داة ب��ه��ا دف��ن��ت ف��ل��ق��د ب��ع��ده��ا م��ن م��ن��ى إل��ى ح��ن��ن��ت ول��ئ��ن

فيقول: والثالثني السابعة إىل الدهر ينقله ثم

واألس��ف ال��ت��ه��م��ام ش��ي��ب��ه وع��اذر ب��ه أل��م ش��ي��ب م��ن ت��ع��ّج��ب راح��ت
ت��خ��ت��ل��ف ال��ف��ودي��ن إل��ى ال��ب��ي��اض رس��ل ط��ارق��ة ال��ن��ف��س ه��م��وم ت��زال وال
وم��ن��ع��ط��ف م��زوّر ف��ه��و ال��ص��ب��ا ع��ن ب��ه ال��ت��وي��ن وال��س��ب��ع ال��ث��الث��ي��ن إن
ش��رف ب��ه��ا ي��ع��ل��ي ط��رب��ة ل��ه وال ط��ل��ل ب��ه��ا ي��ب��ك��ي ص��ب��وة ف��م��ال��ه
ق��رف��وا5 ال��ذي ال��ق��رف ل��ي ي��داووا ول��م ب��س��ه��م��ه��م ق��ل��ب��ي رم��وا ال��ذي��ن أي��ن
ط��رف��وا ال��ت��ي ال��ع��ي��ن وت��ب��ك��ي��ه��م م��ن��ى ج��رح��وا ال��ذي ال��ق��ل��ب ف��راق��ه��م ي��ش��ك��و

من أفظع الشيب جناية أن وعنده الليايل، جنايات بني يوازن أن لشاعرنا ويطيب
الفراق: جناية

األس��ج��ح6 ال��ك��ري��م ال��خ��ل��ق ول��غ��ي��رك ف��أس��ج��ح��ي م��ل��ك��ت ق��د ل��ل��ي��ال��ي ق��ل
أص��ف��ح ذن��وب��ك م��ن ذن��ب أي وع��ن أش��ت��ك��ي خ��ط��وب��ك م��ن خ��ط��ب أي م��ن
أق��ب��ح ع��ذاري ف��ي ف��ع��ل��ك ف��ل��س��وء أح��ب��ت��ي ف��راق م��ن ف��ع��ل��ك أش��ك إن
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أس��ت��ص��ب��ح وال ب��ه أس��ت��ض��يء ال ذوائ��ب��ي س��واد ف��ي ت��ش��ع��ش��ع ض��وء
ي��رب��ح7 ال ب��أن��ه ال��ع��ل��ي��م ب��ي��ع ل��ه م��ق��ة ع��ل��ى ب��ه ال��ش��ب��اب ب��ع��ت
ي��ن��زح8 ال ق��ل��ي��ب��ه��ا ال��خ��ط��وب إن غ��ري��ب��ة ال��زم��ان م��ن ت��ن��ك��رن ال

والعذل: بالشيب بلواه إىل مرة أشار قد وهو

ط��م��ح��ا ال��ذي ال��ق��ل��ب ل��ذي ع��ق��اًال ي��غ��دو غ��ًدا ف��ال��م��ش��ي��ب م��ه��ًال ل��ل��ع��واذل ق��ل
ول��ح��ا الم��ن��ي م��م��ن أع��ذل ف��ال��ش��ي��ب ع��ذل إل��ى ش��ي��ب��ي م��ع أح��وج ه��ي��ه��ات

بعني غرامياته إىل ينظر ال الجمهور أن يعرف كان بأنه يشهد املعنى هذا وتكرير
عنها ويعزل بالشباب، الرجل يتوالها إمارة ويراها اللذات، بانتهاب يبادر وهو االرتياح،

باملشيب:

ال��ح��روب وال��ب��ي��ض9 ال��ب��ي��ض وب��ي��ن ل��ل��ت��ص��اب��ي س��ل��م ال��رأس س��واد
ال��م��ش��ي��ب ي��ع��زل��ك ق��ب��ل ف��ب��ادر ال��غ��وان��ي ع��ل��ى ال��ش��ب��اب ووّالك

الشباب: فراق بعد عاش ألنه األحباب؛ فراق بعد يعيش أن من يعجب ال وهو

وث��اب��ا راج��ع��ن��ي ث��م ج��م��ي��ًع��ا ل��ب��ي ال��غ��ادي��ن ال��ج��ي��رة ف��ي غ��دا
ال��ش��ب��اب��ا ب��ع��ده��م ف��ارق��ت ل��ق��د ح��يٍّ��ا وب��ق��ي��ت ف��ارق��ت��ه��ا ل��ئ��ن

فيقول: البخت، وسواد الرأس، بياض النكبتني: يف التفكري إىل ويرجع

ال��ش��ع��ور س��ود ن��واض��ر ون��ح��ن ب��ي��ض واألي��ام ال��ده��ر ص��ح��ب��ن��ا
ب��ال��ق��ت��ي��ر10 ال��ذوائ��ب ب��ي��ض ل��ه��ا ب��رزن��ا ال��دن��ي��ا اس��ودت ف��ل��م��ا

ما يفسد قد الشيب أن فيذكر الحق، عرفان عىل — الشيب بلية — البلية وتقهره
الصالت. وثيق من الحسان وبني بينه

ال��ج��م��ام11 ب��ع��ي��د ال��ط��رق س��ق��ي��ن��ن��ي ل��ق��د ال��غ��وان��ي ال��ل��ه ق��ات��ل ي��ا
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ال��ع��رام12 ب��ق��اي��ا ال��ه��ّم واخ��ت��ل��ج ال��ص��ب��ا ول��ى ح��ي��ن ع��ن��ي أع��رض��ن
ال��ظ��الم وراء ال��ص��ب��ح ش��ع��ش��ع��ة م��ف��رق��ي ف��ي ال��ب��ي��ض��اء وش��اع��ت
ح��س��ام13 ع��ض��ب ط��ب��ق أو ال��ف��ود ف��ي ش��ي��ب��ة أب��دت ع��ن��دي س��ي��ان
ال��غ��الم ب��دل أل��ق��اه ك��ن��ت م��ن ب��ع��ده��ا م��ن ال��ش��ي��ب ب��ذل أل��ق��ى
ال��ث��غ��ام14 ب��ع��د ال��ع��ظ��ل��م ي��راج��ع ذوى ل��م��ا ال��ش��ي��ب ج��م��ي��م ت��رى
ال��س��الم ب��رد ي��ب��خ��ل��ن ف��ال��ي��وم وال��ط��ل��ى ل��ي ب��األج��ي��اد ج��دن ك��م
ال��ق��رام15 وراء ال��ح��ل��ي ق��ع��اق��ع أس��م��ع��ن��ن��ي أق��ب��ل��ت إن وك��ن��ت

عليه: يحاسب حتى الشيب يبتدع لم ألنه أدب؛ وقلة لؤًما بالشيب تعبريه ويرى

ال��م��ف��ارق ب��ي��اض ي��ب��ق��ى أن ل��ي وم��ن اب��ت��دع��ت��ه ك��أن��ي ش��ي��ب��ي ت��ع��ي��رن��ي
ال��ع��وائ��ق ج��م��ي��ع ت��ن��س��ي ب��ع��ائ��ق أج��وزه ال م��ا ال��ش��ي��ب وراء وإن
ال��غ��ران��ق16 ال��ش��ب��اب ل��ي��ل إل��ى رج��وًع��ا ب��م��زم��ع ع��ن��دي ال��ش��ي��ب ن��ه��ار ول��ي��س

األيام: فوفته وإنما الشيب، برد يفّوف لم أنه ملحبوبته ويؤكد

ت��ف��وي��ف��ي17 ال األي��ام ذي ت��ف��وي��ف ف��إن��ه ب��ال��م��ش��ي��ب ت��أخ��ذي��ن��ي ال
ب��ك��س��وف ن��ه��اره ش��م��س ورم��ي��ت ب��رده ع��ن��ي ن��ض��وت أس��ت��ط��ي��ع ل��و
م��أل��وف وال ح��س��ن ال ض��وء ع��ن ف��ت��م��زق��ت دج��ن��ة ال��ش��ب��اب ك��ان
ع��ف��ي��ف ل��ل��م��ن��ون س��وق روح��ات ف��خ��ل��ف��ه ب��ال��ن��ص��ول ت��ع��ج��ل ول��ئ��ن
ال��م��ش��روف وراح��ة ال��ش��ري��ف ت��ع��ب رأي��ت��ه ال��زم��ان إل��ى ن��ظ��رت وإذا

فيقول: الغواني سخرية وتوجعه

ال��ب��دع م��ن ع��ن��دي ال��ش��ي��ب ك��أن ب��ي��اًض��ا ب��م��ف��رق��ي رأي��ن أن ل��م��ا ت��ش��اه��ق��ن
ص��ن��ع؟ ف��م��ا ال��رق��ي��ق ال��ح��وك م��ن رداء ال��ف��ت��ى ذا ع��ات��ق ف��وق ع��ه��دن��ا وق��ل��ن
ال��ط��ب��ع18 ع��ل��ى ل��ل��ق��ل��وب ح��ب��ي��بً��ا وك��ان ص��ق��ال��ة م��ن��ه ع��ي��ب ع��ض��بً��ا أر ول��م
وال��ن��زع19 ال��ش��ي��ب زان��ه ل��رأس ف��ب��ع��ًدا رأس��ه ال��ش��ي��ب زي��ن غ��الم وق��ال��وا
ال��ن��ج��ع20 م��ن ال��ه��ش��ي��م ال��ن��ب��ت أب��ع��د وم��ا ص��ب��وة ب��ع��د م��ن ع��ن��ه ال��غ��وان��ي ت��س��ّل��ى
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ط��ل��ع إذا ال��خ��روق ي��رّق��ع��ن ف��ص��رن ب��دا إذا ال��س��ج��وف ي��خ��ّرق��ن وك��ّن

بال كالقوس نفسه يرى قتال، وال حب فال الشباب: بذهاب تذهب كلها دنياه ويرى
أزهار: بال والخميلة سيف، بال والغمد ورق، بال والغصن ناب، بال والثعبان وتر،

ي��غ��ت��ف��ر ل��ي��س َل��ذَنْ��ُب ال��م��ش��ي��ب إن ال��ِك��بَ��ُر؟ ع��ن��ده��ا وذن��وب��ي ش��اف��ع��ي م��ن
س��ك��ر ال��ه��وى غ��يِّ م��ن ق��ل��ب��ك وع��ن��د ص��اح��ي��ة ال��ه��مَّ ع��ل��ي��ك ت��ري��ح راح��ت
أث��ر وال ع��ي��ن ال ل��ل��ح��ب ف��ي��ه م��ا م��ط��ال��ع��ه ا م��س��ودٍّ ب��ي��اض��ك رأت
األث��ر ال��ص��ب��غ��ة خ��الف أراك إذا م��ن��ظ��ره راق ل��ل��ون ذن��ب وأي
ال��ش��ع��ر أل��وان��ه ف��ي ت��ل��ون إذا واح��دة ف��ي��ك ون��ف��س��ي ع��ل��ي��ك وم��ا
ال��ق��ص��ر ع��ي��ب��ه ش��ب��اب ل��ي��ل وك��ل آخ��ره ال��ش��ي��ب ن��ه��ار ط��ول أن��س��اك
ب��ص��ر ع��الت��ه ع��ل��ى ال��ب��ي��اض ك��م��ا َل��َع��ًم��ى ل��ذَّات��ه ع��ل��ى ال��س��واد إن
غ��در21 ل��ل��ن��وى م��س��ت��وف��زات وال��س��ود م��ص��اح��ب��ة ل��ي وأب��ق��ى أوف��ى ال��ب��ي��ض
وال��غ��رر22 ال��ش��ي��ب ح��ج��ول وأخ��ل��ق��ت��ك ج��دد ال��ه��وى وأع��الق ال��ب��ه��ي��م ك��ن��ت
ال��ق��م��ر ي��ط��ل��ع أن خ��اط��ب��ه ي��س��ر غ��ي��ه��ب��ه دام ظ��الم ك��ل ول��ي��س
ظ��ف��ر وال ن��اب ال أط��رق ب��ال��رم��ل ه��ض��ب��ت��ه ت��ح��ت َك��ِص��لٍّ ت��ري��ن��ي أم��ا
ال��وت��ر23 م��ت��ن��ه��ا ع��ّرى ال��ح��ن��ي��ة م��ل��ق��ى ع��دوت��ه األق��ران ي��أم��ن م��س��ال��ًم��ا
ال��ذك��ر ال��ص��ارم ع��ن��ه أف��رد وال��ج��ف��ن ورق م��ن ي��ع��ل��وه م��ا س��اق��ط ك��ال��ف��رع
ال��خ��ب��ر24 دون��ي وي��ج��م��ج��م ق��ض��وا م��اذا ن��ج��ي��ه��م أع��ل��م ال ال��ق��وم أش��ه��د إن
ال��زه��ر ص��وح ل��م��ا ال��خ��م��ي��ل��ة ع��ق��ب م��ن��دل��ه25 أن��ض��ي��ت ال��ذي ال��ش��ب��اب ك��ان
وال��ب��ق��ر ال��غ��زالن ب��ي ت��راع أم��س��ت ش��غ��ف��ا ال��م��ه��ا أس��ت��س��ب��ي ك��ن��ت م��ا ب��ع��د م��ن
ي��ن��أط��ر27 ال��ع��ون ذاك م��ن��ص��ات وأن خ��م��ي��ص��ت��ه26 ت��ب��ل��ى ال��ص��ب��ا أن أدر ل��م
ال��ع��م��ر ل��ي م��م��ل��وًال ال��ح��ي والئ��د غ��ض��ب��ي وال زج��ري ي��ت��ق��ي ال أم��س إن
ف��ي��ن��زج��ر ال��ع��ادي ال��ض��ي��غ��م وأزج��ر أك��ي��ل��ت��ه28 ع��ن ال��ع��ف��رن��ي أرّد ف��ق��د

القصيدة؟ هذه يف رأيكم فما
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أنه الشاعر روح من يظهر ولكن الرشيف، قالها متى يذكر لم الديوان جامع إن
فان رجل يستطيع وهل امتالك، أقوى عزيمته يمتلك ذلك مع ونراه األربعني، بعد قالها

البيت: هذا يقول أن

س��ك��ر ال��ه��وى غ��ّي م��ن ق��ل��ب��ك وع��ن��د ص��اح��ي��ة ال��ه��م ع��ل��ي��ك ت��ري��ح راح��ت

والشاعر املعاني، كرائم تستبيهم من قيمتها يدرك شعرية صورة البيت هذا ففي
تلون: شعره كان وإن يتلون، لم قلبه أن ملحبوبته يؤكد

ال��ش��ع��ر أل��وان��ه ف��ي ت��ل��ون إذا واح��دة ف��ي��ك ون��ف��س��ي ع��ل��ي��ك وم��ا

عىل برص البياض وأن لذات، من فيه ما عىل عمى السواد أن فيزعم نفسه ويغالط
األسود الشعر وأن الرأس، يفارق ال ألنه أوىف؛ األبيض الشعر أن ويزعم عالت، من فيه ما

يرجع. ال ثم الرأس، يف وطنه يهجر ألنه غادر؛

ب��ص��ر ع��الت��ه ع��ل��ى ال��ب��ي��اض ك��م��ا ل��ع��م��ى ل��ذات��ه ع��ل��ى ال��س��واد إن
غ��در ل��ل��ن��وى م��س��ت��وف��زات وال��س��ود م��ص��اح��ب��ة ل��ي وأب��ق��ى أوف��ى ال��ب��ي��ض

ثم الشعر، أسود كان يوم البهيم كالجواد كان أنه فيزعم نفسه، تضليل يف ويبالغ
بالسواد. البياض اختلط منذ املحجل األغر كالجواد عاد

وال��غ��رر ال��ش��ي��ب ح��ج��ول وأخ��ل��ق��ت��ك ج��دد ال��ه��وى وأع��الق ال��ب��ه��ي��م ك��ن��ت

فيقول: يفيق ثم

ال��ق��م��ر ي��ط��ل��ع أن خ��اط��ب��ه ي��س��ر غ��ي��ه��ب��ه دام ظ��الم ك��ل ول��ي��س

هولها من تتفزع التي الغدر صواعق الصواعق، وقوع صدره عىل الحزن يقع ثم
فيقول: األوفياء، صدور
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ظ��ف��ر وال ن��اب ال أط��رق ب��ال��رم��ل ه��ض��ب��ت��ه ت��ح��ت ك��ص��ل ت��ري��ن��ي أم��ا

صورة هناك وهل صباه، عىل الرشيف جزع يصور وهو األمثال، قليل بيت وهذا
أسقطت الشيخوخة ألن املساكني؛ إطراق بالرمل يطرق وهو الصل كصورة وتوجع تحزن

حداد؟ أنياب من يملك كان ما

ال��وت��ر م��ت��ن��ه��ا ع��ّرى ال��ح��ن��ي��ة م��ل��ق��ى ع��دوت��ه األق��ران ي��أم��ن م��س��ال��ًم��ا

الوتر. من معراة وهي القوس من أذل الراءون رأى وهل
أمىس: أنه الرشيف يرى ثم ماذا؟ ثم

ال��ذك��ر ال��ص��ارم ع��ن��ه أف��رد وال��ج��ف��ن ورق م��ن ي��ع��ل��وه م��ا س��اق��ط ك��ال��ف��رع

منذ املعنى هذا أحسست لقد الورق؟ عنه يسقط حني الغصن جزع تحسون فهل
فراق عىل الغمد جزع تحسون وهل النبات. بإحساس العلماء بعض يقول أن قبل أعوام
أن ألحدكم أحب فما املعاني، هذه تدركوا أن قبل املوت يطويكم ال أن أرجو السيف؟

األذكياء. من وهو إال هللا يلقى
فيقول: شاعرنا يبكي ثم ماذا؟ ثم

ال��خ��ب��ر دون��ي وي��ج��م��ج��م ق��ض��وا م��اذا ن��ج��يّ��ه��م��و أع��ل��م ال ال��ق��وم أش��ه��د إن

أبناء رأيت يوم حياتي، طول أنساها لن حادثة إىل يردني وهو مزعج، البيت وهذا
ثم البالغ، بجريدة نرشته مقال يف أتوجع فمضيت أبي، عن األخبار بعض يطوون عمي
مثواك! وطيب أبي، يا هللا رحمك أسابيع: بعد أبي فمات القتال األسف مع مخاويف وقعت

الرشيف: يقول ثم ماذا؟ ثم

ال��زه��ر ص��ّوح ل��م��ا ال��خ��م��ي��ل��ة ع��ق��ب م��ن��دل��ه أن��ض��ي��ت ال��ذي ال��ش��ب��اب ك��ان
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ثم ماذا؟ ثم الرياحني، وهالك األزهار، ذبول بعد الخمائل مصاير تعرفون وأنتم
فيقول: حياته خالصة الشاعر يذكر

وال��ب��ق��ر ال��غ��زالن ب��ي ت��راع أم��س��ت ش��غ��ًف��ا ال��م��ه��ا أس��ت��س��ب��ى ك��ن��ت م��ا ب��ع��د م��ن
ي��ن��أط��ر ال��ع��ود ذاك م��ن��ص��ات وأن خ��م��ي��ص��ت��ه ت��ب��ل��ي ال��ص��ب��ا أن أدر ل��م
ال��ع��م��ر ل��ي م��م��ل��وًال ال��ح��ّي والئ��د غ��ض��ب��ي وال زج��ري ي��ت��ق��ي ال أم��س إن
ف��ي��ن��زج��ر ال��ع��ادي ال��ض��ي��غ��م وأزج��ر أك��ي��ل��ت��ه ع��ن ال��ع��ف��رن��ي أرد ف��ق��د

كان أن بعد طول وال حول بال الرجل يصبح أن من أوجع وال آلم الدنيا يف وليس
األسود. طعام ينتهب

مصاير فيها يحلل وقفات فله الشباب، بكاء يف الرشيف عند ما كل هذا وليس
يقول: كان الرجال،

م��ل��م��ه ال��ل��ي��ال��ي ط��ول وع��ّرف��ن��ي خ��ي��ال��ه ن��وم��ي راع ح��ب��ي��ب وط��ي��ف
ظ��ل��م��ه29 ال��ل��ي��ل ي��ف��ض��ح أو ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ط��ي��ب��ه ل��ي��خ��ج��ل إال زارن��ي وم��ا
س��ج��م��ه ي��ن��ق��اد ال��وج��د ل��وال ك��ان وم��ا دم��ع��ه��ا ع��ي��ن��ي أرج��اء م��ن ت��ط��ّل��ع
وس��م��ه ت��ض��اع��ف أو ع��ن��دي زاد وإن رج��ع��ة أواله ف��ات ل��ح��ب ه��ل أال
ع��ظ��م��ه دّق وق��د ال��دج��ارار وم��خ ل��ذة أص��ي��ح��اب ف��ي أس��ري ل��ي��ال��ي
أح��ّم��ه ع��ال وال��ن��ق��ع ال��ق��ن��ا ص��دور ت��ل��ف��ه��ا خ��ي��ل ري��ع��ان ع��ل��ى وأغ��دو
ع��دم��ه م��ن��ه زائ��ًدا ي��وم ك��ل ي��رى وع��م��ره ال��ث��راء ي��ه��وي ال��ف��ت��ى رأي��ت
ي��ع��م��ه ف��ن��اء أو ع��م��ر ط��ال إذا ي��خ��ص��ه ش��ي��ب ال��م��رء ش��ب��اب ع��ق��ي��ب
ك��ل��م��ه30 وب��ال��ق��ل��ب ن��ق��ع ل��ه��ا ب��رأس��ي ال��ردى ف��ي��ل��ق ب��ع��ده��ا ش��ي��ب ط��ل��ي��ع��ة
س��ه��م��ه ف��ّي م��ارًق��ا ع��دًوا أداري وإن��م��ا ح��م��ام��ي ن��ف��س��ي ع��ن أغ��ال��ط
خ��ص��م��ه وال��م��وت ال��م��ق��دار ح��ض��ر إذا ب��ح��ج��ة ي��وًم��ا ال��م��رء ي��ق��وم ول��ي��س
أم��ه31 وال��م��وت ال��م��ق��دار ح��ول��ه وم��ن خ��ل��ف��ه وال��داء ل��ل��م��رء ع��ج��بً��ا ف��وا
س��م��ه وه��و ب��ه ي��غ��ذي م��ا وي��ل��ت��ّذ ح��ت��ف��ه وه��و ي��وم��ه ب��م��اض��ي ي��س��ر
ن��س��ت��ج��م��ه ال اآلم��ال م��ن وورد ي��س��ت��ج��م��ن��ا ال اآلج��ال م��ن ورود

من إنها تقولوا أن أخىش فإني حدثوني ترون؟ ماذا القطعة؟ هذه يف ترون فماذا
ما تذكروا ولكن حق، وهذا الرشيف، قبل الشعراء عرفها معان ففيها املعاد، الحديث
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اإلحساس، هو االبتكار أساس إن لكم: قلت أني تذكروا املاضية، املحارضة يف به حدثتكم
هذه أن بحجة والتزييف باملحاكاة يتهم ال «أحبك» فيقول: هواه يخاطب الذي فالعاشق
املعاني يحّس فهو شاعرنا، كان وكذلك وأجيال، أجيال منذ الناس قبله قالها الجملة

إحساس. أصدق
شواهد ولذلك األطباء، عن يكتمه مرًضا يشكو كان أنه حاله جملة من فهمت وقد
أبوه، عاش ما نصف يعش لم املكتوم املرض ذلك وبسبب عنكم، نكتمها شعره يف كثرية
يعانيه، كان بما إحساسه تمثل القطعة وهذه العيش، بغض عىل العلة تلك حملته وقد
أنه لرأيتم فكرتم ولو بلواه، عىل يتوجع من يجد فلم البخت؛ قليل ذلك مع كان وقد
من وجد أيوب» «سفر ناظم ولكن أيوب»، «سفر ناظم فّصلها التي املعاني حول طاف
«سفر عن كتب الذي «المرتني» العظيم الفرنيس الشاعر وجد السنني، مئات بعد ينصفه
ثيابي من وطائفة ساعتي، أبيع أن عىل باريس يف طالب وأنا حملني وجدانيٍّا كتابًا أيوب»

التوراة. من أنيقة نسخة ألشرتي
الزمان هذا أدب فمن غريب، وهللا فهو بأس، ال الحديث؟ هذا تستغربون أراكم
والسكسونيني الالتينيني عند إال يكون ال الحق األدب بأن نرصح وأن ماضينا، ننىس أن

والجرمان.
مصري شاعرنا بكى كيف انظروا ثم مرات، أو مرتني أو مرة القطعة هذه إىل ارجعوا

الرجال. ملصري توجع وكيف اإلنسانية،
البيتني: هذين إىل انظروا

ي��ع��م��ه ف��ن��اء أو ع��م��ر ط��ال إذا ي��خ��ص��ه ش��ي��ب ال��م��رء ش��ب��اب ع��ق��ي��ب
ك��ل��م��ه وب��ال��ق��ل��ب ن��ق��ع ل��ه ب��رأس��ي ال��ردى ف��ي��ل��ق ب��ع��ده��ا ش��ي��ب ط��ل��ي��ع��ة

بيتني، يف الرجال مصاير جمع كيف أنفسكم اسألوا ثم البيتني، هذين إىل انظروا
راجحات منه وتنزعج القاسية، القلوب له تنفطر أخاذًا تلوينًا الصورة هذه لّون وكيف

العقول.
البيت: وهذا

أم��ه وال��م��وت األق��دار ح��ول��ه وم��ن خ��ل��ف��ه وال��داء ل��ل��م��رء ع��ج��بً��ا ف��وا

املوت. ومع األقدار، ومع الداء، مع حرب حومة يف اإلنسان يصور فهو
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ماذا؟ ثم ثم،
فيقول: املالح وعند العذال، بني مصريه يرى حني ويلتاع الشاعر، يتوجع ثم

ب��زم��ام��ي ش��ئ��ت��م��ا ح��ي��ث ف��اذه��ب��ا ج��م��اح��ي غ��ض��ض��ت ق��د ع��ذول��ّي ي��ا
وع��رام!! ب��ط��ال��ة ب��ب��ردي ل أخ��ت��ا ال��ش��ي��ب ع��م��ام��ة ل��وث��ي ب��ع��د
ال��غ��رام وب��ي��ن ال��ح��ش��ا ب��ي��ن ال��ه��ّم وح��ال ال��ش��ب��اب ن��زوة خ��ف��ض��ت
ال��ح��س��ام ج��الء إن��ه ت��رع ال وق��ال��وا ال��م��ش��ي��ب ع��ن غ��ال��ط��ون��ي
ال��ظ��الم ذاك ب��ع��د م��ن ي��وم��ي ـ��ل��م أظ ف��م��ا ذم��ي��ًم��ا زل ال��ص��ب��ح أي��ه��ا
ال��غ��م��ام ذاك ب��ظ��ل ل��ي ف��م��ن ف��ودّي ال��م��ن��ي��رة ش��م��س��ك أرم��ض��ت
األي��ام ي��د ف��ي ال��ج��د ص��ارم م��ن��ه ال��رأس ع��ل��ى أم��ن م��ا ق��ل��ت
اآلرام إل��ى ال��غ��ض��ا ذئ��ب ذن��ب ب��ش��ي��ب��ي ال��غ��وان��ي إل��ى ذن��ب��ي إن
س��الم��ي م��ن ب��ع��ده ف��ب��ك��اه��ن وداع��ي م��ن ق��ب��ل��ه ي��ب��ك��ي��ن ك��ن

والبيت خلييلّ»، «يا يقولون: جميًعا والشعراء عذويلّ»، «يا الشاعر قال كيف أترون
الريب: بن مالك قول من برفق مختلس األول

ق��ي��ادي��ا ص��ع��بً��ا ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت ف��ق��د إل��ي��ك��م��ا ب��ب��ردي ف��ج��ّران��ي خ��ذان��ي

موقف إىل املوت موقف نقل فقد الرشيف، براعة عىل الشاهد هو االختالس هذا ولكن
يقول: أن له وصح الشيب،

ب��زم��ام��ي ش��ئ��ت��م��ا ح��ي��ث ف��اذه��ب��ا ج��م��اح��ي غ��ض��ض��ت ق��د ع��ذول��ّي ي��ا

الشاعر ولكن املسجد؟ إىل أين؟ إىل األشيب؟ الشاعر بزمام العاذالن يذهب أين وإىل
والعيون، والخدود، والثغور، النحور، ملكوت يف بالتأمل شاب وهو ربه إىل يتقرب كان

الطريق! يف جنازة رأى كلما ويسبح فيكرب واالعتبار، بالعظة ربه إىل يتقرب واليوم
وكيف الشيب، عمامة لبس أن بعد الفتك وبرد البطالة، لربد مجال أال الشاعر ويرى
ويذكر الغرام؟ وبني حشاه بني الهّم وحال الشباب، نزوة خمدت أن بعد يصول أو يفتك
الشعراء: مئات قبله من رصخ كما فيرصخ الحسام، جالء الشيب أن فزعموا غالطوه أنهم
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ال��ظ��الم ذاك ب��ع��د م��ن ي��وم��ي ـ��ل��م أظ ف��م��ا ذم��ي��ًم��ا زل ال��ص��ب��ح أي��ه��ا
ال��غ��م��ام ذاك ب��ظ��ل ل��ي ف��م��ن ف��ودّي ال��م��ن��ي��رة ش��م��س��ك أرم��دت

غالطوه: من به أجاب ما يذكر ثم

األي��ام ي��د ف��ي ال��ج��ّد ص��ارم م��ن��ه ال��رأس ع��ل��ى م��ن أم��ن م��ا ق��ل��ت

مصريه يحدد ثم التعابري، غرائب من فهي الجد»، «صارم عبارة تتأملوا أن ولكم
فيقول:

اآلرام إل��ى ال��غ��ض��ا ذئ��ب ذن��ب ب��ش��ي��ب��ي ال��غ��وان��ي إل��ى ذن��ب��ي إن
س��الم��ي م��ن ب��ع��ده ف��ب��ك��اه��ن وداع��ي م��ن ق��ب��ل��ه ي��ب��ك��ي��ن ك��ّن

اآلرام، من الذئب موقف أشيب وهو موقفه فريى تصوير أفظع الشيب يصور وهو
فقد بعيد، املوقفني بني الفرق ولكن أيًضا، اآلرام من الذئب موقف شاب وهو موقفه وكان
االفرتاس. يؤذيها أشيب وهو أصبحت ثم يفرتسها، تشتهي شبابه عهد يف اآلرام كانت

فيقول: املوت، رسول ألنه الشيب؛ تحية من مفر ال أن يرى ثم ماذا؟ ثم

ودل��ي��ل��ه ق��دام��ه ال��ردى رس��ول ط��روق��ه إن ال��ش��ي��ب ض��ي��ف ح��ّي أال
رح��ي��ل��ه ل��ع��م��ري ي��ب��ك��ي��ن��ي ص��ار ف��ق��د ن��زول��ه ل��ش��ع��ري ي��ب��ك��ي��ن��ي ك��ان ل��ق��د

فواحر بالعمر، حل ملا يبكي فصار بالشعر، حل ملا أوًال يبكي كان أنه ذلك: ومعنى
قلباه!

فيقول: آخر موطن يف التحية تلك تحليل إىل يعود ثم

ال��ج��اذل وال ال��راض��ي ال س��الم ح��ي��ي��ت��ه ل��ل��ش��ي��ب وط��ارق
ال��ذاب��ل ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ي��ن ج��ري ال��ه��وى ث��ق��اف ع��ودي ع��ل��ى أج��رى
ن��ازل م��ن ال��ش��ي��ب در در ال ل��ه م��راح��ي ع��ق��ر واع��دن��ي
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ع��اذل��ي وص��ح��ا رق��ي��ب��ي ن��ام ط��رب��ة وال زور ال ف��ال��ي��وم

لقد تثقيف؟ أي ولكن هواه، تثقيف يف الشيب صنع ما الشاعر يرى كيف أترون
الصيال. بقوتها يتوقد التي األنابيب فاقتلع أليًما، تهذيبًا هذبه

املوعد؟ هذا من أشأم موعد هناك وهل له»، مراحي عقر «واعدني امليعاد هذا أترون
ماذا؟ ثم ثم؟ قلباه! فواحر الشباب، مراح فيه يعقر الذي املوعد فاجع، موعد إنه

فيقول: العدو لقاء من أفظع الشيب لقاء الشاعر يرى ثم

م��ش��ي��ب��ي م��ن ك��ل��ق��ائ��ي ع��دوي م��ن ل��ق��ائ��ي م��ا
ع��ي��وب��ي ف��ودي ف��وق أض��اءت ن��اًرا م��وق��د
ذن��وب��ي ش��ر م��ن ـ��ض ال��ب��ي��ـ ع��ن��د ه��و وب��ي��اض

الشباب. يودّع يوم نحارب سالح فبأي الشباب، بعزائم األعداء نحارب فنحن حق، وهذا
فيقول: املعضلة هذه الشاعر يعالج آخر موطن ويف

ن��ق��اب وال��م��ش��ي��ب ت��ص��اب وذك��ر ق��ب��اب ل��ه��ن زال��ت وم��ا أش��وًق��ا
ص��ح��اب ل��ل��ب��ي��اض ال��غ��وان��ي وغ��ي��ر ت��ع��ل��ة ل��ل��ك��ب��ي��ر ال��ت��ص��اب��ي وغ��ي��ر
ع��ذاب ال��ش��ب��اب أي��ام ك��ل وال م��ري��رة ال��ش��ب��اب أي��ام ك��ل وم��ا
ش��ب��اب ال��م��ش��ي��ب ب��ع��د ال��ذي ك��ان ب��ع��ض��ه ال��ع��م��ر ي��ب��ل��غ ال م��ا أؤم��ل
غ��راب وط��ار رأس��ي ع��ل��ى أس��ف م��ه��ج��ت��ي ب��ّد ال ال��ش��ي��ب ل��ب��ازي وط��ع��م

السادة أيها

يبكي وهو صباه، عىل الشاعر حرسات استعراض يف مضينا إذا القول يطول أن أخىش
سيضيع ما بسبب الشيب من جزعه وهو آخر، موضوع إىل فلننتقل الغواني، من نصيبه
هموم من األغراض أعظم به ليصيب صباه يدخر الشاعر وكان املعايل، يف حظوظه من

يقول: كيف وانظروا الرجال،
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وأش��ج��ان أط��راب ال��دار إل��ى وب��ي م��ج��ان��ب��ة أول��ي��ه��ا دار ورب
ون��ي��ران أم��واه وال��ق��ل��ب ل��ل��ع��ي��ن اب��ت��درت أط��الل��ه��ا ف��ي ت��ل��ف��ّت إذا
ن��س��ي��ان م��ن��ه ل��ي ل��م��ن ادك��اري ط��ول وي��ق��رف��ه أداوي��ه ب��ق��ل��ب��ي ك��ل��م
س��ل��وان ل��ل��ق��ل��ب وال ال��ع��م��ي��د ع��ن ب��الئ��م��ة إق��ص��ار ل��ل��وائ��م ال
ول��ي��ان م��ط��ل دي��ون��ه��م وف��ي وع��دوا إذا خ��ل��ف م��واع��ي��ده��م ع��ل��ى
خ��ان��وا ب��ال��م��ن��ى ع��ذب��ون��ي إذا ح��ت��ى آون��ة ال��ع��ه��د ب��وف��اء ع��رض��وا ه��م
ج��ي��ران وب��ال��ج��ي��ران دار ب��ال��دار ب��ه��ا ت��ه��ون أرض إل��ى ت��خ��ل��دّن ال
ع��ج��الن ال��ل��ي��ل وم��ّر ال��ك��الل م��ن رك��ائ��ب��ه��م خ��وت ق��د ل��ل��رك��ب أق��ول
ه��ان��وا م��ع��ش��ر ب��ال��ه��وي��ن��ا رض��ى إذا ط��ل��بً��ا واس��ت��ع��ج��ل��وا ع��الب��يّ��ه��ا م��دوا
م��ط��ع��ان ب��ال��زور ق��اذف��ة وال��دار ظ��ع��ن ع��ل��ى وب��اق��ي��ن��ا ال��خ��ل��ود ن��رج��و
وح��رم��ان إع��ط��اء ال��ده��ر ف��ص��ن��ع��ة ج��دة م��ن أض��ف��اه م��ا ال��ده��ر ق��ل��ص إن
غ��ران واألح��س��اب أم��ل��س وال��ع��رض م��زًق��ا أط��م��اره ت��رى غ��الم م��ن ك��م
ح��س��ان ال��وج��ه إن ق��ي��ل أن ي��غ��ن ل��م ش��وه أف��ع��ال��ه ف��ي ك��ان ال��ف��ت��ى إذا
خ��س��ران ال��رب��ح ط��الب ب��ع��ض ف��إن ف��ت��ح��رم��ه��ا ال��ق��ص��وى ال��غ��اي��ة ت��ط��ل��ب ال
ن��ق��ص��ان ال��ع��ق��ل ب��غ��ي��ر واالزدي��اد م��ع��ج��زة ال��ع��زم وق��ت غ��ي��ر ف��ي وال��ع��زم

األعمال: عظائم الشباب يدخر كان أنه تريكم وهي طويل، قصيد من األبيات وهذه
فيقول: الشيب بسبب املعايل يف أمانيه من ضاع ما عىل يتوجع كيف أيًضا انظروا

ح��ب��ي��ب إل��ّي ن��ج��د وم��ا أس��ي��ر ق��ل��ب��ه ح��ي��ث وال��ف��ت��ى ب��ن��ج��د ف��ؤادي
رط��ي��ب وه��و ف��ي��ه ش��ب��اب��ي خ��ل��ع��ت أن��ن��ي غ��ي��ر ص��ب��وة ف��ي��ه وم��ال��ي
ق��ري��ب ل��ل��واردي��ن م��اؤه ف��ه��ل ل��وح��ة ال��ت��اح رب��م��ا ق��ل��ب��ي إن ب��ل��ى،
وي��ط��ي��ب ل��ن��ا ل��ي ي��ح��ل��و ن��س��ي��م��ك ض��ارح ج��و ي��ا ال��ري��ح ت��رّد ه��ل أال
غ��روب ال��م��اق��ي��ي��ن ف��ي وم��ا إل��ي��ك ن��ظ��رة ال��ط��ل��ي��ح��ة ال��ع��ي��ن ت��ن��ظ��ر وه��ل
وج��ي��ب ال��ظ��الم ت��ح��ت الح��ش��ائ��ه��ا م��روع��ة اإله��اب أدم��اء وج��د وم��ا
ن��ص��ي��ب ل��ل��م��ن��ون ح��ّي ك��ل وف��ي غ��ف��الت��ه��ا ب��ه أودت ط��ال ت��رود
وس��ه��وب غ��ائ��ط ال��دي��اج��ي ظ��الم اك��ت��س��ى وق��د آث��اره ع��ل��ى ب��غ��وم
ص��ب��ي��ب ال��ض��اري��ات أي��دي ب��ي��ن دم ل��ع��ي��ن��ه��ا الح ال��ص��ب��ح أض��اء ف��ل��م��ا
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م��ش��ي��ب ال��ع��ارض��ي��ن ل��ون وغ��ي��ر ج��واده ال��ش��ب��اب ع��رى وق��د ك��وج��دي
ف��خ��ل��وب ب��رق��ه��ا وأم��ا ف��م��ك��د ق��ل��ي��ب��ه��ا أم��ا األي��ام ول��ك��ن��ه��ا
ذن��وب إح��س��ان��ه��ن ع��ل��ى وع��ّف��ى ع��ق��ب��ه أف��س��دن األم��ر ب��دأن م��ا إذا
دب��ي��ب ال��س��ام��ع��ي��ن رؤوس ف��ي ل��ه��ا ق��ول��ة ان��ف��ث32 ي��وم دري ف��ل��ل��ه
وأؤوب أغ��ت��دي أرض ك��ل إل��ى ه��م��ة أرك��ب ي��وم دري ول��ل��ه
غ��ل��وب وه��و ب��ال��ع��زم وغ��ال��ب��ت��ه ع��رض��ه ب��ال��س��ي��ر ج��اذب��ت م��ه��م��ه وك��م
ق��ض��ي��ب ال��ن��ج��اد س��ر م��ن ان��س��ّل ك��م��ا أخ��ري��ات��ه ف��ي ال��ص��ب��ح رأي��ت ول��ي��ل
رق��ي��ب ع��ل��ي ن��ج��م س��وى ول��ي��س رب��وة ك��ل ع��ل��ي ف��ي أو ب��ه س��ري��ت
وي��غ��ي��ب غ��م��ره ف��ي ال��ش��وي ي��ع��وم ج��م��اح��ه س��ل��ب��ت ق��د م��اء وأزرق
ون��ج��ي��ب ذاب��ل إال ظ��ل وال ح��ّده��ا ب��ال��س��ي��ر ف��ل��ل��ت وه��اج��رة
م��ري��ب ف��ي��ه واإلص��ب��اح ال��روع ع��ن ن��ق��ع��ه ي��ت��رج��م ض��وء ب��ال وي��وم
ق��ل��وب ال��ص��دور ت��ح��ت رج��ف��ت وق��د ال��ردى ع��ل��ى ج��ريً��ا ق��ل��بً��ا ب��ه ح��ب��س��ت
ذن��وب33 اإلن��اء ف��ي ف��رغ م��اج ك��م��ا ن��ج��ي��ع��ه��ا خ��رط��ت ق��د رم��ح وط��ع��ن��ة
م��ع��ي��ب ال��زم��ان ع��م��ر وح��ام��ل��ه��ا م��ب��ي��ن��ة ت��رك��ت ق��د س��ي��ف وض��رب��ة
ط��ب��ي��ب ال��رج��ال داء م��ن وم��ال��ي م��ري��ض��ة ب��ع��ي��ن ال��دن��ي��ا إل��ى ن��ظ��رت
وش��ع��وب ردى أو األم��ان��ي م��ث��ال ف��ف��راغ��ه ال��م��ن��ى ش��غ��ل ف��ي ك��ان وم��ن
غ��ري��ب ال��زم��ان ه��ذا ف��ي ل��ف��ض��ل��ي ك��أن��ن��ي أم��ش��ي ال��ده��ر ط��ول ف��م��ال��ي
وخ��ط��وب ب��ي��ن��ن��ا ع��واد ت��ع��ود ب��ص��اح��ب ك��ف��ي ع��ل��ق��ت ق��د ق��ل��ت إذا

له كانت الشاعر بأن تشعركم وهي الروح، وقوة باإلحساس تفيض أبيات وهذه
بالغواني. األنس من أرشف غاياته شبابه من

كان ألنه بكاء؛ وإنما عابث، وهو شبابه يبك لم — السادة أيها — شاعرنا إن
أرشف من معنيان واملجد والصبوة وأمجاد، صبوات من الدنيا يف ما إدراك إىل الوسيلة

املجد. وقيمة الصبوة، قيمة يدرك الذي هو الحق والشاعر املعاني،
شبابه عىل يبكي رأيتموه إن فارحموه الفروسية، ويف الفتوة، يف إماًما شاعرنا كان
الشباب. غري الرجال دموع سبيله يف تذال أن يستحق ما الدنيا يف فليس األطفال، بكاء
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قال: ألنه الناس؛ أشعر العتاهية أبا إن قيل: وقديًما

ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ج��ن��ة روائ��ح

واآلن صباه، عىل الرشيف أقامها التي املناحة حول بكم طوفت لقد السادة: أيها
الكهول. وفريق الشباب، فريق فريقني: فأراكم أنظر

بكثرة عزائمهم فيقتلوا الرشيف، صنيع مثل يصنعوا ال أن أرجو فإني الكهول، أما
بعد إال الرسالة نبيه يحمل بأال قىض حني عالية حكمة هلل فإن الشباب، عىل النوح

األربعني. بعد إال يبتدئ ال العزائم شباب أن يعرف يكن لم من ليعرف األربعني؛
وطلبة العالية، املعلمني دار طلبة من املحارضات هذه عىل واظبوا الذين الشبان وأما
معهم املجد سبيل يف ويل كلمة، هللا مع سبيلهم يف يل فإن بغداد، وأدباء الحقوق، كلية

كلمة.
تستجاب. أن أرجو دعوة فهي — أسماؤه تباركت — هللا مع كلمتي أما

أن هللا ادعوا نواصيكم، تشيب حتى حواري ويا تالميذي، يا تعيشوا أن هللا ادعوا
أبناؤكم يشيب حتى تعيشوا أن هللا ادعوا بالشيب، بلواكم تطول حتى جميًعا يبقيكم

أقوياء. وأنتم
إال الشيب يدرككم فال العافية، يف والربكة العمر، يف الربكة يمنحكم أن هللا ادعوا

العراق. آمال بعض تحقق عالية منازل بالدكم يف ولكم
يف الشباب إنفاق إىل دعوتكم هي عنيفة، كلمة فهي املجد سبيل يف معكم كلمتي أما
األفئدة، يذكي ال رخيص، متاع زماننا يف الحب أكثر ألن الحب؛ سبيل يف ال املجد، سبيل

القلوب. يوقظ وال
لنفسه يخلق أن النبيل الشاب مقدور يف أن حواري ويا تالميذي يا دائًما تذكروا
علمية، معضلة أو فلسفية، مشكلة تحقيق يف الليل سهر أن تذكروا الخيال، من عرائس

وكأس. غانية بني الليل سهر من وأمتع ألّذ
أن تذكروا الحب، شهوة من أقوى املجد شهوة أن حواري ويا تالميذي، يا تذكروا
فتصريه الرجل قريحة تذكي ال نفسها واملرأة العظماء، يخلق الذي هو املعاني عشق

والخصال. الشمائل يف عظيمة كانت إن إال عظيًما
لكم يكن لم فإن حوارّي، ويا تالميذي يا الزمان، هذا سفاهة عليكم أخاف إني
من الطبيب موقف منه موقفكم وليكن الرجال، دراسة فادرسوه الوجود درس من بّد
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والجربوت، بالقوة التخلق إىل أدعوكم وإنما أعينكم، إغماض إىل أدعوكم ال وأنا العليل،
واالقتصادية واألدبية، العلمية، الحياة قواعد رفعتم تكونوا أن بعد إال الشيب يدرككم فال

البالد. هذه يف
صباه. يبكي وهو الرشيف عىل أعطف رأيتموني وقد

.Normal سليًما رجًال كان الرشيف بأن أومن ألني ذلك كان وإنما
وكان كاتبًا، وكان شاعًرا، فكان األلوان: الغريبة باملائدة شبيهة مواهبه وكانت
والجد واملرارة، الحالوة بني يجمع كان سياسيٍّا، وكان فارًسا، وكان فقيًها، وكان نحويٍّا،

والعقل. والقلب والهزل،
واإلعجاب. العطف بغري مثيل رجل إليها ينظر ال القوية الشخصية هذه ومثل

أن رشط عيل ولكن وراعيه، حارسه فأنا الشباب حق يقيض أن منكم شاء فمن
مثقل وهو إال يبيت وال وينقض، ويربم وينفع، يرض عظيم رجل أنه عىل الرباهني يقيم

الرجال. بهموم
األعزاء: تالميذي

قوم إىل حولكم ال الوجدانية الدراسات هذه يف توغلت فما احرتسوا، ثم احرتسوا،
يدرك كان كيف فننظر الفهم، حق شاعرنا نفهم أن الدرس واجب قىض وإنما بكائني،

ألوان. من الوجود يف ما
من لنفسه غنم ما ألنفسكم تغنمون وليتكم حني. كل يف لكم يجوز ال له جاز وما
هذب أن بعد إال دنياه يفارق لم ذلك ومع ويلعب، يلهو أن له طاب فقد والجربوت، القوة
وتطول. رامها من عىل تعّز وفقهية وأدبية شعرية ثروة ترك أن وبعد التالميذ، من ألوًفا

األعزاء: تالميذي
وثبات املجد سبيل يف لكم وستكون نواصيكم، تشيب حتى هللا بإذن ستحيون
حتى عذاب، كل سبيله يف استطابوا وأنهم يخذلوه، لم أبناءه أن العراق وسيذكر صوادق،

الشباب. نعيم من الحرمان
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السادة أيها

يسمى بأن خليق بأنه فنحكم ونبدأ الرشيف، أشعار يف الوصف عن الليلة نحدثكم
الناحية: هذه من مظلوم الرشيف ألن الحكم؛ هذا إىل سارعنا وإنما الوّصاف)، (الشاعر
أنهم هذا معنى وليس الوصافني، من كان بأنه املحدثني أو القدماء من أحد قال فما
وصفية، بشهرة تظفر أن قصائده إلحدى يتفق لم ولكن الوصف، عىل القدرة عليه أنكروا
وصف يف مشهورة قصيدة له والبحرتي األسد، وصف يف مشهورة قصيدة له فاملتنبي
قصيدة له وشوقي الربيع، وصف يف مشهورة قصيدة له تمام وأبو كرسى، إيوان

التاريخ. يف القصور أشهر الوجود» «أنس وصف يف مشهورة
النقاد بأن يشهد الناحية هذه وتجاهل الوصافني، من كان الرشيف بأن أحد يقل لم

يعرف. أن يجب كان كما الشاعر هذا يعرفوا لم
الباب. هذا يف عبقريته عن ولنكشف إنصافه، نحن فلنحاول

الفنون أهم من الخمر وصف وكان الخمر، يصف لم الرشيف أن فنقرر ونسارع
العراق. شعراء عند

ذلك؟ يف السبب فما
الخمر وصف يف يتبذل أن الوقار من يرى يكن لم فالرشيف للمداورة، موجب ال

الدينية. املناصب ألعظم نفسه يرشح كان ألنه الشعراء؛ من غريه فعل كما والسقاة
العني. رأي الخمر ير لم بأنه نحكم أن جاز وربما

الذي الفارض بابن نذكركم حني تصوره يسهل ولكن غريبًا، يبدو الحكم وهذا
تعرف تكن لم الفارض ابن لعهد القاهرة فمدينة الخمريات، بقصائده الناس شغل
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ومع حرام، رشاب الخمر أن إال تعرف تكن لم الفارض ابن بها نشأ التي والبيئة الخمر،
وصف يجيد أن العميان الشعراء ألحد اتفق كما الوصف وأجاد الشاعر وصفها ذلك
تمثلوا وإنما يروها، ولم القاهرة تخطيط يعرفون ناًسا بغداد يف رأيت وقد الحروب،

واملجالت.1 الجرائد طريق عن بالسماع خططها
الخمر ولكن التاريخ، يف الخمر عرف شعب أقدم يكون يكاد العراق أن أنكر وما
الخمر وصف يف نواس أبي وإرساف العراق، يف الجمهور يجهله متاًعا ذلك مع كانت
ذلك كل عليها يتهالك أن أمكن ملا قلتها ولوال الوجود، قليلة كانت أنها عىل الشاهد هو
يكاد وال وقت، كل يف الخمر ترشب التي وفرنسا الفتون، ذلك بها يفتن وأن التهالك،
نبغ ما نحو عىل الخمر يصف شاعر فيها ينبغ لم هذه فرنسا املاء، طعم يعرفون أهلها

يملكون. بما غرامهم يقل الناس ألن ذلك وكان نواس، أبو
الذي وهو املوصل، شاعر الرّفاء الرسّي قول فانظروا ذلك من ريب يف كنتم فإن

النبيذ: استهداء يف يقول

ال��ع��ار م��ن ع��ار أب��ًدا وف��ع��ل��ه ال��س��اري ك��ال��ع��ارض أن��ام��ل��ه م��ن ي��ا
ب��أزرار ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ي��زّر ث��وبً��ا أن��ام��ل��ه خ��اط��ت ق��د ال��ث��ل��ج ت��رى أم��ا
ب��ال��ج��اري ل��ي��س ول��ك��ن وم��اء ن��وًرا ب��م��ب��دي��ة ل��ي��س��ت ول��ك��ن��ه��ا ن��ار
ب��دي��ن��ار دي��ن��ار وزن ول��و ب��ي��ًع��ا ص��ب��ي��ح��ت��ن��ا ف��ي أع��وزت��ن��ا ق��د وال��راح
ن��ار وال راح ب��ال ف��إن��ا ن��اًرا ل��ن��ا ت��ك��ون راح م��ن ش��ئ��ت ب��م��ا ف��ام��ن��ن

العهود. تلك يف الخمر بندرة يشهد الشعر فهذا
السالمّي: قول أيًضا وانظروا

أغ��ت��ب��ق س��وف ب��أن��ي ش��ك��ك��ت وم��ا ظ��م��أي غ��دوة إل��ي��ك��م أش��ك��و أرس��ل��ت
ال��ط��رق م��ل��ن��ي ح��ت��ى ت��رددت وق��د ق��ل��م��ي خ��ان��ن��ي أن إل��ى ك��ت��ب��ت ف��ق��د
غ��دق م��س��ب��ل ن��داه ووب��ل ه��م��ر ون��ائ��ل��ه غ��م��ر ج��وده ام��رؤ أن��ت
وال��خ��ل��ق ال��ع��رف وم��ن��ك ق��ري��ض��ي م��ن��ي ي��ش��ب��ه��ه ال��راح ب��ص��ف��و إل��ّي ف��اب��ع��ث

الفرج أبي عن تكلمت حني الفني» «النثر كتاب يف املالحظة هذه مثل الحظت وقد
الببغاء.
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يستجدون! شعراء هؤالء تقولون: قد
يجدون. ال حني إال يستجدون ال الشعراء بأن وأجيب

عرفها وما الشعراء، كالم يف الظاهرة اللهفة بدليل ا، جدٍّ قليلة العراق يف الخمر كانت
الحزين: البيت هذا يف عرفها بأنه رصح كان وإن أفرتض، فيما الرشيف

ن��دي��م��ي إال ب��ه��ا ي��ح��ظ��ى ف��م��ا ه��م��ي ط��روق ال��م��دام وي��م��ن��ع��ن��ي

عىل وصفها سئل أنه عىل الديوان يف نص ولكنه بالفعل، الخمر وصف قد وهو
فقال: الناس بعض لسان

وريّ��ان ص��اد وال��رب��ى ن��ش��وان ف��ال��ي��وم اس��ق��ن��ي
وع��ي��دان ن��اي��ات ل��ك واف��ي��ة ب��ال��ل��ه��و ك��ف��ل��ت
وأغ��ص��ان أوراق م��ن��ه ف��ال��ت��ط��م��ت ال��ري��ح وف��د ج��از2
س��ك��ران األص��ل ف��ك��ان ج��ان��ب��ه م��ال ف��رع ك��ل
ع��ري��ان ال��ط��ل ري��اض م��ن م��ك��ت��س��يً��ا ال��غ��ص��ن وك��أن
غ��ي��ران ال��ق��ط��ر أن خ��ل��ت زه��رت��ه��ا ق��بّ��ل��ت ك��ل��م��ا
ك��ان��وا ق��د وال��ح��ّي ق��ل��ت��ه أخ��ب��ي��ة ب��ي��ن وم��ق��ي��ل
وك��ث��ب��ان أن��ق��اء ث��م م��ف��ارش��ه��م أص��ي��ح��اب ف��ي
رك��ب��ان ب��ال��ب��ي��داء ح��ّط ك��م��ا ال��س��ح��اب ف��ي��ه��ا ع��س��ك��رت
غ��دران األرض ك��ل ح��ي��ث س��اري��ة ري��ق ف��ارت��ش��ف��ن��ا
ق��رح��ان ال��ب��ي��ن ي��وم إن ي��أل��ف��ن��ي ف��ال��وص��ل ف��اس��ق��ن��ي
م��رن��ان ال��ص��وت س��اج��ي ض��ج إذا ل��ل��م��الم س��م��ع��ي غ��ي��ر
ن��ش��وان وال��ب��در ص��اح��يً��ا أل��ث��م��ه ب��ت ب��در رب
م��ي��دان ال��خ��د ذاك ح��ي��ث أص��رف��ه��ا ال��ل��ث��م خ��ي��ل ق��دت
ب��س��ت��ان ال��ص��دغ��ي��ن وم��ن م��ق��بّ��ل��ه م��ن غ��دي��ر ل��ي
ج��ذالن وال��ده��ر ب��ال��م��ن��ى س��ط��وا ك��ال��ن��ج��وم ون��دام��ى
وأذه��ان أل��ب��اب ث��م ض��م��ائ��ره��م ع��ن ت��خ��ل��ت ك��م
أردان ال��ق��وم وذي��ول ت��ن��ف��ض��ه��م وال��خ��م��ر خ��ط��روا
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ح��ي��ران ال��ك��اس��ات ف��ي ف��ه��و ي��ق��ظ م��ن ض��اع ع��ق��ل ك��ل
وج��دان ي��ع��ي��ي��ه��ن ح��ي��ث ع��ق��ول��ه��م ض��ل��ت إن��م��ا
أق��ران األي��ام إن��م��ا ب��ه��ا ال��زم��ان ط��ع��ن ف��اخ��ت��ل��س

الفاجر خمريات من هي أين ولكن الروح، وخفة الرشاقة فيها تظهر قصيدة وهي
نواس؟! أبي

فقال: الخمر وصف ثانية مرة وسئل

وال��ع��ق��ول ال��ض��م��ائ��ر ب��ي��ن ش��ع��اع��ه��ا ي��ج��ول3 راح
ال��ذي��ول م��ن��س��ح��ب وال��ل��ي��ل ك��أس��ه��ا ف��ي ف��ك��أن��ه��ا
ال��ظ��ل��ي��ل ال��ظ��ل س��رة ف��ي م��رق��رًق��ا ال��ه��ج��ي��ر م��اء

النبالء. تجمل فيها تجّمل وقد ا، جدٍّ ظريفة أبيات وهي
وقف أنه قلنا فقد الرشيف، غراميات درسنا يوم به قضينا بما نذكركم أن ويصح

قليًال. إال الحسية الجوانب بوصف نفسه يشغل ولم الوجدانية، املعاني عند
الصهباء. وصف حني فعل وكذلك

الشواهد؟ أين ولكن وّصاًفا، شاعًرا الرشيف كان
فقال: حمامة فرخ وصف سئل أنه حدثوا

ال��رح��ال4 واض��ع��ة ال��ع��ي��س ألي��دي م��ل��ق��ى ب��ال��ده��ن��اء إل��ّي ل��ح��ّب
ال��ع��وال��ي5 وال��ه��م��م ال��ح��اج غ��ري��ب ت��ق��اذف��ت��ه��م م��ط��ّل��ح��ي��ن م��ن��اخ
ال��رم��ال6 زراب��يَّ اف��ت��رش��وا ق��د ال��م��ط��اي��ا أع��ض��اد ف��وق أراح��وا
ال��ك��الل ب��ع��رى م��ق��يَّ��د وب��ي��ن ذوًق��ا ب��ال��ن��وم م��م��ض��م��ض ف��ب��ي��ن
ال��ب��ج��ال7 ال��رج��ل ك��ج��ل��ح��ة أغ��ر ف��ت��ق ال��ظ��ل��م��اء رّوَع أن إل��ى
وال��ج��ب��ال ال��م��ع��ال��ق س��الل��ي��م ذراه��ا ع��ل��ى ي��رت��ق��ون ف��ق��ام��وا
االن��دم��ال ق��ري��ب ج��رح ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ال��ُورق دع��اء وأرق��ن��ي
وال��غ��زال ال��غ��زال��ة وس��ال��ف��ة ال��ل��ي��ال��ي ب��س��ال��ف��ة ت��ذك��رن��ي
ال��وص��ال وأي��ام ل��ن��ا ج��م��ع��ن م��س��اع��ف��ات ال��ش��ب��اب وأي��ام
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ال��ش��م��ال وأن��ف��اس ظ��م��أ ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ك��رع��ت ال��ش��م��ول ك��أن��ف��اس
ب��ال��ي8 غ��ي��ر ح��م��ام��ة ي��ا ل��ب��ال��ك م��راًح��ا رنَّ��ت وق��د ل��ه��ا أق��ول
س��ال��ي وق��ي��ل ب��ال��غ��رام ت��ع��لَّ��ق ش��اٍك ق��ي��ل م��ن ب��ي��ن��ن��ا ت��ب��اع��د
ح��وال��ي9 آون��ة ب��ع��ي��د وه��ن ع��اط��الت درادق إل��ى ت��ري��ع
ب��ال��آلل��ي10 ��ل ت��ف��صَّ ال ق��الئ��د ط��اله��ا ع��ل��ى ي��ط��ول ص��ن��ع ل��ه��ا
ب��ال غ��ي��ر ب��ري��ط ت��ج��م��ل��ه��ا ح��ت��ى ال��ده��ر ت��زال ال ع��وار
ل��ل��ع��وال��ي ط��أط��أ ال��ح��يِّ ك��ش��ي��خ خ��ط��اه ق��ص��رت أزي��رق وك��ل
ال��ل��ي��ال��ي11 ع��ادي��ة م��رد وق��ب��ل ال��م��ن��اي��ا ط��ارق��ة ق��ب��ل م��راح��ك

نظمت األصل يف فهي تمثيل، أصدق الوصف يف الرشيف مذهب تمثل القصيدة وهذه
فقد أصًال، يجئ ولم فرًعا، جاء ذلك مع الحمام فرخ ولكن الحمام، فرخ وصفت يف
الشاعرية له وشاءت الطليح، الركب وحولها العيس مناخ بوصف نفسه الشاعر شغل
بوصفه نفسه يشغل لم الحمام فرخ إىل وصل فلما وصف، أجمل املنظر ذلك يصف أن

قليًال. إال
وصاف، شاعر فالرشيف الفصل، بالقول الحكم عىل تساعد التي األدلة نجد وهنا

االستطراد. طريق عن إال يقع ال عنده الوصف ولكن
جامع أن الرشيف قصائد يف واملعايل العال عن تكلمنا يوم أشهر منذ حدثناكم وقد
وصف وإنما األسد، وصف ما أنه أريناكم ثم األسد، بوصف قصائده إحدى عنون الديوان
االستطراد. طريق عن األسد وصف إىل ذلك فساقه باألسد، نفسه شبه أنه أعني نفسه،

قال: أنه تذكرون وأنتم

وول��دان أع��راس ب��ع��ث��ر ل��ه ل��ب��د ذي س��ط��و م��ن��ي ال��ق��وم س��ي��رع��ب
ط��ي��ان ف��ه��و ي��وًم��ا ال��ق��رن ي��ع��دم إن ف��ري��س��ت��ه م��ن إال ال��ط��ع��م ي��ط��ع��م ال
ي��ق��ظ��ان وال��ق��ل��ب م��ن��ت��ص��ب وال��س��م��ع م��س��ق��ط��ه��م أي��ن ي��راع��ي ال��رف��اق م��اش��ي

الوصف. آخر إىل
الوصفية قدرته يعرف أن أراد فمن األوصاف، أكثر يف الرشيف يفعل وكذلك

والتلوين. التصوير عىل قدرته فهنالك استطرد، حيث فليتابعه
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كانت وما الحجيج، ركب الركب، وصف يف البائية قصيدته ذلك شواهد ومن
فقال: استطرد الشاعر ولكن الركب، لوصف نظمت القصيدة

ث��ي��اب��ه��ا ال��دي��اج��ي ت��ك��س��ون��ا رف��ي��ق��ي��ن ن��ج��وب��ه��ا ال��ت��م��ام ل��ي��ل م��ن ث��م��ان��ون
غ��ي��اب��ه��ا ان��ت��ظ��رن��ا ن��ظ��رن��اه��ا م��ا إذا ن��ج��وم��ه��ا ال��ع��ام��ري ب��ك��ع��ب ن��ؤم
أوم��ارق��اب��ه��ا12 أي��ن م��ن��ه��ا ون��ع��دل وراءه ال��ي��ع��م��الت أي��دي ت��ق��وم
ك��ع��اب��ه��ا ف��ام��ض��ى ق��دًم��ا م��ض��ى س��ن��ان ي��ؤم��ه��ا ال��ق��ن��اة أن��اب��ي��ب ك��أن��ا
ت��راب��ه��ا ش��م ال��ب��ي��داء ه��ب��ط إذا م��ط��م��ع ع��ن��د أب��ص��رت��ه ال��غ��ض��ا ك��ذئ��ب
أراب��ه��ا م��ا رك��ب��ه أق��اص��ي ي��ري��ب ال��ق��ذى م��ن ت��داوي ال ل��ي��ل13 اب��ن ب��ع��ي��ن
ن��ص��اب��ه��ا14 ع��ل��ي��ه��ا ض��م��وا ك��ذروب��ة رح��ال��ه ش��رخ��ي ب��ي��ن ق��ب��وًع��ا ت��راه
ك��الب��ه��ا م��س��ت��ن��ب��ح��ي��ن ب��ه��ا ن��م��ر وق��ب��ي��ل��ة ن��ج��ت��اب��ه��ا ح��ل��ة ف��م��ن
ج��ن��اب��ه��ا ن��ح��ي��ي أو األم��اق��ي ب��م��اء ط��ل��ول��ه��ا ن��ب��ّل أح��ب��اب دار وم��ن
واك��ت��ئ��اب��ه��ا أش��ج��ان��ه��ا ت��ف��اوض��ن��ا ب��دوي��ة ن��ج��دي��ة رف��ق��ة وم��ن
رك��اب��ه��ا ال��ح��ن��ي��ن ب��أط��راف وت��ع��دي ت��ح��نّ��ه��ا ح��ت��ى األش��واق ون��ذك��ره��ا
وال��ت��ه��اب��ه��ا أن��ف��اس��ن��ا ل��ه ع��رض��ن��ا ق��ل��وب��ن��ا ي��وًم��ا ال��ش��وق ت��ح��ّدى م��ا إذا
ق��ب��اب��ه��ا ن��زل��ن��ا أو ال��ع��راق رأي��ن��ا ك��أن��م��ا ط��رب��ي األك��وار ع��ل��ى وم��ل��ن��ا
ح��س��اب��ه��ا ح��س��ب��ن��ا م��ا س��ي��ر زي��ادات وت��ع��وق��ن��ا أوط��ان��ن��ا إل��ى ن��ش��اق
ه��اب��ه��ا ال��غ��م��ر إذا ح��ص��ب��اه��ا ون��م��زق ه��ول��ه��ا ن��ك��اب��د ب��ت��ن��ا ل��ي��ل��ة وك��م
خ��ض��اب��ه��ا ت��ن��ض��و ال��خ��ود ب��ن��ان ن��ص��ول ظ��الم��ه��ا م��ن أن��ض��اؤن��ا ن��ص��ل��ت وق��د
ظ��راب��ه��ا ال��م��ط��ي أن��ع��ل��ن��ا ال��رك��ب ع��ل��ى وق��وده��ا ش��رار ت��ل��ق��ي وه��اج��رة
س��راب��ه��ا أوردت��ن��ا ال��ظ��وام��ي وع��ّج ب��م��ائ��ه��ا ظ��م��أ ب��ع��د ط��ل��ت��ن��ا م��ا إذا
ل��ع��اب��ه��ا ت��ل��ق��ي ال��ش��م��س إال ري��ق ف��ال ن��اض��ب وال��ري��ق ال��ورد ال��رف��اق ت��م��ن��ى

وكان وصف، أجمل الدليل ووصف القافلة الشاعر وصف القصيدة هذه ففي
الزمان. أبي ابن وهو السفر، يف فيقه إىل التودد يف القصيدة تكون أن يوجب السياق

الدرس، بطول استكشفناها التي الحقيقة هذه تذكروا أن — السادة أيها — أحب
الحقيقة هذه ذكرتم فإن االستطراد، طريق عىل غالبًا يقع الرشيف عند الوصف أن وهي

األوصاف. جيد من عنده ما استقراء عليكم يصعب لم
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مرة وقع ذلك أن تظنون فهل االستطراد، طريق عن األسد وصف أنه إىل أرشنا وقد
ثان: شاهد فهناك ال، واحدة؟

ال��م��ظ��ال��م إل��ي��ه ت��خ��ط��و ال ال��س��ي��ف ع��ل��ى ل��ق��ادر إال ال��ع��ز م��ا ع��ام��ر ب��ن��ي
ال��خ��ص��ائ��م ال��رج��ال س��ل��ط��ان وأك��ب��ر رأي��ه ال��خ��ص��م ي��غ��ل��ب ال��ه��وي��ن��ا ض��ج��ي��ج
ال��م��ن��اس��م ال��ط��ري��ق ح��وذان وت��أك��ل ال��ط��وى ع��ل��ى ت��ح��دي ال��ع��وام إب��ل أرى
ال��ش��ك��ائ��م أف��واه��ه��ن م��ن وت��ش��رب خ��ي��ل��ه أش��داق اإلغ��ذاذ ع��ل��ى وت��ظ��م��ا
ال��م��راوم ت��روم م��ا ع��ن��ه زل ل��ق��د دون��ه ال��م��وت ي��رم��ق أم��ًرا ي��ح��اول
ال��غ��ن��ائ��م ت��رد أن ي��وًم��ا ب��ّد وال غ��ن��ي��م��ة ال��ن��س��ي��م ش��م ي��رى أق��ام
ال��غ��م��ائ��م ع��ل��ي��ه��ا م��رت إذا س��راًع��ا ي��ش��ي��م��ه��ا ال��ب��روق غ��ر وت��ع��ج��ب��ه
ن��واع��م ب��ي��ض واألي��ام س��ت��ص��ح��ب ح��اج��ة ال��م��راس��ي��ل أخ��ف��اف ب��ي��ن ول��ي
ت��س��ال��م ال أن��ه��ا ظ��ن��ي وأك��ب��ر وم��غ��رب ش��رق ك��ل ف��ي ت��ح��ارب��ن��ي
ال��م��خ��ارم ال��ص��ب��اح ح��ت��ى ت��ق��اذف��ه��ا رف��ق��ة ال��ل��ي��ل م��ع س��ال��ت إذا أق��ول
ب��وارم ال��س��اع��دي��ن ط��وي��ل أش��م ف��دون��ه��ا ال��وادب��ي��ن ج��ن��ب��ات دع��ي
ال��م��ط��اع��م ع��ل��ي��ه ت��ع��ي��ا ال ث��ار وإن ع��زم��ات��ه ب��ه ت��ق��ع��د ل��م ه��م إذا
وص��وارم أن��ي��اب��ه م��ن ذواب��ل وراءه ث��غ��ًرا ش��دق��ي��ه ع��ل��ى ك��أن
راغ��م وه��و أن��ف��ه ي��وًم��ا ع��اد وال ف��ري��س��ة م��ن��ه األق��ران ج��ذب ف��م��ا
ال��غ��م��ائ��م ال��ع��ري��ن ف��ي م��ن��ه وت��س��ت��ن م��س��ت��ق��ره ف��ي ال��ظ��ل��م��اء راك��ب ي��رى
ال��رواس��م ب��ال��ب��غ��ام ف��ض��ح��ت��ن��ا وق��د ال��س��رى ن��ك��ت��م��ه ال��ل��ي��ل وراء ن��م��ّر
ال��ق��ش��اع��م ال��ن��س��ور ف��ي��ه��ا ت��ش��ارك��ه ع��دوه ف��ي غ��ارة ي��وم ك��ل ل��ه
ن��ائ��م وه��و أن��ي��اب��ه ف��ي ت��ي��ق��ظ ب��اع��ه ت��وس��د إن ال��م��ن��اي��ا ك��أن
ال��ع��ظ��ائ��م ب��اده��ت��ه م��ا إذا وي��م��ض��ي ب��ن��ف��س��ه ي��دل م��ن إال ال��ل��ي��ث وم��ا
ال��ض��راغ��م ال��ظ��الم ت��ح��ت خ��ف��ق��ت إذا زاده ال��ق��وم ي��غ��ن��م ل��ي��ث ك��ل وم��ا

عن األسد وصف جاء ثم األسد، وصف غري لعرض األصل يف نظمت القصيدة فهذه
قال: أنه يكفي وصف؟ أي ولكن االستطراد، طريق

ن��ائ��م وه��و أن��ي��اب��ه ف��ي ت��ي��ق��ظ ب��اع��ه ت��وس��د إن ال��م��ن��اي��ا ك��أن
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قصيدة: يف فعل وكذلك

ن��ب��ل��ه ال��ق��ل��ب إل��ى ت��ت��رى وم��س��م��وم��ة ك��ل��م��ات��ه م��ع��س��ول��ة ض��غ��ن وذي

فأجاد، األسد وصف إىل استطرد ولكنه األعداء، بعض محاربة يف قالها قصيدة فهي
قال: أنه ويكفي

أك��ل��ه ف��ه��و م��ط��ع��ًم��ا ي��ع��اي��ن م��ا م��ت��ى أن��ه ي��ع��ل��م ال��زاد ادخ��ار ق��ل��ي��ل

الحية: وصف يف صنع األسد وصف يف صنع ما مثل ويف

ال��راق��ي ص��وت ي��س��م��ع ال أص��م ال��غ��ي��داق أب��ا ي��ا م��ن��ي ن��ب��ه��ت

يف حقيقة وهي بذلك، فعنونها الحية وصف يف الديوان جامع رآها قصيدة وهي
الرشيف أن نيس الديوان جامع ولكن التشبيه، طريق عىل وقعت كانت وإن الحية، وصف

قال: إذ وصف أخطر الهجاء قصائد فوصف استطرد

ال��ب��ّع��اق ال��ع��ارض م��س��ي��ل ن��ص��ب واإلب��راق ل��إلرع��اد أه��دف��ت
ب��ال��ط��راق ال��ن��ع��ل رف��دت ك��م��ا ان��خ��راق ذا م��ن��ك ع��رًض��ا ت��رق��ع
ال��رواق ج��ان��ب ع��ن��ك ت��رف��ع ذالق م��ذروب��ة م��ن ح��ذار
واإلح��داق اآلذان ع��ل��ى ح��ت��ى ال��رب��اق م��ق��ط��وع��ة ه��واج��ًم��ا
اإلب��اق إل��ى ال��ح��ر ب��ه��ا ي��ل��ج��أ ب��األع��راق األص��ول ت��ن��ت��زع
ب��اق وس��م األع��ن��اق ع��ل��ى ل��ه��ا األط��واق م��واض��ع أع��ق��ده��ا

الحية. به وصفت مما بأخطر األهاجي فيها وصفت وقد القصيدة، آخر إىل
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السادة أيها

تباين قد خصائص عنده له الوصف أن ترون ومنه الرشيف، عند الوصف يف قولنا ذلكم
الشعراء. سائر من غريه عند ما

من السالفني ملوكها وبكاء الحرية، وصف يف كقوله والرثاء، الوصف بني يمزج وقد
السماء: ماء بن املنذر آل

ال��دي��ارا م��ن��ك وال��م��وط��ئ��ون ـ��ض��اء ال��ب��ي��ـ ال��ح��ي��رة أي��ه��ا ب��ان��وك أي��ن
األن��ه��ارا خ��الل��ك وأج��روا ـ��ب ال��ع��ش��ـ م��ن ث��راك ش��ق��ق��وا واألل��ى
ال��ن��ارا وال��م��وق��دون ش��م��اًال ـ��ت ـّ ه��ب�� إذا ب��ال��ض��ي��وف ال��م��ه��ي��ب��ون
وغ��ارا م��ن��دل��ي��ا ب��ال��ق��ب��ي��ب��ات أق��ض��م��وه��ا ض��وءه��ا ب��اخ ك��ل��م��ا
ع��ذارا ال��ع��وال��ي م��رك��ز م��ن ل��ك وخ��ط��وا ال��ج��ي��اد ح��ول��ك رب��ط��وا
ال��ع��ذارى خ��دود أرض��ه��ا ل��ق��ب��وا ح��ت��ى ال��ح��واف��ر أرض��ك وح��م��وا
واس��ت��ع��ب��ارا ل��ل��ع��ي��ون ع��ب��ًرا إال ال��ده��ر ح��ادث م��ن��ك ي��دع ل��م
األخ��ب��ارا أه��ل��ه��ا ع��ن خ��ب��رت��ن��ا ط��ل��ول دارس��ات م��ن وب��ق��اي��ا
ال��ع��ط��ارا ي��ن��ف��ض��ون ل��ط��م��ي��ي��ن ع��ل��ي��ه��ا ك��أن ال��ث��رى ع��ب��ق��ات
م��ن��ارا ال��ظ��الم ل��م��س��ت��رش��د ـ��ه��ا م��ن��ـ رف��ع��وا ك��أن��م��ا وق��ب��اب
ج��وارا ال��ل��ي��ال��ي س��ال��ف م��ن األف��ق ن��ج��وم وب��ي��ن ب��ي��ن��ه��ا ع��ق��دوا
األوك��ارا ع��ن��دك وأب��ق��ي��ن ح��ل��ق��ن ال��خ��واط��ف ع��ق��ب��ان��ك أي��ن
وش��ف��ارا ق��وائ��ًم��ا ت��داع��وا ـ��ك ف��ي��ـ م��ش��وا األس��ود م��ث��ل ورج��ال
دارا ال��دار وح��ب��ذا ب��ان��وا ي��وم أه��ال ال��م��ح��ل��ون أه��ل��ك ح��ب��ذا
دارا ث��م م��ن��اخ��ه ف��ي ب��ره��ة ت��أن��ى ك��رك��ب إال ي��ك��ون��وا ل��م

القصيد. هذا يف والروعة الدقة جوانب إىل يرشدكم من إىل تحتاجون أظنكم وما
القصيد: بهذا صدره وجاش بالزمان، بالؤها فراعه ثانية؛ مرة بالحرية مر وقد

ال��ن��ع��م��ان م��ن��ازل ن��زل��ت ح��ت��ى ب��ال��ن��وى ال��م��ن��ازل أّط��رق زل��ت م��ا
األع��ط��ان ع��ري��ض��ة ال��ع��م��اد ش��ّم ت��ق��اب��ل��ت ح��ي��ث ال��ب��ي��ض��اء ب��ال��ح��ي��رة
ال��ب��ان��ي ف��ض��ل ب��ال��ب��ن��ي��ان وي��ب��ي��ن ق��ب��اب��ه��ا ال��راف��ع��ي��ن ب��ف��ض��ل ش��ه��دت
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ف��ان��ي ب��ع��م��ر م��ع��ّم��رة خ��ط��ط ل��ه��م ب��ق��ي��ت أن ال��م��اض��ي��ن ي��ن��ف��ع م��ا
ل��آلذان15 ال��ي��وم ف��ي��ه��ا ح��ّد ال وإن��م��ا ال��ع��ي��ون ح��ظ ب��ه��ا ب��اق
ال��ن��ي��ران وم��واق��د ال��ق��رى م��أوى م��ح��رق آل ب��ي��وت ب��ي��ن وع��رف��ت
ال��م��ّران م��ن س��ح��ب��وا م��ا وم��ج��ر ال��ظ��ب��ا ال��ب��ي��ض م��ن اع��ت��ق��ل��وا م��ا وم��ن��اط
ل��ل��ذؤب��ان16 اآلس��اد وم��ع��اق��ل ل��ل��م��ه��ا ال��س��واب��ق م��رت��ب��ط ورأي��ت
ال��ت��ي��ج��ان م��ع��اق��د وال��ض��ارب��ي��ن ق��ب��اب��ه��م ال��م��ل��وك ع��ل��ى ال��ه��اج��م��ي��ن
ال��غ��ي��ط��ان وأس��اود ال��ش��رى أس��د م��ن��ه��م ي��ب��رز األذن ي��وم وك��أن
وال��ح��دث��ان ال��ض��راء م��ن أل��ًم��ا م��ن��زًال ه��ن��د ب��دي��ر رأي��ت ول��ق��د
األع��وان17 م��ن وخ��ال أن��ص��اره ت��غ��ي��ب��ت ال��ه��وان ك��م��س��ت��م��ع أغ��ض��ى
ع��ان18 ال��ق��ري��ن��ة م��ن��ج��ذب إط��راق ش��رف��ات��ه أط��رق��ت ال��م��ع��ال��م ب��ال��ي
ب��األذق��ان األع��ن��اق ع��ل��ى ف��رم��وا خ��ل��ي��ف��ة س��م��اط رأوا ك��ال��وف��ود أو
ب��زم��ان زم��ان��ه��ا ب��ي��ع ق��ب��ل م��ن ب��ج��ّوه ال��ري��اط م��س��ح��ب��ه��ا وذك��رت
ال��غ��زالن19 م��راب��ض غ��دوت ح��ت��ى ال��ب��ل��ى غ��يّ��رك ال��غ��زالن أم��ق��اص��ر
ال��ج��نّ��ان م��الع��ب ف��ص��رت م��ن��ه��م ال��ردى ط��وى ال��ج��م��ي��ع األن��س وم��الع��ب
ال��ج��ي��ران ع��ن غ��ان��ي��ة أدم��اء رواق��ه��ا ت��س��ت��ظ��ل دار ك��ل م��ن
ه��ج��ان ال��م��ل��وك ول��د م��ن ألغ��ر وق��رارة م��ح��ل��ة ت��ك��ون ول��ق��د
وال��روق��ان م��ن��ه ال��س��الف��ة ول��ه��ا ب��ع��ب��اب��ه ف��ن��اءه��ا ال��ف��رات ي��ط��أ
ل��س��ان ب��غ��ي��ر ع��ب��ر وت��ج��ي��ب��ن��ي ب��ع��ض��ه��ا ع��ن ب��ع��ض��ه��ا أس��أل ووق��ف��ت
ال��س��ل��وان إل��ى ج��زع��ي ي��ؤل ل��م ل��و م��دام��ع��ي ف��اع��ت��ص��رت زف��ي��ري ق��دح��ت
األق��ران20 ت��ف��رق ب��ع��د وي��ن��ام ال��ف��ت��ى ج��زع وي��رع��وي ال��دم��وع ت��رق��ا
األردان م��ع��ط��ر ال��خ��ل��ي��ج ب��رد ت��رب��ه��ا ت��ح��س��ب ال��ن��ف��ح��ات م��س��ك��ي��ة
ال��ع��ق��ي��ان ع��ل��ى ب��ه��ا ال��ري��اح ج��رت ل��ط��ي��م��ة ال��ت��ج��ار ن��ش��ر وك��أن��م��ا
ال��وان��ي ال��ن��س��ي��م ي��دّرج��ه ون��ق��أ ال��ّص��ب��ا ت��ص��ق��ل��ه ال��درع ك��ج��ي��ب م��اء
األزم��ان ت��غ��اي��ر وال��م��ن��ذري��ن ب��ي��ن��ه��ا ج��ذي��م��ة رم��ى ال��م��ل��وك ح��ل��ل
ال��دي��ان ب��ن��ي ف��ي ال��ح��ف��ائ��ظ وإل��ى األل��ى ط��رد ف��ي ال��ده��ر ك��دأب ط��رًدا
ن��ج��ران ع��ل��ى م��ن��زل��ه��م وأق��ضَّ ل��ع��ل��ع ع��ن ب��ج��م��ع��ه��م ال��زم��ان ن��ع��ق
ال��ج��والن ع��ن ق��ب��اب��ه��م ن��ق��ل��ت ن��ب��وة أزع��ج��ت��ه��م ج��ف��ن��ة وك��آل
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اإلي��وان ع��ل��ى ل��ك��ل��ك��ل��ه��ا ع��رًك��ا ب��رع��اده��ا ج��ل��ج��ل��ت ال��م��دائ��ن وع��ل��ى
غ��م��دان21 ع��ل��ى ح��ويَّ��ت��ه��ا ن��ف��ض��ت م��رح��ول��ة غ��دت ي��زن ذي اب��ن وإل��ى
واألوط��ان األوط��ار ع��ن وج��ل��وا ف��ت��ف��رق��وا ع��ل��ي��ه��م ال��زم��ان زف��ر

منسية، نفاستها عىل ظلت وقد النفيسة، القصيدة هذه تحليل عن الوقت ويضيق
كتاب. أي يف إشارة أية إليها أََر فلم

ديار عىل مقصوًرا األغلب يف كان ولكنه العربي، الشعر يف قديم الديار وبكاء
الثالث، القرن يف البحرتي هو القدماء بني اآلثار بكاء مذهب رشع من وأظهر األحباب،
الرابع القرن أوائل يف صربي إسماعيل هو املحدثني بني املذهب هذا رشع من وأظهر
نقل شوقي أن إىل الشعراء) بني (املوازنة كتاب من الثانية الطبعة يف أرشنا وقد عرش،
األمثال. مسري سارت بقصائد واألندلسية املرصية اآلثار فوصف املذهب، هذا صربي عن

الوصافني؟ الشعراء من كان الرشيف بأن أقنعتكم ترونني فهل بعد، أما

هوامش

يعرص كان الفارض ابن أن أؤكد (أنا وقال: الحكم هذا العلماء أحد استغرب (1)
األستاذ ولعل الصالحني، القوم بأساليب أعرفمني العالم هذا كان وربما بيديه!)، الخمر

املفضال. العالم ذلك وبني بيني يحكم األثري بهجة محمد
(حاز). الديوان يف (2)
(يحول). الديوان يف (3)
مكان. اسم الدهناء: (4)

املهزولون. هم واملطلحون: الحاجات. هي الحاج: (5)
املغرب. بالد يف مستعملة تزال وال قرآنية كلمة وهي األبسطة، هي الزرابي: (6)

الكبري الشيخ هو سحاب وزن عىل والبجال الرأس، عن الشعر انحسار الجلحة: (7)
ونبل. جمال مع

وسجعت. صاحت رنت: (8)
دردق. مفردها األطفال، والدرادق: ترجع، تريع: (9)

األعناق. هي بالضم والطيل الريش، به واملراد الثوب معانيه بالكرسمن الصنع (10)
الشباب. أيام يف الصفو انتهاب إىل دعوة البيت هذا (11)
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النوق. اليعمالت: (12)
(لبىل). الديوان يف (13)

السيف. واملذرب: املذروبة (14)
جيد. بيت هذا (15)

جيد. بيت أيًضا وهذا (16)
طريف. خيال البيت هذا يف (17)

املقرون. بالبعري وتشبييهها الرشفات إطراق يف يتأمل أن للقارئ (18)
قويًا. مورًدا أورده الشاعر ولكن قديم، واملعنى ا، جدٍّ نفيس بيت وهذا (19)

املراثي. يف وسنراه الرشيف، يكرره معنى هذا (20)
البعري. سنام حول يوضع محشو كساء الحوية: (21)

372
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السادة أيها

الرثاء. وهو الرشيف فيه أجاد فن عىل مقبلون نحن
والرؤساء، األصدقاء، ورثاء البيت، أهل رثاء قسمني: إىل تنقسم الرشيف ومراثي

وامللوك.
عنه كتبت ألنني املحارضة؛ هذه يف عنه أحدثكم فلن البيت ألهل الرشيف رثاء أما
ثالث منذ الحلبي مصطفى مكتبة نرشته وقد النبوية)، (املدائح كتاب يف مطوًال فصًال
البيت أهل الرشيف رثى كيف يعرف أن منكم شاء فمن املعاد، الحديث أكره وأنا سنني،

الكتاب. ذلك إىل فلريجع
مرت وقد ألوان، فلها والخلفاء وامللوك، والرؤساء، لألصدقاء، الرشيف مراثي وأما
املساء. هذا يف إليه أعود ال قبل من إليه أرشت وما إشارات، املحارضات هذه يف لبعضها
يشعر كان بأنه وتشهد دنياه، يف رأيه عن تفصح الرشيف مراثي أن فأقرر وأسارع

قليل. الحياة يف متاعه وأن قريبة، نهايته بأن
كان فالرشيف الشاعرين، بني الفرق مع الناحية، هذه من تأثره شوقي أن ويظهر
وقصائد املوت، بعد ما يعرف أن يحب كان وشوقي الحياة، سخف من ويتضجر يتألم

مرير. مذاق ولها العربي، األدب يف األعاجيب من املعنى هذا يف شوقي
دنياه: من الرشيف ضجر لكم تبني اآلتية والشواهد
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:٣٧٨ سنة توفيت وقد والدته عن صالح بن الحسن بن محمد تعزية يف قال

س��ل��ي��م��ه��ا1 ي��ب��ّل ال أراق��م ن��وب ه��م��وم��ه��ا ت��رد ف��ه��ل ع��ل��م��ت م��ا ه��ي
غ��ري��م��ا وال��زم��ان ق��ض��اء إال أن��ف��اس��ن��ا وم��ا دي��ن أرواح��ن��ا
ن��ع��ي��م��ه��ا ي��دوم ال ع��ي��ش ن��ف��ح��ات ن��ف��وس��ن��ا ت��س��ت��ل��ذ ح��ال ف��ألي
ن��س��ي��م��ه��ا ي��ش��مُّ وال ت��م��ّر ري��ح ك��أن��ه ن��ح��س وال ال��زم��ان ي��م��ض��ي
خ��ص��ي��م��ه��ا وه��و ع��اد إال ال��ع��م��ر ف��ي ل��م��ه��ج��ة ال��خ��ؤون ال��ده��ر ي��ش��ف��ع ل��م
ت��س��ه��ي��م��ه��ا2 وي��روق��ن��ا ب��ل��ى ب��ي��دي ب��ردة ال��ع��رورة ال��دن��ي��ا وك��أن��م��ا
وأن��ي��م��ه��ا أن��ام��ه��ا ف��ي��ك ك��ن��ت ق��د ل��ي��ل��ة م��ن ل��ي أس��ه��رت ك��م ده��ر ي��ا
م��ق��ي��م��ه��ا3 ي��ذي��م وال ال��زم��ان ع��م��ر ن��زي��ل��ه��ا ي��ل��ذ ال دار واألرض
أدي��م��ه��ا ي��ق��دُّ ج��بّ��ار وأدي��م ب��ط��ون��ه��ا ت��ف��ل أبّ��اء ب��اع ك��م
رم��ي��م��ه��ا األول��ي��ن رم��ي��م ي��ل��ق��ى وأواخ��ر ل��ن��ا ق��ب��ر ع��ل��ى ق��ب��ر

األصدقاء: أحد بنت رثاء يف وقال

ب��األن��ام م��غ��ري ال��م��وت وداء ال��ح��م��ام م��راغ��م��ة ع��ن ع��ج��زن��ا
ال��ع��ق��ام ال��داء م��ن ب��م��ن��ت��ص��ف ت��ن��اه��ى وإن ال��ج��زوع ج��زع وم��ا
ال��زم��ام4 ط��رف ال��ردى أي��دي وف��ي ال��م��ن��اي��ا ط��رق ع��ن ن��ح��ور وأي��ن
م��الم ع��ل��ى خ��درن وال ي��ط��ول ع��ت��اب إل��ى أص��خ��ن م��ا ن��واث��ب
وب��ال��ل��ئ��ام ب��ال��ك��رام وت��ع��ص��ف ح��ّي ك��ل ت��أك��ل األي��ام ه��ي
ال��ف��ط��ام م��ن ال��رض��ي��ع ل��ق��ي ك��م��ا ي��ل��ق��ى ل��ل��ع��ي��ش م��ف��ارق وك��ل
ال��س��ق��ام داء أو ال��س��ي��ف ب��داء ص��ري��ع م��ن ال��ن��وائ��ب ل��ي��د وك��م
دام��ي5 ال��ع��ي��ن��ي��ن ع��اث��ر ك��آخ��ر وف��اة ع��ن ال��م��ن��ي��ة ورد ف��م��ن
ال��ح��م��ام إل��ى ال��ح��ي��اة م��ن ي��ف��رُّ ل��ب��ي��ب ب��ال��دن��ي��ا ي��غ��ت��ر وم��ا
ل��ث��ام��ي ل��ه أح��ط ال وع��زم ج��وادي ل��ه��ا أج��مُّ ال خ��ط��وب
وال��م��رام ال��م��س��اف��ة ب��ع��د ع��ل��ى ن��ف��س ك��ل ي��ب��ل��غ ال��م��وت رأي��ت
ح��زام��ي6 ل��ه ح��ل��ل��ت أو زم��اًع��ا ح��زي��م��ي ل��ه ش��ددت إن س��واء
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برثاء غرامه عن قبل من حدثناكم وقد األصدقاء، أحد بنت رثاء يف أيًضا وقال
والنساء: البنات

ي��ط��ل ل��م ال��ع��م��ر وك��أن ون��ت��ق��ض��ى األج��ل إل��ى إال خ��ط��ون��ا وم��ا ن��خ��ط��و
وال��دول األي��ام ف��ي ن��رغ��ب ون��ح��ن أول��ه ب��ال��م��وت ي��ؤذن��ن��ا وال��ع��ي��ش
األج��ل ع��ن ي��ل��ه��ي م��ا ال��داء وأع��ض��ل م��ن��ي��ت��ه ال��م��رء ف��ي��ن��س��ي ال��ح��م��ام ي��أت��ي
ب��ال��ط��ول7 أم��س��ك��ن وق��د ف��ن��س��ت��ع��ز ط��رًف��ا أع��م��ارن��ا م��ن ال��ن��وائ��ب ت��رخ��ي
وال��ك��ف��ل ال��ي��وم ع��ن��ق ب��ي��ن م��ا ق��رب ي��ا ف��ت��رك��ب��ه ط��ول ذا ال��ع��ي��ش ت��ح��س��ب ال
األج��ل م��ن ب��أرم��اح ال��زم��ان م��دى وت��ط��ل��ب��ن��ا ال��دن��ي��ا ط��ل��ب ع��ن ن��روغ
ال��ذب��ل ال��ق��ن��ا ب��أط��راف ه��زم��ت وق��د ف��أت��ب��ع��ه داري م��ن ال��م��وت ي��ق��ودن��ي
واألس��ل ال��ب��ي��ض ق��راع م��ن ن��ج��ا وق��د ف��ي��درك��ه ح��ت��ف ي��ط��ل��ب��ه وال��م��رء
رج��ل ع��ل��ى ب��م��ق��ص��ور ال��ب��ق��اء وال أح��د ع��ل��ى ب��م��أم��ون ال��ف��ن��اء ل��ي��س
ش��غ��ل8 ف��ي وال��م��غ��رور ي��ع��ت��ق وال��ع��م��ر م��ف��ارق��ة ف��ال��دن��ي��ا اس��ط��ع��ت م��ا ت��ع��ّز
ق��ب��ل9 م��ن ب��األق��دار ل��ك ف��م��ا ره��ن ي��ده ف��ي أن��ت زم��انً��ا ت��ش��ك وال

الدولة: سيف بنت تقية رثاء يف وقال

ال��ن��ب��ال ع��ل��ى ال��رم��ي ي��ب��ق��ى وك��م ال��ل��ي��ال��ي ت��غ��ل��ب��ن��ا ث��م ن��غ��ال��ب
ب��ال��م��ط��ال ي��ض��ج��ر ل��ي��س غ��ري��م ال��ت��ق��اض��ي م��ن ي��م��ّل أن ون��ط��م��ع
ب��ال��ج��ب��ال10 وت��ع��ث��ر ل��ي��ال��ي��ن��ا ب��ال��ن��واص��ي ت��س��ف��ح ك��ي��ف أت��ن��ظ��ر
وال��رم��ال ب��ال��ج��ن��ادل ره��ونً��ا ط��ود ك��ل ذروة ال��س��ي��ل ي��ح��ط
ب��األوال��ي األواخ��ر وم��ل��ح��ق��ة ال��ق��ض��اي��ا ج��ائ��رة األي��ام ه��ي
ب��ال��ح��ب��ال11 ال��م��وارد ع��ل��ى ض��رب��ن دن��ون��ا ف��إن ال��ورود ي��م��نِّ��ي��ن
ال��رح��ال إل��ى ال��م��ن��ون وي��ح��ف��زن��ا ح��ّي ق��ب��اب ل��ل��م��ن��ون ن��ط��نّ��ب
وال��ن��ع��ال األخ��ام��ص ب��ي��ن ش��بً��ا ول��ل��م��ن��اي��ا آم��ن��ي��ن ون��س��رح
ال��ظ��الل ب��ع��د ض��اح��يً��ا ت��ه��ّج��ر ن��ع��ي��ًم��ا ي��ل��ب��س��ه��ا ال��م��رء وب��ي��ن��ا
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املقتدر: بن إسحق بن عمر رثاء يف وقال

غ��ل��ي��ل ال��دم��وع ب��أس��راب وي��ش��ف��ى وع��وي��ل رنّ��ة م��ي��تً��ا أي��رج��ع
ص��ق��ي��ل ع��ل��ي��ه ع��ض��ب ال��ف��ت��ى وش��ي��ب ل��ط��رق��ه م��ض��ل ل��ي��ل ال��ف��ت��ى ش��ب��اب
ط��وي��ل12 ال��ش��ب��اب ب��ع��د ع��ص��رن��ا وال ب��دائ��م ال��م��ش��ي��ب ق��ب��ل ل��ون��ن��ا ف��م��ا
ي��ح��ول ال��ب��ق��اء أن ع��ل��ى دل��ي��ل ل��م��ة ك��ل ف��ي ال��ش��ع��ر ل��ون وح��ائ��ل
أك��ول ال��رج��ال ألع��م��ار ش��روب وال��ردى ال��ع��ي��ش م��ن ن��روى أن ن��ؤم��ل
م��ق��ي��ل؟! ال��ق��ب��ور أح��ش��اء غ��ي��ر وه��ل ل��ج��ن��وب��ن��ا ال��ك��رى ف��ي م��ق��ي��ل ن��ق��ول
ي��ط��ول ال��ق��ص��ي��ر ال��ع��م��ر ال ف��ه��ّم��ك وط��ول��ه ال��ب��ق��اء ح��ب ف��ي ال��ف��ك��ر دع
ق��ل��ي��ل ال��زم��ان ف��ي م��ق��ام ف��ك��ل ك��ث��رة ال��ع��ي��ش م��ن تُ��ع��ط��ى أن ت��رج وال
س��ي��زول ي��زل ل��م ظ��ًال أن درى ح��ق��ي��ق��ة ب��ع��ي��ن ال��دن��ي��ا ن��ظ��ر وم��ن

يقول: األصدقاء بعض رثاء ويف

وم��ل��ت��ق��ى ال��دن��و ب��ع��د وم��ف��ت��رق وارت��ي��اح��ة غ��م��ة إال ال��ع��ي��ش وم��ا
وأخ��ل��ق��ا ط��وي��ًال أب��ل��ي الب��ًس��ا ف��ي��ا ج��ّدة ب��ع��د ج��ّدة ي��ب��ل��ى ال��ده��ر ه��و
وأم��ل��ق��ا م��ن��ك ن��ال غ��ن��ّي م��ن وك��م وان��ه��وى ح��ّل��ق ف��ي��ك ع��ل��ّي م��ن ف��ك��م

الجيوش: عميد الصاحب رثاء يف وقال

دائ��ب ن��اب��ل ي��ح��ّف��زه��ا ال��س��ه��ام م��رام��ي إال ن��ح��ن وه��ل
ص��ائ��ب م��س��ن��ا إن ون��ج��زع ط��ائ��ش ج��ازن��ا إذا ن��س��ر
واث��ب ق��در غ��د وع��ن��د ب��د13 ال ق��در ي��وم��ن��ا ف��ف��ي
ال��ط��ال��ب ي��درك أن ب��ّد وال ال��ن��ائ��ب��ات ت��ط��ل��ب��ه��ا ط��رائ��د

يقول: العباسيني نقيب الحسني بن عيل رثاء ويف

ال��م��ط��ال��ب ب��ال��ط��ال��ب��ي��ن ت��ن��ت��ه��ي وم��ا م��دة ك��ل ع��ن اآلج��ال ب��ن��ا ت��ن��اه��ى
ك��اذب وه��و ال��م��ن��ى وع��د ف��ي ون��ط��م��ع ص��ادق وه��و ال��ردى ب��إي��ع��اد ن��غ��ر
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يقول: النارص الحسني بن أحمد خاله رثاء ويف

وال��ن��وادب ال��ن��وى ب��ي��ن وم��س��ت��ه��ل��ك ذاه��ب خ��ل��ف رن��ة ي��وم ك��ل ل��ن��ا
ال��غ��وارب14 ال��ن��ج��وم إع��ج��از ن��رام��ق وراءه��م ك��أن��ا إخ��وان وق��ل��ع��ة
ي��ح��ارب ل��م م��ن س��ال��م��ن ل��و ال��ح��رب م��ن ش��ف��ا ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي أح��داث ن��وادع
ك��اذب غ��ي��ر ال��ردى وع��د م��ن ون��أم��ن ص��ادق غ��ي��ر ال��م��ن��ى وع��د م��ن ون��أم��ل
س��ارب م��ث��ل داج��ن وإال ي��ص��اب ح��اس��ر م��ث��ل دارع إال ال��ن��اس وم��ا
ال��ك��واذب ل��ل��م��ط��ع��م��ات ب��أع��ن��اق��ن��ا ون��ن��ث��ن��ي ب��ال��غ��رور نُ��م��نّ��ى ك��م إل��ى
ال��ع��ق��ارب ش��وك ب��ي��ن م��ا وأق��دام��ن��ا ب��ع��ض��ن��ا أخ��م��ص ش��ي��ك م��ا إذا ن��راع
ال��م��ط��ال��ب دون ال��خ��ط��ب أم��ن��اب��ي��ات ك��أن��م��ا ط��وال ب��آم��ال ون��م��س��ي

يقول: ابنه عن خلف بن سعيد أبي تعزية ويف

وق��ب��را داًرا واألرض ب��ال��رزاي��ا وم��ل��ّق��ى واف��ًرا ال��ن��اس وأرى
م��ق��ّرا وه��ذا ل��ن��ا م��ج��اًزا ك ف��ه��ذا ول��ب��ث ق��ل��ع��ة م��ن��زل��ي
غ��درا م��ن��ه ون��ش��ت��ك��ي ف��ي��ه خ��ان ع��ه��ًدا ل��ل��ده��ر ن��ذّم ي��وم ك��ل
ظ��ه��را ووّط��أ زاًدا ع��بَّ��ا زم ف��ال��ح��ا ال��رك��ائ��ب ل��ن��ا أن��ي��خ��ت ق��د
ون��ف��را ال��م��ن��ون إل��ى زم��اًع��ا ك��ب ال��ر واس��ت��ع��ج��ل ال��ح��ادي��ان أس��م��ع
م��ّرا وذُّوق��ن ح��ل��ًوا م��ن��ه ذُق��ن ال��ل��ي��ال��ي ط��وت��ه ل��ن��ا ف��ق��ي��د ك��م
ن��ذرا ي��ق��ض��ي��ن أو ف��ي��ه ع��ن��دن��ا ث��اًرا ي��درك��ن األي��ام وك��أن
ل��ي��ع��رى ال��رط��ي��ب األخ��ض��ر ي��ك��ت��س��ي ت��راه ك��ال��ق��ض��ي��ب ال��م��رء إن��م��ا

السادة أيها

الشواهد؟ هذه رسد يف أطلت ملاذا أتعرفون
تشهد التي األشعار أكتم أن سلف فيما ينكرون منكم جماعة رأيت ألني أطلت إنما
فليفهموا الكتمان، يعرف ال الدرس أن حجتهم وكانت خفية، علة يعاني كان الرشيف بأن
بعد فيما وستعرفون الشباب، أيام من الصفو انتهاب إىل يدعو كان كيف املساء هذا يف
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أرسة من نشأ مثله لرجل بالنسبة ا، جدٍّ مبكرة ميتة وهي واألربعني، السابعة يف مات أنه
العماليق. من أكثرها كان

يقول: كأن الباكني، وفاء من يأسه هو الرشيف مراثي يف محزن جانب وهناك

ت��ه��وي��م��ا ل��م��ق��ل��ة وط��اب وم��ض��ى م��دة ال��ن��واظ��ر أب��َك��ى ذاه��ب ك��م
س��ج��وم��ه��ا ب��ع��د ي��رق ل��م��ا وال��ع��ي��ن س��ل��وة ت��ب��ّس��م م��ح��زون ث��غ��ر أو

يقول: وكان

م��ح��ت��ف��ل غ��ي��ر م��ص��اب ب��ك��ل ف��ك��ن ي��الئ��م��ه ي��ح��ي��ا م��ن ي��ل��ق ل��م م��ات م��ن

الحرية: يرثي وهو يقول وكان

ل��س��ان ب��غ��ي��ر ع��ب��ر وت��ج��ي��ب��ن��ي ب��ع��ض��ه��ا ع��ن ب��ع��ض��ه��ا أس��أل ووق��ف��ت
ال��س��ل��وان إل��ى ج��زع��ي ي��ؤل ل��م ل��و م��دام��ع��ي ف��اع��ت��ص��رت زف��ي��ري ق��دح��ت
األق��ران ت��ف��رق ب��ع��د وي��ن��ام ال��ف��ت��ى ج��زع وي��رع��وي ال��دم��وع ت��رق��ا

قال: إذ العتاهية أبو أعلنه قديم مذهب وهو

ق��ل��ي��ل ال��ب��اك��ي��ات غ��ن��اء ف��إن م��دت��ي ال��ده��ر م��ن ي��وًم��ا ان��ق��ض��ت م��ا إذا
خ��ل��ي��ل ال��خ��ل��ي��ل ب��ع��د م��ن وي��ح��دث م��ودت��ي وت��ن��س��ى ذك��ري ع��ن س��ي��ع��رض

والتجلد: التأيس عىل راضه والناس الدنيا من الرشيف ويأس

ال��ج��زع م��ن ب��ي أول��ى ال��ص��ب��ر أرى ل��ك��ن ش��ب��ع م��ن أل��ف��ظ��ك ف��ل��م ع��ن��ك ص��ب��رت
ال��ض��رع م��ن ع��ن��ق��ي ل��ه��ا ت��ذل ال أن ن��ازل��ة ك��ل ف��ي ع��ادة ل��ي وإن
دف��ع ذو وه��و ع��ن��ي ب��ال��دم��ع وم��ل��ت ك��م��د ذو وه��و ق��ل��ب��ي ش��ج��ع��ت ل��ذاك
م��ض��ط��ل��ع ج��د أذاه��ا ب��ح��م��ل غ��دا ط��رق��ت إن ال��ده��ر وق��ع��ات ع��ل��ى م��اض
م��ّدرع ص��ب��ر ف��ي��ه��ا ف��ي��ص��ب��ر ت��دم��ي ن��ائ��ب��ة ك��ل ي��ت��ل��ق��ى وح��اس��ر
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وم��ن��ه��م��ع م��ن��ه��ّل ب��ي��ن غ��روب��ه ان��ح��درت م��ا ب��ع��د إال دم��ع��ي غ��اض م��ا
م��ن��دف��ع غ��ي��ر دم��ًع��ا ال��ص��ب��ر ي��ع��ق��ب ل��م غ��ال��ب��ة ال��ع��ي��ن دم��وع ان��دف��اع ل��وال
ب��ال��ط��م��ع ال��ح��زن ي��ق��وي ي��وم��ك وق��ب��ل ي��ض��م��ره ع��ن��ك س��ل��ّو م��ن��ك ال��ي��أس ف��ي
ال��ت��ب��ع م��ن ال��م��اض��ي ل��ذا وأن��ا ف��ي��ن��ا م��ش��ت��رك ال��م��وت أن ال��وج��د وه��ّون
ظ��ل��ع ع��ل��ى راق وم��ن ح��ث��ي��ث ف��م��ن ن��ط��ل��ع��ه��ا اآلج��ال إل��ى ال��ث��ن��اي��ا ه��ي
ال��ج��ذع15 األزل��م ك��ّر ن��وائ��ب ع��ل��ى ج��ذع وال ي��ب��ق��ى ق��ارح ال ه��ي��ه��ات

فيقول: حني إىل حني من اللوعة تهتاجه املتجلد هذا ولكن

ال��م��ج��د16 ذروة م��ن ال��م��ج��زول ال��غ��ارب ه��و ب��ذاه��ب ال��رق��ي��ق ال��ع��ي��ش ذه��ب ل��ق��د
ال��ل��ح��د ج��ان��ب م��ن ال��ت��رب ع��ل��ي��ه وه��ي��ل ل��س��ب��ي��ل��ه م��ض��ى ق��ال��وا إذا وإن��ي
ال��زن��د م��ن ال��زم��ان ص��رف ج��ب��ه��ا وق��د إزاءه ي��دي��ه إح��دى ك��س��اق��ط��ة
ع��م��د ع��ل��ى ال��ع��ن��ي��ف ب��ال��داء ص��م��ي��م��ي أرى ال ح��ي��ث م��ن األي��ام رم��ت وق��د
ال��ج��ل��د ف��ي ح��ّز م��ا الق��ي��ت م��ا ف��أي��س��ر ال��ج��وى م��ن ن��ح��ل��ت أن��ي ت��ع��ج��ب��ا ف��ال
ال��رن��د م��ن ال��غ��ص��ون خ��ض��ر ل��ه ل��ج��ّف��ت ل��ك��ان��ه م��اء غ��اض رزءًا أن ول��و

ويقول:

م��س��م��ع��ا ال��ع��ود أورق م��ا ل��ه��ا ص��م��م��ت ب��أن��ن��ي وددت أن��ب��اء ج��وائ��ب17
ألس��م��ع��ا إال ال��ن��اع��ون ن��ط��ق وم��ا ع��ذرة ال��ن��ف��س أب��ل��غ ح��ت��ى ت��ص��ام��م��ت
ودع��ا ي��وم ال��ق��رى ن��ي��ران وأخ��م��د ج��ف��ان��ه ك��ب��ت ح��س��ان أب��ا ب��أن
م��وق��ع��ا ال��ق��ل��ب م��ن ق��ل��ب��ي ف��ي وأل��ط��ف م��وض��ًع��ا ال��ع��ي��ن م��ن ع��ي��ن��ي ع��ل��ى أع��ز
م��ط��ل��ع��ا غ��اب م��ذ ال��ه��م وراء ل��ق��ل��ب��ي أج��د ول��م ب��ال��ض��ل��وع غ��ل��ي��ل��ي أك��ن
م��ودع��ا ال��ش��ب��اب م��ث��ل وودع��ن��ي م��ف��ارًق��ا ال��ن��ع��ي��م م��ث��ل وف��ارق��ن��ي
م��ص��رع��ا ج��ن��ب��ك ق��ب��ل ل��ج��ن��ب ي��خ��ط ال��ردى أر ل��م ك��أن ح��ت��ى ب��ي ال��وج��د غ��ال
وأدم��ع��ا ح��راًرا أن��ف��اًس��ا س��ت��ن��ف��د ف��إن��ه��ا ع��ل��ي��ك ن��ف��س��ي ت��زل ل��م ف��إن
أوق��ع��ا ال��م��الم��ة ب��أع��ب��اء ف��ط��ي��ًرا ب��ع��ده ص��ب��ر ال ال��ي��وم الئ��م��ّي ف��ي��ا
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ويقول:

م��ع��ي ال��ص��ف��اء إخ��وان ت��ذك��رت إذا أم��ل��ك��ه��ا ل��س��ت وج��د ن��ف��رة ل��ل��ه
م��ن��ق��ط��ع األق��ران م��ن ب��ح��ب��ل ي��دي ف��ج��ع��ت ك��ل��م��ا ق��ل��ب��ي ال��ح��زن ي��واص��ل
وم��رت��ب��ع��ي م��ص��ط��اف��ي وي��وب��ي��ن ش��رب��ي م��ن ال��م��ج��اج��ة ي��رن��ق��ن ل��ل��ي��ال��ي م��ا
ب��م��ن��ق��ط��ع ع��ن��ي ال��ن��وى وأن��زل��ت��ك وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ال��ردى ع��وادي ع��دت
م��ج��ت��م��ع غ��ي��ر ول��ب��ي دم��ع��ي ف��ش��م��ل ظ��ال��م��ة األي��ام ش��م��ل��ك وش��ت��ت��ت
وم��س��ت��م��ع م��رأى ف��ي ي��وم��ك ب��ع��د م��ن أذن��ي وال ع��ي��ن��ي رغ��ب��ت ال أخ��ّي

حرار. أنفاس إال هي إن أشعاًرا، هذه وما

السادة أيها

يفي كان أنه قبل من حدثتكم وقد شاهد، أصدق ومراثيه األوفياء، كرام من الرشيف كان
صنع أنه اآلن ونحدثكم باملوت، عهدهم يطول أن وبعد املوت، يوم فريثيهم ألصدقائه
أن وبعد قبل، من سمعتموها التي بالكافية رثاه فقد الدولة، بهاء مع الصنيع هذا مثل

فقال: إليه حّن شهًرا عرش ثمانية موته عىل مّر

ف��ت��روع رائ��ع م��ن ل��ي ي��ب��ق ف��ل��م س��ت��ري��ع ب��ع��دك��م ال��ل��ي��ال��ي أظ��ن
ن��زوع أم��ي��م ي��ا ن��زاع ل��ك��ل ف��إن��ه ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر ع��دة خ��ذي
ول��وع واط��م��أن س��ل��ّو ل��ق��ل��ب��ي أن��ى ق��د ل��ألح��ب��ة أب��ك��ي ك��ن��ت وق��د
ورب��وع ل��ل��ن��دى م��ن��ه��ا م��ن��ازل أخ��ل��ي��ت ال��م��ك��ارم أب��ك��ي ول��ك��ن��م��ا
ن��ج��ي��ع ال��م��اق��ي��ي��ن ك��ح��ل أن ول��و ب��ال��ب��ك��ا ال��ع��ه��د ذل��ك ج��از أن��ا وه��ل

القصيدة. آخر إىل

380



الرشيف مراثي

السادة أيها

العينية: اثنتان: مراثيه وأروع الرشيف، مراثي أروع إىل نشري أن إال يبق لم

وال��ب��اع ال��رم��ح ب��ط��وي��ل ال��ردى م��ض��ى راع وال ح��س��ام ال ال��ع��ش��ب م��ن��اب��ت

والرائية:

ال��م��غ��وار ب��ق��ري��ع��ك ال��ردى أودى ن��زار ب��ن رب��ي��ع��ة ال��س��الح أل��ق��ي

بقدرته تشهد قوية، جلجة فيها يجلجل والشاعر املراثي، غرائب من والعينية
يقول: كيف وانظروا املعاني، افرتاع عىل الفائقة

وال��ب��اع ال��رم��ح ب��ط��وي��ل ال��ردى م��ض��ى راع وال ح��ام ال ال��ع��ش��ب م��ن��اب��ت
ال��ق��اع18 ل��ل��دي��م��وم��ة ال��ب��ذل وال��م��ط��ع��م ش��ك��ائ��م��ه��ا ي��رع��ي��ه��ا ال��خ��ب��ل ال��ق��ائ��د
أن��س��اع19 ب��ي��ن ن��وًق��ا ي��ج��ل��ل وم��ن م��غ��ام��ده��ا م��ن س��ي��وًف��ا ي��س��ت��ف��ز م��ن
وإي��ض��اع ش��د م��ن ال��ع��ي��س وي��ه��دم دًم��ا ت��ق��يء ح��ت��ى أس��ن��ت��ه ي��س��ق��ي
وإزم��اع ع��زم ع��ل��ى إال ع��ي��ن��اه اغ��ت��م��ض��ت وال ه��ّم ع��ل��ى إال ب��ات م��ا
وأس��م��اع ب��أب��ص��ار رم��وه إذا ش��ق��اش��ق��ه ت��غ��ل��ي م��ج��م��ع��ة خ��ط��ي��ب
ال��ن��اع��ي ع��ل��ى غ��ي��ظ م��ن ك��ف��ي ع��ض��ض��ت ب��الدك��م م��ن ن��ع��ي أت��ان��ي ل��م��ا
أس��م��اع��ي ال��ن��اع��ون أب��ل��غ وق��د ع��م��ًدا أس��م��ع��ه ح��ي��ن ع��ن��ه ال��ت��ص��ام��م أب��دي

الرشيف، حياة يف جني ابن رشحها وقد الجزل، الشعر غرائب من فهي الرائية وأما
ألستاذه التلميذ عرف وقد والرعاية، الرب أطايب من تلميذه قصائد برشح األستاذ واهتمام
الفتح). أبو شيخنا (قال بعبارة: مؤلفاته يف عنه يعرب وكان ورثاه، فمدحه الفضل هذا

القصيد: هذا الشاعر ابتدأ كيف وانظروا

ال��م��غ��وار ب��ق��ري��ع��ك ال��ردى أودى ن��زار ب��ن رب��ي��ع��ة ال��س��الح أل��ق��ي
األب��ص��ار ن��واك��س ال��رق��اب م��ي��ل س��اب��ج أج��رد ك��ل ع��ن وت��رّج��ل��ي
م��غ��ار ل��ي��وم م��ص��رف��ه��ا ف��ق��دت إن��ه��ا أك��ف��ك م��ن األع��ن��ة ودع��ي
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ال��ج��رار ال��ف��ي��ل��ق ك��ب��ش ع��ن��ه��ن م��ض��ى ف��ل��ق��د ال��ق��ن��ا ج��ّر وت��ج��ن��ب��ي
األك��وار م��ع��اق��د ب��ح��ل م��غ��رى ب��ع��ده م��ن م��غ��ّرض ك��ل ول��ي��غ��د
ال��ه��دار ف��ح��ل��ك ت��خ��ّم��ط وه��دا ال��ش��ب��ا ال��ع��ض��ب ل��س��ان��ك ال��زم��ان ق��ط��ع
ال��ت��ي��ار ذل��ك غ��وارب وط��وى م��وج��ه ي��ط��ف��ح ال��ب��ح��ر ذاك واج��ت��اح
األق��دار ت��ح��ام��ل وب��ان ف��ي��ن��ا ك��ي��ده��ا ال��ن��وائ��ب ص��رح��ت ال��ي��وم
ال��ج��ب��ار ه��ام��ة وف��ال��ق وّل��ى ب��رم��ح��ه ال��ه��زب��ر األس��د م��س��ت��ن��زل
غ��ب��ار ك��ل رواق وح��ّط أب��ًدا ك��ري��ه��ة ك��ل وق��ف��ات وت��ع��ط��ل��ت

السادة أيها

فهمه املراثي تلك صورت كيف ورأيتم مراثيه، يف الرشيف عواطف من ألوانًا رأيتم قد
إىل حاجة يف أحسبني وما يرتاع. كان وكيف يتجلد كان كيف ورأيتم الحياة، لقيمة

الرشيف. مراثي يف الشاعرية قوة عىل النص
كان ما أو العربية الشمائل خصائص جمعت املراثي تلك بأن أذكركم أن ويهمني
من بابًا أمامكم يفتح الديوان يف إليها والرجوع العربية، الشمائل من الرشيف يتصور
األقوياء أسالفنا عند كان بما والتخلق بالتطبع ويغريكم والعقول، والقلوب النفوس فهم

وأخالق. طباع من
وتذكريًا األبطال، لخالئق تسجيًال كان وإنما ونواًحا، بكاء أسالفنا عند الرثاء كان ما

الرجال. به يتخلق أن يجب بما

هوامش

الحيات. واألراقم: يربأ، ويبل: امللسوع، أو امللدوغ هو السليم: (1)
التخطيط. التسهيم: (2)

ومذيوم. مذيم فهو وذاًما ذيًما يذيم ذام ويقال: العيب، وهو الذام من يذيم: (3)
جيد. بيت (4)

األنف. هو بالكرس: العرنني (5)
الصدر. هو أمري: وزن عىل الحزيم (6)

الحبل. طاقات هي عنب: وزن عىل الطول (7)
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السري. من قرب بالتحريك: والعنق يرسع، يعنق: (8)
القدرة. هو عنب: وزن عىل القبل (9)

الخيال. هذا تأمل (10)
أيًضا. هذا وتأمل (11)

ذا). عرص وما ذا، لون (فما الديوان يف (12)
مرص. يف مستعملة تزال ال كلمة وهي املتخفي، الالبد: (13)
رحلة. عىل أي قلعة عىل وهو االنقالع، بالضم: القلعة (14)

الدهر. هو األزلم: (15)
املقطوع. السنام هو املجزول الغارب (16)

(جوانب). الديوان يف (17)
الواسعة. الفالة الديمومة: (18)

الرحال. به تشد سري وهو بالكرس نسع جمع األنساع (19)
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الوداع قصيدة

فقال: واحد عام بنحو يموت أن قبل منازله عىل الرشيف وقف

وط��ل��ول��ه��ا دوره��م م��غ��ان��ي وه��ذي م��ق��ي��ل��ه��ا ف��ه��ذا م��ث��ان��ي��ه��ا م��ن أم��ل
ه��م��ول��ه��ا ال��دي��ار أظ��م��اء ي��رو ول��م أرض��ه��ا ت��ج��اوز ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ح��رام
ذي��ول��ه��ا ال��ص��ع��ي��د ذاك ع��ل��ى وج��رت ن��ف��ح��ات��ه��ا ال��ث��رى ذاك خ��ال��ط��ت وق��د
ذب��ول��ه��ا ي��خ��اف م��ا ب��ان وأغ��ص��ان ان��ه��ي��ال��ه��ا ي��خ��اف م��ا رم��ال ح��ق��وف
ع��ذول��ه��ا ي��ح��ب ف��ي��م��ن ف��أع��ذره��ا س��اع��ة ال��ل��وائ��م ت��راءاه��ا م��ا إذا
ق��ل��ي��ل��ه��ا ع��ل��م��ن��ا ل��و ك��ث��ي��ر ول��ك��ن ب��ال��رض��ا ال��ن��ي��ل م��ن ت��س��م��ح ول��م رض��ي��ن��ا
أف��ول��ه��ا م��ن��ا أي��ن ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا ش��روق��ه��ا رأي��ن��ا ق��د ق��ب��اب ش��م��وس
وي��م��ي��ل��ه��ا ال��س��رى ق��ص��د ي��ق��وم��ه��ا ت��ي��ام��نً��ا ال��ع��ق��ي��ق ب��ط��ن ع��ن ت��ع��ال��ي��ن
ح��م��ول��ه��ا زال��ت ي��وم ن��ج��د ش��رق��ّي ف��أري��ك��ه��ا ن��ظ��رة م��ع��ي��ري م��ن ف��ه��ل
ن��خ��ي��ل��ه��ا1 ي��ه��ف��و ال��ع��ل��ي��اء ال��ف��ل��ج أو س��ف��ي��ن��ه��ا ي��ج��ري ال��ت��ي��ار ك��ط��ام��ي��ة
غ��ل��ي��ل��ه��ا ي��ب��ل م��ا ص��در رواج��ف ب��ي��م��ي��ن��ه م��م��س��ًك��ا إال ت��ر ول��م
ي��زول��ه��ا م��ا ل��وع��ة ف��ي وم��خ��ت��ب��ًط��ا ت��زول��ه م��ا ع��ب��رة م��ن وم��خ��ت��ن��ًق��ا
غ��ول��ه��ا األض��ال��ع ت��ل��ك ب��ك��م وغ��ال ب��ك��اؤه��ا ال��ع��ي��ون ت��ل��ك ب��ع��دك��م م��ح��ا
غ��ل��ي��ل��ه��ا إال ي��ب��ق ل��م م��ه��ج��ة وم��ن دم��وع��ه إال ت��ب��ق ل��م ن��اظ��ر ف��م��ن
أج��ي��ل��ه��ا ال��ط��ل��ول ف��ي وع��ي��نً��ا ع��ل��ي��ك��م أذي��ب��ه ب��ال��غ��رام ق��ل��بً��ا ل��ي دع��وا
وس��ه��ول��ه��ا2 ال��م��ال ح��زن ل��ه��ا ي��ه��ش غ��م��ام��ه ك��ل ال��ج��ون ال��رب��اب س��ق��اه��ا
ذم��ي��ل��ه��ا ال��ق��واء ب��ال��ب��ي��د ط��ال وإن ال��س��رى ب��أخ��ف��اف��ه��ا ي��ودي ال ن��ج��ائ��ب
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ب��ل��ي��ل��ه��ا ف��ؤاد م��ن غ��ل��ي��ًال وب��ّل ح��ش��ا ب��ردت أرض��ه��ا م��ن ن��ف��ح��ة ف��ك��م
ن��زي��ل��ه��ا ي��ه��ان وال م��غ��ال��ب��ة م��ق��ي��م��ه��ا ال��ق��ي��اد ي��ع��ط��ي ال م��ن��ازل
م��ذي��ل��ه��ا ي��ع��ز ال ن��ف��س ال��ح��ك��م إل��ى وت��راج��ع��ت ال��ه��وى خ��ف ق��د خ��ل��ي��ل��ّي
أب��ي��ل��ه��ا ال��ع��دّو دار ف��ي ع��واب��س ب��ه��ا أم��ل ل��م إن ال��خ��ي��ل أم اب��ن ف��ل��س��ت
ج��ف��ول��ه��ا ال��م��ن��اي��ا م��ّر إل��ى وع��اد ك��ره��ا ث��اب غ��م��رة م��ن ان��ج��ف��ل��ت إذا
خ��ص��ي��ل��ه��ا3 ال��ع��وال��ي ق��رع م��ن وي��رع��د ل��ع��ل��ب��ه��ا ال��ش��ك��ي��م ع��ض م��ن ي��زع��ف��ر
وم��ق��ي��ل��ه��ا ذوده��ا م��رع��ى ت��غ��ودر ب��أس��ه��ا ج��اش إن ال��ص��ي��د ال��ق��روم ون��ح��ن
وت��غ��ول��ه��ا ال��ع��داء ه��ام ب��ه��ا ن��غ��ول خ��ف��ائ��ف ال��غ��روب ب��ي��ض ب��أي��م��ان��ن��ا
ف��ل��ول��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ي��ق��ض��ي ال��وغ��ى ب��ي��وم وق��ع��ه��ا ط��ول م��ن ك��اد ح��ت��ى ت��ف��ل��ل��ن
ن��ص��ول��ه��ا ت��ف��ان��ت ح��ت��ى ال��ط��ل��ى ب��ض��رب م��ج��ّرب ك��ل ج��رب��ن ق��د ق��وائ��م
ن��س��ي��ل��ه��ا وال��ع��وال��ي ال��م��واض��ي ب��ب��ي��ض وح��اج��ر ال��ع��راق ب��ي��ن وأودي��ة
ح��م��ي��ل��ه��ا4 ال��رج��ال ب��أع��ن��اق وي��ج��ري غ��ث��اؤه��ا ال��دم��اء ب��دّف��اع ي��م��ّد
س��ي��ول��ه��ا ال��ب��ي��وت ب��أط��ن��اب وس��ال��ت ع��ب��اب��ه��ا ع��ب ال��ع��ل��ي��اء ه��اش��م إذا
خ��ي��ول��ه��ا ال��ل��ب��ود ت��ح��ت م��ح��ف��زة رك��اب��ه��ا ال��رح��ال ت��ح��ت م��دّف��ع��ة
وأص��ول��ه��ا م��ج��م��وع��ة ال��ع��ال ف��روع وت��الح��ق��ت ك��ل��ه��ا ال��م��س��اع��ي رأي��ت
رس��ي��ل��ه��ا5 ال��ب��ع��ي��د ال��ش��أو ل��ه��ا وخ��ّل��ى ت��ب��ي��ع��ه��ا ت��راخ��ي ي��وًم��ا اس��ت��ب��ق��ت إذا
ش��ل��ي��ل��ه��ا6 ل��ل��ق��اء ع��ل��ي��ه��ا وش��ّن رم��اح��ه��ا ل��ل��ط��ع��ان أح��ال��ت وإم��ا
رع��ي��ل��ه��ا ي��ف��ل م��ا ج��ي��اد وث��م ص��دوره��ا ت��رد م��ا ع��وال ف��ث��م
ب��ع��ول��ه��ا ال��ن��س��اء ي��ح��م��ي ال ع��ش��ي��ة ال��ح��م��ى ع��ن ال��ذائ��دون ال��ح��م��اة وث��م
وزم��ي��ل��ه��ا ق��ب��ل��ك��م م��ن ال��ع��ال ردي��ف ن��ظ��ي��ره ت��ّدع��ون ال أب��ي م��ا أب��ي
ح��م��ول��ه��ا ال��م��وق��رات ع��ج��ي��ج وع��ّج م��ط��ي��ق��ه��ا ك��ل األع��ب��اء ال��ح��ام��ل ه��و
وي��ط��ول��ه��ا م��س��ت��ع��ل��يً��ا ف��ي��ف��رع��ه��ا ع��ص��اب��ة ف��ي ي��ج��ت��ب��ي ن��ج��اد ط��وي��ل
ن��ي��ل��ه��ا م��ص��ر م��ن م��ّد ق��ل��ن��ا ج��اد وإن وث��ب��ة ال��ل��ي��ث أج��م��ع ق��ل��ن��ا ص��ال إذا
وك��ه��ول��ه��ا ش��ب��ان��ه��ا ل��ه ت��ط��اط��ا ع��ش��ي��رة ع��ل��ي��ه ال��ت��ف��ت��ت إذا ح��ل��ي��م
ي��س��ت��م��ي��ل��ه��ا ال��ه��دى ن��ه��ج ع��ل��ى أق��ام رؤوس��ه��ا أم��ال��ت ي��وًم��ا ن��ع��رة وإن
ع��ق��ول��ه��ا ت��ث��وب ح��ت��ى وأم��ه��ل��ه��ا ح��ل��وم��ه��ا ت��ع��ود ح��ت��ى وأن��ظ��ره��ا
ي��ق��ي��ل��ه��ا ال ع��ث��رة ف��ي��ه ف��ت��ع��ث��ر زم��ام��ه��ا ف��ض��ل ب��ال��ح��ل��م ي��ط��وه��ا ول��م
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ق��ت��ي��ل��ه��ا ي��ودي ال��م��ب��ذول م��ال��ه وم��ن ع��دوه��ا ي��رم��ي ال��م��ره��وب ب��أس��ه ف��ع��ن
ش��ب��ول��ه��ا ون��ح��ن آس��اد ت��ل��ك أال ال��ع��ال إل��ى وال��س��اب��ق��ون أك��اب��رن��ا
ق��ت��ي��ل��ه��ا ي��ذل أال ل��م��ح��ق��وق��ة ل��ب��ع��ض��ه��ا ش��ب��ًال ك��ن��ت أس��وًدا وإن

األبيات: هذه سيما وال مودع، شاعر زفرة إال ليست قوتها عىل القصيدة وهذه

غ��ول��ه��ا األض��ال��ع ت��ل��ك ب��ك��م وغ��ال ب��ك��اؤه��ا ال��ع��ي��ون ت��ل��ك ب��ع��دك��م م��ح��ا
غ��ل��ي��ل��ه��ا إال ي��ب��ق ل��م م��ه��ج��ة وم��ن دم��وع��ه إال ت��ب��ق ل��م ن��اظ��ر ف��م��ن
أج��ي��ل��ه��ا ال��ط��ل��ول ف��ي وع��ي��نً��ا ع��ل��ي��ك��م أذي��ب��ه ب��ال��غ��رام ق��ل��بً��ا ل��ي دع��وا

— املرتىض السيد عىل دخلت قال: النحوي الحسن أبا أن التبيان صاحب ونقل
إىل األبيات هذه خذ فقال: الشعر بحر به فوقف أبياتًا نظم قد وكان يوًما، — ثراه طاب

هذه: وهي تممها، له: وقل الريض، أخي

رق��ود ال��ف��الة ف��ي وص��ب��ح��ي س��ح��ي��ًرا ف��اس��ت��ف��زن��ي ط��ارًق��ا س��ل��م��ى ط��ي��ف س��رى
ب��ع��ي��د وال��م��زار ق��ف��ر األرض إذ س��رى ال��ذي ل��ل��خ��ي��ال ان��ت��ب��ه��ن��ا ف��ل��م��ا
س��ي��ع��ود ط��ارًق��ا خ��ي��اًال ل��ع��ل واه��ج��ع��ي ال��ن��وم ع��اودي ل��ع��ي��ن��ي ف��ق��ل��ت

عيلّ قال: رآها فلما القرطاسة، وأعطيته الريض، السيد إىل ومضيت فأخذتها قال:
وكتب: باملحربة،

ورود ال��م��ش��ت ل��ل��ش��م��ل آن وق��د ب��وادر وال��دم��وع ج��وابً��ا ف��ردت
ب��ي��د م��ه��ام��ه ل��ق��ي��اه دون ل��ن��ا ت��ع��رض��ت ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ف��ه��ي��ه��ات

عيلّ يعز وقال: وبكى، األرض بعمامته رضب قرأها فلما املرتيض، إىل بها فأتيت
سبيله. إىل ومىض الريض، نعي وجاء إال األسبوع جاء فما أسبوع، بعد الفهم يقتله أخي،
بالشعر الرشيف موت تجعل إذ طريفة؛ ولكنها الناس، يستبعدها نادرة وهذه

فيموت. األزهار أرج يخنقه من بحال شبيًها
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املرتىضفقال: أخوه ورثاه ،٤٠٦ سنة املحرم أوائل يف — هللا رحمه — وفاته وكانت

ب��راس��ي ع��ل��ّي ذه��ب��ت وددت��ه��ا ي��دي ج��زم��ت ل��ف��ج��ع��ة ل��ل��رج��ال ي��ا
ح��اس��ي أن��ا م��ا ب��ع��ض ف��ي ف��ح��س��وت��ه��ا أت��ت ح��ت��ى ورده��ا آب��ى زل��ت م��ا
م��ك��اس��ي وط��ول م��ط��ل��ي ي��ث��ن��ه��ا ل��م ص��م��م��ت ف��ل��م��ا زم��نً��ا وم��ط��ل��ت��ه��ا
وم��واس م��س��اع��د خ��ي��ر ف��ال��دم��ع ع��ب��رة دم��ع��ي ف��ي��ض م��ن ت��ن��ك��روا ال
ب��األرج��اس ط��ال ع��م��ر ول��رب ط��اه��ر ق��ص��ي��ر م��ن ل��ع��م��رك واًه��ا

األدباء: أكثر يحفظها بقصيدة مهيار تلميذه ورثاه

ال��ن��دي وخ��ال ال��ن��دى غ��اض ف��ت��واك��ل��ي ي��د وال أراك ل��ف��م ال أق��ري��ش

الكتاب. هذا هي ا، جدٍّ طويلة بقصيدة أنا ورثيته

هوامش

للزراعة. األرض شق وهو الفلج، من بالضم فلجة جمع الفلج: (1)
األسود. السحاب الجون: الرباب (2)

بالتحريك. — الذنب هو أمري: وزن عىل الخصيل (3)
الغثاء. السيل من هو الحميل: (4)

املراسل. الرسيل: (5)
الصغرية. الدرع الشليل: (6)
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الحديد. أبي البن البالغة نهج رشح •
الريض. للرشيف النبوية املجازات •

أرسالن). شكيب األمري (طبعة الصابي رسائل مختار •
حقائق لكتاب تصديًرا (املنشورة الحيل الحسني عبد لألستاذ الرشيف ترجمة •

التأويل).
للثعالبي. الدهر يتيمة •

للزركيل. األعالم •
مرجليوث). بعناية القاهرة (طبع مسكويه البن األمم تجارب •

التاسع). (الجزء األثري ابن تاريخ •
الفني. النثر •

لألعظمي. بغداد تاريخ مخترص •
الشعراء. بني املوازنة •

أبادي. للفريوز املحيط القاموس •
لياقوت. البلدان معجم •

مراجع وهناك التحقيق، أو االستشهاد أو لالستئناس إليه رجعنا ما أهم هي املؤلفات تلك
الهوامش. يف إليها أرشنا نكون قد ثانوية




