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التيمورية اللجنة كلمة

رة املصوَّ واللُّعبوالتامثيل الظل خيال
العرب عند

البحث عىل وقًفا باشا» تيمور «أحمد العالمة له املغفور حياة من األكرب الجانب كان
العرب وعلوم والتاريخ واألدب اللغة يف النفيسة املخطوطات كنوز عن والتنقيب واملطالعة،
والعكوف والتصحيف، والتحريف النسخ شوائب من بتنقيتها العناية ثم املختلفة، وفنونهم
وحساسيته األديب وأملعية وأمانته، وفطنته العالم بدقة قة، منسَّ مرتَّبة وتجليتها صقلها عىل

فكرته. عرض إتقان عىل وقدرته
للمكتبة وأنفعها الرساالت أعىل من رسالة التيمورية» نرش«املؤلفات كان ذلك أجل من
الرعاية موضع الرسالة بهذه املضطلعة اللجنة نرشتها التي الكتب تزال وال الحديثة، العربية

االطالع. وهواة املثقفني وجمهرة واألدباء، العلماء أكابر من العظيمة والعناية الكريمة

من للناس أخرجت ما إىل — تفخر أن ولها — اللجنة تضيفه جديد تيموري كتاب وهذا
بالضاد. الناطقني لقومه املمتازة، وذخائره الفذ مة العالَّ ذلك إنتاج فيض

لقراء ترصح أن كذلك عليها املؤلف مة العالَّ حق ومن اللجنة، عىل التاريخ حق ومن
ليكون ابتداءً يَُعدَّ لم بأنه امتاز قد العديدة التيمورية املؤلفات بني من بأنه الكتاب هذا
له وسجَّ منها بحث كل أعدَّ للمؤلف، متفرقة بحوث ولكنه للكتاب، املفهوم باملعنى كتابًا



العرب عند املصورة والتماثيل واللعب الظل خيال

مكتبته ضمتها التي املؤلفات صفحات عىل وحواشيه تعليقاته ضمن أو حدة، عىل بخطه
املشهورة واألدبية العلمية املجالت كربيات يف البحوث هذه بعض حياته يف ونرش الحافلة،
واحًدا كتابًا ليست ذلك بعد هي فإذا بينها، ما وألفت فجمعتها اللجنة فجاءت عرصه، يف

كتاب! يف كثرية كتب ولكنها فحسب،

اللعب «صفة عن الخبري البحاثة املؤلف يتحدث فيه الظل»، «خيال كتاب الكتب هذه وأول
ويسجل له، وأرَّخت به وعرَّفت ذكرته التي والحديثة القديمة املراجع ويذكر بالخيال»،
عرشة الثنتي وافية دقيقة ملخصات يسجل ثم ومحبيه، العبيه، ويف فيه، قيل مما طرائف
الذي العهد إىل املستحدثة الفنون بني الظل بخيال العهد أول منذ الرائعة قصصه من قصة

فيه. لخصها
لعبة وهي سمها، شئت فبأيتهما ولعبة، قصة منها كل عرشة االثنتا القصص وهذه
ام، والَحمَّ يَّة، والحجِّ واألوَّالني، والشوني، جعفر، أبي ولعبة التمساح، ولعبة وتََعادير، َعلم

السودان. وحرب العجائب، ولعبة سميسم، والشيخ والقهوة، التياترو، ولعبة
ومراميها، وأهدافها قصة، كل ملشاهد الرئيسية الخطوط أهم الكبري املؤلف رسم وقد
بينات، عظات من اللهجات املختلفة األلسن عىل فيها يدور وما وإناثًا، ذكوًرا وألبطالها

ومبكيات. ومضحكات ومالحظات، ونقدات
كتاب؟! وأيَّ كتابًا يكون ألن يصلح ما كله هذا بعض يف أليس

ممارستها كانت أُخر، للُعب جليًال وتسجيًال دقيًقا، وافيًا تاريًخا تقرأ للمؤلف آخر بحث ويف
وبنات. بنني وشبابًا، كهوًال وبعدها، جاهليتهم يف العرب عند املرعية العادات من

العرب اتخذها التي والصور التماثيل عن ملحقات املفيد الفريد البحث هذا ومع
واالستمتاع للسماع مجالس من أعدوا وما قصور، من شيدوا ما لتزيني أو اللهو، أو للعبادة،

عظيم. دنيوي نعيم من إليهم آل بما
عن وآخر الجماعية، التماثيل عن فملحق والتماثيل، الصور ببحث امللحقات وتتواىل
ورابع املغرِّدة، الطيور أو الخيالية، الحيوانات أو الزهور، لتماثيل وثالث الفردية، التماثيل
كثرية ملحقات إىل … السحرية املصنوعات عن وخامس الهندسية، الحيل عجائب عن
إىل ثم األولني، العرب ملوك إىل املهداة واآلالت واألدوات التحف غرائب عن أخرى طريفة

املفقود! العرب فردوس األندلس وحكام والفاطميني، والعباسيني األمويني الخلفاء
كتاب! املفيدة امللحقات هذه من ملحق وكل
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التيمورية اللجنة كلمة

اإلرشاد لوزارة الدائم الوكيل فوزي، حسني الدكتور الفنان األديب العالم تفضل وقد
قصد التي السامية الغاية لتحقيق الجديد، التيموري املؤلف هذا أصول فراجع القومي،
وازدهار. تقدم من حضارتهم بلغت بما وإشادة العرب، آلثار تسجيل من مؤلفه؛ إليها

رسالتها عىل أُسبغ ما شكرها وأعجز رسها قد التيمورية نرشاملؤلفات لجنة كانت ولنئ
كلها العربية واألقطار مرص يف الكتاب هذا قراء أن يف شك من فليس وتأييد، عطف من

الجليل. الجميل الصنيع هذا شكر عىل وأقدر الفضل، هذا بتقدير أجدر
التيمورية، األرسة تاريخ عن بموجز الكتاب يدي بني تقدم أن اللجنة رأت وقد

الكرام. وأنجاله الكتاب مؤلف مقدمتهم ويف أبنائها، من النابهني والنابغني
بمشاركتها تفضلوا من لكل العميق الصادق شكرها عن تعرب أن ليرسها اللجنة وإن

مثوبتهم. يجزل أن القدير العيل هللا إىل ضارعًة رسالتها، أداء يف

اللجنة عن
شهاب السالم عبد
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العلم يف ومكانتها التيمورية األرسة
واألدبواملعرفة

بجانب — له اكتمل من الحديث عرصها يف مرص رجاالت من املمتازين النابهني يف قل
مثل — واالجتماعية واألدبية العلمية امليادين مختلف يف وتربيزه الحميدة، الذاتية سجاياه
من الكتاب؛ هذا مؤلف باشا» تيمور «أحمد له املغفور العظيم األديب للعالم اتفق ما
إليه، تنتمي طيبة فروع ومن واألجداد، اآلباء بأمجاد خالدة زكية، عريقة أصول إىل االنتماء
األرسة مجد طرائق اتصلت الغزير إنتاجها هدى وعىل وبها سلف، لخري خلف خري وكانت
ساميات! غايات بعد ساميات غايات من هللا شاء ما إىل وامتدت وتليدها، طارفها التيمورية،
«إسماعيل األول عميدها أقبل حينما بها، مرص وعهد بمرص، األرسة عهد أول كان
العثماني الحكم من انصدع ما لرأب عيل، محمد مرصمع إىل تركيا من أقبلوا فيمن تيمور»
بالحكم لالستئثار املتواصلة الدموية ومؤامراتهم املماليك ملطامع حد ووضع مرص، يف

والسلطان.
السلطان جيش يف جندي من بمكانته يثب أن استطاع قد عيل» «محمد كان ولنئ
والسيطرة األَثََرة شياطني استهوته ثم شعبها، بإرادة مرص» «وايل منصب إىل العثماني
ملوًكا بعده من أرسته وأفراد نفسه وأعلن املرصي، الشعب بأنعم فكفر الذات وحب
البالد؛ بخريات دونه من ويستأثرون سلطانهم، دعائم تثبيت يف الشعب رون يسخِّ جبارين،
أثًرا وأبقى وأنبل، أسمى خطة وأرسته لنفسه يختط أن عىل تيمور» «إسماعيل حرص فقد
إليه يطمنئ ما غري يف سيفه يجرد أن الجيش يف القيادة مرتبة بلغ أن بعد فأبى ونفًعا،
حيث األقاليم، يف اإلدارية املناصب بعض بتويل الحكم سلطان من واكتفى وضمريه، قلبه

القدير. العادل للحاكم فيشكر يُذكر مثًال كان



العرب عند املصورة والتماثيل واللعب الظل خيال

إسماعيل وأنجاله باشا تيمور أحمد له املغفور املحقق للعالمة الصبا أيام من تذكارية صورة
ومحمود. ومحمد

كل وقف إذ إسماعيل؛ عهد يف الخديوي الديوان رياسة منصب يف شأنه كان وكذلك
وضع ومحاولة االستبدادية، الخديوية الرغبات جوامح لكبح التلطف عىل القرص يف جهده
نأى ذاته، الوقت ويف الحقيقية. الشعب بحاجات وتبصريه املالية، الخديو ملغامرات حد
النفعيني من إليهم ومن الحاشية، ورجال األمراء ومخالطة القرص، دسائس عن بجانبه
يف له وكانت باقتنائها، أُولع التي الكتب صحبة صحبتهم عىل وآثر املتزلفني، واالنتهازيني

األنيس. الجليس نعم داره
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واملعرفة واألدب العلم يف ومكانتها التيمورية األرسة

يف املتأصل الخلق هذا مثل عىل عائشة وشقيقته تيمور أحمد ينشأ أن عجبًا يكن ولم
غايتهما بهما والنفع واالنتفاع واملعرفة العلم تحصيل فكان تيمور، إسماعيل والدهما نفس

الكربى.
نثرها أن أكربها ليس ومفاخر، مآثر من سجل ما التيمورية لعائشة التاريخ وسجل

الحديث. العرص يف النِّْسوي األدب من مرص عرفت ما أول وشعرها
طموح لكل وقدوًة مثًال يكون بأن وأجدر وأخطر، أكرب دوٌر له فكان تيمور أحمد أما

املختلفات. وملهياتها الحياة لغو عن عازٍف األمور معايل إىل
وفاة بعد انتقل ثم واألدب، والعلم والخري الحق حب أخذ وعنه والده، بيت يف نشأ فقد
واملعرفة، للعلم املحبني من بك» توفيق «محمد املرحوم زوجها وكان شقيقته، دار إىل والده
نفس يف الكتب اقتناء حب فانطبع والفنون، العلوم مختلف يف كثري يشء الكتب من وعنده

الحني. ذلك منذ تيمور» «أحمد
ذلك عاف حتى قليًال لبث ما الحكومة، يف منصب إليه وأُسند واستوى، أشده بلغ وملا
أبوه، له أورثها التي األرض عىل بنفسه اإلرشاف إىل آسف غري فرتكه اململ، الرتيب العمل

والرتكية. الفرنسية عن فضًال العربية اللغة وإتقان تعليمه، استكمال وإىل
رضوان الشيخ بينهم: من أن وحسبك االختيار، فأحسن أساتذته لنفسه واختار

عبده. محمد والشيخ الشنقيطي، والشيخ الطويل، حسن والشيخ املخلالتي،
املحارضات فيه يلقون نافًعا، جامًعا ناديًا داره وكانت وأصدقاء، أساتذة له وكانوا
ألقى الدار، هذه ويف واألفكار. اآلراء وتبادل واملناقشة للبحث مجالس ويعقدون والدروس،

تيمور. أحمد من بدعوة اإلسالم، عن املشهورة محارضاته عبده محمد اإلمام
واألدباء، العلماء مشاهري فيها واشرتك وشهدها بالدار، عقدت التي الندوات أكثر وما

والهوريني! والسمالوطي، والزرقاني، والحسيني، وصربي، البارودي، أمثال:
العلم، من االستزادة يف الدائمة ورغبته تيمور أحمد طموح يشبع لم كله ذلك أن عىل
كثريًا، منهم واستفاد مرص خارج يف العظام والقادة األعالم العلماء من بكثريين فاتصل

الكثري. منه استفادوا أنهم شك وال

املؤلفات، ونفائس املخطوطات، نوادر من إليها ضم ما وكثر الخاصة، مكتبته اتسعت وملا
املكتبة بحق صارت حتى بالتنمية يتعهدها يزل ولم الزمالك، يف خاصة داًرا لها اتخذ

األزهر. ومكتبة الكتب دار بعد مرص، يف الثالثة املرصية
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للمشاهد بنفسه وأعدها التقطها التي «الفوتوغرافية» الصور من بكثري زودها وقد
قبل الخليج1 عىل كانت التي كالقناطر ذلك، بعد معاملها درست التي والتاريخية األثرية

للتاريخ. جليلة خدمة أدى وبذلك القاهرة، يف ردمه
األيوبي، الدين صالح أمثال: اإلسالم، أساطني صور من مجموعة ذلك عدا املكتبة ويف

وغريهم. … الجزائري القادر وعبد عبده، ومحمد األفغاني، الدين وجمال
تواضع عن إال ذلك كان فما لنفسه، كتابًا حياته يف يخرج لم تيمور أحمد كان ولنئ
ترك لقد حتى والكتابة، والدرس البحث إىل ولالنرصاف والتثبت، للرتيث وإيثار منه، كريم

الكاتبون. كتب ما أنفس من عرشات املخطوطة مؤلفاته من
لجنة لذلك فقيَّض ،١٩٤٥ سنة صاحبها وفاة بعد الكتب هذه تظهر أن إال هللا وشاء
رجاالت بني القصوى املكانة بلغ قديًرا، خبريًا رئيًسا للجنة وقيَّض التيمورية، املؤلفات نرش
كثري نرش إىل اآلن حتى اللجنة قت وفِّ وقد ثابت. خليل الكبري األستاذ هو والقلم، العلم
هي مما الكثري لديها يزال وال واألدبية، واللغوية والتاريخية العلمية املخطوطات تلك من

كتاب. بعد كتابًا منها، نرشه بسبيل
أورث تيمور، إسماعيل والده عن وأهلهما واألدب العلم حب تيمور أحمد ورث وكما

ومحمود. ومحمد، إسماعيل، الثالثة: أوالده ذلك
عامًلا ذلك إىل وكان القرص، وظائف يف كبرية مرتبة تيمور إسماعيل املرحوم بلغ وقد

جواره. إىل هللا اختاره أن إىل كذلك وبقي واألدباء، للعلماء ًرا ومقدِّ محبٍّا أديبًا
املرصيني، اة َ الرسَّ أبناء بني من له والتأليف التمثيل لفن رائد أول تيمور محمد وكان

اآلن. املنال بعيد شأو يديه عىل الفن لذلك لكان شبابه ريعان يف عاجلته املنية ولوال
املختارين «الخالدين» أحد اآلن فهو — الفقيد أنجال أصغر — تيمور محمود أما
عقد الذي الغزير، واألدبي القصيص إنتاجه يواصل أنه كما العربية، اللغة مجمع لعضوية
األجنبية، اللغات إىل الكثري منه وتُرجم الحديثة، العربية القصة كتاب بني الزعامة لواء له
لفخر وبعد ذلك قبل وأنه عربي، وكل مرصي لكل باقيًا فخًرا ذلك فكان ورشقية، غربية

التاريخ. عىل والفضل التاريخ، ذات التيمورية لألرسة وأبقى أكرب

متنوعة. علب داخل الزجاجية واملوميات الصور هذه من كبرية بمجموعات تحتفظ اللجنة وإن 1
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عرش الرابع القرن أوائل حتى مرص يف — الظل خيال — بالخيال شغف للناس كان
إحدى يف الخيال يلعب ال عرس يقام أن قلَّ األعراس، يف نافقة سوق له فكانت الهجري،
أماكن وكثرت املتحركة»، «الصور اإلفرنج اخرتع أن إىل فيها، يُلعب قهاٍو له وكانت لياليه،
به اللعب عىل واقتُرص فأُبطلت، الخيال أماكن وهجروا عليها الناس فأكبَّ مرص، يف عرضها
القديمة، األشياء من درس فيما يدرس وكاد به، املشتغلون قلَّ حتى قلة، عىل األعراس يف
وإتقان األزجال تحرير يف اإلجادة مع القديمة الطريقة عىل بالفن قيًِّما أدركناه من وآخر

درويش. األسطى ولده بعده من قام ثم القشاش»، حسن «الحاج الشخوص صور

بالخيال اللَّعب صفة

الجهات من نحوه أو بالخيش ويُكىس الخشب، من بروافد يُقام مربًعا بيتًا له يتخذون
عىل محكًما ا شدٍّ األربع جهاته من يُشدُّ أبيض، سرت الرابع الوجه عىل ويُسدل الثالث،
ويكونون البيت، هذا الالعبون دخل الليل أظلم فإذا الشخوص. ظهور يكون وفيه األخشاب،
اللعب أرادوا فإذا للغناء. الصوت حسن وآخر النساء، يقلد غالم منهم العادة؛ يف خمسة
الشخوص، وبني بينهم أي الالعبني، أيدي بني تكون والزيت القطن قوامها ناًرا أشعلوا
فيحرك بيد، واحد كلَّ الالعب يمسك الزان، خشب من دقيقني بعودين الشخص ويُحرَّك

يريد. ما عىل الشخص بهما
التي للعشبة أعكام منها تُعمل جلود الغالب يف وهي البقر، جلود الشخوصمن وتُتَّخذ
منها ويصورون التجار، من الخيال العبو بعضها فيشرتي بها، ليُتََداوى السودان من تأتي
والثياب، الوجوه ألوان تقتضيه ما عىل باألصباغ يصبغونها ثم الشخوص، من يشاءون ما



العرب عند املصورة والتماثيل واللعب الظل خيال

إذا بحيث ذلك، وغري املباني وأحجار وثمارها وأوراقها األشجار وجذوع الحيوان وأجسام
الجلود. تلك لشفوف بهيَّة زاهية ظهرت املشتعلة النار ضوء أمام «الصور» ُعرضت

مبتدئني اإلجمال، سبيل عىل لعبة لعبة العهد،1 هذا يف املعروفة اللُّعب ببيان ولنرشع
االستفتاح. يف ويُفعل يُقال بما

االستفتاح

يسمونه وثريَّات، قناديل به معلَّق الصنعة، دقيق أعمدة، عىل عقد شبه فيه يظهر االستفتاح:
بإنشاد اللعب فيستفتح «املقدِّم»؛ ب ى الشخوصالشخصاملسمَّ من به ويظهر ة»، «القوَرصَ
ودقيق الثريات من فيها وما للقورصة، ووصف للحارضين، وتحيَّة نبوي مديح فيه رجل
ما قبل أوله: األعراس، ليايل يف إنشاده اعتادوا زجل االستفتاح أزجال وأشهر الصناعة.

… نبدي
ذلك. غري استفتاحات ولهم

وحديثة قديمة مراجع

منها: نذكر والحديثة، القديمة واملراجع الكتب من كثري يف الظل خيال حديث ورد وقد

بالحاشية. ص٣٣ ج٢ بدمشق، العربي العلمي املجمع مجلة •
ذلك. يف والكالم الراقص لجعفر الظل خيال نسبة •

إلخ. … الراقص جعفر خيال :٤٣٦ ص٤٣٥، ج١ املقتبس، •
العثمانيني. عند الظل خيال بالحاشية: ص٣٣ ج٢ تاريخي، عثمانيل رسميل •

«خيايل». يف بيتان ص١٢١: تاريخ، ٤١٨ املغرب، •
املجنبظني». «رئيس (الراء): حرف رابية، ابن •

البيمارستان». يف «تعادير زجل من دور ص١٨٤: أول، شعر ٧٧٦ رقم املجموع، •
فيهما بيتان :٢٥ ص٢٤، آخر، للصفدي واالستخدام، التورية عن الختام فض •

الراقص. الخيال مخرتع أنَّه للمؤلف وبعدهما جعفر،

باشا. تيمور أحمد له املغفور حياة يف أي العهد: هذا يف 1
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جعفر بستان يف جماعة حرضمع إنه قيل قصيدة، التعاويذيِّ ابن سبط ديوان ويف •
البستان، يف بركة حائط عىل كتبها خرج ا فلمَّ ببغداد، الغربي بالجانب الراقص
كتاب عن ييل فيما ننقلها الصفدي، أيبك بن الدين صالح للعالمة القصيدة وهذه
بدار محفوظ وهو ٧٣٨ه، سنة بخطه كتبه الذي مليح»، مئة يف الرصيح «الحسن

املرصية: الكتب

وش��م��اِئ��ِل��ْه ظ��رِف��ِه ف��ي ِم��ثْ��لُ��ُه َج��ْع��َف��َر بُ��س��تَ��اُن
ون��اِئ��ِل��ْه نَ��َداه ِم��ْن ـ��َج��ُل ت��خ��ـ ال��َف��يْ��ح��اءُ واْل��ِب��رك��ُة
أَنَ��ام��ِل��ْه م��ث��َل تَ��نْ��ه��لُّ الَّ��ت��ي األن��اب��ي��ُب ف��ي��ه
وَخ��َم��اِئ��ِل��ْه ب��ب��اِن��ِه ـ��ِم ال��نَّ��ِس��ي��ـ َوَل��ُع َح��بَّ��ذَا يَ��ا
وأََص��اِئ��ِل��ْه َغ��َدواِت��ِه ِف��ي ال��دُّوَالِب ��ُم وتَ��َرسُّ
وَج��َداولِ��ْه ُم��ُروِج��ِه ـ��َن بَ��ي��ـ ك��اْل��َح��يَّ��اِت وال��م��اءُ
وَم��َخ��اِي��ِل��ْه ب��ْرق��ِه ذُب َك��َوا َص��َدَق��ْت ق��د وال��غ��ي��ُم
ب��رس��اِئ��ِل��ْه ��ب��ا ال��صَّ ـ��ف��اُس أن��ـ َج��اءَتْ��َك ق��د وال��رَّْوُض
َغ��َالِئ��ِل��ْه ُف��ُض��ول ف��ي ـ��ثُ��ُر ي��ع��ـ ك��ال��نَّ��ْش��َواِن وال��غ��ص��ُن
ل��بَ��اِط��ِل��ْه ف��ي��ه ال��ح��قَّ ـ��ُت َوَه��ب��ـ َق��ْد ي��وٍم وَل��ُربَّ
ب��آِج��ِل��ْه ��روِر ال��شُّ م��ن ُت اح��تَ��َض��ْر َم��ا َع��اِج��ل وَش��َريْ��ُت
ب��أوائ��ِل��ْه ي��وِم��ن��ا ِخ��ُر أََوا ُح��ْس��نً��ا ف��ت��ش��ابَ��ه��ْت

مخايل: مليح يف وقال

ال��ب��الب��ُل ع��ل��ي��ه ه��اج��ت انْ��ثَ��ن��ى م��ا إذا ه َق��دُّ ال��ُغ��ْص��َن َح��َك��ى َخ��يَ��اِل��يٍّ��ا َه��ِوي��ُت
يُ��َخ��اِي��ُل ع��ل��ي��ه��م أَْض��ح��ى ذا ب��ع��د وِم��ن ُج��ُف��ونِ��ِه س��ي��ُف ��اِق ال��ع��شَّ دَم أَراق

أيًضا: فيه وقال

ال��ك��م��اِل ف��ي ال��ب��در م��خ��اي��ل َع��َل��ي��ه بَ��َدْت ق��د َم��َخ��اِي��ٌل
وال��ج��م��اِل ال��ُح��س��ِن ف��ي ت��روُق ف��ن��ونً��ا بَ��ابَ��اتُ��ُه تُ��ِري��َك
ال��َخ��يَ��اِل ف��ي ك��ان م��ا أح��س��َن ي��ق��ي��نً��ا وص��لُ��ه غ��دا ف��َق��ْد
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اإلمام إىل نسبهما معناه، يف قيل وما الظل خيال يف بيتان الدرر» «سلك كتاب ويف •
وهما: الشافعي،

راق��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��م ف��ي ه��و ل��م��ن ع��ب��رة أك��ب��ر ال��ظ��ل خ��ي��ال رأي��ُت
ب��اق��ي وال��ُم��ح��رِّك ج��م��ي��ًع��ا وت��ْف��نَ��ى وت��ن��ق��ض��ي ت��م��رُّ وأش��ب��اٌح ُش��ُخ��وٌص

الظل وخيال شعبان السلطان

العرب اشتغال عن علمنا إليه وصل ما وأقدم قديمة، هندية لعبة الظل خيال إن يقال
بخيال ولع مرص لسالطني وكان الفاطميني. مدة بمرص القرص مالهي من كانت أنها بها
فأنكر املالهي، من حمله ما مع ٧٧٨ه سنة حجَّ ملَّا معه شعبان السلطان حمله حتى الظل

للجزيري. املنظمة» الفرائد «درر يف كما ذلك عليه الناس

الظل خيال يصف القايضالفاضل

الظل» «خيال يعاني من الفاطميني قصور من الدين النارصصالح امللك السلطان أخرج
نحرضه»، فما حراًما كان «إن امللك: له فقال فيه، الرشوع عند فقام للقايضالفاضل، لرييه
آخره إىل فقعد عليه، يكدر أن أراد فما السلطنة، ييل أن قبل بخدمته عهد حديث وكان
تميض، دوًال رأيت عظيمًة؛ موعظًة رأيت فقال: ذلك؟ رأيت كيف امللك: له قال انقىض فلما

واحٌد. املحرك إذا للكتب السجل طيَّ اإلزار طوى وملا تأتي، ودوًال

الظل شخوصخيال يحرق جقمق الظاهر

بخيال اللعب بإبطال ٨٥٥ه سنة أمر جقمق الظاهر أن املسبوك» «الترب يف السخاوي ذكر
ملا ذلك فعل ولعله إليه. يعودوا بأال العهود الالعبني عىل وكتب شخوصه، وإحراق الظل،

املفاسد. من مجتمعاته يف يقع مما بلغه كان
ص٣٣. ج٢ إياس»، «ابن يف الخرب هذا وورد
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ُمَخاِيل عىل سليم السلطان إنعام

نصه: ما ٩٢٣ه سنة حوادث يف إياس ابن ذكر

الليايل بعض يف أحرض باملقياس، كان ملا شاه سليم2 السلطان أنَّ أُشيع وفيه
وصفة زويلة باب صفة صنع املخايل إنَّ قيل للفرجة جلس فلما الظل»، «خيال
عثمان ابن فانرشح مرتني، الحبل به وُقِطع عليه ُشِنق ملا باي طومان السلطان
ًال3 ُمَخمَّ ُقفطانًا عليه وخلع ديناًرا، بثمانني الليلة تلك يف امُلَخايل عىل وأنعم لذلك،
عىل ابني يتفرج حتى معنا فامِض إسطنبول إىل سافرنا «إذا له: وقال بًا، مذهَّ

ذلك.»

وتعادير َعلم لعبة

فتستغرق لياٍل، سبع عىل مة مقسَّ القهاوي، يف يلعبونها وكانوا وأطولها، اللعب أشهر هي
ليلة يف فيلعبونها واأللعاب، األزجال بحذف األعراس يف يخترصونها ولكنهم األسبوع،
ومباٍن. وأثمار وأشجار وحيوان إنسان من قطعة ١٦٠ نحو الشخوص وفيها واحدة،
وهي «َعَلم»، بها فيصادف الشام إىل يسافر «تََعادير» ى يسمَّ بغداد من تاجًرا أن وملخصها
ويحتال حبٍّا بها فيشغف َديْر، يف وأخيها أبيها مع تسكن ى» «ِمنَجَّ الراهب بنت قبطية فتاة
يف فيرشع فتأبى بها، ج ليتزوَّ اإلسالم عليها عارًضا َوَلهه، لها ويظهر بها، يجتمع حتى
مرة وتدخله االتِّجار، من يحاوله فيما ومعاكسته مكايدته يف هي وتأخذ عليها، االحتيال
تقربًا الدير قبالة بستانًا وينشئ يُربَّأ، ثم يده بقطع فيُحكم الرسقة، عليه وتدعي الدير
فيمكث البيمارستان إىل ويؤخذ بالجنون، عليه فيُحكم منها، إغاظته من يحرقه ثم إليها،
الحكيم اسمه بغداد من طبيبًا له فيستحرضون األطباء، داؤه يعيي حتى سنوات سبع فيه
أباها فيجد «َعَلم»، مغازلة إىل يعود خروجه وبعد يديه. عىل ويشفى فيعالجه «كامل»،
قًرصا لها ويبني الدير يهدم أن بعد بها، ويتزوج تسلم أن إىل أمرهما وينتهي مات.

قطعة. قطعة الجهاز إليه وينقل مكانه،

تفصيله. موضع هنا ليس مثله إعراب يف والكالم املزجية، املركبات من لعده أو تساهًال إما ينوِّنه لم 2
ذو واملخمل: املعجمة. بالخاء «خفتان» الفارسية يف وهو «قفتان»، الرتكي لفظه عن محرف «القفطان» 3

بالقطيفة. اآلن املعروف الوبر
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بطيخ من مرص يف يباع ما عرض وفيها اللعبة، هذه يف أالعيب والرِِّخم» و«للمَقدِّم
والقرص الدير صورة وفيها حمار، ظهر عىل أو امرأة رأس عىل دجاج وقفص جمل، عىل
إىل املرصيون فغريه عمر القديم اللعب يف اسمه كان التاجر أن الالعبون ويزعم والبستان.

«تََعادير».
من غالبًا الِجدُّ ويكون األخرى، األلعاب من كثري يف كبري شأن الشخصني ولهذين
األعىل، إىل اللحية معقوف األنف، محدودب يصورونه ولذلك للرخم. والهزل املقدم شأن

املؤخر. عظيم

التمساح لعبة

وولده، وزوجته، ورئيسه، والزبرقاش، والرِِّخم، املقدِّم، شخًصا: عرش اثني عىل تحتوي
والسمك. والتمساح، ومغربيَّان، وبربريَّان،

االرتزاق فيعالج أبوه يطرده مفلح، غري فالًحا رجًال الزِّبِْرقاشكان أن القصة وخالصة
ويتناشدان املقدِّم له فيظهر ِسنَّارتان، منه يضيع بالصناعة لجهله ولكن السمك، بصيد
فيذهب الصيد، ليعلمه — املعاش بشيخ بونه ويلقِّ — منصور للمعلم يرشده ثم األزجال،
الرِِّخم ويظهر نصفه، إىل فيبلعه تمساًحا الزبرقاش يصادف ثم تعليمه، يف ويرشع إليه،
إخراجه عىل يساومهما بربريَّني له يُْحِرض ثم األزجال، فيتناشدان صاحبه، ألنه عنه للبحث
صاحبه، يبكي اآلخر ويبقى أحدهما التمساح فيلتهم ذلك، يف فيرشعان التمساح فم من
مغربيَّان يظهر ثم عليه. البكاء يف وأخذت بولده، الزبرقاشحرضت زوجة تكون ذلك وقبل

اللعبة. وتنتهي والرببري، الزبرقاش ويخرجا التمساح يصيدا بأن املشكل فينهيان
يقال ما وجزالة عهدها لقدم به؛ واملشتغلني الخيال عشاق عند قيمة اللعبة ولهذه

شخوصها. تحاور يف األزجال من فيها

جعفر أبو لعبة

جعفر أبو وهو طويل شخص شخصان؛ جميًعا أهمها قطعة، خمسني نحو عىل تحتوي
وهما «ُزْعُرب»، ب ب ويُلقَّ «الِقبْس» أو «اإلبْس» وهو قصري وآخر «َعْمُروس»، ب ويلقب
جعفر، أبا اإلبس يقتل أن إىل منازعات بينهما وتقع لآلخر، منهما واحد كل يكيد عدوَّان

والقراء. ارة الكفَّ فيها بمرص، يفعل كما جنازة، له فيصنعون
جميلة. أزجال فيها وتُنَْشد ألعاب، فيها والرِِّخم وللمقدِّم
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الشوني4 لعبة

الَكتاتْني، اسمه فالح ركاب: وخمسة ، النُّوتيُّ وهو وُشوَلح؛ الريِّس، الشخوص: من فيها
و«مغربي». و«بربري»، «الجندي»، له يقال وتركي َخْمَرانة، وزوجته النِِّتن، وابنه

طويًال، زجًال النوتي شولح وينشد املالحني، وغناء املركب بصورة اللعبة وتبدأ
شولح الريس فيأمر الركوب، يطلبون اآلخر بالشاطئ فواحًدا واحًدا الركاب يحرض ثم
عىل اآلخر ظهر واحد من انتهى وكلما سباحة، اآلخر بعد الواحد فيحملهم بحملهم،
بلهجاتهم فيها يتكلمون مضحكة، محاورات وشولح الريس مع لهم وتكون الشاطئ.
لكنة يرتضخ و«الجندي» الريف، أهل ينطق كما ينطقان وزوجته فالفالح املعروفة؛
بعد الجمع بني تقع ثم خاصة. لهجة منهما لكل واملغربي الرببري وكذلك أعجمية،
اللهجات. تلك تقلُّب يف الالعبني براعة وتظهر ومنازعات، محاورات املركب يف ركوبهم

األوَّالني لعبة

النيل خفارة منه يطلب تركي يأتيه ثم املقدم ويظهر للصيد، صغري مركب فيها يظهر
ولكنه صناعته، ليست الخفارة بأن إليه فيعتذر سمكه، يرسقون ألنهم السمك صيادي من
الصيد، لهم ويبيح الصيادين مع يتفق ثم الخفارة، فيتوىل فيها حاذًقا بربريٍّا له يحرض
بأن أمرهما وينتهي داره، إىل ويأخذه الخفارة، ويبطل منه، ويغضب «الجندي» فيستاء
عىل كرسيٍّا الرببري فيمسك غيظه، من فيرضبه سيده، الرببري فيغلب «الضامة»، يلعبا

أنفاسه. فيخمد الرتكي بها ويرضب الجميع ويرفع خوان، عىل ويضعهما كريس

يَّة5 الحجِّ لعبة

وتخرتوانات، وجمال، وطبَّالني، ضويَّة، من الحج؛ يف يكون مما قطعة ٨٠ نحو عىل تحتوي
بعلة مصاب رجل املسافرين بني ويكون والشخوص، األدوات من يلزم مما ذلك وغري
واآلخر «َعْجَوة» أحدهما اسم يخفيه؛ ماًال علته فيظنان بدويَّان عليه يخرج فخذيه، بني

فيطلقانه. لهما أمره ينكشف ثم مضحكات، لهما وتقع «بزابيز»،

املركب. الشوني: 4
الحج. إىل السفر يَّة: الحجِّ 5
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الرباب. عىل جميلة أزجاًال يغني مغربي، رجل اللعبة هذه شخوص ومن

ام الَحمَّ لعبة

رجل فيظهر لالستحمام، «َعَلم» قدوم تنتظر نة» «بالَّ بابه عىل ام َحمَّ صورة عن تنكشف
«علم» تحرض ثم األزجال، فيها ينشدان منازعات بينهما وتقع مغازلتها، يف يأخذ مغربي

اللعبة. وتنتهي باملوكب تعود ثم للزواج، استعداًدا فتستحم زفاف موكب يف

التياترو لعبة

يف ذلك وغري الحبال، عىل يلعب بهلوان شكل وفيها األخري، العهد يف املستحدثة اللعب من
وَعلم». «تَعادير عرس

عند «َعَلم» لعبة يف سبقتها والتي إدماجها واألكثر يريد، ملن باللعب يفردونها وقد
القهاوي. يف لياٍل عىل ولعبها إطالتها

القهوة لعبة

إىل يميل واآلخر «حردان»، اسمه نساء زير أحدهما رجالن: فيها يجتمع قهوة بمنظر تبدأ
«َقَراميط». اسمه األحداث

تقع ثم تحرضله. خليلة ِحْرَدان يغازل بينما القهوة، صبي مغازلة يف قراميط ويرشع
وتنتهي لطريقته، منهما واحد كل وينترص األزجال، فيها ينشدان منازعات الرجلني بني
يف املصادفات فتوقعه النساء، مغازلة يف ويأخذ طريقته عن ويعدل قراميط يهتدي بأن
ويعرف املقدم، عليه فرياها زوجها، ثياب من وتلبسه فيخاللها، حردان صاحبه زوجة
عندها يمسكه بأن املراقبة وتنتهي زوجته، يراقب بأن له فينصح حردان، ثياب أنها
غري من يخرج ثم الفرن، إىل العجني لحمل أتى فرَّان أنه قراميط ويزعم متنكر، وهو
الثالثة؛ يُْدَعى ذلك وبعد أهلها. إىل فيحملها زوجته، من هذا ويستاء حردان، يعرفه أن
كل ويرشع الزوجني، خصام سبب ملعرفة املرأة أبي دار إىل وقراميط، وحردان املقدم
قصته فيقص قراميط إىل أخريًا النوبة تنتهي أن إىل له، وقعت غريبة قصة يقص واحد

بالفراق. اللعبة وتنتهي األسماء، ذكر دون املرأة مع
املخلَّة واأللفاظ املجون من فيها ملا األعراس، يف لعبها يتحاشْون مما اللعبة وهذه

باآلداب.
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سميِسْم الشيخ لعبة

امرأة فتظهر مكان، يف عام كل خيمته نصب اعتاد الطريق، أصحاب من رجل وهو
فال فيسرتضيها خيمته، نصب من الشيخ وتمنع املكان هذا تشرتي َحِرير» «جازية اسمها
وتحرض مات، قد أباه أن فتدعي هللا» «عبد اسمه ولد لها ويكون يتزوجها، أن إال ترىض
ويكون فيتزوجها، املصلحة ألجل أخريًا يرىض ثم لقبحها، أوًال هو فيأبى بذلك، الشهود
عبد أبو زوجها يظهر ثم لهما، يُقام الذي العرس فراش والرِِّخم املقدم، ذلك يف وسيطه
إليه ترفع وضابط الرشطة، من وجند حارة، شيخ اللعبة هذه يف ويكون ويشكوهما. هللا

الزجل. عىل مبنية وهي الشكوى.

العجائب لعبة

يصيد «الغرَّاف» اسمه صيَّاد رجل عىل مبناها ألن «الغرَّاف»؛ لعبة تسمى قديًما وكانت
ثم تارة. ومثنيًا تارة، الصيد يف حظه سوء نادبًا األزجال ذلك يف وينشد البحر، من السمك
الصيد، يف ملعاكسته املقدم ويظهر كثري، يشء السمك وأصناف البحر، عجائب من له يظهر
مشاركته املقدم يريد كبرية سمكة يصطاد أن إىل السمك، منه يرسق غالًما عليه فيسلط
ومبناها اللعبة. وتنتهي يموت، حتى يرضبونه األوباش من جماعة به فيغري فيأبى، فيها

األزجال. عىل األكثر يف

السودان حرب لعبة

هذا وقائع تمثل وفيها والتعاييش، املهدي دولة عقب السودان فتح بعد أُحدث مما وهي
الفتح.
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األصنام، وجود بدليل العرب عند وجودها يف ريب وال التصوير، فروع من التماثيل صناعة
كانت وقد وغريه. العاج من الصور وهي َمى؛ بالدُّ النساء تشبيه من شعراؤهم به لهج وما
فتح يوم املعظمة الكعبة حول منها فكان به، يُستهان ال مبلًغا الكثرة يف بالغة أصنامهم
منتًرشا كان ما عدا املؤرخني، من وغريه البخاري رواه ما عىل صنًما، وستون ثالثمئة مكة
أنَّ بعبادتها استهتارهم من بلغ بل الجزيرة، أماكن وسائر البلد هذا من أخرى أماكن يف
يف ة خاصَّ أصناًما لهم فاتخذوا منهم كثريون وغال صنم، فيه كان أحيائهم من حي كل

دورهم.
يف صنم مكة دور من دار كل ألهل كان أنه «األصنام» كتاب يف الكلبي ابن ذكر
وإذا به، ح يتمسَّ أن منزله يف يصنع ما آخر كان السفر أحدهم أراد فإذا يعبدونه، دارهم
مثل أنَّ يخفى وال أيًضا. به ح يتمسَّ أن منزله دخل إذا يصنع ما أول كان سفره من قدم
من بالدهم يف ملا إليهم؛ مجلوبة جميعها األصنام تلك تكون أن معها يُستبعد الكثرة هذه

املسالك. ووعورة النقل مشاقِّ
يف لهم أقيمت صالحني لقوم تماثيل كانت األصنام هذه بعض أن ذكروه ومما
آلهة اتُّخذت أمرها وتُنُويس بأصحابها العهد طال فلما بأسمائهم، وسميت مجالسهم،
وقعت التي ونَْرس، ويَُعوق ويَُغوث وُسَواع َودٍّ تماثيل يف الشأن هو كما هللا، دون من تُعبد
كان يغوث وإن ِشيث، ابن كان ُسواًعا إن الطربي: قال نوح،1 قوم أصنام من للعرب

أصناًما بها فسمت فقط أسماؤها للعرب وقع إنما وقالوا: املدة، لطول أعيانها بقاء بعضهم استبعد 1
وجه ال أن يخفى وال العرب. فاستخرجها مطمورة كانت أنها ذكروا أعيانها ببقاء قالوا والذين اتخذتها.

السنني. من آالف عليها أتى آثاًرا عرصنا يف املنقبون أخرج فقد ذلك، الستبعاد
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من ملوضعه وعظمت صورته صوِّرت األول هلك كما ونرس، يعوق وكذلك سواع، ابن
ترزق ألنها إال آباؤنا هؤالء عظَّم ما وقالوا: الُخلُوف، خلفت حتى هكذا يزالوا فلم الدين،

آلهة.2 واتخذوها وترض، وتنفع
قدم، ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «أن عباس: ابن عن البخاري» «صحيح من الحج كتاب ويف
صورة فأخرجوا فأُْخرجت، بها فأمر اآللهة، وفيه البيت يدخل أن أبى مكة، دخل أي
علموا لقد وهللا أما هللا! قاتلهم ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال األزالم، أيديهما يف وإسماعيل إبراهيم
أيًضا رواه وقد ،« يصلِّ ولم نواحيه يف فكرب البيت فدخل قط. بها يستقسما لم أنهما
الغزوة باب من الحديث هذا رشح يف الباري» «فتح يف حجر ابن وقال الفتح. غزوة يف
بن عمر أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن داود وأبي سعد ابن عن جابر حديث يف «وقع نصه: ما املذكورة
ُمِحيَت حتى يدخلها فلم فيها، صورة كل فيمحو الكعبة يأتي أن بالبطحاء وهو الخطاب
— مدهونًا الصور من كان ما محا أنه يظهر والذي أخرجها. الذي هو عمر وكان الصور،

مخروًطا.» كان ما وأخرج — مثًال
مجلًسا أعاله يف جعلوا باليمن، ُغمدان قرص بنوا ملا أنهم لياقوت البلدان معجم ويف
نحاس أي — َشبٍَه من أسد تمثال أركانه من ركن كل عىل وا وصريَّ ن، امللوَّ بالرخام بنوه
التماثيل، تلك من تمثال ناحية إىل هبت إذا الريح فكانت األسد، من يكون ما كأعظم —

السباع. كزئري زئري له فيسمع فيه من وخرجت خلفه من دخلت
املدائن، وفتحوا اإلسالم، جاء فلما الجاهلية. يف العرب عند التماثيل خرب من كان ما هذا
اتخاذ بينهم نشأ املدنية، يف واستبحروا الحدائق، وغرسوا القصور، وبنوا األمصار، وا ومرصَّ
والذهب والجص، والرخام الحجر من عملها يف وتفننوا والِربَك، القصور يف للزينة التماثيل

إشبيلية. جنان إحدى يف البوق يف النافخ الرجل تمثال ومنها وغريهما، والفضة
املعظمة بالدار دار الشجرة: «دار لياقوت: البلدان» «معجم من الدال حرف يف وجاء
وإنما ُمونِقة. بساتني ذات فسيحة داًرا وكانت باهلل، املقتدر أبنية من ببغداد، الخليفية
أمام رة، مدوَّ كبرية بركة وسط يف والفضة، الذهب من هناك كانت لشجرة بذلك سميت
منها غصن لكل غصنًا، عرش ثمانية والفضة الذهب من ولها بستانها، شجر وبني إيوانها

رجل، صورة عىل كان ا ودٍّ أن بعضهم عن رواية يف املعاني» «روح تفسريه يف األلويس العالمة ذكر 2

كان ونًرسا فرس، صورة عىل كان ويعوق أسد، صورة عىل كان ويغوث امرأة، صورة عىل كان وسواًعا
األصح.» وهو صالحني أناس صور عىل كانوا أنهم من تقدم ملا مناٍف «وهو قال: ثم نرس. صورة عىل
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الذهب من الطيور أنواع أغصانها وعىل الثمار، شكل عىل الجوهر بأنواع مكلَّلة كثرية فروع
الدار جانب ويف والهدير. الصفري أنواع من عجائب عن أبانت عليها الهواء مر إذا والفضة،
الربكة، يسار عن ومثله فرًسا، عرش خمسة عىل فارًسا عرش خمسة تمثال؛ الربكة يمني عن
خط عىل يتحركون املطارد، أيديهم ويف بالسيوف، مقلَّدين املدبَّج الحرير أنواع أُْلبسوا قد

قاصد.» صاحبه إىل منهم واحد كل أن فيَُظنُّ واحد،
تحريكها عىل احتالوا بل فحسب، التماثيل بتصوير يكتفوا لم أنهم ترى ذلك كل ومن
تُدفع الصفارات صوروه ما أفواه عىل وجعلوا الحيل، بصنوف املدبَّرة اللوالب أو املاء بقوة

الروح. ذي صوت فتحاكي املاء، أو الريح فيها
كما والنسخ، والنجر والنحت كالبناء الصنائع، من ذلك غري يف أيديهم طالت وقد
يف وتسخريه املاء ورفع األثقال جر عىل واحتالوا وغريها، الفلكية اآلالت صنع أحكموا
واملدافع كاملكاحل القتال، آالت صنع أتقنوا وكذلك شاكلها، وما والدواليب الساعات إدارة

للحصون. الناطحة والكباش والدبابات النفط وقوارير

البنات لعبة

قول يف كما و«البنات»، «الجواري» ب يسمونها بصغارهم خاصة تماثيل للعرب وكان
القيس: امرئ

أَق��ّبْ ب��ط��ن ذا ال��ج��م��ة َرِج��َل ُغ��رَّة ذا ن��اش��ئً��ا َع��ِه��دت��ِن��ي
ذه��ْب م��ن ُق��َريْ��ط ذا َع��ش��ٍر اب��ن ِم��ئْ��زري أُرِخ��ي ال��ِوْل��دان أت��ب��ُع
لُ��َع��ْب م��ن َج��واٍر ب��ي��ت ول��ه��ا ِم��ئْ��زٌر ع��ل��ي��ه��ا ذاك إذ وه��ي

بها.» يُْلعب الصغار التماثيل «البنات: القاموس: ويف
ال ألنهم — بالياء — «العرايس» ب التماثيل هذه أمثال تسمي اآلن مرص يف والعامة

عروسة. وواحدتها مثله، يهمزون
قالت: أنها — عنها ريضهللا — عائشة حديث يف للزمخرشي، األبرار» «ربيع يف وجاء

فكشفت ريح فهبت سرت، سهوتي ويف «تبوك» غزوة من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قدم
له فرًسا بينهن ورأى بناتي، قلت: هذا؟ ما فقال: يل، بنات عن السرت ناحية
عليه؟ الذي هذا وما قال: فرس، قلت: وسطهن؟ أرى ماذا فقال: جناحان،
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لها خيًال لسليمان أن سمعت أما قلت: جناحان! له فرس قال: جناحان، قلت:
نواجذه. بدت حتى فضحك أجنحة؟

للهو أي العبادة، لغري التماثيل من اتُّخذ ما استنكار عدم الحديث هذا من ويؤخذ
آداب يف العماد ابن فعل كما أيًضا، الصغار عىل فحرمها الفقهاء بعض شدد وإن واللعب،

استطراًدا: فقال األكل،

واك��ت��ف��ل ب��ال��م��ن��ع ف��ق��م ال��ص��ح��ي��ح وه��و لُ��َع��بً��ا ط��ف��ل��ة وام��ن��ع ال��ح��ل��ي��م��ي: ق��ال
ال��ع��ل��ل رت��ب��ة ع��ن وه��ت ق��د ب��ع��لَّ��ة ن��س��ب��وا ق��د ال��ت��ج��وي��ز ل��ه س��ع��ي��د أب��و

الُكرَّج لعبة

ُكرَّْه معرَّب املشددة، الرَّاء وفتح الكاف بضم «الُكرَّج»، واللعب اللهو تماثيل ومن
جرير: قال به، يُلعب خشب من ُمهر تمثال وهو بالفارسية،

وج��الج��لُ��ْه ك��رَّج وش��اًح��ا ع��ل��ي��ه��ا لُ��ْع��ب��ٌة وال��ف��رزدق س��الح��ي ل��ب��س��ُت

وقال:

ل��ج��ري��ر َض��رَّة األَُخ��يْ��ِط��ل ب��ع��د ُك��رَّج ج��الج��ل ف��ي ال��ف��رزدق أم��س��ى

ويف بالُكرَّج». بعضهم لعب «ربَّما املدينة»: «مخنَّثي ذكر يف األُنف» «الروض ويف
بالُكرَّج، يلعب العبًا رأى — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر أن داود» أبي «مراسيل
ألن قلنا: املدينة». من لنفيته ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عهد عىل به يُلعب هذا رأيت أني «لوال فقال:

. ُكرَّجيٌّ للمخنَّث قيل ومنه بالرجال، الئق غري بمثله اللعب
أيام ُجعل الُكرَّج أن مقدمته، من الغناء» «صناعة فصل يف خلدون ابن وذكر

عبارته: ونص الرقص، آالت من العباس بني

واألشعار والقضبان امللبس يف الرقص آالت واتُّخذت واللعب، اللهو يف وأمعنوا
تسمى للرقص أخرى آالت واتُّخذت وحده. صنًفا وُجعل عليه، بها يَُرتنَّم التي
تلبسها أقبية بأطراف معلقة الخشب، من مرسجة خيل تماثيل وهي ج؛ بالُكرَّ
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ذلك وأمثال ويتناقفن، ويفررن فيكررن الخيل، امتطاء بها ويحاكني النسوان،
واللهو. الفراغ ومجالس األعياد وأيام واألعراس، للوالئم املعدة اللُّعب من

األطفال للُعب سوق

سوًقا اتخاذهم عىل يدل ما للماوردي، السلطانية» «األحكام من الحسبة» «أحكام باب ويف
نصه: ما فيه جاء فقد األطفال، لُعب ببيع خاصة

األوالد، لرتبية البنات إلف بها يُْقصد وإنما املعايص، بها يُْقصد فليس اللُّعب وأما
ومشابهة األرواح ذوات بتصوير معصية تقارنه التدبري، وجوه من وجه وفيها
شواهد تقتضيه ما وبحسب وجه. منها وللمنع وجه، منها فللتمكني األصنام،
عىل — والسالم الصالة عليه — النبي دخل وقد وإقراره. إنكاره يكون األحوال

عليها. ينكر ولم فأقرَّها بالبنات، تلعب وهي عنها، ريضهللا عائشة،
بغداد حسبة تقلد الشافعي، أصحاب من اإلصطخري، سعيد أبا أن وُحكي
للنبيذ إال يصلح «ال وقال: منها، ومنع 3 الداذيِّ سوق فأزال املقتدر، أيام يف
ريض — عائشة كانت «قد وقال: منها، يمنع ولم اللُّعب سوق وأقر املحرم»،
من ذكر ما وليس ينكره. فال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بمشهد بالبنات تلعب — عنها هللا
يُستعمل ال أنه حاله من فاألغلب الداذيِّ سوق وأما االجتهاد، من بالبعيد اللعب
من عند فبيعه بعيد؛ وهو الدواء يف نادًرا يُستعمل أن يجوز وقد النبيذ، يف إال
حاله. من باألغلب اعتباًرا ومكروه غريه، يف استعماله لجواز جائز تحريمه يرى
بإفراد املظاهرة من منع وإنما عنده، بيعه لتحريم منه سعيد أبي منع وليس

ببيعه.» واملجاهرة سوقه

ذكره. ما آخر إىل

ورشحه. «القاموس» يف كذا بنسب، وليس املنسوب صيغة عىل وهو الخمر، وهو اق الُفسَّ رشاب : الداذيُّ 3
منه يُوَضع الشعري، حب شكل عىل وحبه مستطيل، عنقود له يشء هو وقيل: نبت، الداذيُّ «اللسان»: ويف
أنها غري أيًضا، ورشحه «القاموس» عبارة وهي إسكاره. ويجود رائحته فتعبق الَفَرق ىف رطل مقدار
الذي مع باتخاذه حكموا الحذاق بأن الشارح وقال معجمتني. بذالني « «الذاذيِّ تفسري يف فيهما وردت

املاوردي. عبارة يف املراد هو النبت هذا أن يخفى وال قبله،

33



العرب عند املصورة والتماثيل واللعب الظل خيال

الدوباركة لعبة

الصبيان قدر عىل لعبة لهم كانت بغداد أهل أن املحارضة» «نشوار يف التنوخي وذكر
ليايل سطوحهم يف اللعبة هذه يحلون وكانوا أعجمية، كلمة وهي «الدوباركة» يسمونها
يحلونها وحيل الثياب، فاخر من حسن زي يف ويخرجونها بها ويلعبون املعتضدي، النريوز
عائدة فقالت النريان، وتُشعل والزمور، الطبول يديها بني وتخفق بالعرائس، يُفعل كما بها
الكرخي القاسم بن محمد جعفر أبا تهجو — فاضلة كاتبة وكانت — الجهنية محمد بنت

قامته: بقرص وتعيبه الوزارة، ويل ملا

ض��اح��ك��ة ل��ه وال��س��ن ـ��ي��روز ـَّ ال��ن�� ب��دا ل��م��ا ال��ك��رخ��ي ش��اورن��ي
م��ال��ك��ة؟ ل��ه ال��ك��ف م��ا خ��ي��ر م��ن ل��س��ل��ط��ان��ن��ا ن��ه��دي م��ا ف��ق��ال
ه��ال��ك��ة ض��ائ��ع��ة م��ش��ورت��ي س��وى ال��ه��داي��ا ك��ل ل��ه ق��ل��ت
دوب��ارك��ه ك��ن��ت ن��اًرا أش��ع��ل إذا ح��ت��ى ن��ف��س��ك ل��ه أه��ِد

النُّطَّار أو اللعني تمثال

والوحش، الطري لتفزيع الرجل هيئة عىل املزارع يف يقيمونه كانوا ما التماثيل يشبه ومما
قال والنُّطَّار. واملجدار، بَْغَطَرى، والضَّ وبالخيال، اللعني، وبالرجل باللَّعني، ويسمونه

الشماخ:

ال��لَّ��ع��ي��ن ك��ال��رج��ل ال��ذئ��ب م��ق��ام ع��ن��ه ون��ف��ي��ت ال��َق��َط��ا ب��ه ذع��رت

آخر: وقال

ف��ك��ر ب��ال يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُف ال��خ��ي��ال ك��راع��ي أن��ن��ي غ��ي��ر غ��ي��ره ل��ي أَخ��ا ال أخ

لكتاب رشحه يف السريايف أورده وقد القائل، بقول املقصود هو النوع هذا ولعل
سيبويه:

وال��ِع��ِص��ي ال��رق��اع م��ن ن��ص��ن��ع��ه َع��ِدي م��ث��ل رج��ًال ن��ص��ن��ع ت��ع��اَل
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من فأنزلوه شخص بقتل أمر السلطان أن ٨٩١ه، سنة حوادث يف إياس ابن وحكى
بها. تدور حركات ولها بالعجل، تَُجرُّ الهيئة غريبة الخشب، من لعبة عىل ًرا مسمَّ القلعة

غريها. من أم التماثيل نوع من أكانت عنها يفصح لم أنه غري
نحاس من 4 شمعدانًا األيوبي الكامل للسلطان أهدى اليمن ملوك أحد أن أيًضا وحكى
كأنه ر وصفَّ الخلقة، لطيف نحاس من شخص منه خرج الفجر كان إذا تني؛ املوقِّ عمل من
النارص أيام إىل الخزائن يف بقي إنَّه وقال الصباح، تحية ويحيِّيه بالفجر السلطان ينبئ

ُفِقد. ثمَّ قالوون بن محمد

فأكله جاع عجوة من صنم

حتى يشء، كل من األصنام يعملون كانوا أنهم الجاهلية يف العرب عن يُذكر ما أغرب من
فأكله! جاع ثم عجوة من صنمه عمل بعضهم إن

حنيفة بنو اتخذه «حيس»5 من صنم عن الباقية» «اآلثار يف البريوني ذكره ما ومثله
هناك يبق ولم فأكلوه، شديدة مجاعة أصابتهم ثم دهًرا، فعبدوه مسيلمة، قبل الجاهلية يف

صنعوه. ملا أثر

للصبيان الدرقلة لعبة

كما للحبش لعبة هي وقيل الصبيان، بها يلعب لعبة وهي أيًضا، «الدركلة» لها ويقال
وهي الرقص، من رضب أو للعجم، لعبة كرشذمة: الدركلة والقاموس: املخصص يف جاء

حبشية.
دريد: ابن قال للعجم، هي وقيل الصبيان، بها يلعب لعبة الدركلة: اللسان: ويف
قرأت األزهري: وذكر الرقص، من رضب إنها عمرو أبو وقال معربة، حبشية أحسبها
أصحاب عىل مرَّ أنه ملسو هيلع هللا ىلص، النبي حديث يف شاهد وأنا عبيد أبي عىل قرئ قال: شمر بخط
فسحة.» ديننا يف أن والنصارى اليهود يعلم حتى أرفدة بني يا «جدوا وقال: الدركلة،

واملائلة. املنارة العربية: يف يرادف 4
األقط. بدل الدقيق أو واألَِقط، والسمن التمر من يُعمل طعام فسكون: بفتح الحيس 5
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العرب لصبيان ِدِحنِْدح لعبة

مرات. سبع وحجل واحدة ِرجل عىل قام أخطأ فمن فيقولونها، لها يجتمعون للصبيان لعبة
الخمايس: يف األزهري وذكر معها»، دعها «دحامحا العرب: تقول الفراء: وحكى
قال دحندح، من أهون يقال: دحندح» «هوان عليه»: ل يُعوَّ «ما كتاب ويف دويبة، ِدِحنْدح:

يشء! ال قالوا: هو، ما ُسئلوا فإذا ذلك تقول العرب إن حمزة:
فمن فيقولونها، لها تجتمع العرب، صبيان لُعب من إنها اللغة: أهل بعض وقال

مرات. سبع رجليه إحدى عىل وحجل ِرجل، عىل قام أخطأ

زوًجا أو فرًدا الزَّدو لعبة

الصبيان من لعب وهو السدو، يف لغة التهذيب: ويف اللسان يف — كالسدو — الزَّدو
الصبي وزاد الُحَفرْية، يف يسدونه الزاي، عليه والغالب ذلك، موضع واملزادة بالجوز،
ويف املزادة. هي الحفرية وتلك الحفرية، يف به ورمى لعب أي زدًوا، يزدو وبالجوز الجوز
بالجوزة: الصبي وسدا به، لعبهم واستداؤهم: بالجوز، الصبيان سدو منه: «سدى» مادة

أسفل. إىل علو من رماها
لألسد قالوا كما صبيانية، لغة الزدو التهذيب: عن ونقًال القاموس، رشح يف وجاء

«زداد». وللسداد «أزد»
والفرد. بالزوج لعبا أي الرجالن، تخاىس دريد: ابن وقال

الكميت: قال وزوج، فرد أي وزًكا، خًسا ويقال:

خ��الل��ه��ا ن��ع��د ف��ي��م��ا وزًك��ا خ��ًس��ا ن��ق��ل ل��م ن��ح��ن إذا تُ��ح��ص��ى ال م��ك��ارم

فرًدا يعني زًكا»، أم أخًسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن أبي حدثني كم أدري «ما الحديث: ويف
زوًجا. أو

للصبية وضاح عظم لعبة

والجيم القاف ألن َوضاح»؛ «عظُم اسم عليها أُطلق ثم «القجقجة»، لعبة األصل يف واسمها
«عظم لعبة أن «وضح» مادة ويف القاموس. يف جاء كما أصيلة، عربيَّة كلمة يف يجتمعان ال
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ويف طلبه. يف ويتفرقون بالليل، فريمونه أبيض عظًما يأخذون إذ للصبية؛ لعبة وضاح»
وهي وضاح»، «عظم ب الغلمان مع صغري وهو يلعب كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن املبعث حديث
يف يتفرقون ثم الليل، ظلمة يف فريمونه أبيض عظم إىل يعمدون األعراب، لصبيان لعبة
ُعَظيْم فيقولون: يصغرونه الصبيان وسمعت قال: القمر، فله منهم وجده فمن طلبه،

بعضهم: وأنشدني وضاح،

ل��ي��ل��ة م��ن ب��ع��ده��ا ت��ض��ح��نَّ ال ال��ل��ي��ل��ة ض��ح��نَّ وض��اح ع��ظ��ي��م

تقول كما أظهرن، ومعناه: املؤكدة، النون بتثقيل «يضح»، من أمر « «ضحنَّ قوله
. صلنَّ الوصل من

مع صغري وهو يلعب كان بينما أنه ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول حديث تفسري يف قتيبة ابن وذكر
القرية. هذه صناديد لتقتلن فقال: فدحاه، يهودي عليه مر وضاح، بعظم الغلمان

شديد أبيض عظًما يأخذوا أن وهو بالليل؛ للصبيان لعبة وضاح وعظم وقال:
اآلخر الفريق أصحابه ركب أحدهما من وجده فمن الفريقني، من واحد به يرمي البياض،

عنه. رموا الذي املوضع إىل فيه يجدونه الذي املوضع من

«التحطيب» اللبخة لعبة

قاله ومما «اللبخة»، العرب بعض وعند «التحطيب»، ب مرص عامة عند تسمى اللعبة هذه
الحطاب عثمان ترجمة يف األنوار»، «لواقح ب املعروفة الكربى طبقاته يف الشعراني الشيخ
من عرشة له فيخرج «اللبخة»، يلعب شجاًعا وكان نصه: ما وثمانمئة، نيف سنة املتوىف
فال الجميع رضب ويرد وسطها، من عصاه فيمسك بالرضب عليه ويهجمون «الشطار»

صباه. يف نفسه عن أخرب هكذا واحدة! تصيبه
خدمة يف يدأب كان ألنه أو التحطيب، بلعبة لشهرته بذلك ب لُقِّ «الحطاب» ولعل
البساتني، من الحطب جمع يف أو وغريها، للثياب وخياطة للطعام إعداد من زاويته فقراء

به. فيُشتَهر يتواله كان ما سائر دون األول ونرجح
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أحمر ذهب من رمانة

عبدون بن برش بن الحسن أبا أن الطبيب، الصائغ ابن ديوان من السائغ املختار يف جاء
ذهب من وهي إليه، أُهدي رمانة تمثال أرتق6 بن غازي األمري عند رأى أنه أخربه الكاتب
تُفتح أبواب أربعة ولها بلخش، حب باطنها ويف باللؤلؤ، مرصعة خرضاء، وميناء أحمر

فقال: وصفها وسأله يراها، عمن خفية وأنواعها والبيوت طيبًا، مملوءة بيوت عن

وزب��رج��د ع��س��ج��د م��ن ب��رم��ان��ة ك��ئ��وس��ه��م ب��ع��د ال��ش��رب ت��ح��ي��ي وخ��ود
��د ال��م��ن��ضَّ ال��ب��ل��خ��ش ح��ب وب��اط��ن��ه��ا ظ��اه��ًرا ال��رط��ب ب��ال��ل��ؤل��ؤ م��رص��ع��ة
��د ال��م��ت��وقِّ ال��ع��ال��م ح��س ل��ط��اف��ة ت��ن��ال��ه��ا ال أرب��ًع��ا7 ب��ي��وتً��ا وت��خ��ف��ي
ع��س��ج��د م��خ��ازن ف��ي ط��ي��ب ودائ��ع ب��ه��ا ظ��ه��رت أب��واب��ه��ا ف��ت��ح��ت إذا
ل��م��ه��ت��د ت��ب��ي��ن ال ب��روج ف��ي تُ��رى ن��ج��وم��ه��ا ال��س��م��اء ك��أف��الك وك��ان��ت

مني السَّ الهيجاء أبي تمثال

«الذيل يف شامة وأبو الزمان»، «مرآة من ٥٩٣ه سنة حوادث يف الجوزي ابن سبط وذكر
الخليفة واحتفال بغداد، إىل السمني8 الهيجا أبي الدين حسام األمري قدوم الروضتني»، عىل
راكبها، وهو بغلته رقبة يبلغ ا جدٍّ كبري وبطن صغري، رأس ذا كان أنه عنه فحكيا بلقائه،
طني من كوًزا ساعته يف وعمل هيئته، من فضحك َكوَّاز رآه الحربية بمحلة اجتاز ملا وأنه
السمني. الهيجاء أبا وسموها الصورة هذه عىل كيزانًا بعده بغداد أهل وعمل صورته، عىل

٥٩٤ه. سنة األمري هذا وفاة وكانت

خلكان ابن ذكره وخمسمئة، إحدى سنة ماردين ملك الذي وهو الدين»، «نجم ولقبه غازي» «إيل اسمه 6
بظاهر ٥١٥ه أو ٥١٦ سنة تويف وقال: الزمان»، «مرآة يف الجوزي ابن سبط وترجمه أرتق. أبيه ترجمة يف

٥١٦ه. سنة بها تويف أنه األثري البن «الكامل» ويف بها. وُدفن إليها ُحمل ثم ميَّافارقني،
للوزن. هكذا «أربًعا» به وجاء «أربعة»، الوجه: 7

أيوب بني فارق مرص، أمراء من كبريًا أمريًا كان إنه وقال بغداد، إىل قدومه «الكامل» يف األثري ابن ذكر 8

صورته. عىل الكيزان لعمل يتعرض لم ولكنه السمن، كثري كان أنه وذكر الخليفة، لخدمة بغداد وقدم
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املائية الرشيد ساعة

إىل الصنعة متقنة مائية ساعة فرنسا ملك رشملان إىل الرشيد العبايسهارون الخليفة أهدى
النحاس أي — الصفر من صغرية كرات ولها ساعة، عرشة اثنتي إىل الوقت تقسم الغاية،
وذكر فرِين. تحتها ُوِضع قد صنج عىل الساعة تلك بعدد منها سقط ساعة انتهت كلما —
ملا وأنها كرة، عرشة اثنتي من يخرجون الكرات تلك بعدد فرسان فيها كان أنه بعضهم

عظيم. إعجاب موقع عندهم لها وكان أمرها الفرنسيس أكرب فرنسا إىل وصلت
أحد أن للقزويني، البالد» «وآثار لياقوت، البلدان» «معجم من مالطة عىل الكالم ويف
فقال بالصنج، النهار أوقات منها تُعَرف صورة يحيى القائد لصاحبها صنع املهندسني

بقوله: املرصاع هذا آخر وأجاز الصنج» ترمي «جارية الشعراء: أحد فيها

ت��ب��ت��ه��ج ال��ن��ف��وس ب��ه��ا … … …
ع��رج ق��د ال��س��م��اء إل��ى أح��ك��م��ه��ا م��ن ك��أن
وال��دََّرج ال��ب��روج س��رِّ ع��ن األف��الك ف��ط��ال��ع

وعنرب كافور من جواٍر

له «كان الفاطميني وزير الجيوش أمري بن األفضل أن ميرس البن مرص» «أخبار يف
كافور، من بيض منهن أربع متقابالت: جواٍر ثماني صور فيه للرشب، فيه يجلس مجلس
أحسن وبأيديهن الحيل، وأثمن الثياب أفخر عليهن املجلس، يف قياٍم عنرب، من سود وأربع

قائمات!» استوين املجلس باب من دخل فإذا الجواهر،
ُوِطئت فإذا بالجواري، متصلة أسالك وتحتها متحركة، كانت العتبة أن والظاهر
املجلس. صدر إىل الرجل يصل ريثما هنيهة، منكسة وأبقتها مدبرة بحيلة رءوسهن جذبت

وقراطيس جريد من امرأة

المرأة تمثاًال أهلها عمل مرص9 إلحراق سببًا وكان الفاطمي، هللا بأمر الحاكم ظلم زاد ملا
املرأة يد يف وضعوا أن بعد الحاكم، طريق يف ونصبوه وإزار، بخفٍّ وقراطيس جريد من

اتصلت فلما عنها، مفصولة وكانت القاهرة، بناء بعد بذلك تسميتها كثرت «الفسطاط»، بمرص املراد 9
السخاوي عرب كما اآلن، العامة تسميها كما العتيقة»، «مرص ب عنها عربوا أقسامها من قسًما وصارت بها

الالمع». «الضوء يف عنها
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الطرق، يف الخروج من النساء منع قد كان ألنه غضب الحاكم رآها فلما ظالمة، كأنها ُرْقَعة
من فوجدوها تؤخذ أن باملرأة فأمر السب، من استعظمه ما فيها فإذا منها الورقة وأخذ
فأحرقوا املدينة، بإحراق عبيده وأمر غضبه فاشتد مرص، أهل عمل من أنها وعلم جريد،

نصفها. ونهبوا ثلثها
وقعت أنه وسريته، هللا بأمر الحاكم قتل عىل كالمه يف «الكامل»، يف األثري ابن ذكر

عبارته: ونص العزيز، أبيه مدة يف لها مشابهة قصة

يهوديٍّا بالشام واستناب كتابته، النرصاني نسطورس بن عيىس وىل إنه قيل
مرص أهل فعمد املسلمني، وآذوا واليهود، النصارى بهما فاعتز منشا، اسمه
«بالذي فيها: وكتبوا قراطيس، من عملوها صورة يد يف جعلوها قصة وكتبوا
إالَّ بك املسلمني وأذلَّ نسطورس، بن بعيىس والنصارى بمنشا، اليهود أعزَّ
ا فلمَّ بيدها، والرقعة العزيز طريق عىل الصورة تلك وأقعدوا ظالمتي!» كشفت
أريد ما علم قراطيس من الصورة ورأى فيها ما قرأ فلما بأخذها، أمر رآها
شيئًا اليهودي ومن دينار، ألف ثالثمئة عيىس من وأخذ عليهما فقبض بذلك،

كثريًا.

الحلوى من تماثيل

تماثيل، هيئة عىل األسمطة يف الحلوى عمل من اإلكثار مرص يف الفاطميني عادة من كان
أشكال عىل واتخاذها واألعياد املواسم ملناسبة نامه» «سفر رحلته يف خرسو نارص ذكر
٤٤٠ه، سنة بمرص الفطر عيد سماط به املقام اإليوان دخول إىل ل توصَّ ملا أنه شتى،

وثمارها. وأوراقها بأغصانها األترجِّ شجر تشبه السكر من شجرة تمثال عليه شاهد
، للمسبِّحيِّ الكبري» «التاريخ عن نقًال الفطر، عيد سماط ذكر يف املقريزي» «خطط ويف
يانس حمل — وثالثمئة ثمانني سنة رمضان شهر يعني — منه يوم آخر ويف نصه: ما
تماثيل فيها وأطباًقا والتماثيل السكر وقصور السماط السفىل، الرشطة صاحب الصقلبي،

السكر. وتماثيل القصور املحتسب سعد بن عيل أيًضا وحمل حلوى،
اثنني سنة املتوىف الروذباريِّ عيل أبي ترجمة يف للسبكي الشافعية» «طبقات ويف
السكر من أحماًال مرة اشرتى أنه الصوفية، أئمة من وكان وثالثمئة، وعرشين ثالث أو
ومحاريب رشفات عليه جداًرا السكر من له فعملوا الحلوى صناع من جماعة ودعا األبيض،

وانتهبوها. وكرسوها فهدموها الصوفية دعا ثم سكر، من كلها ونقشوها أعمدة، عىل

40



العرب عند والصور التماثيل

أنواع منها فتُصنع الحلوى «وأما مكَّة: أسواق وصف يف رحلته يف جبري ابن وقال
الفواكه جميع حكايات بها يصنعون شتى، صفات عىل املعقود والسكر العسل من غريبة
بني أسمطة منها تتصل ورمضان، وشعبان رجب الثالثة األشهر ويف واليابسة. الرطبة
منها صوِّرت قد بسواها، وال بمرص ال منها منظًرا أكمل أحد يشاهد ولم واملروة، الصفا
أنواعها بسائر دت ونُضِّ العرائس، كأنها ات منصَّ يف وُجِليت وفاكهية، إنسانية تصاوير
والدينار.» الدرهم وتستنزل األبصار فتقيِّد ُحسنًا، األزاهر كأنها فتلوح امللونة، دة املنضَّ

عسل يف يسبح سمك

عسل: لجة يف تسبح ولوز سكر من سمك تماثيل بعضهم إليه أهدى وقد املتنبي، وقال

وب��ال��رُّس��ِل ق��اس��م أب��ا إي��ًه��ا ب��ه ب��ع��ث��ت ب��م��ا وس��ه��ًال أه��ًال
رُج��ل ف��ي ال��ع��ب��اد رأي��ت إالَّ م��ه��دي��ه��ا رأي��ت م��ا ه��دي��ٌة
ال��ع��س��ل م��ن ِب��ْرك��ٍة ف��ي ي��ل��ع��ب س��م��ك أق��ل��ه��ا ف��ي م��ا أق��لُّ

حالوة من فيل تماثيل

الحلوى: من فيل تمثال يف — النوريِّ غالم بابن املعروف — املعمار إبراهيم وقال

ُط��الوة ول��ه ح��الوًة ـ��ر ال��ك��ب��ي��ـ ال��ف��ي��ل روا ص��وَّ ق��د
ح��الوة؟! ع��ن��ده��م ال��ف��ي��ل م��ع��ش��ٍر ف��ي ق��ول��ك��م م��ا

العسل من «املشاش»: حلوى

الخليفة: مشاش يف للمأموني «اليتيمة» يف الثعالبي وأنشد

ب��دورا اإلن��اء ف��ي م��ن��ه ف��ك��ون��ت ل��ح��ق��ت��ه ح��ت��ى ال��ك��أس ح��ب��اب ج��م��ع��َت
ن��ث��ي��را م��ن��ه ن��ظ��م��ت ال��ذي رأي��َت ��ه ل��ك��فِّ ل��م��ًس��ا ال��ك��أس ل��م��َس��تْ��ه ف��إن

العسل. من تُْعَقد حلوى عىل يُطَلق فاريس، لفظ أوله، بفتح «املشاش»، وأصل
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لعمل مادة يُجعل الحلوى، من نوع أنَّه املوائد» تنويع يف الفوائد «كنز كتاب يف ورأيت
ب ويُْرضَ النار، عىل يُْعَقد — السكر من نوع — ب جالَّ أنه ذكره ما وخالصة التماثيل،
«وهذا قال: باألصباغ، ن يَُلوَّ ثم ساعة، ويُْرتَك رخامة عىل فيُْقَلب يفور، حتى باملهراس

املختلفة.» التماثيل جميع منه تُْعَمل الذي

املاء يرمي أسد القصور: تماثيل

املاء، يرمي الذي األسد فاختنق صهريج عىل رشب وقد الوقيش، جعفر أبو الوزير قال
فجرى: أبخر رجل فيه ونفخ

س��ل��س��ل��ة ل��ه ال��م��اء م��ن ِص��ي��غ��ْت ل��ه م��ث��ل ال ال��ش��ك��ل ب��دي��ع ل��ي��ٌث
ق��بَّ��ل��ه ال��ذي ع��اف ك��أنَّ��ه ج��ن��ب��ه ع��ل��ى ب��ال��م��اء ي��ق��ذف

األبخر الرجل تقبيل من األسد اشمئزاز فجعل الوصف، يف الوزير أبدع لقد ولعمري
بيشء اختناقه ولوال عنه، وجهه فيلوي اليشء املرء يعاف كما جنبه، عىل باملاء لرميه علة

املونق. التعليق هذا بمثل الشكل هذا وصف للوزير تهيأ ما املاء، مع فيه يف دخل
أصحابه، بعض مع متنزه إىل باألندلس الزجلية الصناعة شيخ قزمان ابن وخرج
الحجر، من صفائح عىل املاء يصبُّ رخام من أسد تمثال وأمامهم عريش، تحت فجلسوا

الكلم: أواخر بتسكني أي — الزجل يف — امللحونة طريقتهم عىل فقال

رواق �ال10 �ح� ب� دكَّ��ان ع��ل��ى ق��ام ق��د وع��ري��ش
س��اق غ��ل��ظ م��ن ث��ع��ب��ان اب��ت��ل��ع ق��د وأس��د
�واق �ف� ال� �ه ب� إن��س��ان ب��ح��ال ف��م��و وف��ت��ح
ال��ص��ي��اح وأل��ق��ى ال��ص��ف��اح ع��ل��ى ث��مَّ م��ن وان��ط��ل��ق

غرناطة، بزاوية جنة يف سعيد، بن جعفر أبي مع نزار بن الحسن أبو يوًما ورشب
صورة به تتحرك ماء أنبوب وعليه والليمون، النارنج شجر به أحدق قد ماء صهريج وفيها

الصدر. من الريح شخوص وهو الفواق، به إنسان مثل أي إنسان، بحال قوله: وكذلك الرواق، مثل يريد 10
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جعفر أبو فقال خباء، صورة عىل املاء يجعل رخام أيًضا وبه بسيوف، راقصة جارية
الراقصة: يصف

ُم��ْص��َل��ُت ال��م��اء م��ن س��ي��ف ي��ح��رك��ه��ا أن دون ت��ح��رَُّك ل��ي��س��ت وراق��ص��ة
يُ��ب��َه��ُت ه��و وال تَ��ْع��يَ��ا ف��ال ع��ل��ي��ه ص��وارًم��ا ف��تُ��ن��ض��ي ك��رًه��ا ب��ه��ا ي��دور
��ت تَ��َل��فَّ ال��ري��اض ف��ي وج��ه ك��ل إل��ى أن��ه��ا خ��ل��ت س��رع��ًة دارت ه��ي إذا

املاء: خباء يف نزار ابن وقال

رذاذه��ا ال��ري��اح ه��بُّ ف��ن��ازع��ه��ا م��اءه��ا ت��رس��ل ال��م��اء خ��ب��اء رأي��ت
ِق��ب��اءه��ا ��ْت وض��مَّ ح��لَّ��ْت ك��راق��ص��ة ت��ارًة وت��ع��ص��ي��ه ط��وًرا ت��ط��اوع��ه
ح��ي��اءه��ا ت��ب��دي ال��ع��ل��ي��اء م��ن ل��دي��ه ت��زل ف��ل��م األن��ام خ��ي��ر ق��اب��َل��ْت وق��د

بدمشق الدين سيف حمام يف مملكة

الحلبي مسعود بن عمر يقول وفيه بدمشق، الدين سيف حمام املصورة الحمامات ومن
قصيدة: من «املحار»11 ب الشهري

ي��ن��ط��ُق ت��ح��س��ب��ه الح��ظ��ت��ه إذا ش��خ��ص ك��لَّ ف��ي��ه��ا وخ��طَّ
ت��ورق أن��ه��ا ل��و ول��ي��ن��ه��ا ل��ون��ه��ا ف��ي األش��ج��ار وم��ثَّ��ل
ت��زع��ق أو ت��ن��ط��ق ب��وده��ا أغ��ص��ان��ه��ا ف��وق م��ن أط��ي��اره��ا
ي��ح��دق ح��ول��ه م��ن وج��ي��ش��ه وس��ل��ط��ان��ه ال��م��ل��ك وه��ي��ئ��ة
ي��ع��ل��ق وب��ه ب��ق��وس وذا ع��ب��س��ة ول��ه ب��س��ي��ف ه��ذا

الحمام يف التصاوير حكم

بن أحمد الدين لشهاب بالحمام» يتعلق ما عىل الكالم يف التمام «حدائق كتاب يف ووقفت
فصل عىل عرش؛ الثاني القرن علماء من الكوكباني، الخيمي أحمد بن الحسن بن محمد

باإلسكندرية. البلدية بالخزانة ديوانه 11
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كثري كان بل بينهم، املستغرب بالنادر يكن لم الحمامات جدران تصوير أن عىل يدل
فيه: ما ونص أيًضا، املؤلف رأي وهو العلماء، من فريق بإنكاره لهج حتى الشيوع،

فيه تُخَلع الذي مخلعه أي — الحمام َمْسَلخ يكون أن وينبغي الحكماء: قال
التصاوير فيه تكون وأن الفضاء، واسع الصنعة، لطيف — األبدان عن الثياب
من والعجائب الحسنة واألشكال واألزهار كاألشجار األنيقة اللطيفة الصور من
الحمام حلل وقد االتكاء عند فيها بالنظر الراحة تحصيل ألجل ونحوها؛ األسلحة
واقع التحليل ألن الثالث للقوى موافًقا كان كذلك كان إذا املسلخ ألن القوى،
والثمار للحيوانية، واألسلحة للنفسية، ونحوها فاألشجار ذُكر؛ مما فيه بما فيها
إذا خصوًصا لبس، بال محلل القوى من آخذ الحمام أن يف شك فال للطبيعية.
الحكماء. قال هكذا ، مقوٍّ منعٌش املذكورة األشياء يف والنظر فيه، املقام طال
جدران يف املمثلة الحيوانات صور الحسنة باألشكال أرادوا لو إنهم أقوله والذي
قال الورع، وأهل العلماء عند إزالتها تجب التي املنكرات من فذلك الحمام،
فينبغي صورة فيه ورأى الحمام دخل إذا اإلنسان إن حنبل: بن أحمد اإلمام

خرج. يقدر لم فإن يحكها أن

ذكر عند الدين»، علوم «إحياء كتاب يف — عنه هللا ريض — الغزايل اإلمام وقال
نصه: ما الحمام، منكرات

كل عىل إزالته تجب منكر فذلك الحمام، داخل أو الحمام باب عىل الصور منها
يجوز فال يده إليه تصل ال مرتفًعا املوضع كان فإن عليها، قدر إن يدخله من
جائزة، غري املنكر مشاهدة فإن آخر حمام إىل فليعدل لرضورة، إال الدخول له
األشجار تصوير من يمنع وال صورتها. به ويبطل وجهها يشوه أن ويكفيه

الحيوان. صورة سوى النقوش وسائر

ذكر عند «التصفية»، كتاب يف — عنه هللا ريض — حمزة بن يحيى اإلمام وقال
لفظه: ما الحمام، منكرات من صور الخمس

الحمامات جدر عىل التي الحيوانات صور من يحصل ما األوىل: الصورة
تغيريها يف ويكفي تغيريه، يجب حاله هذا ما فإن والخارجة، الداخلة وبيوتها
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من يُمنَع وال صورتها، تبطل بحيث وجوهها وتشويه وفصلها رءوسها قلع
يعدل فإنه تغيريها يمكن لم فإن مباحة، فإنها النقوش وسائر األشجار صور

جائزة. غري املنكر مشاهدة فإن آخر حمام إىل

الفاطمية الجواهر خزانة

أرجل عىل قائمة كانت الفاطمية والطيب والطرائف الجواهر خزانة أن املقريزي ذكر
اثنني تبلغ كثرية، فيها العنرب من املصنوعة التماثيل وكانت والسباع، الوحوش تصور
من لطاووس تمثال ومنها ُمنٍّا، عرش اثنا وزنه منها تمثال أقل قطعة، ألف وعرشين
املجرى امليناء من وريشه األحمر، الياقوت من وعيناه الجوهر، بنفيس ع املرصَّ الذهب
متخذ مفروق، كبري عرف ذو الذهب من ديك ومنها الطواويس، ريش ألوان عىل بالذهب
بطن ذو الجوهر بنفيس مرصع وغزال يَكة، الدِّ أعراف من يكون ما كأكرب الياقوت من
واملتخذ املذهبة، الفضة من املصنوع البستان تمثال ذكر كما الرائع، بالدر منظوم أبيض

وغريه. العنرب من شجره وثمر ، النَّدِّ من طينه

والدَُّمى األصنام

كانت فإذا األنصاب، فهي تُْعبَد حجارة من كان ما فقالوا: األصنام، تعريف يف اختلفوا وقد
صورة عىل فضة أو ذهب أو خشب من املعمول وقيل: واألوثان. األصنام فهي تماثيل
من كان ملا إال وثن يقال ال وقيل: وثن. فهو حجارة من كان وإذا صنم، فهو اإلنسان
من معمولة جثة له ما كل أو الصغري، الصنم الوثن وقيل: ونحوه، كالنحاس صخرة غري
والصنم فتُْعبَد، وتُنَْصب تُْعَمل اآلدمي، كصورة الحجارة أو الخشب من أو األرض، جواهر

ذلك. غري وقيل جثة. بال الصورة
من شة املنقَّ أو الرخام من الصورة وقيل: الصنم. إنها ْميَة الدُّ تعريف يف وقالوا
بها؛ النساء بتشبيه العرب لهجت وقد تقييد. غري من صورة كل بل وقيل: ونحوه. العاج
عن نقًال «الحماسة»، عىل التربيزي رشح ويف تحسينها. يف ويُبَاَلغ صنعها يف يُتَنَوَّق ألنها
عن أُخذت فكأنها بالحمرة، ر تصوَّ األمر أول يف كانت ألنها ذلك لها قيل أنها العالء، أبي

الصمغ. من الدمية أو الخشب من التمثال كأمري: البعيم وقالوا: الدم.
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أنه — بصنعاء للعبادة بيت وهو — «القليس» ذكر يف للسهييل، األُنف» «الروض ويف
امرأة تمثال واآلخر ذراًعا، ستون طوله رجل تمثال أحدهما خشب؛ من صنمان به كان

يصيبهم. ما كل إليهما ينسبون وكانوا امرأته، أنَّها زعموا

طيئ حاتم قرب عىل تماثيل

أربع يمينه عن كان طيئ حاتم قرب أن له محصَّ ما للمسعودي الذهب» «مروج ويف
قربه عىل ومحتجرات منشور، شعر صواحب كلهن أربع، يساره وعن حجارة، من جواٍر
قربه عىل الجن مثَّلتهنَّ وجوههن، وجمال أجسامهنَّ بياض مثل يُر لم عليه، كالنائحات
الجن أصوات ارتفعت العيون هدأت فإذا وصفنا، كما بالنهار فهنَّ ذلك، قبل يكنَّ ولم
دنا فإذا بهن، فيفتتن فرياهن املارُّ مرَّ وربما سكتت، الفجر طلع فإذا عليه، بالنياحة

أحجاًرا. وجدهنَّ منهنَّ
إذا كانت فقد تزعم، العرب كانت ما عىل مبنية للجن التماثيل هذه عمل نسبته قلنا:

يقول: حيث العالء أبا هللا ورحم للجن، نسبته عمله هالها أو مستحسنًا شيئًا رأت

ال��ج��ن ص��ن��ع��ة م��ن ع��دُّوه ح��س��نً��ا رأوا ك��ل��م��ا ال��ف��ص��اح��ة أرب��اب ك��ان وق��د

الراقص التمثال

عىل تدور طويل، شعر لها جارية تمثال صناعيَّة، بحيلة املقرونة التماثيل بديع ومن
ثم رشب، إنسان حذاء وقفت فإذا ريحان، طاقة يدها ويف مرفوعة، رجليها وإحدى لولب،

مرتجًال: فقال ار، عمَّ بن بدر مجلس يف املتنبي رآها فتدور، ينقرها

أم��ره��ا ن��اف��ذ ُم��ح��كَّ��م��ة ش��ط��ره��ا ش��ع��ره��ا وج��اري��ة
ش��ب��ره��ا ُم��ك��َرًه��ا ��ن��ه��ا ت��ض��مَّ ط��اق��ة ي��ده��ا ع��ل��ى ت��دوُر
ُع��ذُْره��ا ب��ن��ا ف��ع��ل��تْ��ه ب��م��ا ج��ه��ل��ه��ا ف��ف��ي أس��ك��رتْ��ن��ا ف��إن
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فيها: أيًضا وقال

ت��ب��اري��ح ح��ب��ه��ا م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي روح ل��ج��س��م��ه��ا م��ا ج��اري��ة
ري��ح ط��ي��ب��ه��ا م��ن ط��ي��ب ل��ك��ل ب��ه��ا ت��ش��ي��ر ط��اق��ة ي��ده��ا ف��ي
م��س��ف��وح ال��خ��د ف��ي ع��ي��ن��ي ودم��ع إش��ارت��ه��ا ع��ن ال��ك��أس س��أش��رب

بدر: حذاء فوقفت ودارت رشب وقد أيًضا، وقال

ال��ع��رب س��ي��د واب��ن س��ي��دن��ا األدب وم��ع��دن ال��م��ع��ال��ي ذا ي��ا
يُ��ج��ب ل��م س��واك س��أْل��ن��ا ول��و م��ع��ج��زة ب��ك��ل ع��ل��ي��م أن��ت
ال��ت��ع��ب؟! م��ن رج��ل��ه��ا رف��ع��ْت أم راق��ص��ًة ق��اب��ل��ت��ك أه��ذه

فيها: أيًضا وقال

ُم��َض��ر ب��ه ف��خ��ًرا ُك��ِس��يَ��ْت ل��ف��اخ��ٌر دول��ت��ه ال��ل��ه أدام األم��ي��ر إن
ب��ش��ُر وال ج��نٌّ وال��ده��ا ك��ان م��ا خ��ش��ب ت��ح��ت��ه��ا م��ن ج��اري��ة ��رب ال��شِّ ف��ي
ت��ذر وم��ا ت��أت��ي م��ا ت��ع��ق��ل ول��ي��س م��ه��اب��ت��ه م��ن ِرج��ل َف��رد ع��ل��ى ق��ام��ت

دورانها: يف سقطت وقد وقال

أل��م��ا ُدواره��ا م��ن اش��ت��ك��ْت وال ق��دًم��ا ُم��ش��ي��ن��ة ف��ي ن��ق��ل��ْت م��ا
ع��زم��ا وم��ا أف��ع��ال��ه��ا ي��ف��ع��ل رؤي��ت��ه��ا ق��ب��ل م��ن ش��خ��ًص��ا أَر ل��م
ُم��ب��ت��س��م��ا رأت��ك أن أْط��َربَ��ه��ا ت��واق��ع��ه��ا ع��ل��ى ت��لُ��ْم��ه��ا ف��ال

فقال: تُرفع، بأن بدر وأمر

ل��ل��ع��ن��اِق ت��ص��ل��ح ل��ي��س أْن س��وى ف��ي��ه��ا ع��ي��ب ال غ��دائ��ر وذاِت
اش��ت��ي��اق غ��ي��ر ف��ع��ن زارْت وإن اج��ت��ن��اٍب غ��ي��ر ف��ع��ن ُه��ِج��رْت إذا
ال��ف��راق ل��ح��ادث��ة ت��أل��م ول��م ف��ف��ارق��تْ��ن��ا تُ��َش��ال ب��أن أم��رَت
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لم ولكنه بمثله، وهجاها كثري بشعر وصفها أنَّه املتنبي ديوان نسخ بعض ويف
يحفظ.

ويف الربكة، إىل منها فيُصبُّ عليها، املاء ويسلطون الِربَك يف التماثيل يقيمون وكانوا
من التمثال وكان «املحار»، ب املعروف الحلبي مسعود بن عمر يقول التماثيل هذه أحد

أعضائه: من املاء يخرج شخص صورة عىل نحاس

األي��م��ِن ب��س��اع��ِده م��ش��ي��ٌر ق��ائ��ٌم س��اق��ه ع��ل��ى وش��خ��ٍص
م��ع��دن م��ن ص��ي��غ ب��دن ع��ل��ى م��ن��ظ��ًرا ح��س��ن��ْت ص��ورٌة ل��ه
األَْل��َك��ن خ��رُس ب��ه ول��ك��ْن س��ه ُج��الَّ ي��ح��دِّث ي��ك��اد
األع��ي��ن أدم��ع ف��ت��س��ب��ق��ه س��ره ص��دره م��ن بَ��ثَّ إذا
م��وط��ن إل��ى ش��وًق��ا يَ��ْص��ُب ول��م ن��ازح ع��ل��ى ح��زنً��ا ي��ب��ِك ول��م
ي��ح��زن ول��م ب��ح��ال يُ��َس��رَّ ل��م وال��ب��رد ال��ح��ر ع��ل��ى ص��ب��وٌر

الحيوان أشكال من السفن جآجئ به يصورون كانوا ما التماثيل بهذه يلحق ومما
بصورة الخمس حرَّاقاته12 بتصويره الرشيد بن األمني فعل كما وغريها، الطري وجوارح
نواس: أبو يقول وفيها عظيًما. ماًال عليها وإنفاقه والفرس، والحية والعقاب والدلفني األسد

ال��م��ح��راِب13 ل��ص��اح��ب ��ر تُ��َس��خَّ ل��م م��ط��اي��ا ل��ألم��ي��ن ال��ل��ه ��ر س��خَّ
غ��اب ل��ي��ث راك��بً��ا ال��م��اء ف��ي س��ار ب��رٍّا س��رن رك��اب��ه م��ا ف��إذا
األن��ي��اب ك��ال��ح ��دق ال��شِّ أَْه��َرَت ي��ع��دو ذراع��ي��ه ب��اس��ًط��ا أس��ًدا
ال��رك��اب ف��ي ِرج��ل��ه غ��م��ز وال ط ال��س��و وال ب��ال��ل��ج��ام ي��ع��ان��ي��ه ال
ال��س��ح��اب م��رَّ ي��م��رُّ ل��ي��ٍث رة ص��و ع��ل��ى رأوك إذا ال��ن��اس ع��ج��ب

يُرَمى نريان مرامي فيها بالبرصة، السفن من نوع عىل تُْطَلق كانت الراء: وتشديد األول بفتح الحراقة، 12
الشعراء وأقوال املؤرخني عبارات من ويؤخذ اللغة. كتب يف ما عىل املر الخفيفة السفينة وعىل العدو، بها
يف يسمى بما شبيهة فهي العظماء، يركبها التي واملرافق الُحَجر ذات السفن عىل ذلك بعد أطلقت أنها

«اليخت». ب نسميه ما عىل أيًضا إطالقها ويصح «الذهبية»، ب مرص
السالم! عليه سليمان، املحراب: صاحب 13
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ال��ع��ق��اب ف��وق أب��ص��روك ل��و ك��ي��ف ع��ل��ي��ه س��رَت رأْوك إذا س��بَّ��ح��وا
ال��ع��ب��اب ب��ع��د ال��ُع��ب��اب ت��ش��قُّ ـ��ن وج��ن��اح��ي��ـ وِم��نْ��َس��ر زوٍر ذات
وذه��اب ب��ج��ي��ئ��ٍة ـ��ت��ع��ج��ل��وه��ا اس��ـ م��ا إذا ال��س��م��اء ف��ي ال��ط��ي��ر ت��س��ب��ق

أخرى: من وقال

��ج��ا14 َل��جَّ ق��د ل��ل��م��اء م��ق��ت��ح��ًم��ا ال��دج��ى ب��در ال��دل��ف��ي��ن رك��ب ق��د
ع��رَّج��ا وإن س��ار إن أح��س��ن م��رك��بً��ا م��ث��ل��ه ع��ي��ن��ي ت��َر ل��م
ه��م��ل��ج��ا15 أو ال��م��اء ف��وق أع��ن��َق م��ج��اذي��ُف��ه اس��ت��ح��ثَّ��ت��ه إذا

رجز: من وقال

ال��ع��ي��ون ت��ره ل��م م��ا أع��ط��ي األم��ي��ُن أُْع��ط��َي م��ا ت��رى أال
وال��دل��ف��ي��ن وال��ع��ق��اب ال��ل��ي��ث ال��ظ��ن��ون ت��ب��ل��غ��ه ت��ك��ن ول��م

املغرب يف التماثيل

الحضارة موطن األندلس، عىل معي لترشف بيدك وأخذت وتماثيله، املرشق تركنا فإذا
خرب من استنتجنا بل بدًعا، واستجلينا عجبًا، لرأينا واالخرتاع؛ التفنن ومعهد العربية
من منها االستكثار عىل وأحرص بها، مغاالة أشد كانوا أنهم وجنانهم قصورهم يف القوم
من أقيم وما بالزهراء، وغريه الرخام تماثيل من النارص أقامه ما وحسبنا املرشق، أهل

الدهر. تُعاِرك اليوم إىل الباقية غرناطة حمراء يف التماثيل
«الزهراء»: قصور عىل كالمه يف الطيب»، «نفح يف ريُّ املقَّ قال

من وقيل: الشام، من النارص الرحمن لعبد جلب البوناني أحمد إن
له تُقدَّر ال اإلنسان، بتماثيل منقوًشا أخرض، صغريًا حوًضا القسطنطينية،
الرشقي املجلس يف املنام بيت يف النارص فنصبه وجماله، غرابته لفرط قيمة

املاء. معظم أي اللجة، خاض ج: لجَّ 14
«الرهوان». ب اآلن نسميه ما هو الرباذين من والهمالج رسعة، يف الدابة سري حسن الَهْمَلَجة: 15
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األحمر، الذهب من تمثاًال عرش اثني عليه وجعل باملؤنس، املعروف بالزهراء
صورة وهي بقرطبة، الصناعة بدار ُعِمل ا ممَّ الغايل النفيس بالدر عة مرصَّ
ويف وفيل، وعقاب ثعبان يقابله وفيما تمساح، جانبه إىل غزال جانبه إىل أسد
ذلك وكل ونرس،16 وحدأة وديك ودجاجة وطاووس وشاهني حمامة امَلْجنَبتني

أفواهها. من املاء ويخرج النفيس، بالجوهر مرصع ذهب من

امللوك آثار أعظم من

آخر: موضع يف وقال

أجراها، التي الصنعة الغريبة القناة بنيان للنارص كمل السنة هذه صدر ويف
يف قرطبة. غربي الناعورة قرص إىل قرطبة جبل من العذب املاء فيها وجرى
وصنعة عجيب بتدبري ماؤها يجري املعقودة الحنايا وعىل املهندسة املناهر
شديد الصنعة، بديع الصورة، عظيم أسد عليها عظيمة بركة إىل محكمة،
بذهب مطيلٌّ الدهر، غابر يف امللوك ر صوَّ فيما منه أبهى يُشاَهد لم الروعة،
األسد هذا َعُجز إىل املاء هذا يجوز شديد، وميض لهما جوهرتان وعيناه إبريز،
وثجاجة منظره، وروعة بحسنه الناظر فيبهر فيه، من الربكة تلك يف فيمجه
ساحاته ويستفيضعىل سعتها، القرصعىل هذا جنان مجاجه من فتُسقى صبِّه،
والتمثال وبركتها القناة هذه فكانت منه! فضل بما األعظم النهر ويمد وجنباته،

امللوك. آثار أعظم من فيها يصب الذي

بركة شاطئ عىل فضة من فيل

فيه يقول الذي وهو املاء، يقذف بركة شاطئ عىل فضة من فيل املعتمد قرص يف وكان
قصيدة: من وهبون بن الجليل عبد

م��الال ي��ش��ك��و ال األف��ي��ال م��ن ب��دٌْع ال��نَّ��ص��ل م��ث��ل ف��ي��ه وي��ف��ِرُغ
ه��زاال ي��خ��ش��ى ق��لَّ��م��ا ت��راه ص��ل��ًدا ف��ج��اء ال��لُّ��َج��يْ��ن رط��ب رع��ى

أوًال. ذكر كما عرش اثنا ال تمثاًال، عرش ثالثة عده الذي 16
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بركة: يف املاء ترمي نحاس من غزالة يف هذيل بن يحيى وقال

ع��ن��ان��ه��ا م��لء ال��م��اء ل��ِورد ج��اءت ظ��ب��ي��ة َوْج��َرة َوح��ش م��ن ل��ن��ا ع��نَّ��ْت
ب��م��ك��ان��ه��ا ��ف��ت ف��ت��وقَّ ب��ن��ا ِري��ع��ْت آذان��ه��ا ح��دَّدْت إذ وأظ��ن��ه��ا
ب��ب��ن��ان��ه��ا ت��ح��ي��ة ال��ل��ق��اء ي��وم تُ��ِج��د ل��م إذ رأس��ه��ا ب��ق��رنَ��ْي ح��يَّ��ْت
ل��ح��ن��ان��ه��ا لُ��َج��يْ��ن��ه��ا ق��ض��ي��ب ف��رم��ْت إف��الس��ه��م م��ن ال��نُّ��ْدم��ان ع��ل��ى ح��نَّ��ْت
ب��ل��س��ان��ه��ا! ت��ص��وغ��ه ال��ح��ب��اب ُدرَّ ل��ن��ا أب��دْت غ��زال��ٍة َدرُّ ل��ل��ِه

ندب اإلسبان، مع هدنة إبرام عرش الثاني القرن يف مراكش سالطني أحد أراد وملا
مما فكان ١١٧٩ه، سنة مللكهم سفريًا وبعثه الفايس، غزال بن محمد بن أحمد السيد لذلك
عربية دار والجهاد»؛ املهادنة يف االجتهاد «نتيجة رحلته يف ووصفه «إشبيلية» ب شاهده
السور «وبأعىل ولجنَِّتها: لها وصفه أثناء يف يقول عهده، عىل قائمة تزل لم كانت كبرية
وبهذا املاء، انقطع إذا إال يسكت وال فيه، يزعق بفيه متصل بوق وبيده آدمي، تصويرة

فيها.» من املاء يدفق تصاوير جميعها استوعب صهاريج عدة الروض

بة مذهَّ أشجار عليها بركة

كالدار والتماثيل، الصور من قصورها يف كان وما املغرب، بالد سائر األندلس عىل وِقس
بة مذهَّ أشجار عليها بركة بستانها يف واتخذ ببجاية، الناس17 أعىل بن املنصور بناها التي

أيًضا. باملاء قاذفة مذهبة أُسود اتها حافَّ وعىل املاء، أغصانها ترمي
حمديس: ابن يقول وفيها

زئ��ي��را ف��ي��ه ال��م��اء خ��ري��ر ت��رك��ْت ري��اس��ة ع��ري��ن س��ك��ن��ت وض��راغ��ٍم
ال��بَ��لُّ��ورا أف��واه��ه��ا م��ن وأذاب ج��س��وم��ه��ا ال��نُّ��ض��ار ��ى غ��شَّ ف��ك��أن��م��ا
م��ث��ي��را ه��ن��اك وج��دت ل��و ال��ن��ف��س ف��ي م��ت��ح��رك س��ك��ون��ه��ا ك��أنَّ أُْس��ٌد

الناس»، «أعىل ب تعبريه استصوبوا بربري اسم ولعله «علناس»، بلفظ البلدان» «معجم يف ياقوت أورده 17
وممن بينهم. مشهور هو ما عىل ياقوت فجرى باملغرب، العامة وحرَّفته األصل هو الناس» «أعىل يكون أو

مواضع. عدة يف مكرًرا «الكامل» يف األثري ابن «علناس» بلفظ ذكره
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األشجار: يف يقول أن إىل

م��س��ج��ورا ع��ج��ائ��ب ب��ح��َر ع��ي��ن��اي ن��ح��وه��ا ت��ع��بُ��ر ال��ث��م��رات وب��دي��ع��ة
ت��أث��ي��را ال��نُّ��ه��ى ف��ي ي��ؤثِّ��ر ِس��ح��ر إل��ى ن��زع��ْت ذه��ب��ي��ة ش��ج��ري��ة

املاء إليها يجري بركة فيها يصف أخرى قصيدة من وله وصفها. يف قال ما آخر إىل
وأسود: وزرافات طيور أفواه من شاذروان من

ث��ان م��ن ح��س��ن��ه��ا ف��أُْف��رد ح��ُس��ن��ْت ل��ه��ا َف��نَ��ن ع��ل��ى ب��ط��ائ��رٍة ��ت ُخ��صَّ
وب��ي��ان م��ن��ط��ق م��ن وف��ص��اح��ًة ب��الغ��ة ال��خ��اش��ع��ات ال��ط��ي��ور ق��سُّ
ال��َه��َم��َالن دائ��م م��اء ب��خ��ري��ر ت��ك��ل��م��ْت ال��ك��الُم ل��ه��ا أت��ي��ح ف��إذا

يقول: أن إىل

ال��طَّ��ي��ران ف��ي ال��ج��ْرَي ي��ري��ك م��اء أن��ب��وب��ه��ا ف��ي ال��ج��وف ف��ي وزراف��ٍة
وُج��م��ان لُ��ْؤلُ��ؤ م��ن ُم��ْس��تَ��نْ��ب��ٍط ِب��بُ��نْ��ُدق ال��س��م��اء ت��رم��ي وك��أن��م��ا
ال��س��ل��ط��ان ل��ع��زَّة ت��ذلُّ أُْس��ٌد ��ات��ه��ا ح��افَّ ع��ل��ى ق��ام��ْت ب��رك��ة ف��ي

املقدار. بهذا منها نكتفي طويلة، وهي

بالشام تدمر يف جاريتني تمثال

جملة من كان أنه الشام، يف تدمر آثار عىل كالمه يف البلدان»، «معجم يف ياقوت وروى
صاحب التيمي، ثعلبة بن أوس بهما فمر حجارة، من جاريتني صورة بها التي التصاوير

وقال: فاستحسنهما بالبرصة، أوس قرص

ال��ق��ي��ام؟! ط��ول ت��س��أم��ا ��ا أل��مَّ خ��بِّ��ران��ي ت��دم��ر أه��ل ف��ت��اتَ��ى
ال��رخ��ام م��ن أص��م ج��ب��ل ع��ل��ى ال��ح��ش��اي��ا غ��ي��ر ع��ل��ى ق��ي��ام��ك��م��ا
ع��ام! ب��ع��د وع��ام ل��ع��ص��رك��م��ا ال��ل��ي��ال��ي ع��دد م��ن م��ر ق��د ف��ك��م
س��م��ام اب��ن��ي ف��روع م��ن ألب��ق��ى ال��ل��ي��ال��ي َم��رِّ ع��ل��ى وإن��ك��م��ا
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فلما الشام، إىل ُدَلف أبي مع دخلت قال: أبيه عن رسح أبي بن الحسن عن ويُروى
شعره وأنشدته ثعلبة، بن أوس بخرب أخربته هناك، صورتني عىل ووقف تدمر دخلنا

أنشدني: ثم قليًال فأطرق فيهما،

��اق! ال��ع��شَّ وج��م��اع��َة ال��ِح��َج��ى أه��ل راع��تَ��ا ق��د ب��ت��دم��ر ص��ورت��ان م��ا
وع��ن��اق18 أل��ف��ٍة م��ن ي��س��أم��ا ل��م وَم��رِّه ال��زم��ان ط��ول ع��ل��ى َغ��بَ��را
ف��راق ب��س��ه��م م��ن��ه ش��خ��َص��يْ��ه��م��ا ن��ك��ب��ات��ه ع��ل��ى ال��ده��ُر ف��ل��ي��رم��ي��نَّ
واإلش��راق اإلظ��الم وت��ع��اق��ب ب��ك��رِّه ال��زم��ان ول��يُ��ب��ل��ي��نَّ��ه��م��ا
ق ال��خ��الَّ ال��واح��د اإلل��ه غ��ي��ر واح��ًدا ال أن ال��ع��ل��م��اء ي��ع��ل��م ك��ي

يذكرهما: الحاجب بن محمد وقال

غ��رام ي��ش��ب��ه��ه ل��ي��س غ��رام ب��ق��ل��ب��ي ه��م��ا ص��ورت��اك أت��دم��ُر
ال��ن��ي��ام م��ض��اج��ع��ه��ا أخ��ذْت إذا ن��وم��ي ف��ي��ط��ي��ر ف��ي��ك��م��ا أف��كِّ��ر
ال��ق��ي��ام؟! ط��ال ف��ق��د أق��ام��ه��م��ا ش��يء أي ال��ت��ع��ج��ب م��ن أق��ول
األن��ام؟!19 ي��م��ل��ك��ه ل��ي��س ف��ذل��ك ط��ب��ًع��ا ال��ده��ر ق��ي��ام أُم��لِّ��ك��ت��ا
خ��ص��ام20 ق��اٍض ل��دى ��ُه��م��ا أل��جَّ ق��ام��ا ِق��ْرن��ان م��ًع��ا ك��أن��ه��م��ا
ع��ام ي��ت��ل��وه ع��ام��ه وي��م��ض��ي ي��وم ب��ع��د ي��وًم��ا ال��ده��ر ي��م��ر
ال��ن��ظ��ام زيَّ��ن��ه رِّ ال��دُّ ج��م��ال ج��م��اًال ي��زي��ده��م��ا وم��ك��ث��ه��م��ا
واخ��ت��رام21 اص��ط��الم س��ج��يَّ��ت��ه ده��ر ن��ك��ب��ات ت��ع��روه��م��ا وم��ا

فيهما: العجيل الحسن أبو وقال

ال��ف��ط��ن ال��م��س��ت��غ��رق ال��ص��ان��ع ق ت��ن��وُّ زان��ه��م��ا ت��م��ث��ال��ي��ن ب��ت��دم��ر أرى
ب��ال��ف��ط��ن ال��خ��ل��ق ق��ل��وب ي��س��ت��ع��ط��ف��ان ح��س��ن��ه��م��ا ال��ع��ي��ن ي��روق ال��ل��ت��ان ه��م��ا

و«تسأما». «غربتا» الوجه: كان 18

«أملكنا». األصل: يف 19

«لذي». األصل: يف 20

الغموض. من فيه عما فضًال السياق، يوافق ال وهو دهر»، بكتاب تعددهما «وما األصل: يف 21
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اإلسالم يف التصوير حكم

البخاري: صحيح يف

ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول صاحب طلحة أبي عن خالد، بن زيد عن سعيد، بن بُْرس عن
الصورة. فيه بيتًا تدخل ال املالئكة إن قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن قال:

فقلت صورة، فيه سرتٌ بابه عىل فإذا فُعْدناه، زيد اشتكى ثمَّ بُْرس: قال
األول؟ يوم الصورة عن زيد يخرب ألم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي زوج ميمونة ربيب هللا لعبيد

ثوب؟ يف َرْقًما إال قال: حني تسمعه ألم هللا: عبيد فقال

بن الرحمن عبد أن للهجرة، وثالثني اثنتني سنة حوادث يف األثري، البن «الكامل» ويف
له متخذًا كان أنه والظاهر النون»، «ذو له قيل ولذلك بالنون؛ يسمى سيف له كان ربيعة

بذلك. فسمي زهري، بن مالك كسيف أيًضا سمكة مثال
كبش، رأس تمثال فيه تُْرٌس له كان أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي سالح ذكر يف أيًضا، «الكامل» ويف

لذلك. فكرهه
قال: أنه مسلم عن البخاري» «صحيح من التصاوير باب ويف

سمعت فقال: تماثيل، ته ُصفَّ يف فرأى نمري، بن يسار دار يف مرسوق مع كنا
القيامة يوم عذابًا الناس أشد إن يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعت قال: هللا عبد

املصوِّرون.

من يُْفَهم ما عىل ة، فَّ الصُّ جدران عىل بالدهان املنقوشة الصور أيًضا بالتماثيل هنا واملراد
البخاري». «صحيح رشوح

ريضهللاعنه عيل لإلمام خطبة من

والسالم: الصالة عليه النبي، وصف يف — عنه ريضهللا — عيل لإلمام خطبة ومن

إلحدى — فالنة يا فيقول: التصاوير، فيه فتكون بيته باب عىل السرت ويكون
فأعرض وزخارفها. الدنيا ذكرت إليه نظرت إذا فإني عني؛ غيِّبيه — زوجاته
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عينيه؛ عن زينتها تغيب أن وأحب نفسه، من ذكرها وأمات بقلبه، الدنيا عن
رياًشا. منها يتَّخذ لكيال

كان أنه الزهاد، أحد العلثي، عيل بن أحمد عن األحمد» «املنهج يف العليمي وذكر
صناعته يف ويتنزه الحيطان، بتجصيص يده عمل من ويتقوَّت شيئًا، أحًدا يسأل ال عفيًفا
مع للعمل السلطان دار مرة دخوله بسبب صناعته ترك ثم والصور، النقوش عمل عن
منه، ذلك فاستعظموا كلها، كرسها خال فلما األسفيداج، من صور فيها وكان الصناع،

يعاقبه. ولم بإخراجه فأمر بصالحه وأخربوه السلطان، إىل أمره وانتهى

بالذهب املنسوجة الستور عىل صور

من بها كان أنه الفاطمية، واألمتعة الفرش خزائن عىل الكالم يف خططه، يف املقريزي ذكر
«األلف» تقارب مئني عدَّة وأطوالها؛ ألوانها اختالف عىل بالذهب املنسوجة الحرير الستور
ة ومدَّ اسمه واحد كل صورة عىل مكتوب فيها، واملشهورين وملوكها الدول صور فيها

حاله. ورشح أيامه
ملك رسول ملالقاة املقتدر هيَّأه ما وصف يف للخطيب السالم مدينة تاريخ مقدَّمة ويف
املذهبة الديباج الستور من باهلل املقتدر املؤمنني أمري قصور يف ُعلِّق ما عدد «كان الروم:
والطيور، والسباع، والجمال، والخيل، والِفيلة، بالجامات، رة املصوَّ الجليلة املذهبة بالطرز
واملنقوشة، السواذج، والبهنسية والواسطية، واألرمنيَّة، البََصنَّائيَّة،22 الكبار والستور

سرت!» ألف وثالثني ثمانية املطرَّزة؛ والدبيفيَّة
طيور: صور فيه سرت عىل كتب مما املعري العالء أبو وقال

أب��ي��ض غ��م��ام ف��ي ت��س��تَّ��ر ق��م��ٌر واري��ت��ه م��ن أن ي��ع��ل��م ال��ح��س��ن
��ض ت��ت��ن��فَّ ول��م ت��ب��رح ف��ل��م م��ن��ه ف��ت��ح��يَّ��رت غ��واف��ًال ال��ط��ي��ور غ��ش��ي

ويف البصنية. الستور منها قرية النون، مشددة محركة إنها «القاموس» يف قال «بصنَّى»، إىل نسبة 22

وجميع صغرية، األهواز نواحي من مدينة النون، وتشديد الكرس ثم بالفتح أنها لياقوت البلدان» «معجم
بصنى. عليها ويكتبون البصنية، والستور األنماط وينسجون الصوف، يغزلون ونسائهم رجالهم
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ًرا: مصوَّ سرتًا يصف املتنبي وقال

ي��ظ��ه��را ح��ت��ى ل��خ��ف��ي��ت ك��ن��ت��ه��ا ل��و س��ت��ره ف��ي ص��ورة ف��ي��ه ن��اف��س��ُت
وق��ي��ص��را ال��ح��اج��ب��ي��ن م��ق��ام ك��س��رى ف��وق��ه ال��م��ق��ي��م��ة األي��دي ن��ت��رب ال

والنَّْور الزَّْهر تماثيل

التالهي يف تفننوا بل عادة، منه تُتَّخذ مما التماثيل اتخاذ عىل األندلس عرب يقترص لم
امتحان أراد وقد عامر، أبي بن املنصور عن روي كما أيًضا، والنَّْور الزهر من بصوغها
سفائف23 فيه جعل عظيًما طبًقا أعدَّ وقد ملجلسه، فاستدعاه اللغوي، صاعد بداهة
الجواري، أمثال فيه ياسمني من مركبًا السفائف عىل وصنع النَّْور، أنواع من مصنوعة
فقال وصفها، منه وطلب الحصباء، مثل لؤلًؤا فيها ألقى قد ماء بركة السفائف وتحت

بديهة:

خ��ائ��ُف؟ ال��ن��اس ف��ي ع��اداك م��ن غ��ي��ر وه��ل واك��ٌف؟ ج��دواك غ��ي��ر ه��ل ع��ام��ر أب��ا
واص��ُف ع��ن��دك ي��ل��ق��اه م��ا وأغ��رب غ��ري��ب��ة ك��لَّ ال��ده��ُر إل��ي��ك ي��س��وق
ورف��ارف َع��بْ��َق��ر ف��م��ن��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ي��ا َص��يِّ��ب ص��اغ��ه��ا نَ��ْوٍر وش��ائ��ُع
ال��وص��ائ��ف ال��م��اله��ي ب��أن��واع ع��ل��ي��ه��ا ت��ق��اب��ل��ت ف��ي��ه��ا ال��ح��س��ن ت��ن��اه��ى ول��م��ا
ال��س��ف��ائ��ف ب��ال��ي��اس��م��ي��ن ت��ظ��لِّ��ل��ه��ا ُك��نَّ��ًس��ا ال��م��س��ت��ك��نَّ��ة ال��ظ��ب��اء ك��م��ث��ل

تجذِّف النوَّار، من جارية فيها سفينة السفائف تلك ناحية إىل وكان قال، ما آخر إىل
الجارية، هذه تصف لم أنك إالَّ أجدت املنصور: فقال صاعد، يرها لم ذهب من بمجاذيف

فقال:

ال��م��ه��ات��ف إل��ي��ه��ا ي��ه��ف��و م��ك��لَّ��ل��ٌة س��ف��ي��ن��ة ف��ي غ��ادٌة م��ن��ه��ا وأع��ج��ُب
ال��ع��واص��ف أن��ذرت��ه م��ا ب��س��كَّ��ان��ه��ا ت��تَّ��ق��ي ال��م��اء م��ن م��وٌج راع��ه��ا إذا

يف والذي خوص، من يُنْسج للوعاء سفيفة جمع وهي الخفاجي، ريحانة يف هكذا بفاءين السفائف 23
فاء. ثم بقاف سقائف، الطيب» «نفح
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ال��م��ج��اذف ي��دي��ه��ا ي��م��ن��ى ف��ي ت��ص��رَّف م��رك��ب ُربَّ��ان ال��ح��س��ن��اء ك��ان��ت م��ت��ى
ال��وص��ائ��ف ال��راح��ت��ي��ن ف��ي ��ل��ه��ا تُ��نَ��قِّ ح��دي��ق��ًة ال��ب��الد ف��ي ع��ي��ن��ي ت��َر ول��م

من قرية وهي بالخاقانية، الفاطميني للخلفاء مرص يف يُتَّخذ الورد» «قرص وكان
من وكانت الورد، فيها يُغرس كثرية جنان وبها الخليفة، خاصِّ من كانت قليوب قرى

املرصية. املتنزَّهات أحسن
القرية، تلك إىل الخليفة فيه يسري املعدودة، الفاطميني أيام من القرص هذا وكان
يف املقريزي ذكره ما عىل عظيمة، بضيافة ويُخدم الورد، من عظيم قرص فيها له ويُصنع

خططه.

ُخَماَرَويْه بستان

مرص، بساتني به تَُزيَّن كانت ما الزهر بتماثيل وإلحاقه ذكره إىل االستطراد يحسن ومما
الكالم يف املذكورة24 الخطط يف مفصل هو ما عىل الرياحني، بأنواع والكتابة النقش من
عىل الداللة من فيه ملا برمته؛ البستان هذا وصف نقل آثرنا وقد ُخَماَرَويْه،25 بستان عىل
من وقام طولون، بن أحمد مات «ملا قال: حضارتهم، مظاهر من مظهر يف القوم مبلغ
فجعله ألبيه كان الذي امليدان وأخذ فيه، وزاد أبيه قرص عىل أقبل ُخَماَرَويْه، ابنه بعده
الذي اللطيف 26 الَوِديَّ إليه ونقل الشجر، وأصناف الرياحني أنواع فيه وزرع بستانًا، كله
صنف كل إليه وحمل النخل، خيار أصناف من الجالس يتناوله ومنه القائم ثمره ينال
نحاًسا النخل أجسام وكسا الزعفران، فيه وزرع الورد، وأنواع العجيب م املطعَّ الشجر من
وأجرى الرصاص، مزاريب27 النخل وأجساد النحاس بني وجعل الصنعة، حسن مذهبًا
فساقي إىل فتنحدر املاء، عيون النخل قائم تضاعيف من يخرج فكان املدبر، املاء فيها

تفصيًال. أكثر «الخطط» وعبارة الزاهرة»، «النجوم يف بردي تغري ابن أيًضا ذكره 24

ميدان فيها ويدخل والقلعة، مسجده بني الواقعة الجهة يف وبستانه وميدانه طولون ابن قرص كان 25

اآلن. القاهرة أقسام أحد الخليفة قسم أماكن وأكثر والرميلة القلعة
النخل. صغار 26

فيها يجري التي الرصاص قنوات هنا: بها واملقصود امليزاب، يف ضعيفة لغة «مزراب»، جمع املزاريب: 27
املاء.
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نقوش عىل الريحان فيه وغرس البستان، سائر تسقي مجاٍر إىل املاء ويفيضمنها معمولة،
النَّيَْلْوَفر28 فيه وزرع ورقة، عىل ورقة تزيد ال باملقراضحتى البستاني يتعاهدها وكتابات
ذلك وأشباه باللَّوز املشمش شجر له وطعموا العجيب. والجنويَّ واألصفر واألزرق األحمر
بالنقر املنقوش الساج29 خشب من برًجا فيه وبنى ويُْستحسن، يُْستَظرف ما كل من
تضاعيفه يف وجعل أرضه، وبلَّط األصباغ، بأصناف وزوَّقه األقفاص، مقام ليقوم النافذ
منها ويُْسقى العذبة، اآلبار من السواقي من مدبًرا املاء فيها يجري جداولها لطاًفا، أنهاًرا
وكل والنونيات، 30 بَاِيسِّ والدَّ الَقَماِريِّ أصناف من الربج يف رسح كما وغريها. األشجار
جوف يف ممكَّنة لطيفة قواديس من أوكاًرا فيه وجعل الصوت، حسن مستحسن طائر
تطايرت إذا عليها لتقف جوانبه يف عيدانًا لها وعارض فيها، الطيور لتفرخ الحيطان
كالطواويس العجيب الطري من البستان يف ورسح بالصياح، بعًضا بعضها تجاوب حتى

كثريًا. شيئًا ونحوها الحبش ودجاج
املجاول31 بالذهب كلها حيطانه طىل الذهب، بيت اه سمَّ برواقه مجلًسا داره يف وعمل
ونصف قامة مقدار عىل فيه وجعل تفصيل، وأظرف نقش أحسن يف املعمول َزَوْرد بالالَّ
الالتي واملغنيات حظاياه، وصورة صورته عىل معمول خشب من بارزة حيطانه يف ُصَوًرا
الخالص الذهب من األكاليل رءوسهن عىل وجعل تزويق، وأبهج تصوير، بأحسن يغنينه
الوزن الثقال األجراس33 آذانها ويف الجواهر، بأصناف املرصعة والكرازن32 الرزين اإلبريز
من الثياب أشباه بأصناف أجسامها ولوِّنت الحيطان، يف رة مسمَّ وهي الصنعة، املحكمة

الدنيا.» مباني أعجب من البيت هذا فكان العجيبة! األصباغ

بالبشنني. اآلن مرص عامة عند اآلن املعروف هو 28

منه. سواًدا أقل ولكنه اآلبنوس يشبه إنه قيل أسود، خشبه الشجر، من عظيم رضب 29

يقرقر. أدكن طائر وهو أوله، بضم دبيس، جمع والدبايس: الحمام. من رضب القماري: 30
املجدول. صوابه: أن الفضالء بعض ويرى باألصل، هكذا 31

فارس ملوك يعلِّقه بالجواهر، ع مرصَّ صغري تاج عىل يُطَلق كان فاريس، لفظ «كرزن»، جمع الكرازن: 32
ورد وقد هنا. املراد وهو مرصعة، الديباج من قلنسوة عىل أيًضا ويطلق يلبسونه، وتارًة امللك، رسير فوق

املهملة. والدال بالواو «الكوادن» بلفظ الخطط نسخة يف محرًفا
الحلقة فسكون: بضم الخرص ألن الصواب؛ أنه والظاهر «األخراص»، الزاهرة» «النجوم عبارة يف الذي 33

هنا. لها معنى فال األجراس وأما لآلذان، املناسب وهو القرط، حلقة أو والفضة الذهب من
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لؤلؤ من قالدة عليها النَّدِّ من بطيخة

يف ورأى حمدان، بن عيل بن الحسني العشائر أبي عىل دخل أنه املتنبي عن ُروي ومما
منه وطلب بها فحياه لؤلؤ، من قالدة وعليها خيزران، من غشاء يف نَدٍّ من بطيخة يده

فقال: تشبيهها،

ي��د ف��ي ب��ن��ار ن��ب��ت��ت ب��ط��ي��خ��ة ��ن��ت ُض��مِّ خ��ي��زران م��ن وبَ��ِن��ي��ة
ال��م��ش��ه��د ف��ي وك��الم��ه ك��ف��ع��ال��ه ل��ؤل��ؤ م��ن ق��الدة ل��ه��ا األم��ي��ر ن��ظ��م
أس��ود ش��راب ع��ل��ى ي��دور زب��ًدا ف��أب��رزت ال��م��زاج ب��اش��ره��ا ك��ال��ك��أس

أيًضا: ارتجاًال فيها وقال

ال��نَّ��د م��ن وه��ي ال��ب��ط��ي��خ ص��ورة ل��ه��ا آلل��ئٌ ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ظ��وم وس��وداء
ال��ج��ع��د ��َع��ر ال��شَّ ف��ي ال��ش��ي��ب رواع��ي ط��ل��وع رأس��ه��ا ف��وق ع��ن��ب��ر ب��ق��اي��ا ك��أنَّ

عنرب كرة يف ذهب ِزرٌّ

العزيز أن فاتفق أبيه، حياة يف الفاضل القايض إىل يميل الدين صالح بن العزيز امللك كان
فشق صحبته، من ومنعها برتكها، فأمره والده ذلك وبلغ مصالحه، عن شغلته َقيْنَة َهِوي
مع له ت سريَّ بينهما ذلك طال فلما بها، يجتمع أن يجرس ولم صدره، وضاق عليه، ذلك
يعرف ولم فيه، ففكر ذهب، ِزرَّ وسطها يف فوجد فكرسها عنرب»، «كرة الخدم بعض
وأرسل بيتني ذلك يف الفاضل القايض فعمل الصورة، القايضفعرَّفه حضور واتفق معناه،

وهما: إليه، بهما

ال��ل��ح��ام دق��ي��ق ال��تِّ��بْ��ر م��ن ِزرٌّ وس��ط��ه ف��ي ال��ع��ن��ب��ر ل��ك أه��دت
ال��ظ��الم! ف��ي م��س��ت��ت��ًرا ه��ك��ذا ُزْر م��ع��ن��اه��م��ا ال��ع��ن��ب��ر ف��ي ف��ال��زر

فقد قصدناه، عما خارًجا كان وإن وهذا الليل. يف زيارته أرادت أنها العزيز فعلم
ذكره. إىل املناسبة ساقتنا
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املسلمني فارس ُزرِّيك ابن دار يف

فارس زريك» بن «بدر دار يف تصاوير عليها ستوًرا له قصيدة يف اليمني عمارة ووصف
قال:34 الخليج، عىل منظرته حريق ذكر كما املسلمني،

أح��م��را أب��ي��ض ال��روض ك��زه��ر ف��أت��ت وح��م��ره��ا ال��س��ت��ور ب��ي��ض أل��ب��س��ت��ه��ا
أص��ف��را ط��م��ي��ًم��ا ُك��ِس��يَ��ت وم��ج��ال��س أب��ي��ض��ا رق��ي��ًم��ا ُك��ِس��يَ��ت ف��م��ج��ال��س
را م��ص��وَّ ال��ج��م��ي��ع ف��ي��ه��ا غ��دا إال ن��اط��ق أو ص��ام��ت ن��وع ي��ب��َق ل��م
ال��ث��رى وج��ه ع��ل��ى ن��ب��ت��ت وال أب��ًدا دي��م��ة ت��ج��ده��ا ل��م ح��دائ��ق ف��ي��ه��ا
م��ث��م��را إالَّ وال��رم��ان وال��ن��خ��ل م��زه��را إال ال��روض ف��ي��ه��ا ي��ب��د ل��م
ت��ن��ف��را أن ت��س��ت��ط��ع ل��م وث��م��اره��ا أغ��ص��ان��ه��ا ع��ل��ى وق��ع��ت م��ذ وال��ط��ي��ر
م��ش��ه��را35 ال��ع��ب��ق��ري ال��وش��ي��ح ل��ب��س م��ش��ه��ر ك��ل ال��ح��ي��وان م��ن وب��ه��ا
أع��ف��را ب��َوْج��َرة ظ��ب��يً��ا وال ل��ي��ثً��ا م��روج��ه��ا ب��ي��ن األب��ص��ار ت��ع��دم ال
��َرى ال��شَّ أُْس��د ت��ت��ق��ي ال ف��ظ��ب��اؤه��ا ب��س��ب��اع��ه��ا وح��ش��ه��ا ن��واف��ر أن��س��ت
وتُ��ذْع��را تُ��َراع أالَّ أس��راب��ه��ا أم��ن��ت ال��م��خ��ي��ف��ة ص��ول��ت��ك وك��أن
ال��ع��س��ك��را ت��ؤم أل��وي��ة ال��ط��ول ف��ي رق��اب��ه��ا ك��أن زراف��ات وب��ه��ا
م��ش��ف��را ال��م��ه��اري بُ��ُزل وم��ن روًق��ا ال��م��ه��ا م��ن ت��ري��ك ال��م��ن��ش��ا ن��وب��ي��ة
ال��ق��ه��ق��رى ت��م��ش��ي ل��ل��ت��ي��ه ف��ت��خ��ال��ه��ا إع��ج��اب��ه��ا م��ن اإلق��ع��اء ع��ل��ى ُج��ِب��َل��ت

املرشفة الكعبة جدران عىل صور

تلك أزيلت املكرمة مكة فتحت فلما الجاهلية، يف الجدران رة مصوَّ املعظمة الكعبة كانت
والسالم الصالة عليه — النبي أن البالغة» نهج «رشح يف الحديد أبي ابن ذكر الصور.
فيه يدع فال البيت يفتح أن وأمره طلحة، بن عثمان ومعه الخطاب بن عمر بعث —

ومن به، امللحق ديوانه ومن لعمارة، املرصية» الوزراء أخبار يف العرصية «النكت من األبيات هذه نقلنا 34
منها. صوابه رجحنا ما أثبتنا وقد األلفاظ، بعض يف الروايات وتختلف للنويري، األرب» «نهاية

مصورا. العبقري الحرير لبس األرب»: «نهاية يف الذي 35
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— السالم عليه — إبراهيم صورة وترك عمر، فأزالهما محاهما، إال تمثاًال وال صورة
باألزالم!» يستقسم شيًخا جعلوه هللا «قاتلهم وقال: بمحوها،36 فأمره

هللا صىل — هللا رسول مع دخلت قال: أنه زيد بن أسامة عن رواية يف أيًضا وذكر
الثوب يبل فجعل بماء، الدلو يف آتيه أن فأمرني صوًرا، فيها فرأى الكعبة، — وآله عليه

يخلقون!» ال ما يصوِّرون قوًما هللا «قاتل ويقول: الصور به ويرضب
غزوة رشح يف البخاري»، صحيح رشح الباري «فتح يف حجر ابن مة العالَّ وذكر

محاها. من عىل لخفائها الصور تلك من بقيت بقية أن منه يستفاد ما الفتح،

السالم وعيىسعليهما مريم صورة

حتى بقيتا — السالم عليهما — وأمه عيىس صورة أن املغازي يف عائذ أبي عن وُروي
الزبري ابن هدم فلما غربة!» لببالد «إنكما فقال: غسان، نصارى من أسلم من بعض رآهما

أثر. لهما يبق فلم ذهبتا البيت
عليها — مريم تمثال الكعبة يف أدرك بعضهم أن جريح ابن عن ذلك بعد ُروي ثمَّ
ذهب ثمَّ الباب، ييل الذي األوسط العمود يف ذلك وكان مزوًَّقا، ابنها حجرها ويف — السالم

الحريق. يف
أي «مزوًَّقا»، قوله بدليل املخروطة، ال املنقوشة الصورة هنا بالتمثال املراد ولعل

بالدهان. ًرا مصوَّ

والهالل للشمس صورة

يمانني؛ أناس صور فيها الجدران يف نقوش عىل اليمن آثار يف اإلفرنج من بون املنقِّ عثر
لألوثان. بالضحايا ومتقربني وفرسان، الة، رجَّ بني

اليمن ملوك أحد قرص أمام كان أنه «ِرئَام» عىل كالمه يف «اإلكليل» يف الهمداني وذكر
يضع بأن لها، ر كفَّ ورآها امللك خرج فإذا والهالل، الشمس صورة فيها بالطة فيه حائط

عليها. بذقنه يخر ثم ذقنه، تحت راحته

وغسله، مدهونًا كان ما بحك اإلزالة؛ مطلق هنا باملحو فاملراد مخروًطا، تمثاًال كانت الصورة هذه 36

ظل. ذا كان ما وإتالف
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الحيطان، ر مصوَّ قديًما، بتدمر كان قًرصا الكتاب هذا من آخر موضع يف وذكر
فرسان من الصور هذه أنواع فيها ذكر له، وليست للنابغة تُنسب وصفه يف قصيدة وأورد
التحريف أن إال وغريها، واألسود والفيلة، كالثعالب، الحيوان من وصنوف جني، مدجَّ

إيرادها. من منعنا عليها الغالب

دمشق يف القرصاألبلق

يف طولون ابن وصفه وقد دمشق، مرجة يف بيربس الظاهر بناه الذي األبلق القرص كان
امليدان عىل يرشف الدنيا، عجائب من «كان فقال: العرص» نبالء تراجم يف القرص «ذخائر
سنة املحرم يف حجته من رجوعه عقب الدين ركن الظاهر امللك أنشأه رشقيَّه، األخرض
خيط ُرضب ته أسكفَّ وعىل الشمايل، بابه أعىل التاريخ هذا رأيت كذا وستمائة، وستني ثماٍن
إىل ينفذ اآلخر وبابه املهندس»، غنائم بن إبراهيم «عمل مكتوب: ووسطه أبيض، رخام من
لواوين37 بأربعة قاعة ووسطه القماري، سوى شباًكا، ثالثون البلقاء واجهته ويف امليدان،
شبابيك، ثالثة منهما كل صدر يف ورشقي وغربي شاذروانان، صدرهما يف وشمايل، قبيل
عىل مطالت والرشقيات الصوفية، وتربة ام الحمَّ إىل اآلخذ الطريق عىل مطالت فالغربيات

امليدان.»

بإشبيلية الشطارة حمام

بقوله: األندلس شعراء أحد لنا ها جالَّ الشكل، بديعة صورة بإشبيليَّة الشطارة بحمام كان

وال��ب��ي��اض ال��تَّ��ورُّد ف��ي تَ��ن��اَه��ى ب��ِج��ي��د ت��زه��و م��رم��ر ودم��ي��ة
ال��م��خ��اض ب��أوج��اع أَِل��َم��ت وال ح��ل��ي��ًال ت��ع��رف ول��م ول��د ل��ه��ا
ِم��راض ب��أل��ح��اظ تُ��تَ��يِّ��م��ن��ا ول��ك��ن ح��ج��ر أن��ه��ا ون��ع��ل��م

وأواوين. إيوانات وجمعه «إيوان»، وصوابه العامية، اللغة يف «ليوان» جمع 37
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بحلب رضوان امللك دار

قصيدة من النابليس، بن الرحمن عبد الرشيد يقول وفيها بحلب، رضوان امللك دار كانت
الصور: من الدار جدران عىل ما ويذكر ٥٨٩ه، سنة بها يمدحه

ع��ط��ار وال ب��س��اح��ت��ه��ا ع��ط��ٌر وال ط��ي��ب ف��ي داَري��ن ح��ك��ت داٌر
يُ��دار ال��س��ع��ود ف��ل��ك ع��ل��ى ق��ط��ٌب ف��ك��أن��ه��ا ع��م��اده��ا س��م��اء ُرف��ع��ت
وبَ��ه��ار ي��ان��ٌع وورٌد غ��ص��ٌن ف��ب��ن��ف��س��ٌج ن��ق��وش��ه��ا ري��اض وزه��ْت
��اُر زهَّ وال وأزه��اٌر نَ��ْوٌر وال م��ب��ت��ه��ٌج األص��ب��اغ م��ن نَ��ْوٌر

ومنها:

ُص��َوار س��ط��اه ي��خ��ش��ى وال ف��ي��ه��ا ت��ج��اه��ه ال��ع��ري��ن ل��ي��ث ت��رى ُص��وٌر
��ار خ��مَّ وال خ��م��ٌر وال س��ك��ًرا م��ل��ك��ه��م أس��رَّة ع��ل��ى ��دي��ن وم��وسَّ
أوت��ار وال ن��غ��ٌم وال ف��ي��ه��ا رواج��ًع��ا ال��ق��ي��ان ش��ْدُو ي��أْت��ل��ي ال
ال��م��زم��ار ث��غ��َره ي��ق��بِّ��ل دأبً��ا وذا ط��ربً��ا ع��وَده ي��ع��ان��ق ه��ذا

عقب نار وقعت الدار، هذه يف وأسكنها العادل امللك عمه ابنة بصفيَّة تزوج ملا ثم
الشخوص»؛ «دار وسماها عمارتها جدد ثم فيها، ما جميع واحرتق فاحرتقت العرس

زخارفها. من كان ما لكثرة

الجبل بقبة قرصالرَّْفَرف

جعله الجبل بقلعة «الرفرف» ر عمَّ ملا قالوون بن خليل األرشف أن املقريزي خطط يف
وعقد وخواصها، الدولة أمراء فيه وصور وبيَّضه، كلها، الجيزة عىل يرشف بحيث عاليًا
أخوه هدمه أن إىل السلطان، فيه يجلس مجلًسا وصار وزخرفها، عمد عىل قبَّة عليه

٧١٢ه. سنة محمد النارص
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رأى» من «ُرسَّ يف املتوكل مسجد

األستاذ به قام الذي للتنقيب وصف بغداد، يف تصدر التي العرب»38 «لغة مجلة يف جاء
عثر أنه فيه ذكر املعتصم، بناها التي رأى» َمْن «ُرسَّ مدينة آثار يف األملاني هرتسفلد
الدور بقايا يف وشاهد املتوكل، بناه الذي الجامع املسجد آثار عىل أطاللها دفائن بني
ملونة وصور ، الجصِّ يف وغائرة بارزة بني رشقيَّة، بتصاوير جدرانها ُزيِّنت وأبهاء غرًفا

الزمان. ِغرَي عىل لجدَّتها حافظة املثال، بديعة وغريهم، لآلدميني
اه سمَّ رأى» من «ُرسَّ ب قًرصا بنى املتوكل أن البلدان» «معجم يف ياقوت وذكر
صورة وأحسنها رهبان، فيها بيعة صورة منها عجيبة، صور فيه كانت «املختار»، ب

فيه:39 قيل الذي وهو البيعة»، ار «شهَّ

��ار ��هَّ ال��شَّ ص��ورة م��ث��ل وال ال ال��م��خ��ت��ار ك��ب��ه��ج��ة رأي��ن��ا م��ا
وال��زم��ار40 وال��غ��ن��ا واآلس ج��س وب��ال��نَّ��ر ب��ال��س��رور ُح��فَّ م��ج��ل��ٌس
ال��م��ق��دار ن��ازُل س��ي��ف��ن��ي��ه ـ��ه ف��ي��ـ م��ا أن س��وى ع��ي��ب ف��ي��ه ل��ي��س

األموي باملسجد وأمصار أشجار صور

مكسوَّة كانت بدمشق األموي املسجد جدران أن التقاسيم» «أحسن يف املقديسُّ وذكر
أشجار صور وفيها السقف، إىل بة املذهَّ امللوَّنة بالفسيفساء ثم قامتني، إىل ع املجزَّ بالرخام
إال مذكور بلد أو شجرة وَقلَّ الصنعة، ولطافة والدقة الحسن غاية عىل وكتابات وأمصار

الحيطان. تلك عىل ُمثِّل وقد
أن املؤرخني، بعض عن الشام»، أهل محاسن يف األنام «نزهة يف البدري وحكى
فيها وما والقرى، البالد صفات فوقه ومن َوَزَرات، سبع املسجد هذا جدران يف كان الرخام
يمينًا البالد ُفرِّقت ثم املحراب، فوق صفتها ُوِضعت فة املرشَّ الكعبة وأن العجائب، من

ص٨١–٨٤. ج١ العرب»، «لغة مجلة 38

فالظاهر «املتوكل»، قبل الخالفة ويل أنه يخفى وال «الواثق»، الشعر هذا ناظم أن البلدان» «معجم يف 39

له مقال يف العرب» «لغة مجلة صاحب الفاضل إليه ذهب كما أخيه، خالفة يف القرص هذا بنى املتوكل أن
ص٣٩٤. ج٢٧ «الهالل»، مجلة يف

باألصل. هكذا 40
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من الصورة هذه كانت إن نعلم وال ذلك. وغري واملزهرة املثمرة األشجار بينها وما وشماًال،
الذين العرب عمل من أم املسجد، بناء عند «الوليد» استجلبهم الذين الروم صناع عمل

قصدناه. فيما داخلة فتكون العمل يف معهم اشرتكوا
«تاريخ يف عساكر ابن أوردها املسجد، هذا وصف يف قصيدة املحدثني ولبعض

صورة: وصف يف فيها يقول األرب»، «نهاية يف والنويري دمشق»،

واض��ع��ه��ا ح��ذق ��ن��ت ت��ي��قَّ ف��ي��ه��ا وم��ا ال��ف��ص��وص ف��ي ت��ف��كَّ��رت إذا
م��داف��ع��ه��ا ف��ي ال��ري��ح ت��ره��ب ال م��ث��م��رة ت��زال ال أش��ج��اره��ا
ب��ف��اق��ع��ه��ا تُ��غ��ش��ى ت��ب��ر أرض ف��ي ُغ��رس��ت زم��رُّد م��ن ك��أن��ه��ا
ي��ان��ع��ه��ا ف��س��اد يُ��خ��ش��ى ول��ي��س يَ��نَ��ع��ت ك��أن��ه��ا ث��م��اٌر ف��ي��ه��ا
ل��ب��ائ��ع��ه��ا تُ��ج��ت��ن��ى وال أي��دي ال��ـ ب��ج��ارح��ة ال ب��ال��لَّ��ْح��ظ تُ��ق��ط��ف

العباسيني الخلفاء مجالس تصوير

يف املخلِّطة ابن حكاه ما الجدران، رة مصوَّ كانت الخلفاء مجالس أن عىل يدل مما
قبله من ومخالفته الدنيا، من وتقلُّله وزهده العبَّايس» باهلل «املهتدي عن املحيل» «العزيزي
مجالس يف كانت التي الصور إىل «عمد أنه منها وذكر ذكرها، كثرية أمور يف الخلفاء من

وغريها.» الحيطان يف املشوَّهة الشخوص تلك وأزال فمحاها، الخلفاء
ما عىل كالمه يف «الصناعتني»، كتابه من العارش الباب يف العسكري هالل أبو وذكر
جلس بامليدان قرصه بناء من فرغ ملَّا املعتصم أن القصائد، مفتتح يف منه االحرتاز ينبغي
يف رسيره وجعل الديباج، كلهم الناس يلبس أن وأمر وأصحابه، أهله من الناس وجمع فيه
مرصع رسير عىل فجلس العنقاء، صور صدره يف كان الذي بالفسيفساء، املنقوش اإليوان
آبنوس من ة أرسَّ اإليوان ويف اليتيمة، الدرَّة فيه الذي التاج رأسه عىل وجعل الجوهر، بأنواع
دخل فكلما اإليوان، باب إىل املعتصم عليه الذي الرسير عند من يساره، وعن يمينه عن
فاستأذنه اليوم. ذلك من أحسن الناس رأى فما يراه، الذي املوضع يف بنفسه هو رتَّبه رجل
صفته يف منه أحسن الناس سمع ما شعًرا فأنشده له، فأذن النشيد يف إبراهيم بن إسحاق
منها: بيت أول فكان آثارها، وبقية القديمة بالديار تشبيب أوله أن إال املجلس، وصفة

أب��الِك؟ ال��ذي م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا ف��م��ح��اِك ال��ِب��َل��ى غ��يَّ��رِك دار ي��ا
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وعلمه فهمه مع إسحاق عىل ذهب كيف وعجبوا الناس وتغامز منها، املعتصم فتطريَّ
للملوك! خدمته وطول

والكافور وامِلْسك العنرب من تماثيل

وجلس الدعوة يف احتفل املعتز، ابنه أعذر41 ملا املتوكل أن للثعالبي املعارف» «لطائف يف
وعليها بالجوهر، عة مرصَّ ذهب مرافيع يديه بني وُمدَّت األكل، من واألكابر القوَّاد فراغ بعد

الصور. جميع عىل املعجون واملسك والنَّدِّ العنرب من أمثلة
بن األفضل خزائن يف الذخائر من ُوجد ما ذكر يف ، ميرسَّ البن مرص» «أخبار ويف
جسده قدر عىل عنرب «لعبة بينها كان أنه مقتله، بعد الفاطمي اآلمر وزير الجيوش، أمري
رضوب من يُروى ما غريب من وهو الرائحة»، لتكتسب ثيابه من عليها يُعمل ما برسم

ه. والرتفُّ التنعم
من ُعملت التماثيل هذه أن فيه جاء اإلعذار، لهذا مفصل وصف البدور» «مطالع ويف
ما ومنها مفرًدا، بالجوهر مرصًعا كان ما فمنها الصور، مثل عىل والكافور واملسك العنرب

وجوهر. ذهب عليه كان

خيالية لحيوانات تماثيل

أو برأس سلحفاة صورة عىل التماثيل من األزيار االت حمَّ يتخذون العرب بعض كان
غرائبها42 من وكان خيالية، الحيوانات من وصور الكوفية بالكتابات ويزخرفونها برأسني،
اليوم املعروف بالقاهرة اإلسحاقي قجماس بمسجد الكبري للباب مقرعة اتُّخذ غول تمثال

حريبة». «أبي بجامع

الختان. طعام عمل للقوم: وأعذر ختنه، الغالم: أعذر 41
طيور صور عليه األنصاري؛ مزهر بكر أبي األمري بمسجد باب ومثله مسجد، يف كونه الغرابة وجه 42

فيه. املنزَّل العاج عىل منقوشة
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والطيور النبات بأنواع مزخرفة مصابيح

مجموعة من بالقاهرة؛ العربية اآلثار بدار يوجد ما اإلسالمية العصور يف العرب صنعه مما
بأنواع ر مصوَّ هو ما وفيها صناعها، أسماء بعضها عىل املزخرفة، الزجاجية املصابيح من
السلطان اسم عليها مشكاة منها نذكر اآلثار، دور يف مثلها وجود يندر والطيور، النبات
بديعة ومشكاة الرسم، املتقنة الطيور صور من كثري زخارفها وبني قالوون بن محمد
امللك السيفي العايل امَلَقرِّ برسم ُعمل «مما عليها: ومكتوبًا طيور صور عليها التذهيب
من جاٍم وقطعة أيًضا، طيور صور عليها املشكاة عىل تُعلَّق كرة من وقطعة النارصي»،
كان ملا رمًزا يتناطحان، تَيَْسني صورة وبأسفلها الكوفية، الكتابة من عصابة عليها َغضار
بالغلبة الحق لصاحب عندهم أساس القوة ألن وإظهاًرا الفرس، من الغزاة بعض يهواه

خصمه. عىل التغلب أو

للعطر ُقْمُقم عىل مطربني صورة

مكتوب بالفضة، ت ُمَكفَّ للعطر قمقم اآلثار بدار املحفوظة رة املصوَّ العربية األواني ومن
الطرب. آالت عىل يرضبون جماعة صورة وعليه الخري»، فاعل «يا عليه

الخشب، يف كالتطعيم ونحوه، النحاس يف والفضة الذهب تنزيل «التكفيت»: ب واملراد
«الَكْفتي». ولصانعه أيًضا، «الَكْفت» له ويقال

بعضهم: قول ومنه

م��خ��رج��ا ل��ي ح��ب��ه م��ن أرى ال ح��س��ن��ه س��ب��ان��ي َك��ْف��ت��يٌّ ل��ي
ال��دج��ى ب��ال��ب��رق َط��رَّز ق��م��ًرا ف��ح��ك��ى ح��دي��د ف��ي ت��ب��ًرا م��د

آخر: وقول

ال��لُّ��وَّام��ا وخ��ال��ف ال��ف��ؤاد ف��ي��ه ص��ب��اب��ت��ي أط��اع ك��ف��ت��ي ل��ل��ه
غ��م��ام��ا ب��ال��ب��روق ي��ط��رز ق��م��ًرا ف��خ��ل��ت��ه ال��ح��دي��د ع��ل��ى ال��ش��ري��ط م��د

يف ما عىل بها اشتغال وألهلها بمرص رواج الصناعة لهذه وكان مولَّدة. ألفاظ وكلها
بالشام. بقية منها وبقيت منها اآلن انقطعت وقد املقريزي، خطط
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الفرسان بصور ومنقوشة رة مصوَّ تَنَانري

املشهورين العمري هللا فضل بني أحد هللا»، فضل بن «محمد اسم عليه نُِقش إناء ومنها
آخر وإناء طيور، صور يتخللها ألقابه، فيها بكتابة ته حافَّ وُطرِّزت بمرص، اإلنشاء بكتابة
بأشكال رة املصوَّ والصواني كالطاسات األواني من ذلك غري وفيها فارس. صورة عليه

الفرسان. بصور املنقوشة والتَّنَانري الحيوان،

أمية بني خزائن من صور

املأمون، للخليفة الهند ملك أهداها هدية والتحف» «الهدايا كتاب يف الخالديان ذكر
نوادر وبستان األدب «ديوان اسمه كتاب وهي امللك، هذا إىل بها أرسل مثلها بهدية فقابلها
زجاج وجام ثمينة، جزع مائدة منها ذكرها، ال فصَّ قيِّمة كثرية تحف ومعه العقول»،
وفوق ركبتيه، عىل جلس قد رجل أمامه أسد صورة وسطه ويف شرب، فتحته فرعوني

أمية.43 بني خزائن من أُخذ مما والجام املائدة وكانت األسد. نحو القوس يف السهم

املتجرِّدة تمثال

نحو عىل أي مرفوعة، قواعد عىل التماثيل بعض يقيمون كانوا اليمن أهل أن عىل يدل مما
النعمان: امرأة املتجرِّدة يف الذبياني النابغة قول اليوم، عليه تُقام ما

ب��األس��ع��د ط��ل��وع��ه��ا ي��وم ك��ال��ش��م��س ِك��لَّ��ة س��ج��ف��ي ب��ي��ن ت��راءى ق��ام��ت
وي��س��ج��د ي��ه��ل ي��ره��ا م��ت��ى ب��ه��ج غ��واص��ه��ا ص��دف��ي��ة درة أو
وِق��رم��د يُ��ش��اد ب��آُج��ر بُ��ن��ي��ت م��رف��وع��ة م��رم��ر م��ن دم��ي��ة أو

بنيان لها بُني دمية مثل املرأة هذه «يقول البطليويس: بكر أبو الوزير شارحه قال
لجسمها.» وأحفظ لها أصون فهو فيه، وُحملت مرتفع

محمد، بن مروان خزائن يف ُوجدا إنهما وقال الدهر»، «نخبة يف الجام وهذا املائدة هذه الربوة شيخ ذكر 43

القديمة، الصناعات من أم العربية الصناعة من الجام هذا كان إن ق وليُحقَّ املأمون. لهدية يتعرض ولم
بذلك. ُعرف الزجاج من نوع هو أم العتيقة اآلثار من أنه «الفرعوني» ب القصد كان إن أيًضا ق وليحقَّ
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ذهب من أهلَّة برأسيهما ُرمحان

لواءي دون َعَلمان لهم كان الفاطميني أن للقلقشندي األعىش» و«صبح املقريزي خطط يف
ديباج من سبع منهما واحد كل ويف صامت، ذهب من أَِهلَّة برأسيهما رمحان وهما الحمد،
شكلهما، فيظهر فيُفتحان الريح44 فيها تدخل مستديرة طارة فمه ويف وأصفر، أحمر

املواكب. يف الرايات أمام فيكونان الخاصة صبيان من فارسان يحملهما

عرفات عىل مصوَّرة يمنية أعالم

فضل ابن قال أرضبيضاء، يف حمراء وردة كان اليمن سلطان شعار أن األعىش» «صبح يف
وردات فيه أبيض وهو ٧٣٨ه، سنة عرفات عىل ُرِفع وقد اليمني البريق أنا «ورأيت هللا:
ذكر املديح، يف قصيدة من حمديس البن أبيات عندنا45 «الرتاجم» كتاب ويف كثرية»، حمر

الديوان: من عليها زيادات مع وهي، ممدوحه، جيش يف كانت رة مصوَّ أعالًما بها

وج��ي��ب ذوات أع��داء ك��ق��ل��وب خ��واف��ق ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي وم��ط��لَّ��ة
ال��م��ك��ت��وب ك��ال��م��ه��رق وس��ط��وره ال��وغ��ى أف��ق ع��ل��ى م��ن��ش��ور ك��ل م��ن
ال��ت��ت��ري��ب م��ن ت��ن��ف��ض��ه وال��ري��ح ب��ن��ق��ع��ه��ا ال��ع��ت��اق ت��ت��رب��ه ج��اءت
وغ��ض��وب ك��م��ح��ن��ق ال��ب��ن��ود ب��ي��ن ب��َق��ْس��َور يُ��ن��اط ث��ع��ب��ان ك��ل أو
ووث��وب ب��َس��ْورة ال��ح��ي��اة ف��ي��ه��ا ف��خ��ي��ل��ت ال��م��وات ع��ل��ى ُخ��ِل��ع��ن ص��ور
ون��ي��وب أل��س��ن م��ن أش��داق��ه��ا ُع��طِّ��ل��ت رح��ابً��ا أف��واًه��ا وف��غ��رن
ب��ه��ب��وب ج��س��م��ه ت��ح��رك روًح��ا ري��ح��ه م��ن ي��ح��ت��س��ي ش��خ��ص ك��ل م��ن

املس ملعالجة طني من جمال

قال الطني، من يعملونها كانوا الجمال»، «تماثيل من نوع جاهليتهم يف العرب مزاعم من
الواحد علة طالت إذا كانوا أنهم أعاجيبهم ومن البالغة»: نهج «رشح يف الحديد أبي ابن
طني من جماًال عملوا قنفًدا؛ أو يربوًعا أو حية قتل ألنه الجن من ا مسٍّ به أنه وظنوا منهم

الرمح.» فيها «يدخل األعىش»: «صبح ب والذي «الخطط»، ب كذا 44

املرصية. الكتب بدار التيمورية» «الخزانة ب موجود 45

69



العرب عند املصورة والتماثيل واللعب الظل خيال

إىل جحر باب يف الجمال تلك وجعلوا تمًرا، أو وشعريًا حنطة وملئوها جوالق عليها وجعلوا
أمسك ما فإذا الجن، مس من علة به من عىل وتحايلوا الشمس، غروب وقت املغرب جهة
انهارت الجوالق، من تحمله ما ليغنم سحبها وحاول حقيقية جمال أنها منه ظنٍّا بها
شديد فزع العلة لصاحب فيتسبب إثره، فعل رد نفسه يف ذلك فيحدث عليها، بما وسقطت
جاهليتهم، زمن يف العرب مزاعم من وهذه وبرؤه. شفاؤه فيه ويكون شاهده، ما هول من
بها يجزموا أن يكادون بل صحتها، يعتقدون التي املزاعم هذه نجاح غالبًا يتصادف وقد

يزعمون. كانوا ما وحقق يتوقعون، كانوا بما فأتى جربوه أن سبق ملا الجزم كل

ذهب من دجاجة تمثال

ذهب، من دجاجة تمثال عليها ذهب، من مائدة بدمشق الجوهرية باملدرسة كان
درة الدجاجة منقار ويف الحمصة، بقدر لؤلؤة واحدة كل منقار يف ذهب، من وصيصان46
للدرهم التي امليزان كفة مثل سعتها زمرد من ُسُكرَّجة املائدة وسط ويف البندقة، بقدر
أودعها حلب صاحب النارص» «امللك إن قيل الدر، من حبات مملوءة الكبري، ال السوقي
من جارية املنصور امللك إىل بها فوىش مدرسته، بدهليز فأكنزها الجوهري الدين لنجم
األعني، صغرية منسوج، ذهب من شبكة املائدة فوق ما جميع عىل وكان الجوهري، جواري

املائدة. يف ما لكل صوًرا حاوية

خشب من قلعة

املسبوك»: «الترب من ٨٤٥ه سنة حوادث يف السخاوي وقال

فقدموها خشب، من قلعة صفة ومعهم الرماة اإلسكندرية من رجب يف وحرض
بسيف شخص صورة منها فخرج بقوس، بحرضته عليها ورموا السلطان، إىل
يُْخلع بأن السلطان فأمر بسهم، رقبته فرضب صغري عبد عليه فرمى وترس،

بلدهم. إىل يعودوا وأن بجامكيَّة،47 لهم ورسم عليهم،

املرصية. العامية باللغة الكتاكيت معناها «الصيصان» 46
ذلك بعد استعمالها غلب ثم بعمل، القيام عىل تُنْقد الوظيفة ومعناها «جامكي»، أصلها فارسية لفظة 47
ورزق. طمع جمع و«األرزاق»، «األطماع» معناها يف العرب استعمل وقد مشاهرة، الوظائف من يُنْقد فيما
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العجني من «ُجْعُجرَّة» تمثال

ويسمونها العجني من التماثيل هيئة عىل يصنعونها «كانوا «القاموس»: صاحب قال
ومثلها كُطْرُطبَّة.» «ُجْعُجرَّة» الواحدة فيأكلونه، طبخوه إذا الرُّبِّ يف فيجعلونها بالجعاجر،
أن وعادتهم األكابر، بعض إىل النريوز يوم األندلس يف تُعمل كانت التي العجني مدائن
إىل أحدهم فنظر مستحسنة، صورة لها العجني من مدائن اليوم هذا مثل يف يصنعوا

فقال: وخذها، صفها املجلس: صاحب له فقال فأعجبته، مدينة صورة

��َح��رة ال��سَّ ف��ي��ه��ا تَ��َح��ار رة م��س��وَّ م��دي��ن��ة
ُم��َخ��دَّرة أو ع��ذراء ي��ٌد إال ت��ب��ن��ه��ا ل��م
م��زع��ف��رْة َدْرَم��ٍك48 ف��ي تُ��ْج��ت��َل��ى ع��روًس��ا ب��دت
ال��ع��ش��رة ال��ب��ن��ان إال م��ف��ات��ٌح ل��ه��ا وم��ا

أنهم عىل يدل سؤال عىل مالكية، فتاوى مجموع وهو «املعيار»، كتاب يف ووقفنا
ونصه: والعجني، والحلوى الشمع من أيٍد صور باملغرب يصنعون كانوا

من اعون الشمَّ يصنعها التي األيدي عن الشاطبي إسحاق أبو األستاذ وسئل
تحت داخل أم جائز ذلك هل العجني؛ من منها يُصنع وما والفاند49 الشمع

املصورين؟ يف ورد الذي الوعيد
كاملة. صورة ال صورة من جزء ألنها بالجواز أجاب وقد

الخرضاء القبة رأس فارسعىل

صدر يف «كان قال: املنصور، قرص وصف يف السالم مدينة تاريخ مقدمة يف الخطيب ذكر
وعليه قبته، وسقفه ذراًعا، عرشون وعرضه ذراًعا ثالثون طوله إيوان املنصور قرص
فصار ذراًعا، عرشون القبة عقد حد، أول إىل وسمكه الخرضاء القبة فوقه مثله مجلس
عليه فرس تمثال القبة رأس وعىل ذراًعا، ثمانون الخرضاء القبة رأس إىل األرض من

بغداد. أطراف من تُرى الخرضاء القبة وكانت فارس،

اللباب. األبيض الدقيق أي الحواري، دقيق جعفر: بوزن «الدرمك» 48
التحتية. باملثناة «الفانيد» بلفظ والتاريخية اللغوية الكتب يف ورد وقد الحلوى، من نوع «الفاند»: 49
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أن يذكرون شيوخنا من جماعة سمعت قال: التنوخي، القاسم أبو القايض وحدَّث
رمح. يده يف فارس صورة عىل صنم رأسها كان الخرضاء القبة

خروج عىل دلَّ جهة استقبل إذا أنَّه ملخصها التمثال هذا عن خرافة بعضهم وروى
هكذا «ما بقوله: الزعم هذا فنَّد البلدان» «معجم يف ياقوت ولكن الجهة». تلك يف خارجي
سحرة عن ذلك بمثل يُحكى وإنما الفاحش، والكذب املستحيل من إنه بل الخطيب، ذكر
الذين املتقدمني وتخيُّل األزمان تطاول صحتها األغمار أوهم التي بليناس مرصوطلسمات
الحيوان أن املعلوم من فبان الخرافات، هذه عن تجلُّ اإلسالمية امللة ألن آدم؛ بني كانوا ما
مرسًال، نبيٍّا كان ولو الجماد هذا إىل يُنسب مما شيئًا يعلم ال التمثال لهذا الصانع الناطق
كل يف يخرج خارجي يزال ال أن لوجب خارجي، منها خرج جهة إىل توجه كلما كان فلو

وقت.»
٣٢٩ه. سنة سقط القبة هذه رأس أن الخطيب ذكر ثم

مسجد منارة فارسعىل

سيبويه مع نجلس كنا عائشة: ابن «قال قال: األدباء» «طبقات يف األنباري ابن ذكر
كل من ورضب بسبب، علم كل من تعلَّق جميًال، نظيًفا شابٍّا وكان املسجد، يف النحوي
فأطارت ريح هبت إذ يوم ذات نحن فبينما النحو، يف وبراعته سنه حداثة مع بسهم، أدب
تمثال املسجد منارة عىل وكان هي؟ ريٍح أي انظر الحلقة: أهل لبعض فقال الورق،
من ويُفهم حال»، عىل ثبتت ما فقال: عاد ثم فنظر عقيق، من آالته وجميع بفرسه فارس
من الريح هبوب أن ُعِلم جهة إىل اتجه فإذا محور، عىل يدور كان التمثال هذا أن ذلك

تقابلها. التي الجهة

خشب من شياطني

وثالثني خمس سنة حوادث يف األثري ابن ذكر الذمة، أهل عىل شديًدا العبايس املتوكل كان
الزنانري، وشد العسلية، الطيالسة كلبس ومراكبهم، مالبسهم يف بأمور ألزمهم أنه ومئتني
دورهم أبواب عىل يجعلوا بأن إلزامهم وأغربها ذلك، وغري الخشب بالركب الرسوج وركوب

رة. مسمَّ خشب من شياطني صور
األعىش»، «صبح يف القلقشندي ذكره كما أيًضا، األوائل» «محارضة يف ذلك ذُكر وقد

الشياطني. صور يذكر لم أنه غري
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زيهم بني وخالف وأذلهم يستعملهم، ولم والنصارى اليهود أقىص املتوكل أن وُروي
بأن رصيحة عبارة وهي الشياطني. مثال الدهان أبوابهم عىل جعل كما املسلمني، وزي

خشب. من تماثيل ليست أي بالدهان، رة مصوَّ كانت الصور هذه
يظهر. ما عىل تماثيل كان وبعضها بالدهان، ر صوِّ بعضها يكون أن يبعد وال

الجالجل، أعناقهم يف علَّق بل العادة، هذه عىل أجراهم هللا بأمر املقتدي أن كما
أبوابهم. عىل الخشبية الصور ونصب

مغردة طيور تماثيل

يسمى قًرصا القصور من املتوكل بناه ما بني من أن األرب» «نهاية يف النويري ذكر
والفضة، الذهب من عظيمة صور فيه كان أحسنها، من الربج «وكان قال: «الربج»، ب
ذهب، من شجرة عليها وُجعل الفضة، بصفائح وباطنها ظاهرها ُغيشِّ عظيمة وبركة
دينار ألف ألف القرص هذا نفقة وبلغت «طوبى»، سماها ر وتُصفِّ تُصوِّت طيور عليها

دينار.» ألف وسبعمائة

املتوكل بركة عىل دلفني

دلفني: تمثال بها وكان املتوكل، أنشأها بركة بها يصف قصيدة من البحرتي قاله مما كان

ودان��ي��ه��ا ق��اص��ي��ه��ا ب��ي��ن م��ا ل��ب��ع��د غ��اي��ت��ه��ا ال��م��ح��ص��ور ال��س��م��ك ي��ب��ل��غ ال
خ��واف��ي��ه��ا ج��وِّ ف��ي ت��ن��ق��ضُّ ك��ال��ط��ي��ر م��ج��نَّ��ح��ة ب��أوس��اط ف��ي��ه��ا ي��ع��م��ن
أع��ال��ي��ه��ا ف��ي وب��ه��ٌو ان��ح��ط��ط��ن إذا أس��اف��ل��ه��ا ف��ي رح��ي��ب ص��ح��ن ل��ه��نَّ
ي��وازي��ه��ا ب��ع��ي��ن��ي��ه ان��زواء م��ن��ه ي��ؤن��س��ه��ا ال��دل��ف��ي��ن ص��ورة إل��ى ص��ور

اليمن مغاور يف

عن — نرى فيما — التنقيب لكشف آثارها عن الحفر من ملرص أُتيح ما لليمن أُتيح لو
١٣٤٠ه بمرصسنة األخبار صحف روت فقد املرصية، املدنية عن تقل ال هائلة مدنية آثار
محنطة، جثث بها مغاور عن فكشف مأرب، بقرب مرخة وادي داهم عظيًما سيًال أن
بالحمريية، عليها مكتوب البقر صور عىل وتماثيل يمنية، بِسَحن ونساء رجال وتماثيل
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فاشرتاها اليمن أسواق إىل ُحملت العقيق من وفصوص وأحجار والفضة الذهب من ونقود
الهنود.

بالكعبة ذهب من غزالني تمثاال

ضعف فلما «الكامل»، تاريخه يف األثري ابن ذكرهما ذهب، من غزالني تمثاال بالكعبة كان
الحارث بن عامر خرج منهم، بقي من إجالء خزاعة وأرادت غالبهم وفني بمكة ُجْرهم أمر

يقول: وهو التوبة، يلتمس األسود والحجر بالغزالني الجرهمي

ِت��َالدك��ا50 وه��م ِط��ْرٌف وال��ن��اس ع��ب��ادك��ا ج��ره��ًم��ا إنَّ اله��مَّ
ب��الدك��ا ��روا ع��مَّ ق��ري��بً��ا وه��م

جرهم من بقي بمن وخرج وطمسها، زمزم ببرئ الغزالني فدفن توبته، تُْقبَل فلم
زمزم برئ املطلب» «عبد حفر وملا أجمعني. بهم فذهب سيل فجاءهم جهينة، أرض إىل

الكعبة. به ُحلِّيت ذهب أول فكان ذهب، من صفائح فجعلهما وجدهما
رضيمة كانت أنها وذلك قريش، تهدمها أن قبل ُرسقا حتى فيها الغزاالن بقي وقيل:
جوفها، يف برئ يف وكانا الغزاالن، وفيه كنزها رسقة عىل منهم نفر فتجرأ القامة، دون
النبي، مولد من وثالثني خمس سنة يف سقفها ورفعت بناءها وأعادت قريش فهدمتها

والسالم. الصالة عليه

والتالد أيًضا. والطارف الطريف وهو املال، من املستحدث فسكون: بكرس والطرف اللهم. أي الهم: 50

أيًضا. والتالد التليد وهو املوروث، أوله: بكرس
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