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متهيد

الشياطني. وحي من أو العرائس وحي من الشعر أنَّ عىل األساطري اتفقت
عروس. من وحيهم يتلقوا أن األوربيون فاختار
شيطان. من وحيهم يتلقوا أن العرب واختار

األوىل. الخطوة يف قليًال اختلفوا وإن املطاف، نهاية يف كثريًا اختلفوا نراهم وال
بشيطان. تعمل أن العروس فنهاية
بعروس. يعمل أن الشيطان ونهاية

إنسان. فؤاد يف منفردين قط عمال نظنهما وما

يقول: حني الفريقني بني ما شيئًا الفجوة يقرُِّب العجيل» النجم «أبو الظريف از والرَّجَّ

ذََك��ْر َوَش��يْ��َط��اِن��ي أُنْ��ثَ��ى َش��يْ��َط��انُ��ُه اْل��بَ��َش��ْر ِم��َن َش��اِع��ٍر َوُك��لُّ إِنِّ��ي
اْل��َق��َم��ْر َع��ايَ��نَّ ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وِم ِف��ْع��َل اْس��تَ��َس��ر إِالَّ َش��اِع��ٌر رَآِن��ي َف��َم��ا

كما خجالٍت يتوارين إناثًا — واحًدا شيطانًا عدا ما — الشياطني جعل قد فهو
القمر. من النجوم تتوارى

املعشوقات؟ كالعرائس جميالت الشياطني إناث هل تُرى
الشيطان إنَّ يقول: فهو الخطاب يحسم جواٌب الفاريس— الشاعر — السعديِّ عند
والتماثيل؛ الصورة يف مسخوه إنما آدم أبناء وإنَّ بجماله، القلوب يغوي جميل نفسه

الجمال! فحرموه الفردوس، أباهم َحَرَم ألنه



وشياطني عرائس

قال كما إال وهؤالء هؤالء وما العرائس، إىل وأقرب بالجمال أحقُّ إذن فالشيطانات
قريب. من تنظر حني قريب : املعرِّيُّ

الشياطني وحي من أو الشياطني ذوات العرائس وحي من مجموعة نخبة الصفحات هذه
العرائس. ذوي

القرَّاء. إىل هدية وجمعناها وهؤالء، هؤالء من تلقيناها
واإلطالة. اإلسفاف نتجنب كما التكرار، نتجنب أن فيها يْناه توخَّ ما وكل

وينُدُر اإلسهاب، ويقلُّ اإليجاز فيها يكثر العاملي، أو العربي الشعر من قصائد فهذه
مداراًة والتبديل الحذف فيها ألنفسنا ونجيز األسماع، جميع عىل املتكرِّر املشهور فيها
من عليها طرأ الذي القليل تبعة وعلينا واألدب، الذوق يف إسفاف أو العبارة يف إلسفاف

والتبديل. الحذف
أنَّها وذاك ُقرَّائها، رأي يف جميًعا لها ق يتحقَّ أن نرجو واحد رشط منها وحسبنا

اإلنسان. قلب إىل اإلنسان يقرِّب ما خريُ — والشياطني العرائس وحي من وهي —
العقاد محمود عباس
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[الداودي]1 الفراش

َوْرِد أَْوَراَق َط��يَّ��َرْت َك��ِري��ٍح َوُح��ْم��ًرا ِب��ي��ًض��ا َف��َراُش��َه��ا تَ��ِط��ي��ُر

امليكايل]2 الفضل [أَبو دبابة؟ أو فرس

َم��بْ��ُه��وُت ِل��ُح��ْس��ِن��ِه َط��ْرٍف ُك��لُّ ِط��ْرٌف اْل��َف��َواِرُس اْس��تَ��ْط��َرَف َم��ا َخ��يْ��ُر
ُح��وُت اْل��َم��َع��اِب��ِر َوِف��ي ُع��َق��اٌب، ـ��ِل ـْ ��ه�� ال��سَّ َوِف��ي وََع��ٌل، اْل��ِج��بَ��اِل َف��ْوَق ُه��َو

املعتز]3 [ابن الشعر

َق��اَال َش��اءَ َم��ْن اْل��َك��َالِم، ِم��ثْ��َل َل��يْ��َس ِن��َط��اٍق ِض��ي��ُق ِف��ي��ِه ��ْع��َر ال��شِّ ذَا إِنَّ
اْح��ِت��يَ��اَال َق��اِئ��لُ��وُه َويَ��ْح��تَ��اُل ـ��ِي، ـْ اْل��َوح�� ِم��َن ِب��اْل��َخ��ِف��يِّ ِف��ي��ِه يُ��ْك��تَ��َف��ى

الرابع. القرن أواخر يف نشأ بخراسان هراة أُدباء من الداودي هللا عبد محمد أبو 1
بني دولتهم ازدهرت وقد واألدب، الرئاسة يف املعرقني ميكال آل أفراد من امليكايل أحمد بن هللا عبد 2

بخراسان. الخامس والقرن الرَّابع القرن
واشتهر ٢٩٦ سنة وقتل ٢٤٧ سنة ُولد معروف شاعر عبايس خليفة باهلل املعتز محمد بن هللا عبد 3

والتشبيه. بالبديع
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عرشللميالد] الثاني القرن حوايل مجهول ياباني قياس[شاعر

نَْشَهُدَها الَِّتي اْلَوَقاِئَع أَنَّ أَْعَلُم ُدْمُت َما
اْليَِقني اْلَحق ِهَي َليَْسْت

اْلَمناَِم أَْحَالَم أَنَّ ِيل أَيَْن َفِمْن
أَْحَالٍم؟ ِسَوى َليَْسْت

[السعدي]4 جميل الشيطان

موصوٌف حاٍل كلِّ عىل هو هل دميم؟ أو سيماه يف هو جميٌل … فيه؟ الرأي ما الشيطاُن
جميل. إنه : السعديُّ الشيخ قال ولهذا الغواية. وهي فيها، اختالف ال بصفٍة النَّاس بني
وتلك نظرة. أول العيون منها تنفر ال وصور خادٍع، مظهٍر عن لها غنًى ال الغواية ألنَّ

قال: حينما القديم الفاريس اعر الشَّ نظر وجهة هي

َرأَيُْت! ِلَما َعَجبًا َفيَا ُحْلٍم. ِيف يَْطاَن الشَّ َرأَيُْت
َكَفْرِع َقاَمٌة إَِليَْها: يَنُْظُر َمْن تُِخيُف الَِّتي نَْعاءِ الشَّ ُصوَرتِِه ِمْن َوِهْمُت َما َغرْيِ َعَىل َرأَيْتُُه
َوَسأَْلُت: َقاَربْتُُه النَِّعيِم. ِة ِبأَِشعَّ تُِيضءُ َكأَنََّها َطْلَعٌة اْلُحوِر، َكأَْعنُيِ َعيْنَاِن البَانَِة،
َعيْنًا َوَال ُمَحيَّاَك، َجَماُل َلُه َمَلًكا أََرى َوَال ذَاَك أََحقٌّ اْلَمِريُد؟ يَْطاُن الشَّ أَنَْت أََحقٌّ

ِسيَماَك؟ َشِبيِه إَِىل نََظَرْت َقْد
ُرونََك؟ يَُصوِّ ِفيَما ُضْحَكًة َلُهْم يَتَِّخذُونََك آَدَم أَبْنَاءِ بَاُل َما

الرُّْضَواِن، ِببَْهَجِة تَتََهلَُّل َونَْظَرًة اْلبَْدِر، َكَصْفَحِة َوْجًها َلُهْم تَْجلَُو أَْن ُوْسِعَك َوِيف
ِبالنَِّعيِم! ُق تُْرشِ َوابْتَِساَمًة

تَنَْقِبُض ُصوَرٍة ِيف َلنَا تَْكِشُفَك اْألُنِْس اَماُت َوَحمَّ ، اْلَعنْيِ إَِىل ُضونََك يُبَغِّ اُموَن الرَّسَّ أُوَلِئَك
اْلُقلُوُب! َلَها

القرن أواخر يف مولده وكان بشرياز، نشأ الفاريس، األدب يف واإلرشاد الشعر أئمة من إماٌم السعدي 4
طرائف يف وكالهما الورد، روضة أي والجلستان البستان املعروفة ُكتُِبِه ومن للميالد، عرش الثاني

واملواعظ. الخواطر
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اْلبَِهيِم َكاللَّيِْل إِنََّك ِيلَ َويَُقولُوَن
اْلُمِنريَ. بَاَح الصَّ إِالَّ أََماِمَي أََرى َوَما

∗∗∗
ْعُت َوتََسمَّ َسأَْلُت

َفُخوٌر َصْوٌت َلُه َع َوتََرفَّ اِحُر، السَّ اْلُحْلُم َفتََحرََّك
َوَقاَل: يَاءُ، ِكْربِ َطْلَعِتِه َعَىل َوَالَحْت

يَُمثِّلُوَن ِفيَما َرأَيَْت الَِّذي ذَاَك ِمثَاِيل َُّه أَن َصاِح يَا ْق تَُصدِّ َال
َحُسوٍد َعُدوٍّ يَُد ِبَها تَْجِري تَْرُسُمِني الَِّتي الرِّيَشَة َفِإنَّ

اْلَجَماَل! َفَسَلبُونَِي َماءَ السَّ َسَلبْتُُهُم

سهل]5 [ابن خطر مرعى

َم��ْوِرِدي ُح��ْس��ُن َم��ْص��َدِري َع��ْن َف��أَذَْه��َل��ِن��ي آِم��نً��ا َج��َم��اِل��ِك ِف��ي ِل��َح��اِظ��ي َرَع��يْ��ُت
اْل��ُم��َه��نَّ��ِد اْل��ُح��َس��اِم ِف��ي اْل��َم��نَ��ايَ��ا ُك��ُم��وَن َك��اِم��ٌن َع��يْ��ِن��ِك َل��ْح��ِظ ِف��ي اْل��َه��َوى َوإِنَّ
َغ��ِدي ِم��ْن أَْح��َس��ُن ال��ل��ِه، ِب��َح��ْم��ِد َويَ��ْوِم��ي، َوَوْح��َش��ٌة َه��ْج��ٌر ِف��ي��ِك َويَ��ْوِم��ي أََظ��لُّ
��ِد اْل��ُم��َرغَّ اْل��َه��ِن��يِّ َع��يْ��ِش ِم��ْن َوأَْط��يَ��ُب ��بَ��ا ال��صِّ ُم��َع��اَوَدِة ِم��ْن أَْش��َه��ى ِوَص��الُ��ِك
يَ��ِدي. َع��ْن اْل��َق��ْل��ِب، َط��يِّ��َب َق��ْل��ِب��ي، َوأَْخ��َرْج��ُت اْل��َك��َرى َل��ذَِّة َع��ْن اْل��َع��يْ��َن َف��َط��ْم��ُت َع��َل��يْ��ِك

[إسكايلوس]6 النرسالجريح

اللُّوِبيُّوَن! يَْرِويَها ٌة ِقصَّ
َقْوٍس ِمْن َسْهٌم النَّْرسَ أََصاَب َقالُوا:

اْلَعِجيِب اْلُمَجنَِّح نِْع الصُّ َذِلَك َعَىل َفنََظَر

من األربعني نحو يف غريًقا تُويف إرسائييل، أصل من غزل شاعر اإلشبييل، األندليس سهل بن إبراهيم 5
الظريف. السهل الغزل يف شعره وأكثر هجرية، ٦٤٩ سنة عمره

امليالد. قبل ٤٢٥–٤٥٦ والغنائيني الروائيني اليونان شعراء أكرب من AEschylus إسكايلوس 6
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نَُصاُب. َغرْيِنَا، ِبِريِش َال ِبِريِشنَا، نَْحُن َهذَا َعَىل َوَقاَل:

مجهول] قديم يوناني [شاعر دفنٌي بستاني

اْلَعِزيَزَة اْألَْرَض نَا أُمَّ
يَح ِليَْسَرتِ «إِْمنَِتيْكَس» يَْخ الشَّ َصْدِرِك إَِىل ُخِذي

ِمْن اْلُجُهوِد َشتَّى ِفيَها يَْجَهُد َكاَن الَِّتي ِننَي السِّ ِتْلَك — ِبَقِليَلٍة ِهَي َوَما — َواذُْكِري
أَْجِلِك.

اْلُموِرَق يْتُوَن الزَّ َلِك َغَرَس َما َفَكِثريًا
اْلُكُروِم ِبَدَواِيل َوْجَهِك َوَحىلَّ

اْلِغَالِل ِبُحُقوِل َوأَْغنَاِك
بَاٍت ُمنَْرسِ اْلَجَداِوَل ِفيِك َوأَْجَرى
َوالثََّمَراِت ِباْلُعْشِب أَِديُمِك ِليَْزَداَن

َصِنيِعِه َعَىل تَْجِزيِه أَْن َلِك آَن َفاْليَْوَم
النَِّحيِل َوَجَسِدِه اْألَْشيَِب َرأِْسِه َعَىل اْلِوْقَر ِفي تَُخفِّ َوأَْن
يَْحاِن. َوالرَّ ِة ِباْلُخْرضَ َقْربَُه َفَريِّنِي الرَِّبيُع َجاءَ َوإِذَا

«إِنجليزية»] مرضعات [أَغنية ُمخترصة قصة

َزْوَرْق َع��َل��ى اْل��بَ��ْح��ِر إَِل��ى َراُح��وا ِش��ي��َخ��ٍة7 ثَ��َالثَ��ُة
أَْوثَ��ْق ِب��نْ��يَ��تُ��ُه��ْم َوَل��ْو أَْق��َوى! َزْوَرُق��ُه��ْم َوَل��ْو
أَْش��َوْق! ��ِت��ي ِق��صَّ َوَك��انَ��ْت أَْوَف��ى ��ِت��ي ِق��صَّ َل��َك��انَ��ْت

املؤلف. نظم من العربية والرتجمة األشياخ، أي الشيخة: 7
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[مجهول] ضائع فؤاد

َم��ْس��َراَه��ا! ِع��نْ��َد ِم��نِّ��ي َض��لَّ َف��ِإنَّ��ُه َم��ْوِض��ُع��ُه؟ أَيْ��َن ُف��َؤاِدي َع��ْن َس��أَْل��تُ��َه��ا
أَْش��َق��اَه��ا! ُق��ْل��ُت تَ��ْع��ِن��ي؟ أَنْ��َت ف��أَيُّ��َه��ا ُج��ِم��َع��ْت، ��ٌة َج��مَّ ُق��لُ��وٌب َل��َديْ��نَ��ا َق��اَل��ْت

[األَحوص]8 الهواء! تكييف

َع��َزاءِ ِم��ْن ِب��ِه َوَم��ا َوتَ��َع��زَّى أَْس��َم��اءِ َع��ْن ��لُ��وَّ ال��سُّ َق��ْل��ِب��ي َراَم
ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ ال��لَّ��يْ��َل��ِة ِف��ي ِس��َراٌج ـ��ِف ـْ ��ي�� ال��صَّ بَ��اِرَدُة ��تَ��اءِ، ال��شِّ ِف��ي ُس��ْخ��نَ��ٌة
ِق��بَ��اءِ َق��ْص��ِر ِب��اْل��َق��ْص��ِر َوَم��ِص��ي��ٌف «َخ��اٍخ» ِب��بَ��ْرَق��ِة َم��ْربَ��ٌع َوَل��َه��ا

العبيس] الحسني بن [عيل الحزن غاية
ال��تَّ��َراِئ��ِب9 ُدَويْ��َن َح��ْم��ًال َوَج��َدْت َوَق��ْد ُف��َج��اءًَة َع��نْ��َه��ا َم��اَت بَ��ْع��ٍل ذَاُت َوَم��ا
َج��اِن��ِب ُك��لِّ ِم��ْن اْل��ُورَّاُث تَ��َع��اَوَرَه��ا ِك��َل��يْ��ِه��َم��ا َواِل��َديْ��َه��ا َع��ْن نَ��أَْت ِب��أَْرٍض
اْل��َع��َق��اِرِب َدِب��ي��َب َدبُّ��وا َوَق��ْد َق��ِل��ي��ًال تَ��نَ��ْه��نَ��ُه��وا ِم��نْ��َه��ا اْل��َح��ْم��ُل اْس��تَ��بَ��اَن ��ا َف��َل��مَّ
اْألََق��اِرِب ُدوَن اْل��َم��يْ��ِت أَِب��ي��ِه تُ��َراَث َزْت َف��َح��وَّ ُغ��َالٍم ِب��َم��ْولُ��وٍد َف��َج��اءَْت
اْل��ُك��َواِع��ِب ُع��يُ��وُن ِف��ي��ِه، ِإلِْع��َج��اِب��َه��ا َونَ��اَف��َس��ْت َربٍّ��ا، ِل��ْل��َم��اِل َغ��َدا ��ا َف��َل��مَّ
َوَش��اِرِب ِع��ذَاٍر ذَا اْل��ُم��َح��يَّ��ا، َج��ِم��ي��َل َويُ��ْرتَ��َج��ى يُ��َخ��اُف َم��أُْم��وًال َوأَْص��بَ��َح
َه��اِئ��ِب َغ��يْ��ُر أَْق��َراِن��ِه َع��َل��ى َج��ِريءٌ ُم��ْخ��ِدٌر ال��ذَِّراَع��يْ��ِن َع��بْ��ُل َل��ُه أُِت��ي��َح
ذََواِئ��ِب ِب��ذَاِت َل��يْ��َس��ْت َوُج��ْم��ُج��َم��ٍة ُم��َج��زٍَّر َع��ْظ��ٍم َغ��يْ��َر ِم��نْ��ُه يُ��بْ��ِق َف��َل��ْم
َغ��بَ��اِغ��ِب َواِدي اْل��َح��اُدوَن ِب��َه��ا يَ��ُؤمُّ ُح��ُدوُج��ُه��ْم َولَّ��ْت يَ��ْوَم ِم��نِّ��ي ِب��أَْوَج��َع

هجاء. غزيل أموي شاعر األنصاري محمد بن هللا عبد أبو 8
األسد، هو املخدر الذراعني وعبل وهناك، هنا من تناولوه أي الوراث وتعاوره الصدر، عظام الرتائب 9
… التالية) الصفحة (انظر األحمال والحدوج الشعر، من املرسلة الضفرية وهي ذؤابة جمع والذوائب
حرض الورَّاق، كوجك بابن يُعرف الرابع القرن أواخر يف نشأ العبيس الحسني بن عيل األبيات وناظم

املرصية. بالديار العلم
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وشياطني عرائس

املأْمون] [الخليفة ترسق عني

ال��ظَّ��نَّ��ا ِب��َك أََس��أُْت َح��تَّ��ى َوأَْغ��َف��ْل��تَ��ِن��ي ِب��نَ��ْظ��َرٍة َف��ُف��ْزَت ُم��ْش��تَ��اًق��ا بَ��َع��ثْ��تُ��َك
ُح��ْس��نَ��ا َع��يْ��ِن��َه��ا ِم��ْن َع��يْ��نَ��اَك َس��َرَق��ْت َل��َق��ْد يَ��ُك��ْن َل��ْم ِب��َع��يْ��نَ��يْ��َك ِم��نْ��َه��ا أَثَ��ًرا أََرى

سهل] [ابن لو!

اْل��بَ��ْدَرا؟ يَ��ْع��َش��ُق َم��ْن ال��تَّ��ْق��ِب��ي��ِل ِف��ي أَيَ��ْط��َم��ُع اْل��َج��َوى َالْش��تَ��َف��ى َق��بَّ��ْل��تَ��ُه َل��ْو يَ��ُق��ولُ��وَن
اْل��َغ��ْدَرا؟ ِب��ِه أَْش��ُك��و ِم��نْ��ُه ِب��َع��ْه��ٍد ِل��ي َوَم��ْن ِب��ُخ��ْل��ِف��ِه أَْش��ُك��و ِم��نْ��ُه ِب��وَْع��ٍد ِل��ي َوَم��ْن

الرحمن]10 عبد بن [كثري نفسمتفرقة

َوَالِئ��ُم ِل��ي َع��اِذٌر ِم��نْ��َه��ا َف��ِري��َق��يْ��ِن: تَ��َف��رََّق��ْت إِالَّ ال��نَّ��ْف��ُس ذََك��َرتْ��َه��ا َوَم��ا
َراِغ��ُم ��يْ��ِم ال��ضَّ َق��اِب��ُل ِم��نْ��َه��ا َوآَخ��ُر َع��نْ��َوًة ��يْ��َم ال��ضَّ يَ��ْق��بَ��َل أَْن أَبَ��ى َف��ِري��ٌق

اليمامي]11 أَحمد [أَبو يغلب ال غالب

َغ��اِل��ِب��ي َف��أَْص��بَ��َح َغ��اَل��بَ��ِن��ي َواْل��َف��ْق��ُر َف��َغ��َل��بْ��تُ��َه��ا َش��ِدي��َدٍة ُك��لَّ َغ��اَل��بْ��ُت
َص��اِح��ِب ِم��ْن َوْج��ُه��ُه َف��ُق��بِّ��َح يَ��ْق��تُ��ْل، أُبْ��ِدِه َل��ْم َوإِْن يَ��ْف��َض��ْح، أُبْ��ِدِه إِْن

بثينة. لجميل راوية وكان املشهورين، اإلسالم صدر شعراء من عزة كثري هو 10

للهجرة. الرابع القرن يف نشأ بوشنج، أدباء من بالبوشنجي املشهور اليمامي أحمد أبو هو 11

14



وشياطني عرائس

الرُّقيات]12 قيس [ابن ويقظة حلم

َوأَْخ��لُ��بُ��َه��ا أَُف��دِّي��َه��ا نَ��َم��اِرِق��َه��ا َع��َل��ى َظ��َل��ْل��ُت
َوأَْك��ِذبُ��َه��ا َف��أَْص��ُدُق��َه��ا ِل��ي َف��تُ��ْؤِم��ُن ثُ��َه��ا أَُح��دِّ
َوأُْع��ِج��بُ��َه��ا تُ��ْع��ِج��بُ��ِن��ي َن، َج��ذَْال َض��ِج��ي��َع��َه��ا َوِب��تُّ
َوأَْس��لُ��بُ��َه��ا َوأُْل��ِب��ُس��َه��ا َوأُبْ��ِك��ي��َه��ا َوأُْض��ِح��ُك��َه��ا
َوأُْغ��ِض��بُ��َه��ا َف��أُْرِض��ي��َه��ا َف��تَ��ْص��ِرُم��ِن��ي أَُع��اِل��ُج��َه��ا
َونَ��ْل��َع��بُ��َه��ا نَ��ْس��ُم��ُرَه��ا ِم ال��نَّ��ْو ِف��ي َل��يْ��َل��ًة َف��َك��انَ��ْت
يَ��ْرَق��بُ��َه��ا ��بْ��ِح ال��صُّ َص��َالِة ِف��ي ُم��نَ��اٍد َف��أَيْ��َق��َظ��نَ��ا
َم��ذَْه��بُ��َه��ا يُ��ْدَر َل��ْم ـ��يَ��ٍة ـْ ِج��نِّ��ي�� ِم��ْن ال��طَّ��يْ��ُف َف��َك��اَن

إياس]13 بن ملطيع وتروى الرَّيب بن [مالك بنته لصيودع

َك��ِئ��ي��بَ��ا َق��ْل��بً��ا اْل��ُه��ُم��وِم ِب��َدِخ��ي��ِل تَ��بْ��ِك��ي َوْه��َي ِالبْ��نَ��ِت��ي ُق��ْل��ُت َوَل��َق��ْد …
نُ��ُدوبَ��ا ِف��ي��ِه يَ��َدْع��َن أَْو ِب��ِه، َن ُج��ْز َم��ا يَ��ْج��َرْح��َن يَ��َك��ْدَن َع��بَ��َراٍت
َش��ُع��وبَ��ا14 أَْه��ٍل َغ��يْ��ِر ِف��ي َويُ��َالِق��ي أَبَ��اَه��ا يُ��ِص��ي��َب أَْن اْل��َح��تْ��ِف َح��ذََر
اْل��ُق��لُ��وبَ��ا َدْم��ُع��ُك��نَّ َح��زَّ َط��اَل��َم��ا َق��ْل��ِب��ي ِب��ال��دَّْم��ِع َح��َزْزِت َق��ْد اْس��ُك��ِت��ي.
َق��ِري��بَ��ا ِم��نْ��ِك ُك��نْ��ُت أَْو بَ��ِع��ي��ًدا ـ��ُت ـْ ُك��ن�� إِذَا َل��ِه اْإلِ َق��بْ��َض��ِة ِف��ي أَنَ��ا
أُِص��ي��بَ��ا اْل��ِف��َراِش َع��َل��ى َوُم��ِق��ي��ًم��ا بَ��ِع��ي��ٍد ِم��ْن أَتَ��ى اْم��َرءًا َرأَيْ��نَ��ا َك��ْم
ال��نَّ��ِح��ي��بَ��ا اْع��تَ��َزْم��ِت َم��تَ��ى أُبَ��اِل��ي َال إِنِّ��ي انْ��ِت��َح��اِب��ِك ِم��َن َف��َدِع��ي��ِن��ي

رقية. باسم واحدة امرأة من بأكثر لتشبيبه الرقيات قيس بابن عرف األموية الدولة يف غزل شاعر 12

ثم املساكني، إىل ويُحسُن الطريق يقطع ا لصٍّ كان األموية، الدولة شعراء من التميمي الريب بن مالك 13

مشهورة. يائيٍَّة بقصيدٍة نفسه فرثى أفعى بلسعة ومات توبته، وحسنت تاب
املوت. أسماء من شعوب 14
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الضحاك]15 بن [الحسني ضمريان

ِب��اْألََم��اِن��ي ُم��َم��ثَّ��ٌل َع��يْ��ِن��ي نُ��ْص��َب يَ��َراِن��ي َوَل��يْ��َس أََرى َال َم��ْن أَيْ��َن
يَ��نْ��تَ��ِج��يَ��اِن ِب��اْل��َم��ِغ��ي��ِب أَبَ��ًدا َوَض��ِم��ي��ِري َض��ِم��ي��ُرُه َم��ْن ِب��أَِب��ي
يَ��ْم��تَ��ِزَج��اِن اْخ��تَ��بَ��ْرَت، َم��ا إِذَا ِن، َوُرْوَح��ا نَ��َظ��ْرَت إِْن َش��ْخ��َص��اِن نَ��ْح��ُن
َوبَ��َداِن��ي بَ��َدأْتُ��ُه ِب��َش��ْيءٍ ـ��َم ـْ َه��م�� أَْو ِب��اْألَْم��ِر َه��َم��ْم��ُت َم��ا َف��ِإذَا
َح��َك��اِن��ي أَْو َح��ِك��ي��تُ��ُه َف��َك��أَنِّ��ي َوِم��نِّ��ي ِم��نْ��ُه َك��اَن َم��ا َوْف��ًق��ا َك��اَن
اْألَبْ��َداِن تَ��َح��رُُّك َوَس��َواءٌ َس��َواءٌ ِم��نَّ��ا اْل��ُج��ُف��وِن َخ��َط��َراُت

الخوارزمي]16 بكر [أَبو صديًقا كان عدو رثاء

يَ��ِص��ي��ُد َم��ْن ِح��بَ��اَل��ُة ِب��ِه تَ��ِض��ي��ُق َط��يْ��ًرا اْألَيَّ��اِم يَ��ُد َص��اَدْت َل��َق��ْد
َس��ِع��ي��ُد ِب��ِه ��ِع��ي��َد ال��صَّ إِنَّ أََال َس��ِع��ي��ٍد أَبُ��و ��ِع��ي��ِد ال��صَّ ِف��ي َوأَْص��بَ��َح
َج��ِدي��ُد َوَج��ْدنَ��اُه، َق��ْد َوثُ��ْك��ٌل، َق��ِدي��ٌم َف��َق��ْدنَ��اُه، َق��ْد َص��ِدي��ٌق،
ِع��ي��ُد ال��نَّ��اِس ِع��نْ��َد َوْه��َو َونَ��ْح��ٌس، نُ��ْع��َم��ى ال��نَّ��اِس ِع��نْ��َد َوْه��َو ُم��َص��اٌب،
َواْل��ُع��ُه��وُد اْل��َم��َواِث��ُق تُ��َع��زِّي��ِن��ي َوَل��ِك��ْن ِب��ِه اْألَنَ��اُم تُ��َه��نِّ��ئُ��ِن��ي
ُش��ُه��وُد ِل��ي ِب��ي َض��َربَ��اِت��ِه َوِم��ْن ِم��َراًرا ِب��ِه َض��َربْ��ُت َق��ْد َوَس��يْ��ٌف
يَ��ِب��ي��ُد َال ُح��ْزنِ��ي َوأَنَّ يَ��ِب��ي��ُد، َخ��ْص��ِم��ي أَنَّ ال��لَّ��يَ��اِل��ي َع��َج��ِب َوِم��ْن
تَ��ُج��وُد ِب��ي ِف��ْع��ِل��َك ُس��وءِ ِم��ْن تَ��َزْل َل��ْم الَّ��ِت��ي ِب��اْل��َع��يْ��ِن َع��َل��يْ��َك بَ��َك��يْ��ُت
ال��رَِّش��ي��ُد؟ ِف��ْع��َل��يْ��َك أَيُّ ِل��ي: َف��ُق��ْل َوَم��يْ��تً��ا َح��يٍّ��ا أَبْ��َك��يْ��تَ��ِن��ي َف��َق��ْد
َوأَْس��تَ��ِزي��ُد ِف��ي��َك ال��دَّْه��َر أَذُمُّ َح��اٍل ُك��لِّ ِف��ي َغ��اَدْرتَ��ِن��ي َوَق��ْد
َح��ِم��ي��ُد ِب��ِه تَ��ِع��ي��ُش يَ��ْوٌم َوَال َم��ِج��ي��ٌد ِب��ِه تَ��ُم��وُت يَ��ْوٌم َف��َال

وأوَّلهم الخلفاء، ونادم بالبرصة، نشأ املجيدين، العباسية الدولة شعراء من اك حَّ الضَّ بن الحسني 15
طبقٍة من وهما النوايس، الشعر عىل الخمريات لغلبة شعره بعض نواس أبي إىل وينسب األمني، محمد

ُمتقاربان.
بنيسابور ومات دمشق يف زمنًا وعاش بخوارزم ُولد باللغة، عالم راوية شاعر كاتب أديب الخوارزمي 16

معروفة. ورسائله ٣٨٣ه، سنة
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أرجنتاريوس]17 [ماركوس مرتادفان
َماٍل ذَا ُكنَْت إِذْ ُسْقَراُط، يَا َمْعُشوًقا، ُكنَْت نََعْم!

َجَواِنِحَها ِيف َماَت َقْد اْآلَن ُحبََّك َلِكنَّ
اْلَملُوُم ُهَو النَّاِقُع اْلَفْقِر َوُسمُّ

اْلَعِزيَز «أَُدونِيِيس»18 تَْدُعوَك يَْوًما، َكانَْت، َلَقْد
َواْلبَُهاِر الطِّيِب َمذَاَق ِمنَْك َوتَْستَْطِعُم

اْسُمَك؟ َما تَْسأََلَك: أَْن تَْستَِحي َال َفِهَي اْليَْوَم ا أَمَّ
تُِقيُم؟ َوأَيَْن أَنَْت؟ اْلِبَالِد أَيِّ َوِمْن

َلُه» َماَل «َال أَنَّ اْلَعِزيُز يُِّد السَّ أَيَُّها تَْعَلُم أََال
ُمَرتَاِدَفتَاِن؟! َكِلَمتَاِن َلُه» ُحبَّ َو«َال

كوك]19 كرفت [روبرت ينسج) (الذي الطوال الرتكي

ِبَساِطي نَاِسُج الطَُّواُل ِْكيُّ الرتُّ أَيَُّها
ِباْإلِبَْرِة تَُشكُّ َحيُْث بَاٍل َعَىل َلَك أَيَْخُطُر

اْألَْلَواِن ذَاِت وِفيَِّة الصُّ ُخيُوِطَك ِمْن َخيٍْط ُكلَّ
اْلَمنُْسوَجاِت؟ أَْزَهاِرَك َعَىل تَْخُطُر َسْوَف َقَدٍم أَيُّ

اْلُربْتَُقاِل ِصبَْغِة ِمْن َخيٌْط ذَِلَك تَُقوُل: أَتَُراَك
تَُدوَسُه أَْن َحْسنَاءَ ِبَقَدِم َجِديٌر

َماِل؟ الشِّ ُجُزِر ِمْن اْلبَاِرَدِة اْلُحُجَراِت ِيف
َماءِ السَّ ُزْرَقِة ِمْن َمِديٌد َخيٌْط ذَِلَك تَُقوُل: أَتَُراَك

بَيَْضاءُ؟ ِطْفٍل َقَدُم تَُالِطُفُه

امليالد. بعد ٦٠ سنة حوايل نشأ ساخر يوناني شاعر Marcus Argentarius 17

العربي. أدوناي من استعاروه اليونان عند الحب إله أسماء من اسم أدونيس 18
بعض يف ونظم الرشق وعرف ،١٩٠٤ سنة ُولد معارص إنجليزي شاعر Rupert Croft-cooke 19

موضوعاته.
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وشياطني عرائس

اْلُمُدِن أَبْنَاءِ ِمْن ِلَقْوٍم اْلِمْفَراِح اْألَْحَمِر ِمَن َوَهذَا
اْألَْزَهاِر َطنَاِفَس ِفيَها تََرى َال الَِّتي

يِْب الشِّ يُوِخ الشُّ أَْقَداُم تَْلَمُسُه النَّاِعِم اْلَقَرنُْفِل ِمَن َقَراٌر َوَهذَا
َوتَْوِقرِي؟ َصْمٍت ِيف اِي» «الشَّ أَْقَداَح يَْحِملُوَن

اْلِبَساِط َصاِحِب ِيف َقطُّ َفكَّْرَت َما َلَعلََّك أَْم َهذَا، تَُقوُل أَتَُراَك
ُخيُوِطَك ِمْن َخيًْطا نََسْجَت ُكلََّما تُنِْشُد تََزاُل َوَال

اْلَمِغيِب ِعنَْد ُهنَاَك َستُواِفينِي
ُحوِق! السَّ النَّْخَلِة ِظَالِل إَِىل َستَُواِفينِي

[سوفكليس]20 أسماء يجمع اسم
َوَكَفى ُحبٍّا َليَْس اْلُحبَّ أَنَّ بَنِيَّ يَا تََعلَُّموا

َشتَّى أَْسَماءٌ ِفيِه تَنَْطِوي اْلَواِحَد اْسَمُه َوأَنَّ
تُْغَلُب َال الَِّتي «اْلُقوَُّة» ُهَو … «اْلَمْوُت» ُهَو

«اْألََىس» ُهَو … «اْلُجنُوُن» ُهَو … اُح» َ الرصُّ ْهَوُة «الشَّ ُهَو
ْطَوِة السَّ إَِىل تَُسوُق اْلَخَواِلِج ِمَن َخاِلَجٍة ُكلِّ ُخَالَصُة ُهَو

الطَُّمأِْنينَِة إَِىل أَْو اْلَحَرَكِة، إَِىل أَْو
َلُه! اْإلِ َهذَا … َصْدٍر ُكلِّ أَْعَماِق ِيف يَتََغْلَغُل

َوَفِريَسٌة: َصيٌْد َلُه َوُكلٌّ
أَْربٍَع َعَىل تَْمِيش الَِّتي اْلَخَالِئِق َوِمَن تَُعوُم، الَِّتي اْلَخَالِئِق ِمَن

َجنَاٍح أَْقَوى تَِطريُ الَِّتي اْلَخَالِئِق بنَْيَ َوَجنَاُحُه
اْلُعَىل َواْألَْربَاُب َواْإلِنَْساُن اْلَحيََواُن ِعنَْدُه َوَسَواءٌ

يًعا؟ َرصِ يَِخرَّ َوَلْم ، َواْلَحبَّ يَْصَطِرُع َال َربٍّ أَيُّ …

٤٠٦–٤٥٦ق.م. اليونان يف األوىل الطبقة شعراء من Sophoclés 20
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وشياطني عرائس

َربِّ ِزيُوس َقْلِب َعَىل اْلَقاِهُر َفُهَو — يَُقاَل أَْن يَنْبَِغي َواْلَحقُّ — أَُقوَل أَْن َصحَّ َوإِذْ
ُحَساٍم َوِبَغرْيِ ُرْمٍح ِبَغرْيِ اْألَْربَاِب،

َواْلَخاِلِقنَي. اْلَخَالِئِق ِنيَّاِت ِبالنِّيَّاِت: َليَِطيُش َلَه اْإلِ َهذَا أَنَّ اْلَحقُّ

عجرد]21 [حماد النصح بالء

َص��ْدِري ِف��ي ُح اْل��ُم��بَ��رِّ اْل��ُح��بُّ َف��َع��َل ِب��َم��ا تَ��ْدِري َال َف��ِإنَّ��َك َل��ْوِم��ي َع��ْن ُك��فَّ أَِخ��ي!
ِب��اْل��ِف��ْك��ِر اْل��َج��َواِن��ِح َم��ْش��ُغ��وُل َوَق��ْل��ِب��َي َف��اِرٌغ َوَق��ْل��بُ��َك تَ��ْل��َح��اِن��ي أَنْ��َت أَِخ��ي!
َزْج��ِري َع��ْن َألَْق��َص��ْرَت َع��يْ��نَ��يْ��ِه يُ��َق��لِّ��ُب َرأَيْ��تَ��ُه َل��ْو َم��ْن ِع��نْ��َد َوَداِئ��ي َدَواِئ��ي
ُع��ذِْري ِف��ي َوأَْط��نَ��بْ��َت َل��ْوِم��ي َع��ْن َألَْق��َص��ْرَت اْل��َه��َوى َل��ْوَع��ِة ِف��ي أَْص��بَ��ْح��َت َل��ْو َف��أُْق��ِس��ُم
تَ��ْدِري َال ِب��أَنَّ��َك تَ��ْدِري َال َوأَنَّ��َك نَ��اِص��ٌح أَنَّ��َك ِم��نْ��َك بَ��َالِئ��ي َوَل��ِك��ْن

دالمة]22 [أَبو دالمة أبي امرأة

َق��ِع��ي��َدْه ِم��ْن ِف��َراِش��ي ـ��ِد ِل��تَ��ْم��ِه��ي��ـ بَ��يْ��ِت��ي ِف��ي َل��يْ��َس
اْل��َق��ِدي��َدْه ِم��ثْ��ُل َس��اُق��َه��ا َع��ُج��وٍز َع��ْج��َف��اءَ َغ��يْ��ُر
َع��ِص��ي��َدْه! ِف��ي َط��ِريٍّ ٍت ُح��و ِم��ْن أَْق��بَ��ُح َوْج��ُه��َه��ا
ِب��َس��ِع��ي��ِدْه ِع��ْرِس��ي ِم��ثْ��َل أُنْ��ثَ��ى َم��َع َح��يَ��اٌة َم��ا

بالزندقة. يُتََّهُم وكان وهجاه، بشاًرا وعارص وهجاءٌ، غزٌل له عبايس شاعر عجرد حماد 21

األُمراء عىل دالة له وكانت العباسية، الدولة صدر يف الخلفاء مدح املوايل من فكه شاعٌر دالمة أبو 22
وذويه. بنفسه وتمثيله ُروحه ِة لِخفَّ عرصه أهل من واألمريات
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وشياطني عرائس

دافيز]23 هنري [وليام قحة!
اْلَعبُوِس َوِشتَاِئَها اْلَقاِرِس، َمِشيِبَها ِيف نْيَا َوالدُّ َصبَاٍح، ذَاَت

َواْلَكَالُل آَمُة السَّ تَْعلُوَها َواْلُوُجوُه َصبَاٍح، ذَاَت
ِغبَْطٍة ِيف َوِهَي يَِّة اْلِفضِّ أَنَْفاِسَها ِمْن َغاَر الصِّ َحيْبَاِت السُّ تَنُْفُث َفاِتنٌَة، َعذَْراءُ ِبَي َعَربَْت

اٍح َوانِْرشَ
اْلُمَورَُّد اْإلَِهاُب ُج يَتََوهَّ َوْجنَتَيَْها ِيف
اْلبََواِسُم الثَّنَايَا ُ تَتََألَْأل ثَْغِرَها َوِيف

اْلِهَضاِب ِيف َغِديٌر َكأَنََّها اْلَعيْننَْيِ َوِكْلتَا
َماءِ السَّ ِنْصِف ِمْن أَْكثََر ُق يَْرسِ

∗∗∗
َوَفتَاءٍ ٍة نَْرضَ ِيف ِبي يَْعُربُ اْلَجَماُل َوذَِلَك ُقْلُت،

… َقِريٌر أَْشيَُب تَاءُ َوالشِّ يَاِئِه ِبِكْربِ يُْزِهي
َمبُْهوتَتَاِن: َوَعيْنَاَي َضاِحًكا ُقْلُت

اْلَعُجوِز؟! نْيَا الدُّ ِيف اْلِقَحِة َهِذِه ِمثَْل َقطُّ َرأَى َمْن

كناز]24 ذي [عمار ؟ عُدوٌّ أم صديٌق

َه��َواُه��نَّ��ْه ِج��ْس��ِم��ي بَ��َرى َق��ْد اْل��َغ��َواِن��ي إِنَّ أََال
إِنَّ��ْه! َل��ُه��ْم: ُق��ْل��ُت َه��ًوى، اْل��ُح��وُر ��َك َش��فَّ َوَق��الُ��وا:
ِب��أَذَاُه��نَّ��ْه ُم��َع��نٍّ��ى َه��ذَا َع��َل��ى َولِ��ِك��نِّ��ي
َوِم��نْ��ُه��نَّ��ْه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن ��اًرا َع��مَّ ال��ل��ُه أََراَح
ُك��نَّ��ْه َوَال َك��اَن، َف��َال َق��ِري��بَ��اٌت بَ��ِع��ي��َداٌت

.(١٨٧١–١٩٤٠) املحدثني اإلنجليز الشعراء من William Henry Davies 23

أواخر يف وظهر الخمر، رشب يف مراًرا الحد عليه أُقيم سكري كويف شاعر األكرب عبد بن عمرو بن عمار 24

بِمْدَحٍة. أحًدا يقصد ولم واملجون اللني الغزل عىل شعره وقرص األموية الدولة
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َش��َج��اُه��نَّ��ْه َواْل��َق��ْل��َب ـ��َل ـْ اْل��َع��ق�� ِم��نِّ��ي أَذَْه��َل َف��َق��ْد
ُق��ْل��نَ��ْه الَّ��ِذي َويَ��ْج��َح��ْدَن اْألَبَ��اِط��ي��َل يُ��َم��نِّ��ي��َن

اليمني]25 [وضاح ٌم؟ منجِّ أو طبيٌب

َح��ْرَف��ا َش��أِْن��نَ��ا ِم��ْن نَ��بَّ��أْتُ��ُه َوَم��ا ال��طَّ��ِب��ي��ُب ِل��َي يَ��ُق��وُل َوَل��َق��ْد
��ا اْل��َك��فَّ يَ��ْخ��ِض��ُب َدَم��اِل��َج ِذي ِم��ْن ذَا َداءََك أَنَّ َألَْح��َس��ُب إِنِّ��ي

ليىل]26 [مجنون املجنون كعبة

َوَراِئ��يَ��ا اْل��ُم��َص��لَّ��ى َك��اَن َوإِْن ِب��َوْج��ِه��ي نَ��ْح��َوَه��ا ��ْم��ُت يَ��مَّ َص��لَّ��يْ��ُت إِذَا أََراِن��ي
اْل��ُم��َداِويَ��ا ال��طَّ��ِب��ي��َب أَْع��يَ��ا ��َج��ا ال��شَّ َك��ُع��وِد ُح��بَّ��َه��ا َوَل��ِك��نَّ إِْش��َراٌك ب��َي َوَم��ا
ِح��يَ��اِل��يَ��ا تَ��ِم��ي��َل أَْن ِرْج��ِل��ي أَُص��اِن��ُع َرأَي��تُ��ِن��ي اْل��َف��َض��اءِ اْألَْرِض ِف��ي ِس��ْرُت إِذَا
ِش��َم��اِل��يَ��ا َع��ْن اْل��َه��َوى يُ��نَ��اِزْع��ِن��ي ِش��َم��اًال تَ��ُك��ْن َوإِْن يَ��ِم��ي��نً��ا َك��انَ��ْت إِذَا يَ��ِم��ي��نً��ا

ُمطري]27 بن [الحسني قوسقزح!

َوُع��ُه��وُدَه��ا أَيَّ��اُم��َه��ا َق��ُدَم��ْت إِذَا َص��بَ��ابَ��ِت��ي تَ��ُم��وَت أَْن أَْرُج��و ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد
يُ��ِع��ي��ُدَه��ا28 ِب��َش��ْوٍق تُ��ولِ��ي اْل��ُه��َدى ِع��َه��اُد َواْل��َح��َش��ا اْل��َق��ْل��ِب َح��بَّ��ِة ِف��ي َج��َع��َل��ْت َف��َق��ْد

بامرأٍة يَُشبُِّب وكان ِحْمرَي من وهو إسماعيل، بن الرحمن عبد واسمه لجماله الوضاح اسم عليه غلب 25

األموية. الدولة يف ونشأ فارسيٍَّة
ما به وأشبهه غريه إىل بعضه ينسب شاِئٌع شعٌر وله ليىل، بمجنون اشتهر الذي ح امللوَّ بن قيس هو 26

حال. وسوءِ خباٍل عن نمَّ
أهل بزي يتزيَّا وكان العباسية وأوائل األموية الدولة أواخر حرض شاعر األسدي مطري بن الحسني 27

وشعره. لباسه يف البادية
ثانية. تهطل أي املطر وتويل املتوايل ر املطهَّ العهاد 28
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ُق��يُ��وُدَه��ا ِع��َج��اٍف ثَ��نَ��ايَ��اَه��ا، ِع��ذَاٍب ُق��ُدوُدَه��ا ِه��ي��ٍف اْألَْط��َراِف، ��ِة ِل��ُم��ْرتَ��جَّ
ُخ��ُدوُدَه��ا َوِب��ي��ٍض نَ��َواِص��ي��َه��ا، َوُس��وٍد ��َه��ا أَُك��فُّ َوُح��ْم��ٍر تَ��َراِق��ي��َه��ا، َوُص��ْف��ٍر
ُع��ُق��وُدَه��ا َزيَّ��نَ��تْ��َه��ا، ��ا ِم��مَّ ِب��أَْح��َس��َن ُع��ُق��وَدَه��ا، َزانَ��ْت اْألَْوَس��اِط ��َرِة ُم��َخ��صَّ
يَ��ُج��وُدَه��ا َط��لٌّ بَ��اَت اْل��ُخ��َزاَم��ى َرِف��ي��َف ُق��لُ��وبُ��نَ��ا تَ��ِرفَّ َح��تَّ��ى يُ��َم��نِّ��ي��نَ��ا

برت]29 [روث تنادني ال

اْلَمْوُت! أَيَُّها ٌق. ُمْرشِ يُْف َوالصَّ تُنَاِدِني َال
… النَِّداءَ أُِجيَب َلْن يِْف الصَّ ِيف إنَِّني

ِبأَْعَطاِفِه َويَتََمايَُل اْلُعْشُب يَُوْسِوُس ِحنَي
ْفَىل السُّ الظَِّالِل ِتْلَك ِمْن ِبالنَِّداءِ َصْوتََك إِيلَّ تَْرَفْع َال

اْلَماءُ َويََرتَْقَرُق ْفَصاُف الصَّ يَِحنُّ ِحنَي
اْلَهَواءُ َويَنُْعُس اْلَجْدَوُل يَتََوانَى ِحنَي
اْألَْسَواِر َعَىل اللِّبَْالُب ُج يَتََموَّ ِحنَي

اْألََواِن ذَِلَك ِيف اْلَمْوُت أَيَُّها تُنَاِدِني َال َلَك ُقْلُت تُنَاِدِني. َال
ِبالنَِّداءِ ْوَت الصَّ َوتَْرَفُع تُنَاِدي َعبَثًا إِنََّك

إَِليَْك أُْصِغَي َلْن النَّاِميَِة اْألََزاِهرِي إِبَّاِن َفِفي
∗∗∗

َوَحاِليٍَة َحاٍل ُكلُّ يَتََجرَُّد ِحنَي إَِليَْك َسأُْصِغي َلِكنَِّني
ثََراُه َعَىل َجِر الشَّ ِمَن اْلَوَرُق يَنْتَِثُر ِحنَي ِبُدَعاِئَك َوَمْرَحبًا

اْلُمْهتَاِج اْلَعاِصِف ِيف َفِحيٌح ُفوِح ِللسُّ يُْسَمُع ِحنَي
الثُّلُوِج َراِئَحَة ِق ْ الرشَّ ِمَن الرَُّعاُة يَُشمُّ ِحنَي
َحَصاَدُه تَتََوىلَّ ِللرِّيِح اْلَحْقُل يُْهَجُر ِحنَي

بعض وُمنحت السالح غنائم تها سمَّ شعرية مجموعة لها ُمعارصة إنجليزية شاعرة Ruth Pitter 29

اإلنجليزية. البالد يف القيِّمة األدب جوائز
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ِبأَْعَواِدِه يُِطيُح الَِّذي اْلَواِدي َحطَّاَب اْإلِْعَصاُر يُْصِبُح ِحنَي
َماءُ السَّ تَنْثُُرَها الَِّتي اْألَْرِض ِبذَْرَة اْلَربَُد يُْصِبُح ِحنَي

ءٍ َيشْ إَِىل نَتُوُق َوَال ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن نَنِْفُر ِحنَي
َْحاُب َوالرتَّ اْإلِْصَغاءُ َوَلَك َمْوُت، يَا يَْومِئٍذ نَاِد

َوأَْمِيض! َوأَنَْهُض، أَْسَمُع َفيَْوَمِئٍذ

اك] حَّ الضَّ بن [حسني فيه الرغبة تزهده

ال��تِّ��ي��ِه ِم��َن ُم��ْط��ِرٌق ِب��ح��بِّ��يْ��ِه َع��اِل��ٌم
تَ��َع��دِّي��ِه ِف��ي َع��ْوُن َوِف��ْر اْل��َج��َم��اِل يُ��وُس��ُف
تَ��أَبِّ��ي��ِه َع��َل��ى ِل��ي نَ��اِف��َع��ًة اْل��َح��يَ��اُة َم��ا
يُ��ْط��ِغ��ي��ِه َواْل��َج��َم��اُل يُ��ْش��ِغ��لُ��ُه ال��نَّ��ِع��ي��ُم
أَُالِق��ي��ِه ِل��لَّ��ِذي ُم��ْك��تَ��ِرٍث َغ��يْ��ُر َف��ْه��َو
ِف��ي��ِه َرْغ��بَ��ِت��ي ِف��يَّ ��ُدُه تُ��َزهِّ تَ��اِئ��ٌه

الغنوي]30 [طفيل … النِّساء إنَّ

َم��أُْك��وُل اْل��ُم��رِّ َوبَ��ْع��ُض اْل��ُم��َراُر، ِم��نْ��َه��ا َم��ًع��ا نَ��بَ��تْ��َن َك��أَْش��َج��اٍر ال��نِّ��َس��اءَ إِنَّ
َم��ْف��ُع��وُل بُ��دَّ َال َواِج��ٌب َف��ِإنَّ��ُه ُخ��لُ��ٍق َع��ْن يُ��نْ��َه��يْ��َن َم��تَ��ى ال��نِّ��َس��اءَ إِنَّ
تَ��ْخ��ِي��ي��ُل اْل��َج��ْه��ِد َه��َف��َواِت ِم��ْن ِف��ي��ِه��نَّ ذََه��ٍب ِم��ْن ْرَن ُص��وِّ َوَل��ْو ال��نِّ��َس��اءَ إِنَّ

الخيل. بوصف اشتهر جاهيل شاعر 30
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ريلكه]31 ماريا [رينر واملخيف الجميل
يَُلبِّينِي ذَا َفَمْن َجْهِدي، ْخُت َرصَ َهبْنِي

اْلَمَالِئَكِة؟ أُُفِق َوَراءَ َمْن
َفاٍن َلُمْضَمِحلٌّ إِذَْن إِنَِّني ِبَرْعِيِه. ِني َوتََوالَّ َلبَّاِني َوَهبُْه

َواْقِتَداِرَها ِببَأِْسَها تَْغُمُرنِي الَِّتي ِتِه َحْرضَ ِيف
يَُطاَق أَالَّ يُوِشُك الَِّذي «اْلُمِخيِف» بََواِكريَ إِالَّ «اْلَجِميُل» َليَْس إِذْ

إِْعَجاِبنَا أََشدَّ ِبِه نُْعَجُب َوإِنََّما
َوَسْحِقنَا إِتَْالِفنَا إَِىل ُل يَتَنَزَّ َال َُّه َألَن

ُمِخيٌف َفُهَو َمَلٍك ُكلُّ
التَّْغِويِث َصيَْحَة َوأَْحِبُس نَْفِيس أَُراِجُع ثَمَّ َوِمْن

اْلبَُكاءِ ُظلَُماِت ِمْن تَنَْطِلُق الَِّتي
َواَلْهَفتَاُه! نَْحُن نَْفتَِقُر َمْن إَِىل آٍه.
النَّاِس إَِىل َوَال اْلَمَالِئَكِة، إَِىل َال

َمَكاِننَا َغرْيِ إَِىل نَأِْوي أَنَّنَا َليَْعَلُم اْلَفِطَن اْلَحيََواَن َوإِنَّ
وَحِة اْلَمْرشُ ِة َ اْلُمَفرسَّ نْيَا الدُّ ِيف

ِبأَنَْظاِرنَا ْلنَا تََحوَّ ِحينََما نََراُه َلنَا، بَِقَي َقْد َوَلَعلَُّه
الطَِّريِق ُمنَْحَدِر َعَىل َشَجَرٌة َداِثٍر: َغاِبٍر ِمْن بَاٍق أَثٌَر

اِبِر الدَّ أَْمِس َطِريِق
ِألَْهَواِئنَا اْلُمْستَِجيِب اْألَِمنِي أََمانََة َلنَا تَْحَفُظ َلنَا َوِفيٌَّة َعاَدٌة

تَُفاِرْقنَا َوَلْم بَِقيَْت َفَقْد َمَعنَا، اْلبََقاءَ َوتُِحبُّ
… اللَّيِْل! بَاُل َما َوَلِكْن

أنصار من حياته وبدأ ١٩٢٦ سنة وتويف ١٨٧٥ سنة براج يف ُولد تشكي شاعر Rainer maria relke 31

الذي الغامض املزاج تُالئم التي بالرمزية شعره ختم ثم الفكري، الوعي مدرسة ثم اإلحساس، مدرسة
كأنَّما ُشعوًرا تُمثُِّل وهي الكثرية، رمزيَّاته من َمثٌَل القصيدة وهذه والوسطى، الرشقية أوربا يف يشيع

النهار. يف ونصفه الليل يف ونصفه الدنيا هذه يُواجه
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َمِد ْ الرسَّ اْلَفَضاءِ ِبَعَواِصِف يَْزَخُر الَِّذي اللَّيِْل
ُوُجوِهنَا أَِديَم ُ تَْهَرأ الَِّتي

يَْشتَِهي؟ َوْهَو لُُه، يَُعجِّ الَِّذي َما
الرََّجاءُ يَِخيُب ِحنَي َرِفيٌق

… اْلَفِريِد اْلَقْلِب َعَىل َعنَاِئِه ِيف َعِظيٌم
اْلُمِحبِّنَي؟ َعَىل أَيَْرسَ أَتَُراُه

ِبأَنُْفِسِهْم أَنُْفَسُهْم يَُغطُّوَن أَنَُّهْم اْلُمِحبِّنَي ُوَقايَُة ََّما إِن َويَْحنَا!
َوُستُوٌر ُدُروٌع ِمنَْها َفَلُهْم

بَْعُد؟ َهذَا تَْعَلُم أََال
ِباْلَفَراِغ نَْقِذُف أَذُْرِعنَا َمدِّ َعَىل إِنَّنَا

أَنَْفاَسنَا ِمنُْه نَْستَِمدُّ الَِّذي اْلَفَضاءِ إَِىل
اْلَمْمُدوِد اْلَفَضاءِ َهذَا ُمَالَقاِة َعَىل ِمنَّا أَْقَدُر الطَّرْيَ َوَلَعلَّ

ِفيِه. ِبَوثْبٍَة

السموأَل]32 أَخو [شعية كريم مناجاة

ِب��اْآلِج��ِل اْل��َع��اِج��َل تَ��ْش��تَ��ِري َال َم��اِل��ٍك بَ��ِن��ي أُْخ��َت يَ��ا لُ��بَ��اُب،
اْل��َق��اِت��ِل َع��َل��ى ��اِف��ي ال��شَّ ��َل ُف��ضِّ َق��ْد تَ��ْق��تُ��ِل��ي! َوَال َداِوي��ِن��ي، لُ��بَ��اُب،
��اِئ��ِل ال��سَّ إَِل��ى يُ��ْل��َق��ى َق��ْد َواْل��ِع��ْل��ُم َخ��اِب��ًرا َف��اْس��أَِل��ي ِب��ي تَ��ْس��أَِل��ي إِْن
َك��اْل��َج��اِه��ِل اْل��َع��اِل��ُم َوَم��ا َع��نَّ��ا، َع��اِل��ًم��ا ِب��نَ��ا َك��اَن َم��ْن يُ��نْ��ِب��ئْ��ِك
ِل��ْل��َق��اِئ��ِل ��اِم��ُع ال��سَّ َوأَنْ��َص��َت اْل��َه��َوى َدَواِع��ي َح��اَرْت إِذَا إِنَّ��ا
َوال��نَّ��اِئ��ِل اْل��َف��اِص��ِل اْل��َم��نْ��ِط��ِق ِف��ي ِب��أَْل��بَ��اِب��ِه��ْم اْل��َق��ْوُم َواْع��تَ��َل��َج
ِب��اْل��بَ��اِط��ِل اْل��َح��قِّ ُدوَن نُ��ِل��ظُّ َوَال ��ا َح��قٍّ اْل��بَ��اِط��َل نَ��ْج��َع��ُل َال
اْل��َخ��اِم��ِل َم��َع ال��دَّْه��َر َف��نَ��ْخ��َم��َل أَْح��َالُم��نَ��ا تَ��ْس��َف��َه أَْن نَ��َخ��اُف

امرؤ أودعه حني السموأل وقصة والوفاء. بالفضِل اشتهروا وقد فائهم، وُرشَ يثرب يهود من وأخوه هو 32

شائعة. مذكورة ابنه بحياة ُمجاِزًفا له وحفظها أدراعه القيس
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الديلمي]33 اليأس[مهيار حرية

َع��بْ��ُد َوال��رََّج��اءُ ، ُح��رٌّ اْل��يَ��أُْس َط��َم��ِع��ي َه��َج��ْرُت ُم��ذْ نَ��ْف��ِس��ي َم��َل��ْك��ُت
ال��زُّْه��ُد يُ��َض��رَّ أَْن َل��ِخ��ْف��ُت نَ��ْف��ًع��ا، ِل��ي تَ��ُس��وُق َرْغ��بَ��ًة َع��ِل��ْم��ُت َوَل��ْو
ِع��ْق��ُد َج��َداُه َم��ْن َوِف��ي��ِه��ْم ، ُغ��لٌّ ُع��نُ��ِق��ي ِف��ي َم��ْع��ُروُف��ُه َم��ْن ال��نَّ��اِس ِف��ي

اليوناني] [سفوكليس كالقمر حظ

اْلَقَدِر أََراِجيِح ِمْن أُْرُجوَحٍة َعَىل َحظِّي
ُل َويَتََحوَّ َويَُدوُر َويَْهِبُط، يَْعلُو أَبًَدا

َحاٍل َعَىل َليَْلتنَْيِ يَُرى َال اْلَقَمِر َوْجُه َُّه َكأَن
النََّماءُ َويَْستَِتمُّ َجِميًال، َويَنُْمو ِهَالًال، يَْطلُُع

اْلَمَحاِق! ِيف يَْدُخُل تََماِمِه، أَْوَىف َعَىل ُهَو إِذْ َليَْلٍة َوِيف

برت] [روث واأللم الفرح أخوان:
َفَرِحي؟ بَاُل َما

َويَبَْىل يَذُوُب َكيَْف إَِليِْه انُْظْر
النَّاِمي اْلُمَرتَْعِرُع اْلَوَلُد ذَِلَك — اْألََلُم َحيُْث

ِعنِْدي! َما ُكلَّ َويَأُْكُل َشْهَوًة، َويَِعيُث اْلِتَهاَمُه، يَْلتَِهُم
َطَعاًما يَِجُد َال َواْلَفَرُح

اْلِمْدَخنَِة َجاِنِب إَِىل َويَْستَِكنُي
يَُموُت َكأَنَُّه

∗∗∗
اْألََلِم َمَع ُمِقيَمٌة َفِإنِّي اْلَفَرُح، انَْطَوى إِذَا

شعر وله الرابع، القرن أواخر يف وظهر الريض، الرشيف يد عىل أسلم مجويس مرزويه بن مهيار 33

والحكمة. والغزل الوصف بعض فيه يجوِّد سلس
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ُمنَْفِرَدًة ُصْحبَتُُه ِيل تَْخلُو يَْوَم يَْدِري َفَمْن
اْلَمِشيِب ِشتَاءِ ِيف ُ َويَْهَدأ يَِرقُّ َلَعلَُّه

أَْدَماَها الَِّتي اْلِجَراُح َوتِْلَك
َفيَأُْسوَها! يَُعوُد

∗∗∗
َمًعا اْألََخَويِْن َسأَُغذِّي َلِكنَِّني

ِفنَي الدَّ َواْلَميَِّت اْلَعاِدَي، َس اْلُمْفَرتِ
ِحنٍي إَِىل ِحنٍي ِمْن إِالَّ أَِننَي َفَال َلُقوًَّة. ِبي َوإِنَّ

∗∗∗
اْلَحِزيِن الطُّْهِر إَِىل أَنُْظُر

اْلُمنَْساِب َواْلَجْدَوِل اْلبَيَْضاءِ َماءِ السَّ ُطْهِر
اْألَْحَالِم. َمَع َوأَْرِجُع َسأَنُْظُر تَاءِ، الشِّ َشَجَرِة َوإَِىل إَِليِْهَما،

باهلل]34 [املعتضد قصرية ساعة

اْل��ُخ��ْل��ِد َج��نَّ��ِة ِف��ي ِم��نْ��ُه وََع��يْ��ِن��ي َس��ِع��ي��ًرا، ِب��ُح��بِّ��ِه ُف��َؤاِدي يَ��ْص��َل��ى َم��ْن ال��ل��ُه َرَع��ى
اْل��َق��دِّ ُغ��ْص��ِن��يَّ��ُة ال��رِّْدَف��يْ��ِن، َك��ِث��ي��ِب��يَّ��ُة ��نَ��ا ال��سَّ َش��ْم��ِس��يَّ��ُة اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن، َغ��َزاِل��يَّ��ُة
اْل��َوْج��ِد ِم��َن َل��ِق��ي��ُت َق��ْد َم��ا َوأَْع��َل��ْم��تُ��َه��ا ِب��َم��َداِم��ِع��ي ُح��بَّ��َه��ا إَِل��يْ��َه��ا َش��َك��ْوُت
يُ��ع��ِدي َق��ْد ِح اْل��ُم��بَ��رِّ ��ْوِق ال��شَّ َوذُو َف��أَْع��َدى، َس��اِل��ٌم َوْه��َو َق��ْل��بَ��َه��ا َق��ْل��ِب��ي َف��َص��اَدَف
��ْل��ِد35 ال��صَّ ِم��َن ال��نَّ��ِم��ي��ُر اْل��َم��اءُ يَ��نْ��بُ��ُع َوَق��ْد ِب��َخ��دَِّه��ا َع��َل��يَّ َك��اَدْت، َوَم��ا َف��َج��اَدْت،
اْل��َوْرِد َع��َل��ى اْألََق��اِح��ي نُ��وَّاَر ��ُل أَُف��ضِّ إِنَّ��ِن��ي ثَ��نَ��ايَ��اِك! َه��اِت��ي َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت
تُ��بْ��ِدي َك��َم��ا ِم��نْ��َه��ا ��ْل��ُت أَمَّ الَّ��ِذي تُ��ِع��ي��ُد َف��انْ��ثَ��نَ��ْت ِب��ِج��ْس��ِم��ِك، ِج��ْس��ِم��ي َع��َل��ى َوِم��ي��ِل��ي

هجرية، ٦٤٠ سنة بالخالفة بُويع بمراكش، املوحدين خلفاء من خليفة املعتضد إدريس بن عيل 34

ينِظُم وسطوته حزمه إىل وكان عليه، الثائرين بعض يُحاُرص وهو غيلة وُقتل الفتن، يف أيَّامه وانقضت
للُمنَاَدَمِة. ويفُرُغ الحسن عر الشِّ

الكثري. الزَّاكي النمري واملاء الصلب، الحجر الصلد: 35
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ال��زَّنْ��ِد ِم��َن ��َراِر َك��ال��شَّ َوَم��ثْ��نً��ى، ُف��َراَدى، بَ��يْ��نَ��نَ��ا ��ْوَق ال��شَّ أَْرَويَ��ا َوَل��ثْ��ًم��ا، ِع��نَ��اًق��ا،
اْل��َع��ْه��ِد َم��ذُْم��وَم��ِة َغ��يْ��َر ��ْت تَ��َق��ضَّ ل��ديَّ َوْق��تَ��َه��ا أَْق��َص��َر َك��اَن َم��ا َس��اَع��ًة َف��يَ��ا

جونسون]36 [بن تمرينات!
أُْخَرى! ُقبَْلًة : اْلُحبِّ ِبَحقِّ

َعبَثًا َف أَتََلهَّ أَْن َجِميٍل َوَغرْيُ ُف، أَتََلهَّ إنَِّني
ِتنَي؟ تَتََلفَّ َوِفيَم تُبِْطِئنَي! َفِلَم تََرانَا. َعنْيَ َال

َعاِجَلٍة َلْمَسٍة َعَىل َزْهَرتِي أَِزيُْد َال َكالنَّْحَلِة، إنَِّني
… أَِطريُ ثُمَّ

∗∗∗
… ذَاِهٌب بَْعَدَها أَنَِّني اْلَعْهُد َوَلِك أُْخَرى. َمرًَّة

َواِحَدٍة؟! ُدوَن ِبَما يُِحبُّ َمْن أَيَْقنَُع
!… َغْلَطٌة اْلُقبَْلِة َفِفي َهَكذَا، َليَْس َال.

اْلَجِزيِل َكَرِمِك ِيف َوتُْخِطِئنَي تُْكِرِمنَي َوَقْد
تُْدَعى أَْن أَْوَىل َهِذِه ُقبَْلٍة ِنْصُف

ا ِجدٍّ يُتَْقَن أَْن يَنْبَِغي َواِحَدًة، َمرًَّة يُْصنَُع َوَما
نَتَأَنَّى أَْن ِفيِه َلنَا َويَنْبَِغي

∗∗∗
اْألَِخريَُة! َهِذِه

تَْجِويِدَها إَِىل َوأَُعوَد أُْصِلَحَها أَْن إِالَّ أَبِْغي َال
تَِطيُْب َكانَْت َوَكيَْف تَْملُُح، َكانَْت َكيَْف أَُقوَل: أَْن َعَىس

بَيْنَُهَما َحاِئٌر َولَِساٌن نََفًسا، ُف يََرتَشَّ َونََفٌس َشَفٍة، إَِىل َشَفٌة
اْلَمْوَت! َلنَا يَتََمنَّى َدِعيِه ، َميِّتنَْيِ ذَِلَك َعَىل يَْحِسبُنَا َوَمْن

الشعراء وتقدَّم عارصشكسبري التمثيلية، والروايات الغنائية القصائد شعراء من شاعٌر Ben Jonson 36

.(١٥٣٧–١٦٣٧) وابتكار وتشويق قوة مع الفكاهية، املرسحية فنِّ يف جميًعا
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[لوكاس]37 الشعر اخرتاع
َجِديٌد! ُشُعوٌر َجِديٌد. َوْزٌن َجِديٌد. َكَالٌم

اْلَجِديَد َلنَا َفَهاِت اْلَمبْذُوُل، اْلَقِديُم َ بَِيل تَِصيُح: ُ تَْفتَأ َال أَنَْت
َصِنيِعَها ِيف ِمنَْك أَْسَعُد الطَِّبيَعَة إِنَّ َصاِح! يَا

َجَماٌل يَْوٍم ُكلَّ َوِفيَها َجِديٍد، ِمْن يَْوًما ِفيَها َفَما
ِمثَاٍل أَْلَف أَْلَف اْلَقاِلِب ِمَن تُْخرُج

ِحنٍي. ِيف َقطُّ ِبَقِديَمٍة ِهَي َوَما التَّاِريِخ، ِمَن أَْقَدُم َوْهَي

قزمان؟]38 بن [محمد امللك سطوة

َف��َل��ِك؟ َع��َل��ى َل��يْ��َس��ْت أَْم اْل��َق��ْص��َد، أََض��لَّ��ِت َح��اِئ��َرًة ال��لَّ��يْ��ِل َه��ذَا أَنْ��ُج��ِم بَ��اُل َم��ا
ِب��ُم��ْع��تَ��َرِك َص��ْرَع��ى ُج��ثَ��ٌث َك��أَنَّ��َه��ا ِب��َه��ا ِح��َراَك َال َوْق��ًف��ا َس��َواِري��ِه َع��اَدْت
ِب��ُم��نْ��َس��ِل��ِك َوْج��ٍه ِف��ي ُه��َو َوَال ِف��ي��ِه، َف��تُ��ْط��ِم��َع��ِن��ي ِم��نْ��ُه َس��اَع��ٌة تَ��نْ��َق��ِض��ي َم��ا
ُم��تَّ��َرِك َغ��يْ��َر َوْج��ٍد ُط��وِل ِم��ْن بُ��ْش��َراُه تُ��نْ��ِق��ذُِن��ي ��بْ��ِح ال��صُّ ِب��نُ��وِر بَ��ِش��ي��ٍر ِم��ْن َه��ْل
اْل��َح��َس��ِك َع��َل��ى تَ��بَ��اِري��ِح��ي َوأَْض��َج��َع��تْ��ِن��ي َش��َج��نً��ا ِل��ي ال��لَّ��يْ��ِل اْل��ِت��َواءُ أََج��دَّ َف��َق��ْد
َرِك ال��دَّ َع��ِن تَ��ْس��أَْل َوَال ��ِن��ي��َه��ا َف��َس��قِّ ُم��تْ��َرَع��ًة ال��رَّاِح ُك��ئُ��وَس َس��ِع��ي��ُد يَ��ا ُخ��ذْ
اْل��َم��ِل��ِك َس��ْط��َوَة اْل��ُم��َع��نَّ��ى ُش��ُج��وِن َع��َل��ى َل��ُه إِنَّ ال��طَّ��نْ��بُ��وَر ِب��أَْل��َح��اِن��َك َوِه��ْج

مع والشعر النثر يف رسيعة وملحات شائقة فصول له إنجليزيٌّ ناثٌر شاعٌر Edward Verrall Lucas 37

.(١٨٦٨–١٩٣٨) وتنويٍع سهولٍة
إليه يرجع الذي القرطبي قزمان بن محمد بكر أبو وهو قزمان ابن إىل األبيات نسبة يف يختلف 38

وذلك بالعامية، امتزاٍج مع اإلعراب حركات تهمل التي الفصيحة باللغة الشعر نظم أو الزََّجِل فنِّ ترويج
باألندلس. العرب عهد أواخر يف
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الشريازي] [السعدي الكيمياء

َكذَبُوا َفَما اْألََواِئِل، أُْسُطوَرِة ِمْن ْخِريََة السُّ دَِع
النَُّضاَر يُْخِرُج الَِّذي ِباْلَحَجِر ثُونَا َحدَّ يَْوَم

َواْألَْحَجاِر اْلَمَعاِدِن َخِسيِس ِمْن
يََديَْك ِيف َواْلَحَىص اْلَجْوَهِر بنَْيَ تُسوِّي اْلَقنَاَعِة ِكيْميَاءُ َفَهِذِه

∗∗∗
يَاءَ ِكْربِ َوَال ِبَطَمٍع َصْدُرُه يَْعتَِلُج َال اْلَربِيءَ الطِّْفَل إِنَّ

ِعنَْدُه ُة اْلِفضَّ َوَليَْسِت ِبالثََّرى، يََديِْه ُ َويَْمَأل
أَْغَىل َوَال ِبأَْكَرَم

∗∗∗
اْلبَاِب َعَىل اْلَقاِبِع ْرِويِش الدَّ إَِىل َعٍل ِمْن ُخيََالِئِه ِيف َليَنُْظُر ْلَطاَن السُّ َوإِنَّ

ْلَطاِن السُّ َخَزاِئِن ِمْن ِباْلُكنُوِز أَْحَفُل اْلَخاِوَي ِوَطابَُه َوَلِكنَّ
∗∗∗
َفرَيَْىض ِبِدْرَهٍم إَِليِْه تَْرِمي الَِّذي اِئُل السَّ ذَِلَك وََغِنيٌّ
ْوَلَجاُن. َوالصَّ ْوَلُة الدَّ َوِعنَْدُه يَْرَض َفَلْم أَْفِريُدوَن ا أَمَّ

دون]39 [جون صورة
ُصوَرتِي! إَِليِْك

اْلَقْلُب يَْطَمِنئُّ َحيُْث اْلَقْلِب، َفِفي ُصوَرتُِك ا أَمَّ
اْلَوَداَع ُقْلُت: َوإِْن

∗∗∗
اْآلَن َلتُْشِبُهِني ُصوَرتِي إِنَّ

اْلَحيَاُة تَنَْقِيض ِحنَي يَْزَداُد َشبٌَه َوَلِكنَُّه

–١٥٧٣) وصفاءٍ جزالٍة مع اِظ الوُعَّ وقار الغنائي شعره يف إنجليزي، وواعظ شاعر John Donne 39

.(١٦٣١
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َخيَاٌل! ِمثِْيل َوِهَي َخيَاٌل، يَْوَمِئٍذ أَنَا إِذًا
∗∗∗

اْآلَفاِق ِيف التِّْطَواِف بَْعَد َرَجْعِت َوَلُربََّما
يََداُه َوتََهرَّأَْت اْألَْجَواءُ، َسَفَعتُْه َرُجًال يَن َفَرتِ

اْلِخَشاِن اْلَمَجاِذيِف َمسِّ ِمْن
َصْدَرُه ْعُر الشَّ َوَكَسا ُمَحيَّاُه، ْمُس الشَّ َوَلوََّحِت
َاِت اْلُمَغريِّ اْلَعَواِصِف َهْوِل ِمْن يُْب الشَّ َوَوَخَطُه

َمْقُدوٍر َموِْعٍد َوَال ِهينٍَة َغرْيِ ِيف
ِعَظاٍم ِكيُس َكأَنَُّه َجَسِدي

َظَهَر َما ِمنُْه َع َوتَبَقَّ بََطَن، َما ِمنُْه تََحطََّم َقْد
∗∗∗

ِفيِك يُنَاِفُسِني َوْهَو َعاِذلُِك يَلُوُمِك يَْوَمِئٍذ
ِميِم! الدَّ اْلَغِليِظ َكَهذَا َرُجًال تُِحبِّنَي َكيَْف

أََسَفاُه َوا اْليَْوِم، ذَِلَك ِيف َكذَِلَك أَنَا إِذْ
يَْوَمذَاَك ثُُه تَُحدِّ وَرَة الصُّ َهِذِه َفَدِعي

َكاَن َكيَْف ِميِم الدَّ اْلَغِليِظ الرَُّجِل َهذَا َعْن
َقاِئَلًة: أَنِْت ِثيِه َوَحدِّ

إَِيلَّ؟ ي تَْرسِ اْلَعَواِرُض أََفَهِذِه
َلَديِْه؟ َمنِْزَلِتي َوِيف ِعنَْدُه ِعزَّتِي ِيف أََصابَتُْه أَتَُراَها

اْآلَن؟ َقبَْل ِعنَْدُه َجِليًال َكاَن َما اْآلَن يَْصُغُر َحيُْث ِبُحْكِمِه َمِسيٌس أََلَها
الرََّضاِع َدرَُّة ُهَو ََّما إِن َرِقيًقا اًفا َشفَّ ِفيِه َكاَن الَِّذي ِرَواءَُه إِنَّ

َمْهِدِه ِيف َصِغريٌ َوْهَو اْلُحبُّ َعَليَْها يََرتَبَّى الَِّتي
اْلَخِشِن الطََّعاِم َهذَا َعَىل َقاِدٌر َفْهَو َوَكُربَ، نََما َقْد ُحبَّنَا َوَلِكنَّ

اْلَغَراِم. ُرَضَعاءُ يُِسيُغُه َال الَِّذي
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الكالبي]40 زرارة بن العزيز [عبد للزَّمان رجٌل

ُم��طَّ��َل��َع��ا اْل��َغ��يْ��ِب ِب��َظ��ْه��ِر َوَج��ْدُت إِالَّ ِب��ِه اْل��َه��َالُك يُ��ْخ��َش��ى ُم��طَّ��َل��ٌع ُس��دَّ َم��ا
َوَق��َع��ا إِذَا َص��ْدِري َل��ُه يَ��ِض��ي��ُق َوَال َم��ْوِق��ِع��ِه َق��بْ��َل َق��ْل��ِب��ي اْل��َه��ْوُل ُ يَ��ْم��َأل َال

الريض41 الرشيف مفردات

َراِه��ُب أَْو َراِغ��ٌب أَْو يَ��نْ��تَ��ِه��ي، َال َط��اِل��ٌب أَْو َق��اِن��ٌع ��ا إِمَّ ال��نَّ��اُس

∗∗∗
َس��َواءَ ال��رَِّج��اَل َوَج��َد َف��َك��أَنَّ��َم��ا ��ٍم َوُم��ذَمَّ ��ٍد ِب��ُم��َح��مَّ ال��رََّدى َع��َص��َف

∗∗∗
َع��ذَاُب ��بَ��اِب ال��شَّ أَيَّ��اِم ُك��لُّ َوَال َم��ِري��َرٌة اْل��َم��ِش��ي��ِب أَيَّ��اِم ُك��لُّ َوَم��ا

∗∗∗
نَ��ْف��ِس��ي َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت َوَل��ِك��نِّ��ي بَ��َك��يْ��ُت، َل��ُه َوَم��ا َدْم��ِع��ي َم��اَت َم��ْن َع��َل��ى َويَ��ْج��ِري

∗∗∗
َص��َواِد اْل��َغ��ِل��ي��ِل ِم��َن اْل��ُق��لُ��وَب إِنَّ َش��اِه��ٌد اْل��َم��َداِم��ِع ِم��َن اْل��ُخ��ُدوِد َريُّ

∗∗∗
َج��َواءِ وََع��ذُْل ِم��ْق��َداٍم، َوَم��َالُم ��ٍل ُم��َف��ضَّ ذَمُّ ال��نَّ��اِس َه��ذَا َع��اَداُت

∗∗∗
َص��َرَح��ا أَْو اْآلَراءَ َم��ذََق َم��ْن ِس��يَّ��اِن ِع��نْ��َدُه��ُم اْل��َق��اِع َك��بُ��ْه��ِم ِرَج��اًال أََرى

يسميه معاوية وكان الروم، حروب يف وُقتل القسطنطينية غزو شهد شجاٌع قائٌد زرارة بن العزيز عبد 40

بالئه. وصدق لبسالته العرب فتى
يف كان وُربَّما معنًى، وأفخمهم لفًظا عرصه شعراء أفحل املوسوي، الحسني بن محمد الحسن أبو 41

(٣٥٩–٣٠٦ه). والبالغة املجاز يف وتواليف رسائل وله قاطبًة، اإلسالميني الشعراء أفحل لغته
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∗∗∗
َواْل��ُورَّاُث اْألَيَّ��اُم ُش��َرَك��اُؤَك َف��ِإنَّ��َم��ا اْس��تَ��َط��ْع��َت َم��ا تُ��َراِث��َك ِم��ْن ُخ��ذْ

∗∗∗
َوال��ثَّ��َم��ِر ِب��اْألَْوَراِق اْل��ُع��وُد يُ��ْف��َج��ُع َق��ْد َم��َغ��اِرُس��ُه تَ��ْزُك��و اْل��َف��تَ��ى نَ��ْس��ِل ُك��لُّ َم��ا

∗∗∗
َق��ْل��بَ��ا أَْص��بَ��ُر َواْل��ُح��رُّ ِج��ْس��ًم��ا أَْص��بَ��ُر اْل��َع��بْ��ُد

∗∗∗
َح��ِري��ُص َوْه��َو اْل��َغ��ِن��يُّ َويُ��َع��اُب َق��نُ��وُع َوْه��َو اْل��ُم��ِق��لُّ يُ��َع��اُب َال

∗∗∗
َواْل��َخ��بَ��ِر اْل��َم��ْرءِ ِع��يَ��اِن بَ��يْ��َن بُ��ْع��َد يَ��ا ُم��ْس��تَ��َم��ٍع ُدوَن َم��ْرأًى َص��ِدي��ِق��َك ِم��ْن ُخ��ذْ

∗∗∗
اْل��َع��اِر َخ��ْش��يَ��ُة ��ا َوإِمَّ ، اْل��ُم��ِل��مِّ إَِل��ى َش��َج��اَع��تُ��ُه ��ا إِمَّ تُ��نْ��ِه��ُض��ُه َواْل��ُح��رُّ

∗∗∗
ال��دَّْه��ُر يُ��َه��اِدنَ��ِن��ي أَْن ِل��ي َوَم��ْن َف��ُق��ْل��ُت: آِم��نً��ا ال��دَّْه��ِر ُه��ْدنَ��ِة ِف��ي نَ��ْم يَ��ُق��ولُ��وَن

∗∗∗
اْل��َف��ْق��ُر ُه��َو َواْل��َم��ِش��ي��َب َم��اٌل، َق��لَّ َوإِْن اْل��ِغ��نَ��ى ُه��َو ��بَ��اَب ال��شَّ إِنَّ أَْف��تَ��ِري. َوَال

∗∗∗
اْل��ُح��ْس��ِن ِب��َدْوَل��ِة يُ��ِدلُّ َق��َم��ٌر َق��ِض��يَّ��ِت��ِه ِف��ي يَ��ْع��ِدُل َه��يْ��َه��اَت

∗∗∗
ِب��نَ��ا تَ��ْم��ِض��ي ثُ��مَّ َع��َل��يْ��نَ��ا، تَ��ْم��ِض��ي َط��يِّ��نَ��ا ِف��ي اْألَيَّ��اَم أَْس��َرَع َم��ا

∗∗∗
اْألَْم��ِن ِم��َن ُف��َؤاِدي ِف��ي َط��ْع��ًم��ا َوأَْع��ذَُب اْل��َك��َرى ِم��َن ُج��ُف��ونِ��ي ِف��ي أَْح��َل��ى َوإِنَّ��َك
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∗∗∗
َك��َف��نَ��ا َوَظ��نَّ��ُه إِالَّ ْم��َر َ اْأل ��ِع��ِه تَ��َوقُّ ِم��ْن ال��ثَّ��ْوَب يَ��ْل��بَ��ِس َل��ْم

∗∗∗
ال��نِّ��َس��اءِ ُم��َداَراَة َوَال أُِط��ي��ُق، ال��لَّ��يَ��اِل��ي َع��َل��ى ال��رَِّج��اِل ُم��َع��اَداَة

∗∗∗
��بَ��ا ال��صِّ َخ��َط��َراِت إَِل��ى أَِح��نُّ ِب��اْل��َوَق��اِر َش��َغ��ِف��ي َع��َل��ى َوإِنِّ��ي

∗∗∗
ِب��َس��ْم��ِع��ي يَ��اَر ال��دِّ أََرى َف��َل��ع��لِّ��ي ِب��َط��ْرِف��ي يَ��اَر ال��دِّ أََرى أَْن َف��اتَ��ِن��ي

∗∗∗
ُض��لُ��وِع��ي بَ��يْ��َن َك��اَن َق��ْل��بَ��َك أَنَّ َل��ْو ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه ��ُدوَد ال��صُّ أُْج��ِزي��َك ُك��نْ��ُت َق��ْد

∗∗∗
يَ��ْق��َط��ِع َل��ْم ُه��َو إِْن َروََّع��َه��ا، َه��اَم��ٍة َع��َل��ى َم��رَّ إِْن ��يْ��ُف ال��سَّ

∗∗∗
َوَخ��ابُ��وا ذَلُّ��وا َوَق��ْد إِذَْن َف��َك��يْ��َف َونَ��الُ��وا ذَلُّ��وا َل��ْو اْل��ُغ��بْ��ُن َوَك��اَن

∗∗∗
َوَم��ْرَح��ُب أَْه��ٌل ال��نَّ��اِس َج��ِم��ي��ِع م��ْن َف��ِل��ي نَ��َم��ا َوإِْن َص��ْح��ِب��ي َق��لَّ َم��اِل��ي َق��لَّ إِذَا

∗∗∗
َم��ْض��َج��ُع ِب��ِه يَ��ِض��ي��َق أَْن َح��ٍر ��ِه َه��مِّ َع��ْن اْألَْرُض َض��اَق��ِت َوَم��ْن

∗∗∗
ِرَح��اُب اْل��ِب��َالَد أَنَّ َس��رَّنِ��ي َف��َم��ا أُِري��ُدُه َم��ا بَ��ْل��َدٍة ِم��ْن أَنَ��ْل َل��ْم إِذَا

∗∗∗
َواْألَْق��َس��اِم ِب��اْألَْرَزاِق أَْه��َونْ��ُت ِب��اْل��ُم��نَ��ى اْل��َم��نَ��اِق��ِب ِم��َن َظ��ِف��ْرُت َوإِذَا
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∗∗∗
ال��زَِّم��اِم َط��َرُف ال��رََّدى أَيْ��ِدي َوِف��ي اْل��َم��نَ��ايَ��ا ُط��ُرِق َع��ْن نَ��ُح��وُر َوأَيْ��َن

∗∗∗
اْل��َج��ْه��ِل؟ أَْه��ِل َع��يْ��ِش ِم��ْن ِب��َس��اَع��ٍة َف��ْض��ِل��ي َج��ِم��ي��َع ِم��نِّ��ي يَ��ْش��تَ��ِري َم��ْن

∗∗∗
ْرَه��ِم َوال��دِّ ��يْ��ِف ال��سَّ بَ��يَ��اِض َغ��يْ��ُر ِألَْربَ��اِب��ِه��ْم ال��نَّ��اَس يُ��ْص��ِل��ُح َال

∗∗∗
اْل��ُم��ْع��ِدُم ��َج��اُع ال��شُّ يَ��بْ��لُ��ُغ��ُه َل��يْ��َس َم��ا ِب��َم��اِل��ِه اْل��َج��بَ��اُن ال��رَُّج��ُل يَ��بْ��لُ��ُغ َق��ْد

∗∗∗
اْل��ُم��َواِف��ِق َغ��يْ��ُر َص��اَح��بْ��ُت َم��ْن َوأَْك��ثَ��ُر َح��اِزٍم َغ��يْ��ُر َش��اَوْرتُ��ُه َم��ْن َوأَْك��ثَ��ُر

∗∗∗
َع��ْق��ِل��ي َوَم��ِع��ي َه��ًوى أَْه��َوى أَْن اْخ��تَ��ْرُت َل��َم��ا اْل��َه��َوى أَْم��نَ��ُح َم��ْن ُخ��يِّ��ْرُت أَنَّ��ِن��ي َوَل��ْو

∗∗∗
اْل��ِم��ْف��َص��ِل َغ��يْ��َر يَ��ُح��زُّ ال��لِّ��َح��اِظ أَْع��َش��ى َك��أَنَّ��ُه ِب��ال��لَّ��ِئ��ي��ِم اْل��ُم��َع��رَِّض َوأََرى

∗∗∗
اْل��َف��َل��ُك! ��َر ُس��مِّ أَْم نَ��ْه��َج��َه��ا، أَْخ��َط��أَْت أَْم َط��َراِئ��ُق��َه��ا اْل��ُع��ْل��يَ��ا ��بْ��َع��ُة ال��سَّ أََض��لَّ��ِت

∗∗∗
ِب��َغ��اِل اْل��ِع��زُّ َف��َم��ا ـ��َع ـِ ِب��ي�� ِب��َم��ا اْل��ِع��زَّ اْش��تَ��ِر

∗∗∗
َح��َس��ِن َم��نْ��َظ��ٍر َع��ْن َس��ِم��ٍج َم��ْخ��بَ��ٍر َك��ْم ُص��وَرتَ��ُه اْل��َم��ْرءِ َدِل��ي��َل تَ��ْج��َع��َل��نَّ َال

∗∗∗
ُل ال��دَّ أَْط��َم��َع��ِن��ي َل��َق��ْد ��دُّ ال��صَّ آيَ��َس��ِن��ي َل��ِئ��ْن
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∗∗∗
��َه��اُم ال��سِّ َل��ُه تُ��َراَش َك��ْي َوَل��ِك��ْن بَ��اٍع ُق��ُص��وَر ال��رَِّم��اءَ تَ��َرَك َوَم��ا

∗∗∗
اْل��ِع��ْرِض ِم��َن يُ��نْ��ِف��ْق اْألَْم��َواَل يَ��ْخ��ُزِن َوَم��ْن َواِف��ٌر َواْل��ِع��ْرُض اْل��َم��اِل ُوُف��وُر َوَك��يْ��َف

∗∗∗
َولِ��ْإلِْع��َط��اءِ آِونَ��ًة ِل��ْل��َم��نْ��ٍع ُم��وِم��ٍس َخ��َالِئ��ُق نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَخ��َالِئ��ُق

الريض] [الرشيف مفزع نوم الحياة

َويَ��ْظ��َل��ُع؟42 أَْس��تَ��ِق��ي��ُم ِب��َم��اٍش َف��َك��يْ��َف َم��َش��ى َم��ا َح��يْ��ُث ِم��ْن ال��دَّْه��َر َم��اِش يَ��ُق��ولُ��وَن:
يُ��ْس��ِرُع َوال��ظِّ��لُّ ال��ظِّ��لِّ ثَ��ْوِب َف��ْض��ِل َع��َل��ى َك��َراِق��ٍد إِالَّ ِب��ال��دَّْه��ِر َواِث��ٌق َوَم��ا
أَْج��َم��ُع اْل��َه��مِّ َط��اِرُق َويَ��ْم��ِض��ي ��ى تُ��َق��ضَّ نَ��ْوَم��ٌة اْل��َع��يْ��ُش إِنَّ��َم��ا تَ��َع��لَّ��ْل، َوَق��الُ��وا:
ُع ُم��َف��زِّ َم��ُروٌع نَ��ْوٌم َوَل��ِك��نَّ��ُه َل��َح��ِم��ْدتُ��ُه َس��اِك��نً��ا نَ��ْوًم��ا َك��اَن َوَل��ْو

[الرشيف] الدنيا سياسة

َج��َزُع َوَال َص��بْ��ٌر َال اْل��َع��يْ��ِش َوَغ��اِل��ِط َط��َم��ُع َوَال يَ��أٌْس َال ��كِّ ال��شَّ َم��ْوِق��َف ِق��ْف
يَ��نْ��َخ��ِدُع اْل��َم��اِض��ي��َن َع��ِن َق��ْل��ٌب َك��اَن إِْن ِب��ِه اْل��َغ��ِل��ي��ُل يُ��وِد َال اْل��َق��ْل��َب َوَخ��اِدِع
يَ��نْ��َق��ِط��ُع ال��نَّ��ْف��ِس ِب��ِص��ْدِق ال��رََّج��اءَ إِنَّ َل��َه��ا ال��رََّج��اءُ يَ��ْم��تَ��دَّ ال��نَّ��ْف��َس َوَك��اِذِب

يعرج. أي يظلع: 42
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[الرشيف] وجوه

أَْم��َرِد َزَم��اٍن ِف��ي ال��َع��َواِرِض ُم��ْرُد ��بَ��ا ال��صِّ ِب��يَ��ِد ُخ��ُدوِدِه��ْم نُ��ُص��وُل ُص��ِق��َل��ْت
��ِدي ال��صَّ َغ��َض��اَرتِ��َه��ا ِم��ْن يَ��نْ��َق��ُع َف��يَ��َك��اُد ُوُج��وِه��ِه��ْم َم��اءَ اْألَْل��َح��اُظ تَ��ْس��تَ��نْ��ِب��ُط

[الرشيف] أم» «رثاء أو صور،

َدَواِئ��ي ذَاَك أَنَّ َر َوَق��دَّ َداءً، ِل��ي َه��اَج ِب��ال��تَّ��َص��بُّ��ِر ِل��ي آِم��ٍر َك��ْم
ال��رَّْم��َض��اءِ إَِل��ى آِوي ِل��تَ��َح��رُِّق��ي َك��أَنَّ��ِن��ي ال��ظِّ��َالِل بَ��ْرِد إَِل��ى آِوي
اْإلِْغ��ف��اءِ َع��ِن نَ��بَ��ا ال��لَّ��ِدي��ِغ َف��َزَع تَ��َف��زًُّع��ا اْل��َم��نَ��اِم ِط��ي��ِب ِم��ْن َوأَُه��بُّ
اْل��بَ��يْ��َداءِ ِم��َن َط��بَ��ٌق َوَع��َل��يْ��ِه��ُم َغ��اَدْرتُ��ُه��ْم اْألَُل��ى اْل��َق��ْوِم َع��َل��ى َل��َه��ِف��ي
��ْه��ب��اءِ ال��صَّ ِم��َن َظ��َم��ٍإ َع��َل��ى َك��َرُع��وا َك��أَنَّ��ُه��ْم اْل��ُخ��ُدوِد ع��َل��ى ��ِدي��َن ُم��تَ��َوسِّ
43 اْل��بَ��وَْغ��اءِ ِم��َن أُوِق��ُرَه��ا أَْم��َس��يْ��ُت ِب��َل��ْح��ِظ��َه��ا اْل��ُع��يُ��وِن َع��َل��ى َض��نَ��نْ��ُت ُص��َوٌر
اْألَْق��ذَاءِ ِم��َن أَْح��ُرُس��َه��ا ُك��نْ��ُت َق��ْد ُج��ُف��ونَ��َه��ا ال��تُّ��َراُب َك��َح��َل َونَ��َواِظ��ٌر
تَ��نَ��اءِ أَيَّ ِب ال��طُّ��الَّ َع��ِن َونَ��أَْوا ُزوَّاِرِه��ْم َع��َل��ى َض��َراِئ��ُح��ُه��ْم َق��ُربَ��ْت
ال��رَّاِئ��ي وََع��ي��ُن ِب��َه��ا ال��ُم��ِص��ي��ِخ أُذُُن ِديَ��اِرِه��ْم ِب��ُع��ْق��ِر تَ��ْل��َق��ى َم��ا َوَل��ِب��ئْ��َس
ِن��َداِئ��ي ال��تُّ��َراُب يُ��ْس��ِم��ُع��ِك َك��اَن أَْو َرَس��اِئ��ِل��ي ��ِف��ي��ُح ال��صَّ يُ��بْ��ِل��ُغ��ِك َك��اَن َل��ْو
َوَوَف��اِئ��ي ِرَع��ايَ��ِت��ي ُح��ْس��َن َوَع��ِل��ْم��ِت ��ِع��ي َوتَ��َف��جُّ تَ��أَوُِّه��ي ُط��وَل َف��َس��ِم��ْع��ِت
أَْح��َش��اِئ��ي ِف��ي َع��َل��يْ��ِك اْل��َغ��ِل��ي��ِل َرْك��َض ُم��َس��بِّ��بً��ا َح��َش��اِك ِف��ي اْرتِ��ك��اِض��ي َك��اَن

املرضعات»] أغاني «من [إنجليزية الدولة مفتاح
ْوَلِة الدَّ ِمْفتَاُح إَِليَْك

َقْريٌَة اْلَمِدينَِة َوِيف َمِدينٌَة، ْوَلِة الدَّ ِيف
ُزَقاٌق يَْلتَِوي الطَِّريِق َوِمَن َطِريٌق، اْلَقْريَِة َوِيف

َداٌر اْلِفنَاءِ ذَِلَك َوِيف ِفنَاءٌ، الزَُّقاِق وَِعنَْد

الرخو. بالرتاب أثقلها أي 43
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يٌر َرسِ اْلُحْجَرِة َوِيف ُحْجَرٍة، َعَىل اُر الدَّ َوتَُدوُر
َجِميٍل َزْهٍر ِمْن َسلٌَّة يِر ِ الرسَّ وََعَىل

الزَّْهِر ِمَن الزَّْهِر. ِمَن
اْلَجِميِل الزَّْهِر ِمَن َسلٌَّة

∗∗∗
يٍر َرسِ َعَىل َوَسلٌَّة َسلٍَّة، ِيف َجِميٌل َزْهٌر
َداٍر ِيف َوُحْجَرٌة ُحْجَرٍة، ِيف يٌر َوَرسِ

َعِريٍض َطِريٍق ِيف َوُزَقاٌق ُزَقاٍق، ِيف َوَداٌر
َعاِمَرٍة َمِدينٍَة ِيف َوَقْريٌَة َقْريٍَة، ِيف َعِريٌض َوَطِريٌق

َدوَلٍة ِيف َعاِمَرٌة َوَمِدينٌَة
ْوَلِة الدَّ ِمْفتَاُح إَِليَْك

اْلِمْفتَاُح. ُهَو ذَاَك ْوَلِة الدَّ ِمَن

[هوسمان]44 مرة أول وق السُّ إىل
ِباْألَْسَواِق َعْهِدي أََواِئَل اْألَْسَواِق، إَِىل أَذَْهُب أَنَْشأُْت يَْوَم

َقِليٍل ِجدَّ اْلِكيِس ِيف َراِهُم الدَّ َكانَِت
اْلُوُقوُف ِبَي َطاَل َوَكْم النََّظُر، ِبَي َطاَل َوَكْم

تُنَاُل َال وِق السُّ ِيف أَْشيَاءَ َعَىل
∗∗∗
َالْشَرتَيُْت اءَ َ الرشِّ أََرْدُت َفَلْو اْليَْوَم، الزََّمُن َ تََغريَّ

وِق السُّ ِيف اْألَْمِس أَْشيَاءُ َوُهنَاَك اْلِكيِس، ِيف َراِهُم الدَّ ُهنَا
اْلَمْحُروُم؟ اْلَفتَى ذَِلَك تَُرى يَا أَيَْن َوَلِكْن

أَْربََعٌة» ، َواثْننَْيِ «اثْننَْيِ َألَنَّ اْإلِنَْساِن، َقْلُب َشَكا َطاَلَما

أشهر وشعره وقصص، روايات وله رسوم، ومصور حديث، إنجليزي شاعر Laurenee Housman 44

نثره. من
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ِحنٍي بَْعَد َها نََودُّ َكَما َخْمَسٌة ِهَي َوَال ِحينًا، َها نََودُّ َكَما ثََالثٌَة ِهَي َال
اْألَْزَماِن. آِخِر إَِىل َسيَْشُكو َوأَْحَسبُُه

ماكي] [شارل سيسيفوس! كلهم

وهو لكوزنتة َملًكا كان Sisyphus سيسيفوس أنَّ األقدمني اليونان أساطري يف …
بسكنى األرباب عليه فقىض واملداورة، باملكر مشهوًرا كان ولكنه رها، وعمَّ سها أسَّ الذي
بصخرٍة موكًال األسفل العالم يف أبًدا يظلَّ أن العذاب ألوان من عليه وفرضوا الجحيم،
كرًَّة رفعها إىل فيعود الوادي، قرار إىل منه تتدحَرُج ثم الجبل، أعىل إىل يرفُعها عظيمٍة

العالء: أبي بقول املعني كأنَّه انتهاء غرِي إىل وهكذا أُخرى.

اْج��ِت��َه��اِد َغ��نَ��اءِ إَِل��ى يُ��َؤدِّي َال َواْج��ِت��َه��اٌد نَ��اِف��ٍع َغ��يْ��ُر تَ��َع��ٌب

يف كلهم الناس إن ليقوَل: القصيدة هذه ماكي45 اإلنجليزي الشاعر نظم «وقد
يف — عاقل غري أو عاقل — عامل كل بل سيسفوس، من صورة الباطلة الحياة جهود

الوترية.» هذه عىل فهو الدنيا هذه

آبَاٌد اْألَبَِد َوبَْعَد أَبًَدا،
اْلَحيَاِة َشطِّ َمْزَلَقِة َعَىل

ْوَداءِ السَّ اْلَمْوِت َغيَابَِة َفْوَق
اْلَكئُوِد ِبَصْخَرتِِه ِة اْلِقمَّ إَِىل يَنَْهُض
َجِديِد ِمْن اْلَقاِع إَِىل ِبِه تَْهِوي ثُمَّ

َعبَثًا … َعبَثًا
∗∗∗

َماءِ السَّ إَِىل ُه بََرصَ يَْرَفُع َوَلَقْد

بأعباء واالستخفاف امَلَرِح إىل تدعو شائقٍة أغاٍن وله ومؤرخ، وصحفي شاعر Charles Mackay 45

.(١٨١٤–١٨٨٩) الحياة
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َواْلُمَعاَفاَة اْلَعْفَو يَْسأَلَُها
اْلِمْلَحاِح اْألََلِم ذَِلَك ِمْن

َحَزانَى َعْليَاِئَها ِمْن النُُّجوُم َفتُوِمئُ
َكاْلَغْضبَى ْمُس الشَّ َوتَْرُمُقُه

َعبَثًا! … َعبَثًا
∗∗∗

ءُوُم الرَّ اْألُمُّ َوتِْلَك
أَْحَشاِئَها ِمْن َوَضَعتُْه أَنََّها نَِسيَْت َوَما الذَُّكوُر اْألَْرُض ِتْلَك

َعَليِْه َعْطٍف ِمْن تَأْنَُف َالَ
َواْألَْعَضاءِ اْلَقْلِب نَِهيُك َوُهَو

َعبَثًا! … َعبَثًا
∗∗∗

َقَضاءََها؟ َقَضاُؤُه أََليَْس
يَُدوُر؟ َكَما اْلَعنَاءِ ِبَصْخَرِة تَُدوُر أََال

اْلَواِصُب بََالُؤُه أََليَْس
أَْجَمِعنَي؟ أَبْنَاِئَها بََالءَ ُهَو

َعبَثًا! … َعبَثًا
∗∗∗

َواْلِبَحاُر اْألَْرُض أََليَْسِت
ُل يَتَبَدَّ َال الَِّذي ُجْهَدَها تُِعيُد
اْألَِليِم اْلَقِديِم ِبالنَُّواِح َوتَنُْفُث
آَدَم بَنِي ِبأَْصَداءِ ُمْمتَِزًجا

َعبَثًا! … َعبَثًا
∗∗∗

اْلَغاِب أَْقبَاءِ ِخَالَل
أَْشَواِطَها ِيف يَاُح الرِّ تَْجِري

نَاِئَحاٍت! ُمْعِوَالٍت
اْلَعاِليَاِت اْلِوَهاِد َعَىل يُْل َوالسَّ

40



وشياطني عرائس

اْلَجْوَفاءِ ُقرَّتِِه ِيف ِللَّيِل يَِنئُّ
َعبَثًا! … َعبَثًا

∗∗∗
الرَّتِيُب اْلَمبُْحوُح َواْلَمْوُج
َجْمَعاءَ أَْغَواِرِه ِمْن يَنَْسِجُم
َواْلُغيُوُث الزََّواِبُع َوَمَعُه

َشْجَواءَ َمْحُزونٍَة َصيَْحٍة ِيف
اْلُمْصِغيَِة َماءِ َوالسَّ اْلُمِصيَخِة ِلْألَْرِض

َعبَثًا! … َعبَثًا
∗∗∗

اْلبَاِكَر أََجَلُه يَنَْعى اْلُحبُّ
اِئَع الضَّ َوْهَمُه يَنَْعى الرََّجاءُ

الذَِّبيَح َطيَْفُه أَْو
يُِطيَالِن ْوَلُة َوالصَّ َواْلَماُل
اْلَعِقيِم اْألَبَِديِّ النََّغِم َمدَّ

َعبَثًا … َعبَثًا
∗∗∗

َصَعاِد ِسيْسُفوُس َصَعاِد
َوِحيٌد ِقيَل َوإِْن َعِديٌد، أَنَْت
َواْلُفَؤاِد ِبالرَّأِْس َصَعاِد

أَْجَمِعنَي َلُهْم َوَمثًَال َوْحَدَك َفِريًدا
اْلُمِخيَفَة ْخَرَة الصَّ تَُعاِلُج

َعبَثًا. … َعبَثًا
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كليفورد]46 [باكس وعطاء أخذ

َف��ْض��ِل��ِك ِم��ْن ُه��َو َغ��َراِم��ي َح��تَّ��ى َل��ِك َش��ْيءٍ ُك��لُّ ُروِح��ي، ُروُح يَ��ا
ِظ��لِّ��ِك ِف��ي اْل��َق��ْل��ُب َف��َع��اَش ِم��نْ��ِك، َس��َرى ُح��ْس��ٍن ِظ��لَّ إِالَّ َك��اَن َم��ا
َع��َل��يْ��ْك! َل��َه��ِف��ي ال��ثَّ��ْغ��َر. ذَاَك َل��َم��ْس��ُت إِذَا َج��ِم��ي��ًع��ا ِل��ي يُ��ْم��ِس��ي ُح��ْس��نُ��ِك
إَِل��يْ��ْك ِم��نِّ��ي اْل��َف��ْرَح��ِة َم��َع َع��اَد َف��ْرَح��ًة َح��وَّْل��تُ��ُه َوُك��لَّ��َم��ا

للسميرس47 ومثاني مفردات

نفسه يداوي ال

��ي ِح��سِّ يُ��وِه��ُن َه��َواَي َوَل��ِك��ْن َص��ِح��ي��ٌح ��ي ِح��سِّ
ِل��نَ��ْف��ِس��ي يَ��ِص��حَّ َوَل��ْم ِل��َغ��يْ��ِري َرأْي��ي َص��حَّ َق��ْد

ظالم يف برق

َع��َدْم َف��َم��ْوُج��وُدَه��ا ُة اْل��َح��يَ��ا تَ��ُغ��رَّنَّ��َك َال
ال��ظُّ��َل��ْم يَ��ْخ��ِب��ُط ِالْم��ِرٍئ ُم��تْ��َع��ٌة اْل��بَ��ْرِق ِف��ي َل��يْ��َس

الصوفية، والنزعة الغناء بني تجمُع ٍة خاصَّ مدرَسٍة ومن املحدثني، اإلنجليز شعراء من Bax Clifford 46

املجموعة. صاحب نظم العربية والرتجمة
وشعره الخامس، القرن يف باملغرب ظهر بالسميرس، املعروف اإللبريي فرج بن خلف القاسم أبو هو 47

ضعيٌف. املطوَّالِت ويف سائٌغ املقطوعات يف
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تصحيف

ْم َوال��دَّ ال��لَّ��ْح��ِم ِب��اْك��ِت��َس��اِب َه��ْم ِم��ْن اْل��َم��ْرءُ يَ��ْخ��لُ��و َل��يْ��َس
أَْق��َوْم َف��ْه��َو ��ُف��وُه، َص��حِّ َح��يْ��َراُن َح��يَ��َواٌن

مهلك حصن

اْل��َح��ِري��ِر ُدوَدُة َك��أَنَّ��ُه َس��َف��اًه��ا نَ��ْف��ِس��ِه َع��َل��ى يَ��بْ��ِن��ي

اللسان!

ْد ِب��ال��تَّ��َودُّ َوأَْط��ِف��ِه َع��ُدوٍّا تُ��وِق��َدنَّ َال
تُ��وَق��ْد ب��اْل��َف��ِم َوال��نَّ��اُر تُ��ْط��َف��ى ِب��اْل��َف��ِم َف��ال��نَّ��اُر

ذالن

َم��اُل َل��َك يُ��َرى أَالَّ َوذُلٌّ ذُلٌّ اْل��َم��اُل
َح��اُل اْل��َف��ْق��ِر ِل��ِذي َف��َم��ا بَ��اٍق َك��أَنَّ��َك َف��اْح��ِرْص

والرشيعة الطب

ِل��ْل��ُج��ثْ��َم��اِن َك��ال��رُّوِح إِالَّ ِل��ل��دِّي��ِن ال��طِّ��بُّ َم��ا
اْألَبْ��َداِن ��ِة ِب��ِص��حَّ إِالَّ ��ِري��َع��ُة ال��شَّ َه��ِل

43



وشياطني عرائس

يبغضالشعراء

ِب��اْل��ِف��ْط��َرْه ��ْع��ِر ال��شِّ أَْه��َل أُبْ��ِغ��ُض َل��ِك��نَّ��ِن��ي ��ْع��َر ال��شِّ أُِح��بُّ إِنِّ��ي
تُ��ْك��َرْه َخ��لَّ��ٌة َوِف��ي��ِه إِالَّ َش��اِع��ًرا َرُج��ًال تَ��ْل��َق��ى َف��َل��ْس��َت

جنًسا إال

ِح��َداَدا تَ��ْل��بَ��ُس��َه��ا َس��ْوَف َوإِالَّ ُص��نْ��َه��ا ثُ��مَّ ِث��يَ��اِب��َك ِم��ْن ��ْظ تَ��َح��فَّ
َف��اْل��ِب��َع��اَدا آَدَم ِج��نْ��ُس ��ا َوأَمَّ َخ��يْ��ًرا اْألَْج��نَ��اِس ِب��َس��اِئ��ِر َوُظ��نَّ

[لورنسهوب]48 الليلة! غري يف
اللَّيَْلِة! َهِذِه َغرْيَ … َال

… َواِنيًا َحِزينًا يَْقُطُر اْلَمَطَر إِنَّ
َشِجيٍَّة َسَماءٍ تَْحَت أًَىس َعَربَاُت

اْلُعَواءِ َخاِفُت َهِزيٌْل آِوي» «ابُْن اْلبُْعِد وََعَىل
َوُعْزَلًة َوْحَشًة اْلَغَسَق يَِزيُد

∗∗∗
ْكَوى الشَّ ِبَهْمَهَمِة اْلبَْحِر إَِىل ُم يَتََقدَّ اِفُق الدَّ النَّْهُر

اْلَخِفيََّة اْلَوَساِوَس إَِليَْها تَأِْوي َوالظَِّالُل
َعَزاءٍ ابْتَِغاءَ َعيْنَيِْك، نَْحَو تَْرنَُواِن وََعيْنَاَي

ُموِع ِبالدُّ ُمبَلََّلًة اْألَْهَداُب َفتَْلَقاُهَما
∗∗∗

ُجثَْمانََها ِفيَها تَْستَِجدُّ نْيَا الدُّ أَْعتَاِب َعَىل اْلَهاِئَمَة الرُّوَح إِنَّ
اْلَحيَاِة َحِظريَِة إَِىل ُقبَُالِتنَا ِخَالِل ِمْن َدَخَلْت إِْن

شتَّى دواوين ونظمت الهند، بمذاهب تأثَّرت ُمعارصة إنجليزية لشاعرة قلمي اسم Laurence Hope 48

القصيدة. هذه منه اخرتنا الذي الهندي الغرام ديوان ومنها الرشقية، املوضوعات يف
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أًَىس ِمْن ُقلُوِبنَا يف َما ُكلَّ َوِرثَْت
َمْكُظوٍم َشَجٍن ِمْن اْلُمنَْحِدِر اْلَمَطِر ِيف َما َوُكلَّ

∗∗∗
اْلُكْربَى اْلُحبِّ اْسِتَجابََة تَْشتَِهي ِحنَي َال.

اْألَنَْواِر ِيف يَْرتَُع بَاُح َوالصَّ َّ إَِيل أَْقِبْل
ِباْلِغنَاءِ تَْصَدُح َمُشوَقٌة َحْولِنَا ِمْن َواْلبََالِبُل

َوِبيٍض ُحُمٍر ِمْن اْلُوُروِد بنَْيَ
∗∗∗

اْلُقْدِسيََّة اْلُحْلَوَة اْلَفِريَضَة ِتْلَك ِيل هللاَُّ يَْقِيض َحيُْث َوَكذَاَك
َلِهيَِّة اْإلِ ِلَمِشيئَِتِه ُمذِْعنًَة

َجَماِلَك ِمْن ُصوَرًة نْيَا الدُّ أَْمنََح َكْي
ِفيَك َفَرِحي َوَمَعَها نْيَا الدُّ إَِىل إِذَْن َألَُسلَِّمنََّها

∗∗∗
أَْمًرا أَْكتَُمَك أَْن َحِبيِبي يَا ِبي َليَْس

اْلِعنَاِق؟ ذَِلَك ِيف اْلِخَداَع تَْلَمَس أَْن َوِشيًكا أََلْسَت
َعنِّي ْف تَنَْرصِ َفَال ِبنَأِْيَك. ِيل ِقبََل َال َهذَا َعَىل آٍه.

ِمنَْها نَِصيبََك َوُخذْ َفاْقتَِسْمَها ُعْزَلتََها، َلَك تََهُب ُروِحي إِنَّ
∗∗∗
اْلَوئِيُد َحاُب السَّ ُق يَتََفرَّ ِحنَي النُُّجوِم ُشَعاَع دَْع

تََماِمِه ِيف ُمَحيَّاَك يَُفْضِفُض
اْلُوُجوِه ِتْلَك نََظاِئُر َلُهْم َمْن يُسوَن َلْلِقدِّ َُّهْم إِن

َوَمأَْواُه. َمَالذَُه ُفَؤاِدي ِيف يَنُْشُد … اْلَوْجِه ِلَهذَا َعَجِبي

45



وشياطني عرائس

[تيوجنيس]49 التوليد فن
ِكريْنُوُس َصِديِقي يَا ُكلَُّها … َواْلِحَصاُن َواْلِحَماُر، اْلَحَمُل،

اْألََصاِئَل اْألَْزَواَج َلَها َونَْختَاُر ِبَها، نُْعنَى َخَالِئُق
يَّتَِها ِلذُرِّ ِصيَانًَة

يَْسأَلُوَن َال َصِديِقي يَا الرَِّجاَل َلِكنَّ
اْلَماِل أَْجٍل ِمْن َمِن» الدِّ اءَ «َخْرضَ يَتَُّقوَن َوَال

أَنُْفَسُهنَّ يَبْذُْلَن النَِّساءِ َكَراِئُم َوَكذَِلَك
الرَِّجاِل ِمَن اْألَذَْكى اْألَْفَضِل َعَىل اْألَْغنَى َويُْؤثِْرَن

َسِبيٍل ُكلِّ ِمْن يَْحُة الصَّ ُهَو … اْلَماُل اْلَماُل.
َكِريٍم ِبِعْرٍق َلِئيٍم وَِعْرٍق َلِئيٍم، ِبِعْرٍق َكِريٍم ِعْرٍق ِمْن اْلَماُل َخَلَط َفَكْم

َجِميًعا نْيَا الدُّ نََقاَوُة ِشيبَْت َحتَّى
اْلَعِليَِّة اْلَقْوِم ُسَالَلِة ُل تََسفُّ َجَرَم َفَال
اْلَربِيِق. ُمنَْطِفئُ َمْزُغوٌل َمْعَدٌن َفْهَي

األفريقي]50 الحسن [أَبو برشط! يصيل

َط��اِل��ُق! أَنْ��ِت نَ��اِظ��ِري. َع��ْن اْغ��ُرِب��ي َف��ُق��ْل��ُت: َح��ِل��ي��َل��ِت��ي ��َالِة ال��صَّ تَ��ْرِك َع��َل��ى تَ��لُ��وُم
َوَف��اِئ��ُق اْل��َج��ِل��ي��ُل ��يْ��ُخ ال��شَّ َل��ُه يُ��َص��لِّ��ي … ُم��ْف��ِل��ًس��ا ِل��ل��ِه َص��لَّ��يْ��ُت َال َف��َوال��ل��ِه،
اْل��بَ��َط��اِرُق ��يُ��وُخ َوال��شُّ ُم��ْل��ٍك، بْ��ُن َونَ��ْص��ُر بَ��ْع��َدُه َوِك��نْ��بَ��اُش َوِب��ْك��تَ��اٌش، َونَ��اٌش،
ُم��تَ��َض��اِي��ُق َح��ْش��ُوَه��ا َم��اٍل َس��َراِدي��ُب َل��ُه الَّ��ِذي اْل��َم��ْش��ِرَق��يْ��ِن َج��يْ��ِش َوَص��اِح��ُب
َواْل��َم��نَ��اِط��ُق؟ َواْل��ُح��َل��ى ُخ��يُ��ولِ��ي؟ َوأَيْ��َن َوَم��نْ��ِزلِ��ي بَ��اِع��ي أَيْ��َن أَُص��لِّ��ي؟ ِل��َم��اذَا
اْل��َع��َواِت��ُق اْل��ِح��َس��اُن َج��َواِريَّ َوأَيْ��َن ُوُج��وُه��ُه��ْم َك��اْل��بُ��ُدوِر َع��ِب��ي��ِدي َوأَيْ��َن
َل��ُم��نَ��اِف��ُق! إِنَّ��ِن��ي َرَج��اِئ��ي، ِف��ي َوَال يَ��ِدي ِف��ي اْألَْرِض ِم��َن ِف��ت��ٌر َوَال أَُص��لِّ��ي

امليالد. قبل السادس القرن يف يوناني شاعر Theognis 49

الطب يتعاطى وكان الرَّابع، القرِن أواخِر يف بُخارى ُشعراءِ من األفريقي أحمد بن محمد الحسن أبو 50

صناعاته! كثرة عىل رزقه من الكفاية يجُد وال واألدب، والفلسفة والتنجيم
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الخوارزمي] بكر [أَبو الدولة ركن رثاء يف

َه��َزْم َج��يْ��ٍش أَيَّ ال��رََّدى أَيَ��ْدِري ال��رََّدى بُ��َويْ��ِه بْ��َن اْل��َح��َس��َن َط��َوى
��يَ��ْم ال��شِّ َح��ِم��ي��ُد اْل��ُع��َداِة، ذَِم��ي��ُم اْل��ِع��َداِت َق��ِص��ي��ُر اْل��َق��نَ��اِة، َط��ِوي��ُل
اْل��َق��َل��ْم َس��ِري��ُع ��نَ��اِن، ال��سِّ َرِف��ي��ُع اْل��بَ��نَ��اِن بَ��ِدي��ُع ال��لِّ��َس��اِن، َف��ِص��ي��ُح
اْل��ُح��َرْم َرْع��َي اْل��بُ��يُ��وتَ��اِت َويَ��ْرَع��ى ِب��أَْق��َداِرَه��ا ال��رَِّج��اَل يَ��ِك��ي��ُل
َع��ْم َس��رَّ َوإِن ، َخ��صَّ َس��اءَ إِذَا ِب��ِه��ْم بَ��ِخ��ي��ٌل َع��َل��يْ��ِه��ْم، َج��َواٌد
اْل��ِق��يَ��ْم؟ َف��أَيْ��َن ؟ ِب��ِه��نَّ َويُ��بْ��َك��ى ِب��ال��دُُّم��وِع اْل��َوَرى يُ��بْ��ِك��ي َك��اَن إِذَا

القاسم]51 بن [إبراهيم سنة ألف قبل القاهرة

ِم��ْص��ِر؟ إَِل��ى ��َالَم ال��سَّ َع��نِّ��ي يَ��ًة ُم��َؤدِّ تَ��ْس��ِري ُم��َش��رَِّق��ًة َس��اَرْت إِْن ال��رِّي��ُح َه��ِل
َص��ْدِري َح��ْم��ِل��ِه َع��ْن َض��اَق َم��ا ��ْل��تُ��َه��ا َوَح��مَّ َص��بَ��ابَ��ًة بَ��َك��يْ��ُت إِالَّ َخ��َط��َرْت َف��َم��ا
ِف��ْك��ِري َوَال َض��ِم��ي��ِري ِم��ْن ِب��َخ��اٍل َف��َل��يْ��َس ُدونَ��ُه اْل��َع��ْه��ُد َخ��َال َش��ْيءٍ ِم��ْن أَنْ��َس َوَم��ا
ال��دَّْه��ِر ُغ��رََّة َواَف��َق��ْت إِذْ َل��نَ��ا، َف��َط��ابَ��ْت ��بَ��ا ال��صِّ ِغ��رَِّة َع��َل��ى أَِن��ْس��نَ��اَه��ا َل��يَ��اٍل
اْل��ُع��ْم��ِر ِم��َن ِس��َواَه��ا ِب��ُم��ْع��ت��دٍّ َف��َل��ْس��ُت أَُع��دَُّه��ا ِق��َص��اًرا َك��انَ��ْت َل��ِئ��ْن َل��َع��ْم��ِري
اْل��َق��ْف��ِر ِف��ي ُه��نَ��اِل��َك ِغ��ْزَالٍن َم��َص��اِئ��ُد «نُ��ْه��يَ��ٍة» ِدي��ِر أَْو ِب��اْألَْه��َراِم ِل��َي َف��َك��ْم
َواْل��ِج��ْس��ِر اْل��َم��َواِخ��ي��ِر ذَاُت َج��ِزي��َرتُ��َه��ا ��نَ��ْت تَ��َض��مَّ َق��ْد َوَم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ اْل��ِج��ي��َزِة إَِل��ى
اْل��َق��ْص��ِر إَِل��ى اْل��َخ��ِل��ي��ِج، َش��طِّ إَِل��ى أَِن��ي��ٌق َم��نْ��َظ��ٌر ِل��ْل��َع��يْ��ِن َف��اْل��بُ��ْس��تَ��اِن َوِب��اْل��َم��ْق��ِس
نَ��ْض��ِر َزَه��ٍر ِم��ْن ال��زَّْه��َراءِ اْل��ِب��ْرَك��ِة إَِل��ى َوَق��ْص��ِرِه اْألَِم��ي��ِر بُ��ْس��تَ��اِن بَ��يْ��َن َوَك��ْم
ِل��ل��تَّ��ْج��ِر يُ��ن��َش��ُر اْل��َم��ْوِش��يِّ ��نْ��ُدِس ال��سُّ ِم��َن َرف��اِرٍف ِف��ي بَ��َدْت َك��ِم��ْرآٍة نَ��َراَه��ا
��ْك��ِر ال��سُّ ِم��َن أُف��ي��ُق َال ِب��َل��يْ��ِل��ي نَ��َه��اِري ُم��َواِص��ًال اْل��َق��ِص��ي��ِر َديْ��ِر ِف��ي ِب��تُّ َوَك��ْم
اْل��َف��ْج��ِر ُغ��رَِّة ِف��ي ال��نَّ��اُق��وُس َه��تَ��َف إِذَا َغ��ِري��َرٌة ِب��ْك��ٌر ِب��ال��رَّاِح تُ��بَ��اِدُرنِ��ي
اْل��َق��ْدِر َل��يْ��َل��َة َل��ذَّاِت��َه��ا ِم��ْن ِن��ْل��ُت ِل��َم��ا ِخ��ْل��تُ��َه��ا ِب��اْل��َق��َراَف��ِة ِل��ي َل��يْ��َل��ٍة َوَك��ْم
اْل��َق��ْط��ِر ُس��بُ��ِل َع��ْن ِب��ال��نِّ��ي��ِل َغ��ِن��يَ��ْت َوإِْن َم��َغ��اِن��يً��ا ِت��ْل��َك اْل��َق��ْص��ِر َص��ْوَب ال��ل��ُه َس��َق��ى

٣٨٨ سنة يف مرص إىل وقدم األخبار، بعلم معنيٍّا وكان القريواني، بالرَّقيق يُعرف القاسم بن إبراهيم 51
للهجرة.
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[توماسهاردي]52 رديد ثوب
الرُُّهوِن ُدكَّاِن بَاِب َعَىل النََّهاِر ِضيَاءِ ِيف ُمَعلََّقٌة ِذي ِهَي َها
َمَىض ِفيَما َعَمَلَها َوَعِمَلْت َسْوَمُه، اللَّْهَو َساَمِت َقْد ِكْسَوٌة
َوَمثَاِنيِه الرَّْقِص ِبَمَكاِرسِ اْلِخْربَِة َدَالَالُت ِسيَماَها وََعَىل

اْلَمَقاَل تَْستَِطيُع أَنََّها َلْو َعَساَها؟ َقاِئَلٌة ِهَي َوَما َلَعلََّها؟ َرأَْت َفَماذَا
∗∗∗

ِبالذَِّراِع َمْمُسوَحٌة َمَساِحيَق، ِمْن َغَربٌَة تََزاُل َما اْلُكمِّ َعَىل
اْألَنَْغاِم! َمَع ِطبَاَقَها َوَعَلْت اْلَحْسنَاءِ، ُهيَاَم َهاَم َساَعٍة ِيف
اْألَْحَرى َعَىل َمَحاِسِنِهنَّ ِيف أَْو اْلَحيَاُة، َمَحاِسِنَها ِيف ْت َوَرسَ
ِمَراءَ َال إَِليَْها اْستَنََدْت َقِد َمِليَحٍة َطْلَعٍة ِمْن ُهنَاَك َوَكاِئٌن

َوَراِن الدَّ ِيف ِبِهنَّ يُْمِعْن َوْهَو اْلَواِشيَِة، بََقايَاَها َة ثَمَّ أَبَْقْت َوَقْد
∗∗∗

َقِريٍب ِمْن لَُها تَتَأَمَّ َوأَنَْت َحِديٍث، َغرْيُ َُّه َكأَن نََمٌط نُْكَراَن َوَال تَْفِصيلَُها
َهَراِت َوالسَّ ِباْلَمَراِقِص اْلَعْهُد َعَليَْها َطاَل َقْد َفْهَي

أَِنيَقاٍت يَكاٍت َرشِ أَْحَضاِنَها ِيف ْت تََلقَّ َقْد ِت اْلِعالَّ َعَىل َلِكنََّها
َحنُوٍن َعذٍْب ِلَساٍن ِمْن ِبالتَّأِْمنِي، اْلِكْسَوِة َالِبَس َجاَوبَْن َطاَلَما

∗∗∗
أََسَفاُه؟ َوا اْآلَن يُِّد السَّ أَيَْن

اْلِكَساءِ ِبَهذَا َل تََجمَّ الَِّذي يُِّد السَّ
الزَِّميَالُت؟ َوأَيَْن يَِّداُت؟ السَّ َوأَيَْن

َكتُوٌم ُهنَا اْلِوَشاِيِة َفِلَساُن يَُقوُل: أََحٍد ِمْن َما
يِْه! ُكمَّ َْن َغربَّ الَّالتي أُوَلِئَك — بَاٍل َعَىل َلَها يَُمرُّ َفَال نَِسيَْت َمْن ِمنُْهنَّ

والتشاؤم السخر إىل وقصته شعره يف يميُل إنجليزي، مهندس، قاص، شاعر، Thomas Hardy 52

أوائل يف جميًعا أوربا ُشعراء أكرب ولعلَّه األقدار، يدي بني احتياله وقلة اإلنسان ضعف عن والكشف
.(١٨٤٠–١٩٢٨) العرشين القرن

48



وشياطني عرائس

ِمنُْه اْلُقْرِب ِيف ُهْوَجاءُ َليَْلٌة بَاِلَها َعَىل َمْن َوِمنُْهنَّ
اٌت! َحَرسَ َوَلَها تَذُْكُرَها

منرو]53 [هارولد طفالن
النََّهاِر بَْرِد ِيف ِه أُمِّ َجاِنِب ِمْن اْلُمَقدَُّس الطِّْفُل َخَرَج

يْتُوِن الزَّ ِمَن َشَجَراٍت َوبنَْيَ ْمِس، الشَّ َوَهِج ِمْن ْت َجفَّ ُحُقوٍل َعَىل يَْعُدو
ْهبَاءِ َوالشَّ ِمنُْهنَّ اءِ اْلَخْرضَ بنَْيَ ُموِرَقاٍت، َزاِهيَاٍت يَْلتَِمْعَن

∗∗∗
نََغَم َوَال ِرْكَز َال

يَْجِري َجْدَوٍل َرْقَرَقِة ِمْن َهْمَسًة َوَال
َوَغنَّى َلِعَب َلْو َودَّ اْلَربِيءِ! ِللطِّْفِل َرْحَمتَا َفَوا

َد َويَتَنَهَّ يَْحلَُم أَْن إِالَّ يَْستَِطيُع َال َوَلِكنَُّه
∗∗∗

ِغرٍَّة ِحنِي وََعَىل
َشْعِرِه َعَقاِئِص ِيف َعاِريًا أَْقبََل

… بَِعيٍد ِمْن َعْدًوا، َعْدًوا،
ِهيَِّة الشَّ نْيَا الدُّ نَْسِل ِمْن الَخِبيُث ذَِلَك

أُْخَرى َعذَْراءُ َوَلَدتُْه الَِّذي اْلَجِميُل، الطِّْفُل ذَِلَك
َواْلَجَماِل» اْلَهَوى «َربَُّة … الزَُّهَرُة ِهَي

∗∗∗
إَِليِْه! ُس اْلُمَقدَّ الطِّْفُل نََظَر

َخَفاءٍ ِمْن ِبِهَما َوَما ، اْلَمْحُزونَتنَْيِ الزَّْرَقاَويِْن ِباْلَعيْننَْيِ
تََعبًا يَْلَهُث اْلَوَقاُح «ُكوِبيُد» َفَوَقَف

ظاهٌر أثٌر له وكان ١٩١٢ سنة وزوجته هو الشعر» «مكتبة أنشأ (١٨٧٩–١٩٣٢) Harold Monro 53

اإلنجليزية. بالبالد ونقده بالشعر العناية بعث يف
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َعَليِْه يَْقِبُض ْهُم َوالسَّ ِبَها، يُوِمئُ اْلَقْوُس يَِدِه َوِيف
∗∗∗

اللَِّعِب؟ ِيف أََلَك … ِعيَىس! َهلُمَّ َهاِتٌف: َوَهتََف
ُصُدوُرنَا ِباْلَفْرَحِة ِلتَْفَعَم … إَِليِْه إَِليِْه

َوِسَهاِمِه؟ َقْوِسِه ِمْن أَنَْت أََخاِئٌف ا؟ ِندٍّ اْلَقَداَسِة ِيف تََراُه أََال
اْلَجِميُل؟ اْلَحاِلُم الطِّْفُل أَيَُّها

∗∗∗
… تََقابََال ثُمَّ

َخْجَىل َطِويَلًة نَْظَرًة َصاِحِبِه إَِىل يَنُْظُر ِكَالُهَما
اْلَغاِب َساَحِة ِيف بَا ِبالصِّ اْلتََقى بَا َوالصِّ …

ِفنَي الدَّ اْلُحْزِن ُسنَِّة َعْن تَِحيُد َال اْلَقَداَسَة َوَلِكنَّ
∗∗∗

!… ُهنَيَْهٌة َوَمَضْت
ُكوِبيِد َقْوِس ِمْن َسْهٌم َفانَْطَلَق
َلْحَظًة اْلَحِزينَُة نْيَا الدُّ َوابْتََسَمِت

اْلبَيَْضاءِ ِة اْلبََرشَ ِيف يَنُْفذُ ْهُم السَّ َوإِذَا
اْلَجِريِح اْلَقْلِب ِمَن يَْقُطُر ُم الدَّ َوإِذَا

∗∗∗
… ُكوِبيُد! َوَمِرَح

َوتََدانَى َشْعِرِه َحَلَقاِت َونََفَض
ِلْلَعذَاِب ُولَِد الَِّذي الطِّْفُل َوإِذَا

َمْرُهوبٍَة إِْشَفاٍق َدْمَعُة ِه َخدِّ َعَىل َفاَضْت َقْد
اْلَحيَاِة ِلَشَقاءِ

∗∗∗
َداِجيٌَة؟ َغاِشيٌَة أَِتْلَك ٌع؟ ُمَروِّ ُحْلٌم أَذَاَك

ِبَها ُج يَتََفرَّ ِسَهاَمُه ِعيَىس َليُْسِلُم ُكوِبيَد إِنَّ
يََديِْه ِيف َويَُعاِلُجَها

َلِعبًا َقْوِسِه َعْن َلُه َليَنِْزُل َُّه َوإِن
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بَاِكيًا َطِريِقِه ِيف يَْمِيض ِعيَىس َوَلِكنَّ
يَْدِري! َوَال يَْعَجُب، «ُكوِبيُد» َويََظلُّ

الحيل]54 الدين [صفي غطائها»! «ورد كلمات

اْل��َح��َس��ِن ِل��َط��يْ��ِف��ِك اْرتِ��َق��ابً��ا ُق��ْل��ُت: ب��اْل��َوَس��ِن اْل��ُج��ُف��وَن َك��َح��ْل��َت َق��اَل��ْت:
َس��َك��ِن��ي وََع��ْن َم��ْس��َك��ِن��ي َع��ْن َف��ُق��ْل��ُت: ُف��ْرَق��ِت��نَ��ا بَ��ْع��َد تَ��َس��لَّ��يْ��َت َق��اَل��ْت:
َواْل��َح��َزِن! ِب��اْل��بُ��َك��اءِ نَ��َع��ْم، ُق��ْل��ُت: َم��َح��بَّ��ِت��نَ��ا َع��ْن تَ��َش��اَغ��ْل��َت َق��اَل��ْت:
بَ��َدِن��ي ِف��ي ُق��ْل��ُت: تَ��َغ��يَّ��ْرَت؛ َق��اَل��ْت: َج��َل��ِدي َع��ْن ُق��ْل��ُت: تَ��َخ��لَّ��يْ��َت؛ َق��اَل��ْت:
َك��اْل��َع��َل��ِن َه��َواِك ِس��رِّي َص��يَّ��َر َل��َه��ا: ُق��ْل��ُت اْألَْس��َراَر؛ أَذَْع��َت َق��اَل��ْت:
يَ��ُك��ِن َل��ْم ِش��ئْ��ُت َل��ْو َش��ْيءٌ ذَِل��َك َل��َه��ا: ُق��ْل��ُت اْألَْع��َداءَ. َس��َرْرَت َق��اَل��ْت:
تُ��ْس��ِع��ُدِن��ي ِب��اْل��َوْص��ِل َس��ْع��ٍد َس��اَع��َة َل��َه��ا: ُق��ْل��ُت تَ��ُروُم؟ َف��َم��اذَا َق��اَل��ْت:

مريلس]55 [سيسيليا طويل ليل
اْلُجْدَراُن َوبََرَدِت ، اْلَمدُّ َوَهبََط اْلَقَمُر، َ َوَهَدأ اللَّيُْل، َطاَل

َقَدَماَك ِبَك تَْرِمي َحيُْث َوِرسْ َواْمِض، َفاْمِض.
َمأًْوى! إَِىل َحاَجٍة ِمْن اِعِر ِبالشَّ َفَما

∗∗∗
ِفيِه ءَ َيشْ َال الَِّذي اْلَفَراِغ إَِىل َوبََرَزَت اْألَِخريَ، اْلبَاَب َجاَوَزَت

الظََّالِم َجْوِف ِيف َواْخِبْط ْم، تََقدَّ ْم. تََقدَّ
ُرَقاٍد إَِىل َحاَجٍة ِمْن اِجيَِة السَّ اللَّيَْلِة ِيف اِعِر ِبالشَّ َفَما

أصحاب أرتق آل من األمراء وقصد بالعراق ُولد رسايا. بن العزيز عبد الربكات أبو الدين صفي 54

ما شعره عىل ويغلب مات، حيث العراق إىل األمر آخر وعاد النارص امللك ومدح مرص قصد ثمَّ ماردين،
الكلفة. هذه من قريحته أعفى إذا يجيد ولكنه بالصناعة، الكلف من الثامن القرن شعراء عىل يغلب

من األوىل الجائزة نالت وقد واألدب، بالرتبية تشتغل معارصة برازيلية شاعرة Cecilia Meireles 55

الربازيل. يف اآلداب أكادمي
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∗∗∗
َمْفُقوٌد ِمثْلَُك ُهَو َُّه إِن اللَّيِْل. َهذَا ِيف ُخُطَواِتَك َواْفِقْد ْم تََقدَّ

َحيَاٍة إَِىل َحاَجٍة ِمْن اْلَفَضاءِ يََدِي بنَْيَ اِعِر ِبالشَّ َفَما
∗∗∗
ِفيِه رْيِ ِللسَّ يُْخَلَق أَْن ِللَّيِْل َشاءَ َما ، َوِرسْ ْم، تََقدَّ

ِليَِسرِي يَِسريُ إِنََّما — ِعنَْدُه ُمبَاَالَة َوَال — اِعُر َفالشَّ
ءٍ. َيشْ إَِىل ِبِه َحاَجَة َوَال

مرضيستجمل

تَ��بَ��ُع ِل��َوْج��ِه��ِه َج��َم��اٍل ُك��لُّ َق��َم��ٍر ِم��ْن ��َق��اُم ال��سَّ يُ��ِري��ُد َم��اذَا
ُم��تَّ��َس��ُع؟ اْل��ِق��بَ��اِح ِف��ي َل��ُه أََم��ا َم��َح��اِس��ِن��َه��ا ِم��ْن َخ��اَب! يَ��ْرتَ��ِج��ي؟ َم��ا
َواْل��ِب��دَُع اْل��َج��َم��اُل ِف��ي��ِه َف��اْرتَ��دَّ ��َرَه��ا َوَص��فَّ َل��ْونِ��َه��ا ِم��ْن َغ��يَّ��َر
َوَج��ُع يَ��ا اْل��َح��ِب��ي��ِب ُدوَن أَن��ا َه��ا َل��ُه: ُق��ْل��ُت اْل��ِف��َداءَ يَ��بْ��ِغ��ي َك��اَن َل��ْو

[سحيم]56 قاتلة نومة

َوِرَداِئ��يَ��ا بُ��ْرُدَه��ا إِالَّ ثَ��ْوَب َوَال َق��رٌَّة ال��لَّ��يْ��ِل آِخ��َر َش��َم��اٌل َوَه��بَّ��ْت
َوَراِئ��يَ��ا ِم��ْن ِرْج��َل��َه��ا َوتُ��ْل��ِق��ي ، َع��َل��يَّ ِب��ِم��ْع��َص��ٍم َوتَ��ْح��نُ��و ��ا َك��فٍّ ��ُدِن��ي تُ��َوسِّ
بَ��اِل��يَ��ا ال��ثَّ��وُب أَنْ��َه��َج َح��تَّ��ى اْل��َح��ْوِل إَِل��ى ِث��يَ��اِب��َه��ا ِم��ْن َط��يِّ��بً��ا بُ��ْرِدي َزاَل َوَم��ا

الغرامية غزواته وصف يف له وكانت التوبة، يف شعره ببعض السالم عليه النبي تمثَّل عبد شاعر 56

كما مات وقد ! لتُقتلنَّ فأنذره: عنه، هللا ريض الخطاب بن عمر سمعها له، اخرتناه ما قبيل من أبيات
قتيًال. أنذره
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اليزيدي]57 محمد بن [أَحمد سهلة صداقة

وَِع��ْرَف��اِن��ي ِب��رِّي تَ��ْرِك��ِه��ْم ِف��ي إِْخ��َواِن��ي أَْع��ذُُر اْم��ُرٌؤ إِنِّ��ي
ُس��ْل��َط��اِن ِع��نْ��َد َج��اٌه اْل��يَ��ْوَم ِل��َي َوَال ِع��نْ��ِدي َل��ْه��َو َال َألَنَّ��ِن��ي
َوُرْج��َح��اِن تَ��ْم��ِي��ي��ٍز أَْص��َح��اُب َدْه��رنَ��ا ِف��ي اْإلِْخ��َواِن َوأَْك��ثَ��ُر
ُش��ْك��َراِن ِع��ن��ِدَي َف��ُش��ْك��ُرُه ُم��ْف��ِض��ًال ُم��نْ��ِع��ًم��ا أَتَ��اِن��ي َف��َم��ْن
َش��اِن��ي تَ��ْع��ِن��ي��ُف��ُه َوَال َدأِْب��ي، َل��ْوُم��ُه يَ��ُك��ْن َل��ْم َج��ف��اِن��َي َوَم��ْن
ب��ِإْح��َس��اِن اْل��ُح��ْس��نَ��ى َوأُتْ��ِب��ُع ِف��ْع��ِل��ِه��ْم ِم��ْن ��يِّ��يءِ ال��سَّ َع��ِن أَْع��ُف��و
َوإِْع��َالِن��ي ِب��ِإْس��َراِري ِم��نِّ��ي َواِث��ٌق أَنَّ��ُه َص��ِدي��ِق��ي َح��ْس��ُب

الخرشم]58 بن [هدبة رجل خالئق

اْل��ُم��تَ��َق��طِّ��ِب ال��ثَّ��ْرَوِة ِذي ِغ��نَ��ى ُم��ِري��ًدا أَُرى َوَال ِل��ْل��َخ��ِل��ي��ِل أَتَ��َص��دَّى َوَم��ا
اْل��ُم��تَ��َق��رِِّب َع��ِن أَنْ��أَى َوَال ، َع��َل��يَّ ِه ِب��ُودِّ اْل��ُم��ِدلَّ اْألَْل��َوى أَتْ��بَ��ُع َوَم��ا
أَْرَك��ِب ��رِّ ال��شَّ َع��َل��ى أَْح��ِم��ْل َم��تَ��ى َوَل��ِك��ْن تَ��اِرِك��ي ��رُّ َوال��شَّ ��رِّ ال��شَّ ِب��بَ��اِغ��ي َوَل��ْس��ُت
اْل��ُم��تَ��َق��لِّ��ِب َص��ْرِف��ِه ِم��ْن َج��اِزٍع َوَال َس��رَّنِ��ي ال��دَّْه��ُر إِذَا ِب��ِم��ْف��َراٍح َوَل��ْس��ُت

راوية أديب العباسيني، خدمة يف رشيفٍة ُساللٍة من اليزيدي محمد أبي بن محمد بن أحمد جعفر أبو 57
أصحابي حقوق كانت «لنئ فيه: يقول املأمون وكان عنده، مكانته ورشفت املأمون الخليفة مدح شاعر،
وقديم ولجده وخدمته وألبيه وحجته لنفسه املراعاة له تجب من أحمد فإن بأنفسهم لطاعتهم عيل تجب

خدمته.»
مكث أن بعد معاوية عهد يف به فُقتل صهَره َقتَل أموي شاعر الخرشم بابن املعروف كرز بن هدبة 58

سنتني. السجن يف
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باملدينة»] قٍرب عىل البيتان «وُوجد [مجهول مليت صديق ال

بَ��ِل��ي��ُت بَ��ِل��ي��َت إِذْ أَْص��َدَق ُك��نْ��ُت َل��ْو َوبَ��ِق��ي��ُت ال��ثَّ��َرى َس��َك��َن ُم��ْف��َرًدا يَ��ا
أَُم��وُت ُك��نْ��ُت ، َوِم��تَّ ذَاَك، َص��حَّ َل��ْو ِل��َم��يِّ��ٍت َص��ِدي��َق َال يَ��ْك��ِذُب. اْل��َح��يُّ

العتاهية]59 [أَبو محسن أخ رثاء

َق��بْ��ِرِه إَِل��ى أَْغ��ُدو ِص��ْرُت َف��َق��ْد َق��ْص��ِرِه إَِل��ى أَْغ��ُدو ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد
ِذْك��ِرِه َل��َدى أُْش��َج��ى ِص��ْرُت َف��َق��ْد ِذْك��ُرُه َس��رَّنِ��ي َط��اَل��َم��ا أٌَخ
ُع��ُم��ِرِه ِف��ي ُم��دَّ َل��ْو ال��نَّ��اِس َع��ِن ِب��ِه َغ��ِن��يٍّ��ا أََراِن��ي َوُك��نْ��ُت
أَْم��ِرِه َع��َل��ى يَ��ُج��وُز َف��أَْم��ِري َح��اَج��ٍة ِف��ي ِج��ئْ��ُت إِذَا َوُك��نْ��ُت
يُ��ْس��ِرِه أَْو َك��اَن، ُع��ْس��ِرِه، َع��َل��ى َس��اَع��ًة ال��نَّ��َدى يَ��َم��لَّ َل��ْم َف��تً��ى
َش��رِِّه ِم��ْن َل��يْ��َل��َك َوتَ��أَْم��ُن َخ��يْ��ِرِه ِف��ي نَ��َه��اَرَك تَ��َظ��لُّ
ِس��تْ��ِرِه ِم��ْن تَ��َخ��لَّ��ُل ُرَويْ��ًدا ُم��ْغ��تَ��اَل��ًة اْل��َم��ِن��يَّ��ُة أَتَ��تْ��ُه
نَ��ْص��ِرِه َع��َل��ى اْل��ُم��ْزِم��ُع��وَن َوَال َح��ْوَل��ُه أَْج��نَ��اُدُه تُ��ْغ��ِن َف��َل��ْم
ِع��ْط��ِرِه ِم��ْن اْألَْرِض نَ��َدى َوِط��ي��َب ال��ثَّ��َرى بُ��ْس��َط ِب��ال��ُف��ْرِش َل َوبُ��دِّ
َح��ْف��ِرِه ِف��ي يَ��ِج��دُّوَن َع��ِم��ي��ٍق َم��نْ��ِزٍل إَِل��ى يُ��ْه��َدى َوأَْص��بَ��َح
َط��ْم��ِرِه ِف��ي اْل��َج��َم��اَع��ِة أََش��دُّ ِب��ِه َوْج��ًدا اْل��َج��َم��اَع��ِة أََش��دُّ
ثَ��ْغ��ِرِه إَِل��ى يَ��ِس��ي��ُر أَِم��ي��ًرا َغ��اِزيً��ا أَُش��يِّ��ُع��ُه َف��َل��ْس��ُت
أَْس��ِرِه َوَال َع��ُدوٍّ ِب��َق��ْه��ِر َق��اِف��ًال ��يَ��ُه ُم��تَ��َل��قِّ َوَال
نُ��ْط��ِرِه َل��ْم نَ��ْح��ُن إِذَا َل��َديْ��نَ��ا اْل��بَ��اِق��يَ��اُت آَالؤُه َوتُ��ْط��ِري��ِه
إِثْ��ِرِه َع��َل��ى َس��يَ��ْم��ِض��ي َف��ُك��لٌّ ثَ��اِويً��ا أَِخ��ي يَ��بْ��ُع��َدنَّ َف��َال

شعره أوزان يف افتنان له وكان الثاني القرن يف نشأ العتاهية، بأبي املعروف القاسم بن إسماعيل 59
الزهد يف زمانه شعراء أشهر وهو العروض». من «أكرب يقول كما كان ألنه العروض؛ عىل به خرج ربما

الدنيا. عىل والنعي
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البرصي]60 يسري بن [محمد هاجر اعتذار

نُ��ِزَع��ا َق��ْد ِم��نْ��ِك َوَق��ْل��ٍب ِس��َواِك، إَِل��ى َط��اِم��َح��ٍة َع��نْ��ِك ِب��َع��يْ��ٍن تَ��ْص��نَ��ِع��ي��َن َم��ا
ُم��ِن��َع��ا َق��ْد ذَاَك َوَل��ِك��ْن َص��َدْق��ِت، َف��َق��ْد َوتَ��ْك��ِرَم��ٍة ُودٍّ َع��َل��ى ُك��نْ��ُت ُق��ْل��ِت: إِْن
انْ��َق��َط��َع��ا َغ��ايَ��اِت��ِه، ِف��ي َص��اَر إِذَا إِالَّ ِب��ِه، َس��ِم��ْع��َت نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن َش��ْيءٍ َوأَيُّ

املهدي]61 بن [إبراهيم كيل حب

اْل��َح��َس��ُن؟ َوْج��ُه��ِك َل��َع��ْم��ِري يُ��نْ��َس��ى َوَك��يْ��َف َح��َزٌن َوَال َال ُس��ُروٌر، يُ��نْ��ِس��ِن��ي��ِك َل��ْم
َوُم��ْرتَ��َه��ُن َم��ْش��ُغ��وٌل ِب��ُك��لِّ��ِك ُك��لِّ��ي بَ��َدٌن، َوَال ِل��ي َق��ْل��ٌب ِم��نْ��ِك َخ��َال َوَم��ا
َواْل��بَ��َدُن! ال��رُّوُح ِم��نْ��ُه تَ��َك��اَم��َل َح��تَّ��ى َق��َم��ٍر َوِم��ْن َش��ْم��ٍس ِم��ْن ��َم تَ��َج��سَّ نُ��وٌر

الطائي]62 [حاتم الزمن

ُد يَ��تَ��َردَّ بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��زََّم��اُن َك��ذَاَك َواْل��َغ��ُد؟ َواْألَْم��ُس اْل��يَ��ْوُم إِالَّ ال��دَّْه��ُر َه��ِل
يَ��نْ��َف��ُد ال��دَّْه��ُر َوَال بَ��اٍق ُع��ْم��ُرنَ��ا َف��َال يَ��ْوِم��َه��ا، بَ��ْع��َد َل��يْ��َل��ًة َع��َل��يْ��نَ��ا يَ��ُردُّ

بالبرصة. خطة لهم رياش بنو وقومه العباسية، الدولة شعراء من جعفر، أبا يكنَّى يسري بن محمد 60

أيَّام يف بالخالفة له بُويع شكلة، تُدعى زنجيٍَّة جارية من املهدي محمد الخليفة ابن املهدي إبراهيم 61
(١٦٢–٢٢٤ه). واألدب للفنِّ وانقطع امللك عن فنزل عهده، يطل ولم الفتنة

ونظم للميالد السادس القرن أواخر يف نشأ الجود، يف املثُل به يَُرضُب الذي الطَّائي هللا عبد بن حاتم 62

قليل. منه والجيد الكثري الشعر
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الحرش يوم

الواساني]63 الحسن بن [الحسني … وليمة يف

اْل��بُ��ْل��َداِن َس��اِئ��ِر ِف��ي ِل��َش��َق��اِئ��ي َونَ��اَدْوا ِدَم��ْش��َق ِف��ي اْل��بُ��وُق ُض��ِرَب
«اْل��َواَس��اِن��ي» اْل��َف��تَ��ى ذَا َداِر إَِل��ى ـ��ِل ـْ َوال��رَّج�� ِب��اْل��َخ��يْ��ِل ال��نَّ��ِف��ي��َر! ال��نَّ��ِف��ي��َر!
َديْ��َل��َم��اِن َوِم��ْن َوَف��ْرَغ��انَ��َة، َن، ِج��ي��َال ِج��ي��ِل ِم��ْن اْل��ُج��ُم��وَع ِل��ي َج��َم��ُع��وا
َواْل��يُ��ونَ��اِن اْل��بُ��ْل��َغ��اِر َوبَ��ْع��ِض ِك َوال��تُّ��ْر ��َق��اِل��ِب َوال��صَّ ال��رُّوِم َوِم��َن
َواْل��بَ��ْل��َق��اِن َواْل��َك��يْ��َل��ُج��وِج64 بَ��ِر َواْل��بَ��ْر واْألََع��اِج��ِم اْل��ِه��نْ��ِد َوِم��َن
نَ��ْص��َراِن��ي َوَال ُم��ْس��ِل��ٍم ِم��ْن َف��اِق اْآل ِم��َن َع��َدْدُت ��ْن ِم��مَّ يُ��َح��اُش��وا َل��ْم
اْل��َق��ْح��َط��اِن��ي َم��َع يِّ��َه��ا َم��َع��دِّ ـ��ٍد، ـْ نَ��ج�� إَِل��ى اْل��ِح��َج��اِز ِم��َن َواْل��بَ��َواِدي
اْل��ُع��وَراِن ِم��َن أَْو اْل��ُع��ْم��ِي َوِم��َن َوُح��وٍل ُح��ْدٍب بَ��يْ��َن َم��ا َش��ْك��ٍل، ُك��لِّ
َواْل��ُم��ْص��َراِن اْألَْش��َداِق ِرَح��اِب ٍن َوُش��بَّ��ا اْل��بُ��ُط��وِن ُق��بِّ َوُش��ي��وٍخ
ِع��لَّ��تَ��اِن إِْس��ِم��ِه َص��ْرَف َم��نَ��َع��ْت أَْع��َج��ِم��يٍّ ُم��ْس��تَ��ْغ��َرٍب اْس��ٍم ِذي ُك��لِّ
َوَط��َغ��اِن��ي َوُخ��رٍَّم، َوِك��ْس��َرى، َن، َوَط��ْرَخ��ا َوَط��َغ��تْ��ِك��ي��َن، َك��ِم��َرنْ��َد،
َوَج��َواِن َوَط��ْش��َل��ٍم، َوَم��ِم��ي��ٍش، َوَخ��َونْ��ٍد َوَزيْ��َزٍك، َوُخ��َم��اٍر،
َوِس��نَ��اِن َوَع��اِم��ٍر َوِش��َه��اٍب َوِزيَ��اٍد َوَج��ْه��بَ��ٍل، َوِط��َراٍد،
أَْديَ��اِن َوَال َع��نِّ��ي، َواِزَع��اٍت ُع��ُق��وٍل ِب��َغ��يْ��ِر ��ُع��وا ُج��مِّ ُغ��بَّ��ٍر
َوال��ُف��ْرَس��اِن ِب��ال��رَّْج��ِل َوَس��اُروا ـ��َل ـْ اْل��َخ��ي�� َج��َم��ُع��وا ِب��َم��ْع��َش��ٍر َس��ِم��ْع��تُ��ْم َه��ْل
��اِن َم��جَّ أَْك��َل��ٍة أَْج��ِل ِم��ْن َف��ِع»65 «اْل��َم��ْر َل��يْ��َل��َة بُ��يُ��وتِ��ِه��ْم ِم��ْن َرَح��لُ��وا
��اِن ُم��جَّ َم��ع��َش��ٍر ِم��ْن َف��َويْ��ِل��ي ـ��ِل، ـْ اْألَك�� َع��َل��ى َوِح��ْرٌص بَ��اِرٌد َش��َرٌه
اْل��َواِدي��اِن َع��نْ��ُه��ُم َض��اَق َوَق��ْد ِن��ي، َج��اءُو يَ��ْوَم ُم��ِص��ي��بَ��ِت��ي أَنْ��َس��ى َل��ْس��ُت
َواْل��َم��َغ��اِن��ي ال��رُّبَ��ى ِم��ْلءِ َخ��ِم��ي��ٍس ِف��ي َع��َل��يْ��نَ��ا اْل��َخ��ِم��ي��ِس َل��يْ��َل��َة َوَرُدوا

يحكي كأنَّه والدعابة بالهجاءِ ولٌع وله امُلجيدين، الرَّاِبِع الَقرِن ُشعراءِ ِمن الدِّمشقيُّ واسان ابن 63

سائرها. عىل يُدلُّ ما منها اخرتنا ُمطوَّلٌة هذه وقصيدته املعاني، هذه يف الرومي ابن
العراق. أهل من أناس 64

املسيحيني. صوم تتقدَّم معلومة أيَّام واملرافع املرفع 65
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ال��طَّ��َرَف��اِن انْ��ِت��َش��اِرِه، ِل��َف��ْرِط ـ��ُه، ـْ ِم��ن�� يَ��ْل��تَ��ِق��ي َال ��يْ��ِل، َك��ال��سَّ ُم��تَ��َواٍل،
َم��ْآلِن ِب��َخ��يْ��ِرِه َوبَ��يْ��ٍت ٍب َوأَْح��َط��ا ُزُروٍع َع��َل��ى ِب��ي أَْش��َرُف��وا
اْل��ِح��ْم��َالِن َوَف��اِئ��ِق َدَج��اٍج، ِف َوَم��ْع��لُ��و اْل��ِج��َداءِ، ِم��َن َوُش��َواءٍ
َواْل��ِه��ْج��َراِن ��ُدوِد ال��صُّ بَ��ْع��َد ـ��ُش��وِق، ـْ اْل��َم��ع�� َزْوَرِة ِم��ْن أََل��ذَّ َوَش��َراٍب
ال��نُّ��ْع��َم��اِن َش��َق��اِئ��َق َويَ��ْح��ِك��ي ـ��ِم، ـْ َوال��طَّ��ع�� ال��رََّواِئ��ِح ِف��ي اْل��َوْرَد يُ��ْخ��ِم��ُل
َوال��رَّْح��َرَح��اِن66 اْل��ُك��َالِب ِب��يَ��ْوِم ِن��ي َج��اءُو يَ��ْوَم ُج��يُ��وُش��ُه��ْم أَذَْك��َرتْ��ِن��ي
ال��لِّ��َس��اِن َط��ِوي��ُل اْل��ِم��َع��ى، َرْح��ُب ـ��ِش��ْدِق، ـْ ال��ش�� َه��ِري��ُت أَْرَح��ِب��يٌّ اْل��َق��ْوَم يَ��ْق��ُدُم
َواْل��ِخ��ْرَف��اِن ال��نِّ��َع��اِج َوِذئْ��ُب ِز، َواْل��ِوْز َواْل��بَ��طِّ ال��دََّج��اِج ِن��ْم��ُس ُه��َو
اْل��َغ��ْض��بَ��اِن ُص��وَرِة ِف��ي َع��بُ��وًس��ا ـ��ِن، ـْ اْل��َع��ي�� َج��اِح��َظ َج��اِث��يً��ا أَنْ��َس��اُه َل��ْس��ُت
اْل��ِخ��َواِن ُط��يُ��وِر إَِل��ى َويَ��ْه��ِوي ـ��َم ـْ ال��لَّ��ح�� يَ��ْق��تَ��ِن��ُص اْل��َغ��ْرثَ��اِن67 َك��اْل��ُع��َق��اِب
َغ��َزاِن��ي ِف��ي��َم��ْن ِل��ْل��ِح��ي��ِن َغ��َزاِن��ي ُد أَْع��تَ��ْد ُك��نْ��ُت ِب��ِه الَّ��ِذي َواْألَِدي��ُب
أَْح��َزاِن��ي َوُم��ْش��تَ��َك��ى َوَص��ِدي��ِق��ي، َج��اِري َك��اَن الَّ��ِذي اْل��َك��اِت��ُب َوَك��ذَا
ُق��ْم��َص��اِن��ي ِف��ْع��ِل��ِه ِم��ْن ِل��َغ��يْ��ِظ��َي ـ��ُت ـْ ��ق�� َش��قَّ اْل��َف��َراِري��َج ��َق َش��قَّ ُك��لَّ��َم��ا
َع��نَ��اِن��ي َق��ْد الَّ��ِذي يَ��ْع��ِن��ِه َل��ْم ـ��بَ��اِل، ـْ ال�� َرِخ��يُّ 68 ُم��ِج��رٌّ أَْم��ِرِه ِف��ي َوْه��َو
��نَ��آِن َوال��شَّ اْل��بَ��ْغ��َض��اءِ َط��ِري��ِق ِم��ْن َه��ذَا اْألَْك��ِل. َش��ْه��َوِة ِم��ْن َه��ذَا َل��يْ��َس
َح��يَ��َواِن َوَال َض��يْ��َع��ٍة َوَال ٍر َدا ِب��َال وََغ��اَدُرونِ��ي أَْف��َق��ُرونِ��ي،
ِح��َص��اِن��ي ْ َف��اْخ��بَ��أ َويْ��َك ُق��ْم ُغ��َالِم��ي: ـ��ُت ـْ َف��نَ��اَدي�� َش��يْ��ئً��ا! َه��لُ��مَّ َق��الُ��وا: ثُ��مَّ
ِل��َس��اِن ِب��ُك��لِّ ِع��ْرِض��ي َواْس��تَ��بَ��اُح��وا َوَل��ْع��نً��ا َش��تْ��ًم��ا َع��َل��يَّ َف��تَ��َم��اَل��ْوا
اْل��ِح��ي��َط��اِن ِس��َوى يَ��تْ��ُرُك��وا َف��َل��ْم ِري َدا إَِل��ى اْل��َع��َش��اءِ بَ��ْع��َد َراُح��وا ثُ��مَّ
اْل��ِم��ي��َس��اِن��ي ِم��َن َم��ْط��َرٌح َف��ْوَق��ُه َم��ِل��ي��ٌح َوثِ��ي��ٌر َم��ْف��َرٌش ِل��ي َك��اَن
َخ��تَ��اِن أَْو َدْع��َوٍة أَْو ِل��ُع��ْرٍس ٌر َم��ذُْخ��و اْل��بُ��ُس��ِط أَْح��َس��ِن ِم��ْن َوِب��َس��اٌط
بَ��ْع��َرتَ��اِن َوَق��ْدُرُه َف��أَْض��َح��ى ِل َواْل��بَ��ْو َواْل��َق��ْيءِ ِب��اْل��بَ��ْص��ِق أَْغ��َرُق��وُه

وقائع املوضعني كال ويف عكاظ، من قريب جبل اسم ورحرحان والبرصة، الكوفة بني ماء اسم الكالب 66
املعدودة. الجاهلية عرب أيام بني تذكر مشهورة

الجوعان. 67
هواه. يف رأسه عىل ماٍض 68
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اْل��َف��ْزَع��اِن أَْرِض��ِه، َغ��يْ��ِر ِف��ي ِئ��ِف اْل��َخ��ا َك��تَ��ْه��ِوي��َم��ِة َس��اَع��ًة َه��وَُّم��وا
َواْل��َف��ْرَق��َداِن ��َم��اُك ال��سِّ َوَم��اَل ـ��ُر ـْ ال��نَّ��س�� َج��نَ��َح َوَق��ْد َل��يْ��ًال، َق��اُم��وا ثُ��مَّ
َج��نَ��اِن��ي َوَراُع��وا َع��يْ��ِن��ي َف��أَبْ��َك��وا ـ��ِت! ـْ اْل��بَ��ي�� َص��اِح��َب يَ��ا ��بُ��وَح، ال��صَّ يَ��ْص��ُرُخ��وَن:
��ْل��َط��اِن ال��سُّ إَِل��ى أُْدَع��ى َك��أَنِّ��ي ـ��ِه��ي ـْ َوج�� َع��َل��ى َداِري ُع��ْق��ِر ِم��ْن َس��َح��بُ��ونِ��ي
… َع��َراِن��ي؟ َم��ا َدْع��َوٍة ِف��ي َع��َراُه ٍن ب��ِإنْ��َس��ا َس��ِم��ْع��تُ��ْم ِف��ي��َم��ا َس��ِم��ْع��تُ��ْم َه��ْل
اْل��ِق��َراِن ذَاَك نَ��ْح��ِس ِم��ْن َف��َويْ��ِل��ي ِم��ي، ُش��ْؤ َع��َل��ى إِالَّ اْل��ِق��َراُن69 ذَا يَ��ُك��ْن َل��ْم

ِظهار]70 بن بكر [أَبو دعوى وال

أَْه��َوى َم��ْن َوَوْج��ُه اْل��ُم��َداُم إِالَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن أََرِب��ي َم��ا َوال��ل��ِه
َدْع��َوى َوَال أََم��ٌل ِل��ي يَ��بْ��َق َل��ْم َص��َف��اِئ��ِه��َم��ا إَِل��ى نَ��َظ��ْرُت َف��ِإذَا

مي] [يوان الُعُطوِر ِمَن زحاٌم

اْلَغْرِبيِّ اْلَجْدَوِل ِة َضفَّ َعَىل
اْلُمَزنْبَِق اْلَغَسِق ِيف اْألَْحَالُم ِبَي تُِطيُف

الرَِّبيِع نََسَماُت َوتَُداِعبُنِي
اْلُعُطوِر ِمَن ِزَحاًما َعَيلَّ َفُرتِْسُل
أَْدِري َال ِحنَي َوْجِهي ِيف َوتَبَِسُم
اْلبَْشِننِي. ِعْطِر ِمْن اْلَوْرِد ِعْطُر

الربوج. فلك أجزاء من واحٍد جزءٍ يف كوكبني اجتماع القران 69
الخامس. القرن أوائل شبابه عنفوان يف َخاِمًال ماَت املغرب ُشعراءِ ِمن 70
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مي]71 [يوان الصفصاف زهر

أَيَْن! إَِىل … الثُّلُوِج َكنَِديِف ْفَصاِف، الصِّ أَْزَهاُر
الرِّيِح؟ َمَع الَُّة الضَّ ُجُموُعَك تَْمِيض أَيَْن

نَْدِري! َما ذَِلَك ِمْن َوأََقلُّ نُبَاِيل َقلََّما
∗∗∗

اْلَهَواءِ َسِبيِل ِمْن َسِبيلُنَا إِنََّما
اْلَعاِصَفِة َدوَّاَماِتِه ِيف َحيَاتُنَا
ُهنَاَك. اْلَهاِويَِة ِيف َوَمْوتُنَا

[Yuan Mei مي [يوان وهم
نَُموُت يَْوَم يَبِْكي وََغرْيُنَا نُوَلُد، يَْوَم نَبِْكي نَْحُن

ِباْلِغنَاءِ! َصاِدٌح وََغرْيِي أَْحَزُن َوَلَقْد
اْلبَُكاءَ يُِطيُل َوَغرْيِي ِباْلِغنَاءِ أَْصَدُح َوَلَقْد

اْلُمنَْساُب اْلَجْدَوُل َكذَِلَك ذَاِهٌب، ُكلُُّه َغاِرٌب، ُكلُُّه
الدُّوَالُب ذَِلَك يَُدوُر َكَما يَُدوُر، ُكلُُّه ُغُروٌر، ُكلُُّه

تَْجِديٍد ِمْن ِبالنَّاِر َوَما الزِّنَاَد ُد نَُجدِّ
َولِيٍد؟ ِمْصبَاٍح أَْو َفاٍن، ِمْصبَاٍح ِمْن النُّوُر يُبَاِيل َوَما
∗∗∗

اِئُحوَن السَّ أُوَلِئَك اِخِر السَّ ِبَضِحِك َفَحِقيٌق تَْضَحْك إِْن
َويَُروُحوَن يَْغُدوَن اْلِجنَِّة َوَهيَاِكِل اْلبُوذَا َمَعاِبِد إَِىل

َويَْخَشُعوَن يَْرَكُعوَن أَْصنَاِمها وَِعنَْد
َوَعنَاءٌ َسآَمٌة النُُّسُك إِنََّما

فأصبحت نانكنج مدينة يف بحديقته تَغنَّى الصني، يف الطبيعة شعراء أشهر من شاعٌر Yuan Mei 71

املجموعة هذه يف له اخرتناها التي القليلة األبيات من تظهُر الحياة يف كلها وفلسفته اد، الُقصَّ كعبة
.(١٧١٥–١٧٩٧)
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َوإِْعيَاءٌ ُصَداٌع الرُُّكوُع ََّما َوإِن
تَِسيُح! ُمْستَنَْقَعاٍت َعَىل َطَحاِلٌب

الرِّيِح؟ ِظَالَل َلنَا يَْقِبُض َمْن َوأَيَْن
َلَواُت الصَّ ِتْلَك تَُجاُب َلْو َويَْلتَا َويَا

َوَفَواٍت! َشتَاٍت إَِىل إِذَْن ِبَضِحَكاِتي َلَفرَّْقتُُهْم

الجرجاني] إسماعيل بن [الفضل كالدنيا هرة

ِب��ال��رَُّق��وِن72 َم��نْ��ِزلِ��ي ِوْل��َداِن ُدوَن َش��َواَه��ا َخ��َض��بْ��ُت ِه��رًَّة ِل��ي إِنَّ
اْل��ُع��يُ��وِن َش��رَّ تَ��ُردُّ َوَدَع��اٍت َع��َل��يْ��َه��ا، ِل��َخ��ْوِف��ي َق��لَّ��ْدتُ��َه��ا، ثُ��مَّ
َس��ِم��ي��ِن َوَل��ْح��ٍم َص��اٍف، ِب��ُزَالٍل أَْه��ِل��ي َق��بْ��َل أَُع��ولُ��َه��ا يَ��ْوٍم ُك��لَّ
اْل��ِع��ْرنِ��ي��ِن73 َواِرَم اْل��َوْج��ِه، َع��اِب��َس َرأَتْ��ِن��ي َم��ا إِذَا تَ��ْل��َع��اب��ٌة َوْه��َي
يُ��ْل��ِه��ي��ِن��ي َم��ا ِب��ُك��لِّ ��ى َوتَ��َل��هَّ َط��ْوًرا َوتَ��ْرُق��ُص َط��ْوًرا، َف��تُ��َغ��نِّ��ي
َك��انُ��وِن ِف��ي ��تَ��اءِ ال��شِّ بَ��ْرِد ِع��نْ��َد َض��اَج��َع��تْ��ِن��ي إِْن ��َالءَ ال��صِّ أُِري��ُد َال
اْل��َم��ْس��نُ��وِن َك��اْل��ِم��ب��َرِد ِب��ِل��َس��اٍن َل��َح��َس��تْ��ِن��ي َح��َك��ْك��تُ��َه��ا َم��ا َوإِذَا
َوَرنِ��ي��ِن َص��ْوتِ��َه��ا ِم��ْن ِب��أَِن��ي��ٍن اْس��تَ��ْع��َط��َف��تْ��ِن��ي َج��َف��ْوتُ��َه��ا َم��ا َوإِذَا
اْل��ُع��يُ��وِن74 َم��تَ��اَع َل��يْ��َس��ْت ِج��َراٍب َع��ْن ِل��ي َك��َش��َف��ْت َوتَ��ْرتُ��َه��ا َم��ا َوإِذَا
اْل��ُم��ِه��ي��ِن اْل��َع��ذَاِب ِف��ي َف��تُ��ْل��ِق��ي��ِه ِر ِب��اْل��َف��ا تَ��ْل��َع��ُب ِح��ي��َن اْل��َخ��ْل��ِق أَْع��َج��ُب
يَ��ِم��ي��ِن أَْو َم��ْك��ُروبَ��ٍة ِب��ِش��َم��اٍل أَنْ��َش��َرتْ��ُه ��ُه ِح��سُّ َم��اَت ُك��لَّ��َم��ا
��اِه��ي��ِن75 َك��ال��شَّ َع��َل��تْ��ُه ِف��َك��اًك��ا َم َرا َف��ِإْن ِب��اْل��ُغ��ُف��وِل َوتُ��َص��اِدي��ِه
ال��تَّ��نِّ��ي��ِن76 ِب��َوثْ��بَ��ِة َع��اَج��َل��تْ��ُه ِم��نْ��َه��ا ��َالَم��َة ال��سَّ َرَج��ا َم��ا َوإِذَا

والزعفران. بالحنَّاء أطرافها صبغت أي 72
األنف. 73

براثنها. عنه تكشف ما 74

الصقر. فصيلة من الجناحني طويل طائر 75

الكبري. الحوت أو العظيمة، الحيَّة التنني 76
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اْل��َوتِ��ي��ِن77 ِب��َق��ْط��ِع َوتَ��ْغ��تَ��الُ��ُه ءِ ِب��اْل��َم��ْر تَ��ْل��َع��ُب اْألَْق��َداُر َوَك��ذَاَك
اْل��َم��نُ��وِن ُك��ئُ��وَس َس��اٍق َس��َق��اُه إِذْ َوأُنْ��ٍس نَ��َش��اٍط ِف��ي َك��اَن بَ��يْ��نَ��َم��ا

الجرجاني]78 إسماعيل بن [الفضل لوز

تُ��ْس��تَ��َح��بُّ ِع��نْ��ِدي بَ��ْل��َواُه ِب��َش��اِدٍن بُ��ِل��ي��ُت إِنِّ��ي
َع��ذُْب َوْه��َو يُ��ْش��َرُب َف��اْل��َم��اءُ ِط��بَ��اَع��ُه بَ��َل��ْوُت َف��ِإذَا
َرْط��ُب َوْه��َو يُ��ْق��َش��ُر َف��ال��لَّ��ْوُز ِث��يَ��ابَ��ُه نَ��َض��ْوَت َوإِذَا
أُِح��بُّ َك��َم��ا أُِح��بُّ ِف��ي��َم��ا أَنَّ��ُه َوْص��ِف��ي َوَق��َص��اُر

الديلمي]79 وشكمري [قابوسبن قلوب كله

َدِب��ي��بَ��ا اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي ِم��نْ��َه��ا َف��أُِح��سُّ َص��بَ��ابَ��ِت��ي تَ��ْس��تَ��ِث��ي��ُر ِذْك��ِرِك َخ��َط��َراُت
ُق��لُ��وبَ��ا ُخ��ِل��ْق��َن أَْع��َض��اِئ��ي َف��َك��أَنَّ َص��بَ��ابَ��ٌة َوِف��ي��ِه إِالَّ ِل��ي ُع��ْض��َو َال

الرساج]80 بن بكر [أَبو فوفت! خانت

تَ��ِف��ي َال ِب��اْل��ِخ��يَ��انَ��ِة اْل��َم��َالَح��ُة َف��ِإذَا َوِف��َع��اِل��َه��ا َج��َم��اِل��َه��ا بَ��يْ��َن َم��يَّ��ْزُت
تَ��ِف��ي أَالَّ َل��نَ��ا َح��َل��َف��ْت َف��َك��أَنَّ��َم��ا ُع��ُه��وَدنَ��ا تَ��ُخ��وَن أَالَّ َل��نَ��ا َح��َل��َف��ْت

القلب. يف ِعْرٌق 77

املمتازين الرَّابع القرن أدباء ومن الجرجاني القاهر عبد تلميذ عامر أبو التميمي إسماعيل بن الفضل 78

متني. سائٌغ وشعره ه، والتفقُّ بالحفظ
وأربعمائة. ثالث سنة ومات الرابع القرن أواخر يف هما توالَّ وطربستان، ُجرجان صاحب كان 79

مجنونًا النَّحو زال ما ويُقاُل: املربد، العباس أبي أصحاب أقدر النحوي البغدادي الرساج بن بكر أبو 80
٣١٦ه. سنة وتويف واأللحان، امُلوسيقى بفنِّ ولٌع له وكان الرساج، ابن عقله حتى
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التعاويذي] [ابن الدِّين صالُح

َم��ِت��ي��ِن اْل��َوَف��اءِ ِف��ي ِب��َح��بْ��ٍل َع��ِل��َق��ْت ِب��ِذَم��اِم��ِه يَ��ٌد َع��َل��َق��ْت إِذَا َم��ِل��ٌك
َوُح��ُص��وِن َرأِْي��ِه ِم��ْن ِب��َم��َع��اِق��ٍل اْك��تَ��َف��ى َوإِِن َم��َع��اِق��ًال، اْل��ِج��يَ��اَد َق��اَد
ُج��ُف��وِن ِب��َغ��يْ��ِر َص��َواِرُم��ُه ُخ��ِل��َق��ْت َف��اِت��ٍح ِخ��ي��َف��َة ِع��َداُه ُج��ُف��وُن َس��ِه��َرْت
اْل��ِم��ْس��ِك��ي��ِن َوَم��ْؤئِ��َل ��ِع��ي��ِف ال��ضَّ َم��أَْوى ِب��َس��اِح��َه��ا، َح��َل��ْل��َت َوَق��ْد ِدَم��ْش��ُق، أَْض��َح��ْت
ِل��ي��ِن ِف��ي َوَص��َرام��ٌة ِع��زٍَّة، ِف��ي َوتَ��َواُض��ٌع ُق��ْدَرٍة، ِف��ي ��ٌة ِع��فَّ َل��َك

التعاويذي]81 [ابن وشيب عمى

ِب��َف��ِج��ي��َع��تَ��يْ��ْن ِم��نْ��ُه��َم��ا ِدُث اْل��َح��َوا ��تْ��ِن��ي َم��سَّ َح��اَالِن
َس��ْرَم��َديْ��ْن َم��ِش��ي��ٍب ِم��ْن ءٍ ِض��يَ��ا ِف��ي َع��يْ��ِن��ي إِْظ��َالُم
ال��رَّاَح��تَ��يْ��ْن ِص��ْف��َر ـ��رَّاءِ ـَّ ال��س�� ِم��َن نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي ُرْح��ُت َق��ْد

األَندليس]82 زهر [ابن املرآة يف

َرأَتَ��ا َم��ا ُك��لَّ ُم��ْق��َل��تَ��اَي َف��أَنْ��َك��َرْت أَْس��أَلُ��َه��ا اْل��ِم��ْرآِة إَِل��ى نَ��َظ��ْرُت إِنِّ��ي
َف��تً��ى ذَاَك َق��بْ��َل ِف��ي��َه��ا أَْع��َه��ُد َوُك��نْ��ُت أَْع��ِرُف��ُه َل��ْس��ُت ُش��يَ��يْ��ًخ��ا ِف��ي��َه��ا َرأَيْ��ُت
َم��تَ��ى؟ اْل��َم��َك��اِن، َه��ذَا ِم��ْن ��َل تَ��َرحَّ َم��تَ��ى ُه��نَ��ا؟ َك��اَن ِب��اْألَْم��ِس الَّ��ِذي أَيْ��َن َف��ُق��ْل��ُت:
أَتَ��ى ذَاَك بَ��ْع��َد َوَه��ذَا ذَاَك، َك��اَن َق��ْد نَ��َط��َق��ْت: َوَم��ا ِل��ي َوَق��اَل��ْت َف��اْس��تَ��ْج��َه��َل��تْ��ِن��ي

(سنة عمره أواخر يف وعمي الدين، بصالح اتصل التعاويذي، بسبط املعروف هللا ُعبيد بن محمد 81

.(٥٧٩
بالشطرنج اللعب ومهرة بالقوس الرُّماة أقوياء من كان اإلشبييل األندليس زهر بن امللك عبد بن محمد 82

.(٥٠٧–٥٩٥) َعَراءِ الشُّ وُظَرفاء
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الصويف]83 بركات بن [محمد تقدر؟

ال��رَّْط��ِب ال��ُغ��ْص��ِن َق��َواَم َويَ��ا ��ٍة ِف��ضَّ ِم��ْن اْإلِبْ��ِري��ِق ُع��نُ��َق يَ��ا
َق��ْل��ِب��ي؟ ِم��ْن تَ��ْخ��ُرَج أَْن تَ��ْق��ِدُر َوأَْق��َص��يْ��تَ��ِن��ي تَ��َج��اَف��يْ��َت َه��بْ��َك

األَصفهاني]84 الفرج [أَبو يتغنَّى! «األغاني» صاحب

اْل��َوَرى َه��ذَا بَ��يْ��َن َم��ا َض��يْ��َع��ِت��ي ِم��ْن أََرى َم��ا َع��َل��ى ِل��ل��ِه اْل��َح��ْم��ُد
اْل��ِق��َرى ِع��ن��ِدي ��يْ��ُف ال��ضَّ ِف��ي��َه��ا يَ��ْع��َدُم َح��اَل��ٍة إَِل��ى ال��دَّْه��ُر َص��يَّ��َرنِ��ي
اْل��ِف��َرا يَ��ْل��بَ��ُس��وَن ِك��َالٍب إَِل��ى َح��اَج��ًة اْل��ِغ��نَ��ى بَ��ْع��ِد ِم��ْن ْل��ُت بُ��دِّ
��َرا ال��شِّ ُخ��بْ��َز اْل��بَ��يْ��ِت ُخ��بْ��ُز َوبَ��اَت َم��أَْك��ًال ِل��ي ��وِق ال��سُّ أُُدُم أَْص��بَ��َح
اْل��ِك��َرى بُ��يُ��وِت ِم��ْن بَ��يْ��تً��ا َس��َك��نْ��ُت َع��اِم��ًرا َم��نْ��ِزًال ُم��ْل��ِك��ي َوبَ��ْع��َد
اْل��َك��َرى ِب��َل��ِذي��ِذ أَْح��َظ��ى َوَك��يْ��َف َض��اِح��ًك��ا َالِه��يً��ا أُْل��َف��ى َف��َك��يْ��َف
ال��ثَّ��َرى َوتَ��ْح��َت أَيْ��ِدي��نَ��ا، َوبَ��يْ��َن َخ��ْل��َف��نَ��ا َم��ا يَ��ْع��َل��ُم َم��ْن ُس��بْ��َح��اَن

كلن]85 [كونتي سمراء

َصْدِرِك َعَىل اْلُمْستَِديِر الظََّالِم َوَلَهذَا ْمَراءِ، السَّ بَْغِة الصِّ ِلَهِذِه أُِحبُِّك
َصْوتِِك نَْربَِة ِيف اْلُمْجِهِش اْلُحْزِن ِلَهذَا أُِحبُِّك

اْلَهاِئَمُة ُجُفونُِك َعَليَْها تَُهوُِّم الَِّتي الظَِّالِل ِلَهِذِه أُِحبُِّك
ِلْألََىس َقِرينًَة ُخِلَقْت الَِّتي ْمَراءُ السَّ أَيَّتَُها آِه

حسنٌة ومعرفٌة والخطط بالنَّحِو علٌم له مرصيٌّ أديٌب الواحد، عبد بن جالل بن بركات بن محمد 83

.(٤٢٠–٥٢٠) واألشعاِر باألخباِر
األغاني صاحب وهو والنجوم الطب عىل ُمطلع موسيقيٌّ نحويٌّ ٌخ ُمؤرِّ الرَّابع القرن أُدباء أكرب من 84

وكفى.
وفرنسا، أمريكا يف األدب ودرس ١٩٠٣ سنة نيويورك يف ُولَِد زنجيٌّ أمريكيٌّ شاعٌر Countee Cullen 85

القومية. بالنَّزعة مملوءٌ الغنائي وشعره
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اْإلَِماَرِة َمَخاِئِل ِمْن ِعنَْدِك َما ُكلَّ ُصونِي
اْلَمْملُوَكَة اْلَجاِريََة ُكنِْت يَْوَم َوانَْيس
اْلَواِفيََة اْلَغِليَظَة َفَة الشَّ َهِذِه َواْجَعِيل

اْألَْقَداِر! ِمَن ِحَك الضَّ تَْستَْوِيف

دافيز]86 هنري [وليام الغنم مع
َفَقاَل: النَّاِس ِمَن إِنَْساٌن َجاءَِني بَْلِتيُموَر، ِيف ُكنُْت يَْوَم

الثَُّالثَاءِ يَْوَم اْلَمدِّ َمَع َوَسنُبِْحُر نَْعَجٍة، َوثََماِنِمائَِة أَْلٌف ِعنِْدي تََعاَل.
ِمْن َجَالْسُجو، إَِىل اْلَغنََم َهِذِه َوَسنَْحِمُل َمَعنَا، أَبَْحْرَت إِْن ِشِلنًا َخْمُسوَن اْلَفتَى أَيَُّها َلَك

بَْلتَيُْموَر.
∗∗∗

ِمَن ِفينَُة السَّ ِبنَا َمَرَقْت َما َعاَن َوُرسْ اِد،87 النَّقَّ َمَع َوأَبَْحْرُت النَّْقِد َعَىل يَِدْي َطَويُْت
اْلِمينَاءِ!

اْألَْغَواِر اْلبَِعيِد اْألَُجاِج اْلبَْحِر ِيف ِبنَا أَوَْغَلْت َما َعاَن َوُرسْ
∗∗∗

الطََّوايَا َهاِدئَاُت اْلَخَالِئُق َوتِْلَك اْألُوَىل اللَّيَْلُة َوانَْقَضِت
نَْفَحٌة أُنُوُفَها اُه تَتََلقَّ الَِّذي اْلَهَواءِ ِيف َكاَن َفَما َخْوٍف. ِمْن التَّاِليَِة اللَّيَْلِة ِيف الثَُّغاءُ تََعاَىل ثُمَّ

اْلِفيِح. اْلُمُروِج ِقبَِل ِمْن
اْلَهَواءُ تَْسَرتِْوُح — ِمْسِكينَاٍت ِمْن َلَها يَا — َوبَاتَْت

اْلبَِعيِد ِباْلَمْرَعى اْلُمِهيَب ، اْلُخْرضِ ِباْلُمُروِج اْلَهاِتَف ِصيَاَحَها تَِصيُح َوبَاتَْت
اللَّيَْلِة َهِذِه بَْعَد أَْلًفا َخْمُسوَن َوَال ِشِلنًا، َخْمُسوَن َال َفأُْقِسُم … أَنَْمَها َلْم َليَْلٌة َوتِْلَك

!… اْلِبَحاِر ِيف اْلَغنََم أَْصَحَب أَْن ِبُمْغِريَتِي

الشعر ونظم األبواب عىل رشيًدا حياته معظم وقىض ويلز يف ُولد شاعٌر William Henry Davies 86

.(١٨٧١–١٩٤٠) والطواف د التَّرشُّ لحياِة تمثيٌل القصيدة هذه قبيل من وشعره الثالثني، بعد
الغنم. صاحب النقاد: 87

64



وشياطني عرائس

هيني]88 والبغض[هنريك الحب رشمن

بَ��ْع��ُد ِم��ْن ُع��ذِّبْ��ُت َوَق��ْد َق��بْ��ُل ِم��ْن ُع��ذِّبْ��ُت َل��َق��ْد
ِح��ْق��ُد َداُؤُه��ْم َوَق��ْوٍم ُح��بٌّ َداُؤُه��ْم ِب��َق��ْوٍم
أُْط��َع��ْم الَّ��ِذي اْل��ُخ��بْ��ِز َوِف��ي أُْس��َق��ى الَّ��ِت��ي اْل��َخ��ْم��ِر َوِف��ي

∗∗∗
��ْم َس��مَّ بَ��اْل��َه��َوى َوَق��ْل��ٌب ��تْ��ُه َس��مَّ ِب��اْل��بُ��ْغ��ِض يَ��ٌد
أَْدَواِئ��ي ُك��لِّ َوأَْدَوى أَْل��َق��ى َم��ا َش��رُّ َوَل��ِك��ْن

∗∗∗
ِب��بَ��ْغ��َض��اِئ��ي ��ْت َه��مَّ َوَال أََح��بَّ��تْ��ِن��ي َال َف��تَ��اٌة

فتاة خطاب

مينل]89 [أليس سنني بعد ستكونها التي العجوز إىل

نُوَن السُّ أَبَْلتَْها الَِّتي اْلَمْرأَُة أَيَّتَُها اْسَمِعي!
اْلِقْرَطاِس َهذَا َعَىل النَّاِحَلُة يَُدِك ُطِويَْت إِذَا

َوُقبَُالِتَها ِبَلَمَساِتَها بَاَرَكتُْه الَِّتي ِتْلَك َفاذُْكِري
∗∗∗

تِْك َكَرسَ ِننَي السِّ أَثَْقاَل َفِإنَّ اُه. أُمَّ يَا أُنَاِديِك
أَيَْقَظتِْك الزََّمِن ِذْكَرى َفِإنَّ ِبنْتَاُه. يَا أُنَاِديِك بَْل

يف الغنائيني الشعراء أبلغ وجيتي هو يُعدُّ إرسائييل، أصل من أملانيٌّ شاعٌر Heinrick Heine 88

طبقة يف ونثره والدعابة، بالعبث والشكوى بالسخر اإليمان فيه يشوب أسلوٌب وله األملانية، اللغة
باريس يف الهجرة أيَّام معظم فقىض أملانيا هجر املستظرفة، واملعاني امللح يف األول الطراز من شعره

.(١٧٩٧–١٨٥٦)
العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف إنجلرتة شواعر أقدر من شاعرة Alice Meynell 89

.١٨٤٦–١٩٢٢ الدينية واملسائل الفني النَّقد يف فصول الشعر عدا ولها إيطاليا، يف شبابها أيَّام قضت
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ِفيِك َما ُكلَّ الزََّمُن يَْخلُُق َقْلِبي أَْطَواِر َوِمْن
∗∗∗

َلَشْمَطاءُ َماءِ السَّ ِيف ِبيَحَة الصَّ إِنَّ اْلَمْكُدوَدُة. اِئَمُة السَّ أَيَّتَُها آٍه
تَُساُق؟ َكيَْف ُحَب السُّ تَذُْكِريَن أََفَال
اْلَمِغيِب؟ ِعنَْد ُ تَْهَدأ َكانَْت أَتََريْنََها

∗∗∗
الطَِّويِل َمَطاِفِك ِختَاِم ِيف ُهنَيَْهًة ِيل تََمهَّ

اْلُموِحَشِة اَعِة السَّ َهِذِه ِيف َفِإنَّ
َوالتَّذَْكاِر التََّدبُِّر ِلَساَعِة َألُْلَفًة

∗∗∗
إِيَّاِك تَذِْكريِي اْلَخاِفَقُة اِمتَُة الصَّ أَيَّتَُها يُْؤلُِمِك

َماءُ السَّ َعَليَْها َعَصَفْت الَِّتي — بَاِب الشَّ ِهَضاِب — اْلِهَضاِب ِبتِْلَك
َوَراءَِك َخلَّْفِتَها الَِّتي َواْلَعاِفيَِة، اْلُقوَِّة ِمَن اْألََواِبِد اْألََعاِصرِي َوتِْلَك

∗∗∗
اْآلَن ِفيَها تَْدُرِجنَي الَِّتي اْلُموِحَشَة اْلبَْطَحاءَ أَنَّ اْعَلِمي

َصُموٍت ِمَساءٍ ُدنْيَا ِهَي إِنََّما
َصبَاٍح َعْن تُْسِفُر إِنََّها اِة. اْلُمَغشَّ اْلِقَمِم ِتْلَك ِيف ِيل َوتَأَمَّ

∗∗∗
ِباْلُغيُوِث تَُهبُّ اْلَجبَِل ِريَاُح َهاِتيَك اْسَمِعي
َعاِع ِبالشُّ تَتَأَلَُّق ِغرٍَّة ِحنِي َعَىل اْلِقَمُم َوَهاِتيَك

اْلَمْوِت إَِىل — نَاِسيًَة — تَذَْهِبنَي أََدَعِك أَْن َحاَشاَي
∗∗∗

َسيَتْبَُعِك اْلُمْضَطِرِم َهذَا َقْلِبي ِمْن َجاِنٍب أَيُّ أَْعَلُم َليْتَِني
تَتََهزَُّم َوَال تَْعِصُف َال يَاُح الرِّ َحيُْث إَِىل

تَُجوُد َوَال تَِعيُش َال ِبيَُّة الصَّ اْلِجبَاِل أَْزَهاُر َوَحيُْث
∗∗∗

اْلَمْفُقوَدِة َخَواِطِرِك ِمْن ِفيِه َما َوِفيِه ِخَطاِبي َدِعي َوَلِكْن

66



وشياطني عرائس

الطَِّريِق ِبَدايَِة ِيف الطَِّريُق َكانَِت َكيَْف يُنَبِّئُِك
تَنْتَِهنَي اْلَغايَِة إَِىل ِحنَي اْلَغايَِة، إَِىل َويَْصَحبُِك

∗∗∗
َخَواِطِري ِفيَها تَُقوُدِك َساَعاِتِك ِمْن َساَعٍة ُربَّ آٍه.

َحَواَليِْك تَُحوُم اْلَقِديِم َوَطِنِك ِمْن يَاُح َوالرِّ إِالَّ تَْشُعِريَن َفَما
ُكوُت َوالسُّ َوالظََّالُم الزََّمُن َعنَْها أَْخَفاِك َوإِْن

∗∗∗
الذِّْكَريَاُت َهِذِه ِباْلَفتَاِة َجاَشْت َكْم َلِك: تَُقوُل
الظَِّالِل َهِذِه ُظلَُماُت بَاِح الصَّ َعَىل َرانَْت َوَكْم

َحِزيٍن ِبَقْلٍب تَُفاِرِقينَُه الَِّذي اْلُحْزُن َهذَا َعَليَْها َخيََّم َوَكْم
∗∗∗
ِشْعِري؟ َليَْت َهِذِه ِبَخَواِطِري أَْقُفوِك َفَماِيل َوبَْعُد،

ِلنَي تَتَبَدَّ اْألَيَّاِم َمَع َوإِنَِّك ُل، تَتَبَدَّ اْلَحيَاَة إِنَّ
ِليَل الضَّ ُفَؤاِدي إَِليَْها يَن تَُردِّ َليْتَِك ُل. تَتَبَدَّ َال الَِّتي الطَِّبيَعُة أَيَّتَُها َفيَا

∗∗∗
ِبُقبَُالِتَها نََسَماتَُها إَِليْنَا َستَُعوُد

بَاِح الصَّ ِيف ُقبَْلٌة َكأَنََّها اْلَمَساءِ ِيف إَِليْنَا ي َوَستَْرسِ
الزََّماُن َُها يَُغريِّ َال الَِّتي ِنْعَمتَُه يُْف الصَّ َوَسيَنُْفُث
∗∗∗

نََسَماٍت بَْعَد َونََسَماٌت َلْمَحٍة، بَْعَد َلْمَحٌة َلنَا َلْت تَبَدَّ َوَقْد َونَْحُن
ُروِب َوالدُّ اْلَمَساِرِب َشتَّى ِيف اْألُْخَرى إِْحَدانَا ُب تَتََعقَّ

اْلُخلُوِد أَْطَفاُل يَاِحنُي، الرَّ ِبَها ُج تَتَأَرَّ الَِّتي اْلَخاِلَدِة الطُُّفوَلِة نََفَحاِت َعَىل
∗∗∗

اْلُغيُوِب إَِىل النَّاِظَر اْلُمْستَْطِلَع اْلِخَطاَب َهذَا إَِليِْك أَْكتُُب َوَما
َواْلَفَخاِر اْلَمْجِد ِمَن ِبِإْكِليٍل الذُّبُوَل َلِك ِألَُموَِّه
َوالنََّجاِح النَّْرصِ ِبَشاَراِت الذََّواءَ َهذَا َوأَُحفَّ

يَاءُ الضِّ اْلَحيَاِة ِمَن َويَنَْطِوي َواِحٌد، َشبَاٌب ُهَو ََّما إِن ! َكالَّ
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َحاُب السَّ النََّهاَر َويَْغَىش َواِحٌد، َصبَاٌح ُهَو إِنََّما
ُجُموٍع َوَراءَ ُجُموًعا َواْلُهُموُم، اْألَْشَجاُن ِفيَها تَتََالَقى َواِحَدٌة، َشيُْخوَخٌة ِهَي إِنََّما

∗∗∗
َعيْنَيِْك َعَربَاِت أََساَلْت َكِلَماِتي إِنَّ ِلَساِني، يَا َصٍه

ُموِع الدُّ يَنْبُوَع أَْغَزَر َفَما َصٍه. َصٍه.
الرَُّقاِد إَِىل َقِريبٌَة َوْهَي تَبِْكي، َما َع أَْرسَ َما اْلبَاِئَساِت. ِلْلُجُفوِن يَا

∗∗∗
بَاِب الشَّ نََزَواِت َغَراِئِب ِمْن نَْزَوٌة َلَها َوْسَوَسْت َلَقْد ِلْلَفتَاِة! ُعذًْرا

اْلِخَطاَب َهذَا يَِدَك ِمْن أَْلِق اْلبَاِئَسُة! اْلَمْرأَُة أَيَّتَُها
إَِليِْك َكتَبْتُُه أَنَِّني َفانَْيسْ َقبَْلِك، َحطََّم إِنَُّه

∗∗∗
اْلُمَحيَّا ذَِلَك إَِىل ِمنِْك تَنُْظُر َكانَْت الَِّتي إِنَّ

اْلُمْشتَِعَل َشْعَرِك اْلبُنُوَِّة ِبَراَحِة تَْلَمُس اْآلَن ِهَي
بَاِح. الصَّ ِبُدُموِع اْلَحِزيَن َفَق الشَّ َهذَا َوتُبَاِرُك

الرومي]90 الدين [جالل جغرافية!

أَْرٍض أَْخَصَب َعيْنَاُه َوَشِهَدْت اْآلَفاِق، ِيف َطوََّف الَِّذي اِئُح السَّ أَيَُّها
اْلُوُروُد َعَليَْها تَتََفتَُّح ُمُروٍج َوأَنَْرضَ اْألَنَْهاُر، ِفيَها تَِفيُض

اْلِبَالِد؟ أَْجَمُل ِهَي َعيْنَاَك َرأَْت ِفيَما ِبَالٍد أَيُّ ِبَعيِْشَك! ِيل ُقْل
ُكلَّ ِبَجَماِلِه يَُفوُق الَِّذي اْلبََلِد َعَىل أَُدلَِّك أَْن أَتُِريِديَن اْلَحْسنَاءُ. أَيَّتَُها …

اْألَِحبَّاءُ يُِقيُم َحيُْث َحْسنَاءُ يَا ذَِلَك َمنَْظٍر؟ ُكلِّ َعَىل ِبَمنَْظِرِه َويَْسُمو َجَماٍل،
اْلَحِبيِب! َقَدُم َوِطئَتَْها الَِّتي ِتْلَك اْألَْرِض َوأَْخَصُب

له وكانت الطريق، وأهل املتصوِّفة عيشة وعاش بلٍخ يف ُولد فاريسٌّ شاعٌر الرومي الدِّين جالل موالي 90

٦٣١ه. سنة تُويف البالد، أقطار من املئات إليها يِفُد درس حلقة
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داوسون]91 [إرنست سينارا
َوَشَفتَيَْها َشَفتَيَّ بنَْيَ أَْمِس! َليَْلِة ِمْن َويِْحي … أَْمِس

أَنَْفاُسِك َوانَْكبَّْت ِسينَاَرا، يَا ِظلُِّك َهبََط
َواْلُكئُوِس اْلُقبَُالِت بنَْيَ ُروِحي، َعَىل

َقِديٍم َهًوى ِمْن ُموِحًشا اْلبَاِل، َكِسيَف َوُكنُْت
ِبَرأِْيس َفأَْطَرْقُت َكِئيبًا ُكنُْت نََعْم

ِمنَْواِيل! َعَىل ِسينَاَرا، يَا َلِك َوِفيٍّا َوُكنُْت
∗∗∗

َصْدِري َعَىل يَْخِفُق اللَّيِْل آنَاءَ ُه أُبَاِدلُْه؟ِحسُّ اِفئُ الدَّ َقْلبَُها
َواْألَْحَالِم اْلَغَراِم بنَْيَ ِذَراَعيَّ ِيف َوْهَي ُكلُُّه اللَّيُْل َويَنَْطِوي

َشِهيًَّة ُحْلَوًة اْلَوْرِديِّ ثَْغِرَها ِمْن اْلُمْشَرتَاُة ُقبَُالتَُها َكانَْت نُْكَراَن َال
َقِديٍم َهًوى ِمْن ُموِحٌش اْلبَاِل َكِسيُف أَنَِّني بَيَْد

َشِهيٌد أَُقوُل َما َعَىل َوَقْلِبي الطَّاِلَع، اْلَفْجَر َوَشِهْدُت اْليََقَظُة وََعاَوَدتِْني
ِمنَْواِيل! َعَىل ِسينَاَرا، يَا َلِك يُْت َوفَّ إِنَِّني

∗∗∗
َكِثريٌ َمَىض الرِّيِح َوَمَع ِسينَاَرا، يَا َكِثريًا، نَِسيُت

الزَِّحاِم ِيف ًة، َويَْرسَ يَْمنًَة ِباْلَوْرِد َوَرَميُْت
اْلَمْهُجوَر الذَّاِبَل َسْوَسنَِك َرأِْيس ِمْن أَنِْزُع َلَعيلِّ َراِقًصا، ثُمَّ َراِقًصا،

َقِديٍم َهًوى ِمْن ُموِحٌش اْلبَاِل َكِسيُف َوَلِكنَِّني
َطاَل َوالرَّْقُص اْلَكآبَُة َغَمَرتِْني . َوهللاَِّ إْي

ِمنَْواِيل َعَىل ِسينَاَرا، يَا َلِك يُْت َوَوفَّ
∗∗∗

له واطرد عاش ولو عمره من والثالثني الثالثة يف مات الذي اإلنجليزي اعر الشَّ Ernest Dowson 91

وُختمت قليلة، ولكنها الغنائية روحها يف األول الطراز من مقطوعات له زَماِنِه، يف شاعٌر طاوله ملا التقدم
العرشين. القرن بداية قبيل حياته
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اْلَعِنيِف اِب َ الرشَّ ِمَن ُمْستَِزيًدا اْلَمْجنُوِن، النََّغِم ِمَن ُمْستَِزيًدا
اْلِحَراُك َويَْسُكُن يَاءُ، الضِّ َويَْخبُو اْلِخَواُن، يَْفُرُغ ثُمَّ

َليْلُِك َفاللَّيُْل … ِسينَاَرا يَا ِظَاللُِك َوتَْهِبُط
َقِديٍم َهًوى ِمْن ُموِحٌش اْلبَاِل َلَكِسيُف َوإِنَِّني

اْلُمْشتََهاِة َفِة الشَّ إَِىل ِسينَاَرا يَا َجْوَعاُن
ِمنَْواِيل. َعَىل … ِسينَاَرا يَا َلِك يُْت َوَوفَّ

الصحاح»] «صاحب [الجوهري ! بُدَّ ال

ال��نَّ��اِس ِم��َن ِل��ل��نَّ��اِس بُ��دَّ َال َل��ِك��نَّ��ُه اْل��ُع��ْزَل��ِة ِف��ي اْل��ِع��زُّ

الخطابي]92 سليمان [أَبو رشالسباع

َوَزُر93 ُدونَ��ُه َم��ا َش��رُُّه��ُم َوال��نَّ��اُس َوَزٌر ُدونَ��ُه اْل��َع��َواِدي ��بَ��اِع ال��سِّ َش��رُّ

∗∗∗
بَ��َش��ُر يُ��ْؤِذِه َل��ْم بَ��َش��ًرا نَ��َرى َوَم��ا َس��بُ��ٌع يُ��ْؤِذِه��ْم َل��ْم َس��ِل��ُم��وا َم��ْع��َش��ٍر َك��ْم

َه��َواُه إَِل��ى َص��بٌّ َواْل��َم��ْرءُ ِب��ال��تَّ��َالِق��ي ال��نَّ��اُس أُولِ��َع َق��ْد
أََراُه َوَال يَ��َراِن��ي َال َم��ْن َص��ِدي��ِق��ي ِم��نْ��ُه��ُم َوإِنَّ��َم��ا

بسجستان. الرَّابع القرن يف الحديث ورواة األدباء من 92

وامللجأ. الِحَمى الوزر: 93
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[العتبي]94 رصيٌح متملٌِّق

أَتَ��َم��لَّ��ُق إِنَّ��ِن��ي َف��ْض��ِل��َك َف��َوَح��قِّ ِرًض��ى َع��ْن َل��َك َه��َش��اَش��ِت��ي تَ��ْح��َس��بَ��نَّ َال
أَنْ��َط��ُق ��َك��ايَ��ِة ِب��ال��شِّ َح��اِل��ي َولِ��َس��اُن ُم��ْف��َع��ًم��ا ِب��رَِّك ِب��ُش��ْك��ِر نَ��َط��ْق��ُت َوَل��َق��ْد

منقذ]95 بن [أُسامة سلو

تَ��نْ��َق��ِل��ُب َواْل��ُق��لُ��وُب َس��َل��ْوتُ��ُك��ْم، أََرٌب َه��َواُك��ُم ِف��ي ِل��ي يَ��بْ��َق َل��ْم
تَ��نْ��َش��ِع��ُب ِف��ي��ِه ��بْ��ُل ال��سُّ ِل��َي َك��انَ��ْت َوَق��ْد ��ْل��ِو ال��سَّ ُس��بُ��َل ِل��ي أَْوَض��ْح��تُ��ُم
يَ��ِج��ُب َغ��ْدِرُك��ْم ِم��ْن َوَق��ْل��ِب��ي َق��اٍن، َس��ِرٌب َه��ْج��ِرُك��ْم ِم��ْن َدْم��ِع��َي إَِالَم
ال��رِّيَ��ُب أَْع��تَ��َق��تْ��ِن��َي َل��َق��ْد ، ـ��ُح��بُّ ـْ ال�� تَ��َع��بَّ��َدِن��ي َل��َم��ا َه��ذَا َك��اَن إِْن
َح��َس��بُ��وا َم��ا أَْض��َع��اَف َوُخ��نْ��تُ��ْم ـ��نَ��اُس ـْ ال��ن�� ��َم��ُه تَ��َوهَّ َم��ا َف��ْوَق أَْح��بَ��بْ��تُ��ُك��ْم

الفرج]96 أَبو الحسني بن [عيل خناق أم عناق

اْل��ِح��َداُق ِب��َم��ْدَم��ِع��َه��ا َش��َرَق��ْت َوَق��ْد ِع��َش��اءً ِل��تَ��ْوِدي��ٍع تَ��َع��انَ��ْق��نَ��ا
ِخ��نَ��اُق أَْم ِع��نَ��اٌق نَ��ْدِري َف��َم��ا َش��ْوٍق ِل��َف��ْرِط اْل��ِع��نَ��اَق َوَض��يَّ��ْق��نَ��ا

التاريخ يف مشاركة وله الرَّابع، القرن أواخر يف بالري نشأ الناثر، النَّاظم العتبي الجبَّار عبد بن محمد 94

والرواية.
سنة تُويف وأنبغهم، أشعرهم وهو اإلمارة إىل األدب يجمعون وكانوا — حماة بقرب — شيزر أُمراء من 95

٥٨٤ه.
الرابع. القرن أواخر يف وجرجان الري بني نشأته وكانت الدولة، لعضد الكتابة توىلَّ ناثر شاعر 96

71



وشياطني عرائس

القهستاني]97 الحسن بن [عيل كلمات يف

َع��ِش��ْق��تُ��ُه اْل��بَ��ِدي��ِع اْل��ُح��ْس��ِن ِم��َن نُ��وٌر َوْج��ِه��ِه ِب��ُغ��رَِّة يَ��ْس��ُط��و َوُم��ْق��َرَط��ٌق98
َس��رَّْح��تُ��ُه َق��بَّ��ْل��تُ��ُه، ْل��تُ��ُه، َج��دَّ نَ��اَج��يْ��تُ��ُه، أَْس��َك��ْرتُ��ُه، َع��اَق��ْرتُ��ُه،

[أَعرابي] سكري

فقال: امرأته فغضبت خمًرا بثمنها وأخذ ُصوٍف جزَّة أعرابيٌّ باع

ِب��َخ��ُروِف! َألَْش��َربَ��ْن َغ��ِض��بْ��ِت َوَل��ِئ��ْن ِب��ُص��وِف َش��ِربْ��ُت ِألَْن َع��َل��يَّ َغ��ِض��بْ��ِت
َس��ُح��وِف99 اْإلِنَ��اءِ َم��اِل��ئَ��ِة َدْه��َس��اءَ ِب��نَ��ْع��َج��ٍة َألَْش��َربَ��نَّ َغ��ِض��بْ��ِت َوَل��ِئ��ْن
َص��ُف��وِف100 اْل��ِع��َظ��اِم نَ��اِويَ��ِة َك��ْوَم��اءَ ِب��نَ��اِق��ٍة َألَْش��َربَ��نَّ َغ��ِض��بْ��ِت َولِ��ِئ��ْن
ُم��ِن��ي��ِف اْل��َم��نْ��ِك��بَ��يْ��ِن أََش��مِّ نَ��ْه��ٍد ِب��َس��اِب��ٍح َألَْش��َربَ��نَّ َغ��ِض��بْ��ِت َوَل��ِئ��ْن
َح��ِل��ي��ِف��ي َع��نْ��ُه ��بْ��َر ال��صَّ َوَألَْج��َع��َل��نَّ ِب��َواِح��ِدي َألَْش��َربْ��نَّ َغ��ِض��بْ��ِت َوَل��ِئ��ْن

وسكرية

قولها: ومن لترشب، حليتها وترهن الخمر تحبُّ شاعرة يحيى بنت حكيم أمُّ وكانت

بُ��ْرِدي َف��اْس��تَ��ْرِه��نَ��ا أَنْ��َف��ْدُت، َق��ْد ُك��نْ��ُت َوإِْن اْل��َوْرِدي َش��َراِب��ُك��َم��ا ِم��ْن َف��اْس��ِق��يَ��اِن��ي أََال
ِوْرِدي تَ��ْق��َط��ُع��وا َوَال نَ��َه��ٌب، َل��ُك��ْم ُم��بَ��اٌح يَ��ِدي َم��َل��َك��ْت َوَم��ا َوُدْم��لُ��وِج��ي ِس��َواِري

إىل يميُل وكان خلفاءها، ومدح الخامس القرن أوائل يف بغداد وورد خراسان أدباء من القهستانيُّ 97
أجلهما. من دينه يف ويُتَّهُم واملجون الفلسفة

واحٍد. طاٍق ذو قباء وهو القرطق البس املقرطق 98

حم. الشَّ من طبقتان لها سمينة 99

الحلب. عند محلبيها بني تصف السنام ضخمة 100
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أخرى وسكرية

أرسلها وقد الخمر، ُمعاقرة يف وتُفرط أيًضا الشعر تقوُل التميميَّة خالد بنت عبلة وكانت
والراحلتني السمن فباعت لتبيعها، راحلتني عىل سمن بأنحاء الجشمي محجن زوجها

هاربة: وهي وقالت زوجها أخي ابن ورهنت خمًرا، بثمنها ورشبت

َق��اِت��ِل��ي! ِم��ْح��َج��ٌن َف��َواَويْ��َل��ِت��ي. ِم��ْح��َج��ٍن ِب��َراِح��َل��تَ��ْي َش��ربْ��ُت
اْل��َع��اِذِل ُع��ذَْل��َة أَْح��تَ��ْف��ْل َوَل��ْم َل��ذٍَّة َع��َل��ى أَِخ��ي��ِه َوِب��ابْ��ِن

اليشكري]101 [املنخل األكرب! والسكري

َوِب��اْل��َك��ِب��ي��ِر ��ِغ��ي��ِر ِب��ال��صَّ َم��ِة اْل��ُم��َدا ِم��َن َش��ِربْ��ُت َوَل��َق��ْد
ال��ذُُّك��وِر ��َم��ِة َوِب��ال��ُم��َط��هَّ ِث اْإلِنَ��ا ِب��اْل��َخ��يْ��ِل َوَش��ِربْ��ُت
��ِدي��ِر َوال��سَّ الُ��َخ��َوْرنَ��ِق َربُّ َف��ِإنَّ��ِن��ي انْ��تَ��َش��يْ��ُت َف��ِإذَا
َواْل��بَ��ِع��ي��ِر ��َويْ��َه��ِة ال��شُّ َربُّ َف��ِإنَّ��ِن��ي َص��َح��ْوُت َوإِذَا

أُمية] بن [صفوان الخمر يُحرُِّم جاهيل

القائل: ومنهم يُحرِّمها من الجاهلية يف وُوِجَد بتَّة، اإلسالُم حرَّمها جرم ال

ال��َك��ِري��َم��ا ال��رَُّج��َل تُ��ْف��ِس��ُد َم��نَ��اِق��ُب َوِف��ي��َه��ا َص��اِل��َح��ًة اْل��َخ��ْم��َر َرأَيْ��ُت
َس��ِق��ي��َم��ا أَبَ��ًدا ِب��َه��ا أَْش��ِف��ي َوَال َح��يَ��اِت��ي أَْش��َربُ��َه��ا َوال��ل��ِه، َف��َال،

امرأة بامُلتجرِّدة اتُّهم الذي وهو والهوى، للخمر ُمستسلًما وكان العرب، أجمل من كان جاهيلٌّ شاعٌر 101

هواه. سبيل يف رأسه عىل ويميض هند، بن عمرو أم بهند يشبُِّب وكان املنذر، بن النعمان

73



وشياطني عرائس

جوجارثي]102 [أوليفر ساعة بال دنيا

اَعاِت السَّ َهِذِه ِمْن اْسَرتَْحنَا َلِو َوأَْشَهى، أَْمتََع نْيَا الدُّ تُْصِبُح أََال
َقاِت َوالدَّ ِباْلَوَساِوِس اْلَكَرى َشقَّ َوَما ِمنَْها، َصَمَت َما ِسيَّاِن

∗∗∗
ِه ِبَحقِّ َوأَْجَدَر ِلْإلِنَْساِن أَْكَرَم ذَِلَك َليَُكونَنَّ

اْلَقْصِديِر ِمَن أَْو الذََّهِب ِمَن تُُروٌس تُِديَرُه أَْن ِمْن
∗∗∗

… اْلَعِجيُب ءُ ْ اليشَّ َهذَا َعَليِْه يَْحِسبَُها آَدَم ابِْن ِلَحيَاِة َما َوِهللا. َعَجبًا
ِننَي السِّ بَيَاِن َعَىل َلُه ُقْدَرَة َوَال الثََّواِنَي، يَُفتُِّت الَِّذي ءُ ْ اليشَّ َهذَا

∗∗∗
الرَِّحيِل أَْوَقاِت تَنِْظيِم ِمْن َالْسَرتَْحنَا ِمنَْها اْسَرتَْحنَا َلِو

اْلَميَْداِن ِيف اْلِمْدَفِع َوتَْصِويِب اِرَعِة، ِبالدَّ اْلِقتَاِل َعِن وََعَجْزنَا
∗∗∗

َخاِن ِبالدُّ اْلَمَداِئَن ُ تَْمَأل الَِّتي اْآلَالِت ِتْلَك تَْوِقيُت َعَليْنَا َوَلَشقَّ أََجْل،
اْلُقبُوِر! َغيَاِهِب إَِىل — اْلَحقُّ َوَلَها — َمِغيَظًة ِبالنَّاِس َوتَْقِذُف

∗∗∗
يَْعُمُرُه َمْن يَْعُمُرُه بََلٍد إَِىل ِبالرَِّحيِل َوَهَمْمنَا اَعاِت السَّ ِمَن اْسَرتَْحنَا َلِو

اْلَمْرَكبَاِت تَأِْجرِي إَِىل نَْرِجَع أَْن اْألَْمِر ُقَصاَرى َلَكاَن
∗∗∗

بَاِح الصَّ ِيف ِبِإيَقاِظنَا يَْعِنُف الَِّذي اْألَِجرِي اْلَحاِرِس إَِىل َونَْرِجَع نََعْم
الطَِّويِل ِمِع الالَّ اْلبُوِق ِبأَْصَداءِ اْلَخاِن َوَراءَ اْلَفَضاءُ َويَتََجاَوُب

∗∗∗
َلْوَلٍب ِمْن َلَها َوَما اَعاِت، السَّ َعِن َشيْئًا تَْعِرُف َال َماءِ، السَّ ِيف الَِّتي ِتْلَك نُُجوَمنَا إِنَّ

أنفسهم أخذوا ن وممَّ إنجلرتا يف الحارض العرص شعراء أحدث من Oliver St. John Gogarthy 102

(رسيالزم). الواقع وراء ما وجماعة املستقبليني بأوهام أخيلتهم يلوثوا ولم املفهومة باملعاني
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َواْلُجْدَراِن ِباْلَمَعاِصِم َقيَّْدنَاُه ُكلََّما اْلَوْقُت ِبِه ُخ يَُفرِّ الَِّذي ِّ ِبالرشَّ يَنْبُُض
∗∗∗

اْألَْجَواءُ َوتَْسَخُر النُُّجوُم تَْغِمُز َجَرَم َال
ُوِس الرتُّ ِتْلَك ِمْن ٍة ِبَدقَّ اِبِه، َرشَ َعْن يََدُه يَْقِبُض الَِّذي اْإلِنَْساِن ذَِلَك ِمْن

∗∗∗
اْألَْرَواِح ِتْلَك إَِىل يَنُْظُر إِذْ َضاِحًكا إِبْلِيُس َويَِضجُّ

أََداٍة ِبَحَرَكِة نَْفَسَها َوتَْرِبُط أَبَِديًَّة، ُحرًَّة هللاَُّ يَْخلُُقَها
∗∗∗

َشيَْطاٌن أَْم أَإِنَْساٌن أَْدِري َفَال اْلَعبُوِس، اْلَمْلَعِب َهذَا ِيف َعِجبُْت َوَلَكْم
َحاَن َقْد اْلَوْقُت … اَدُة السَّ أَيَُّها اْلَوْقُت َحاَن َقْد َمرٍَّة! َل أَوَّ يَْهِتُف الَِّذي ذَِلَك

∗∗∗
ِريَن ُمَسخَّ أَْشبَاًحا النَّاَس تَُردُّ الَِّتي اْألََداَة ِتْلَك َعنَّا َفاْطَرُحوا أََال

اْلَمِهنِي ْفَساِف ِبالسَّ ُرءُوُسُهْم َوتَْمتَِلئُ ِقْطَعًة، ِقْطَعًة اْلَحيَاُة َلُهُم ُ تَُجزَّأ
∗∗∗

ِبالنَّاِس يَئُوُل اِالْسِتْعبَاءِ، أَْوَهاِق ِمْن َوَهٍق َوُكلُّ اْلَحيَاِة، َوأَْرَصاَد الزََّماِن َحَواِجَز اْطَرُحوا
ُحَطاٍم إَِىل

تُْخِطئُ َجِميًعا تََقاِويُمُهْم َفَهِذِه … َكالَّ اْلُكَرَة؟ بَِت َكعَّ أَتََراَها اِئَرَة؟ الدَّ َربََّعِت أَتََراَها
اْلَكِبيِس. نَِة السَّ إَِىل َوتُْلِجئُنَا اْلِحَساَب،

∗∗∗
يَْرِبُطنَا َموِْعٍد ُكلِّ َوَراءَ ُصُعًدا نَتََوثََّب أَْن نَْحُن ِبنَا َخِليٌق اْلَكِبيُس نَُة السَّ تَتََوثَُّب َوَكَما

اَعاِت السَّ ِبَعِبيِد
∗∗∗

ْحُروِر الشَّ ِمَن َصيَْحٌة تَنَْفِلُت َما ِبِمْقَداِر نَْعِرُفَها يَْوَمذَاَك؟ الثََّواِنَي نَْعِرُف َكيَْف تَْسأَلُِني:
اْلَواِدي َخِميَلِة إَِىل يَْهِوي َوْهَو

∗∗∗
نُْفِرُغ أَْو اْلِجَعِة، ِمَن ُكوبًا نَْكَرُع َما ِبِمْقَداِر نَْعِرُفَها يَْوَمذَاَك؟ نَْعِرُفَها َكيَْف َقاِئُق َوالدَّ

اْلِبيِب ِمَن التَّبَْغ
∗∗∗
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َوَعَمَرْت وِر ُ ِبالرسُّ اْلَحيَاُة َقِت تََدفَّ َخَفَقْت ُكلََّما ِللزََّماِن، َمَقاِييَس اْلُقلُوَب نَتَِّخذُ بَْل
َواْلَعَزَماِت ِباْألََغاِني

∗∗∗
أَْوَقاِتنَا ِمْن َعَربَ ِبَما َوتَنَْقِيض َحيَاتَنَا، َلتَْختَِلُس َساَعاِتنَا إِنَّ
اْلَحيَاِة. نَِصيُب َمَعَها َزاَد نَاِبَضًة، انَْدَفَعْت َفُكلََّما اْلُقلُوُب ا أَمَّ

[البحرتي] الفراق من يجري

أَُالِق��ْك َوَل��ْم ِس��ْرُت يَ��ْوَم َك َم��ِس��ي��ِر ِف��ي تَ��ْع��ذَُل��نِّ��ي َال
َم��اِق��ْك103 َغ��ْرَب تَ��ْس��َف��ُح ِل��ْل��بَ��يْ��ِن َم��َواِق��ًف��ا َخ��ِش��ي��ُت إِنِّ��ي
َواْع��ِت��نَ��اِق��ْك ��َك َض��مِّ ِع��نْ��َد ـ��يَ��ُم ـْ اْل��ُم��تَ��ي�� يَ��ْل��َق��ى َم��ا وََع��ِل��ْم��ُت
َواْش��ِت��يَ��اِق��ْك اْش��ِت��يَ��اِق��ي َس��بَ��ُب ِل��َق��اءَنَ��ا أَنَّ وََع��ِل��ْم��ُت
ِف��َراِق��ْك ِم��ْن أَْه��َرُب َوَخ��َرْج��ُت ��ًدا تَ��َع��مُّ ذَاَك َف��تَ��َرْك��ُت

الدمينة] بن هللا [عبد نظرة

َوبَ��نَ��اِئ��ُق��ْه نَ��ْح��ُرُه نَ��ِج��ي��ًع��ا َل��بُ��لَّ ِب��ِه َرَم��ْت َك��ِم��يٍّ��ا ل��ْو ِب��َط��ْرٍف َرَم��تْ��ِن��ي
َش��َق��اِئ��ُق��ْه104 إَِل��يَّ تُ��ْه��َدى َح��يً��ا َوِم��ي��ُض َوِم��ي��َض��ُه َك��أَنَّ ِب��َع��يْ��نَ��يْ��َه��ا َوَل��ْم��ٌح

يف العربية شعراء أشهر من األبيات هذه صاحب والبحرتي العني، من الدَّمع مجرى واملوق املاق 103
الثالث. القرن

عند القميص بها ع يُوسَّ رقعة بنيقة جمع والبنائق: الدم، والنجيع: املسلح، املدرع الرجل الكمي: 104
شاعٌر البيتني صاحب الدمينة بن هللا وعبد سوداء. نقط فيه أحمُر زهٌر والشقائق: املطر، والحيا: الرقبة،

١٤٠ه. حوايل ُقتَل مدح، وقلَّما وفخٌر غزٌل له وكان هللا، عبيد أبيه واسم ه، أُمِّ إىل يُنسب بدِويٌّ
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[أَعرابي] ونظرة

105 اْل��ِج��نِّ ِم��َن َف��تَ��اٌة َع��اِديٍّ َظ��ْه��ِر َع��َل��ى َك��أَنَّ��َه��ا َم��رَّْت ِح��ي��َن إَِل��يْ��َه��ا نَ��َظ��ْرُت
ِم��نِّ��ي َح��ِب��َل��ْت َل��َق��ْد أُنْ��ثَ��ى ِب��نَ��ْظ��َرتِ��ِه َع��اِش��ٌق يُ��ْح��ِب��ُل َك��اَن َل��ْو نَ��َظ��ٌر َولِ��ي

جعدي] [شاعر اللوم! أو الغرام إِما

ال��طَّ��َم��ُع يَ��ْرتَ��اُح��ُه أَْو اْل��يَ��أِْس َع��َواِرُض تُ��َح��رُِّك��ُه َال َوْق��ًف��ا اْل��ُح��بِّ ِف��ي َخ��يْ��َر َال
أَدَُع َوَم��ا آِت��ي َم��ا أَْم��ِل��ُك َل��ُك��نْ��ُت َج��َزِع��ي ِع��نْ��َدَه��ا أَْو َص��بْ��ُرَه��ا ِل��ي َك��اَن َل��ْو
تَ��َق��ُع ُم��ْه��َج��ِت��ي ِم��ْن ُش��ْع��بَ��ٌة َل��ُه َك��اَدْت ِل��يُ��ْح��ِزنَ��ِن��ي َداٍع ِب��اْس��ِم��َه��ا َدَع��ا إِذَا
تَ��َس��ُع َم��ا َف��ْوَق نَ��ْف��ًس��ا ال��ل��ُه ��َل َح��مَّ َم��ا ِب��َه��ا َواْل��َغ��َراَم ِف��ي��َه��ا ال��لَّ��ْوَم أَْح��ِم��ُل َال

السعدي] [األُحيمر الذِّئب حليُف

َويَ��ذُْع��ُر يَ��ْش��َم��ِئ��زُّ ِك��َالنَ��ا بَ��َدأْنَ��ا َم��ا بَ��ْع��َد إِْل��َف��يْ��ِن اْل��َق��ْف��ِر َوِذئْ��َب أََراِن��ي
أَْغ��ِدُر ُك��نْ��ُت َل��ْو ِل��ل��رَّْم��ِي َوأَْم��َك��نَ��ِن��ي َوأَِل��ْف��تُ��ُه َدنَ��ا ��ا َل��مَّ تَ��أَلَّ��َف��ِن��ي
يَ��تَ��َغ��يَّ��ُر106 َال َداَم َم��ا ِب��ي، َف��يَ��ْرتَ��اُب َص��اِح��ٌب يَ��أْتَ��ِم��نِّ��َي َل��ْم َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي

عادي. فرس هنا واملقصود عاد، قوم إىل نسبة العظيم العادي 105
القائل: وهو اإلنس من ويفرق الوحش إىل يأنُس فكان الدم ُمهدر ا لصٍّ كان 106

أَِطريُ َفِكْدُت إِنَْساٌن َوَصوََّت َعَوى إِذْ ِبالذِّئِْب َفاْستَأْنَْسُت الذِّئُْب َعَوى

شيوخه. أدركه ر ُمتأخِّ األحيمر إنَّ الثالث: القرن علماء من وهو — قتيبة ابن يقول
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امُلحاربية]107 [عرشقة العشاق إمامة

ِرْس��ِل��ي َع��َل��ى َوِج��ئْ��ُت َس��بْ��ًق��ا، َف��ُف��ْق��تُ��ُه��ُم اْل��َه��َوى َح��ْل��بَ��ِة ِف��ي ��اِق اْل��ُع��شَّ َم��َع َج��َريْ��ُت
أُبْ��ِل��ي الَّ��ِت��ي ال��ثِّ��يَ��اَب إِالَّ َخ��َل��ُع��وا َوَال اْل��َه��َوى ُح��َل��ِل ِم��ْن ��اُق اْل��ُع��شَّ َل��ِب��َس َف��َم��ا
َف��ْض��ِل��ي َش��َرابُ��ُه��ُم إِالَّ ُح��ْل��َوًة َوَال ُم��رًَّة اْل��ُح��بِّ ِم��َن َك��أًْس��ا َش��ِربُ��وا َوَال

األَسدي]108 عبدل بن [الحكم ُمنصٌف!

ِب��اْل��َق��ْرِض اْل��ُم��َق��اِرَض أَْج��ِزي أَنَّ��ِن��ي َع��َل��ى َوأَذُوُدُه أُْس��َرتِ��ي َع��ْن اْألَذَى أَُك��فُّ
َم��ْح��ِض َف��تً��ى ُك��لِّ أَْخ��َالُق َك��ُدَرْت إِذَا َخ��ِل��ي��َق��ِت��ي َوتَ��ْص��ُف��وا َم��ْع��ُروِف��ي َوأَبْ��ذُُل
يَ��ْق��ِض��ي َوَال َع��َل��يْ��ِه يُ��ْق��َض��ى َم��ْن ال��نَّ��اِس َوِف��ي نَ��ابَ��ِن��ي اْل��َح��قُّ إِذَا نَ��ْف��ِس��ي َع��َل��ى َوأَْق��ِض��ي
أَْرِض��ي َوَال َس��َم��اِئ��ي ِم��ْن َف��اْع��َل��ْم، اْل��بُ��ْخ��ُل، َوَال َع��رْف��تُ��ُه، ِف��ي��َم��ْن َوْج��َه��يْ��ِن ِب��ِذي َوَل��ْس��ُت

عمرو]109 بن [طهمان املوت من أقوى

أَُس��وُق110 ال��ثِّ��يَ��اِب ِف��ي ��ى ُم��َس��جٍّ َع��َل��يَّ َس��لَّ��َم��ْت اْل��َح��اِرث��يَّ��َة َل��يْ��َل��ى أَنَّ َوَل��ْو
َش��ِه��ي��ُق اْل��َوَف��اِة ُق��ْرِب ِم��ْن ِولِ��ل��نَّ��ْف��ِس ٌة ُم��َع��دَّ َل��َديَّ َوأَْك��َف��اِن��ي َح��نُ��وِط��ي
َف��أُِف��ي��ُق ��ُه غ��مُّ َع��نِّ��ي َويُ��َف��َرُج َل��َه��ا يَ��تْ��ُرُك��ِن��ي اْل��َم��ْوَت َل��َح��ِس��بْ��ُت إِذَْن

العربية. اللغة شواعر أغزل تُعدُّ جاهلية، ُمحارب، بني من شاعرة 107

فضله استثناء وهي األبيات، هذه يف قال ما خالِف عىل اللسان خبيث أحدب أعرج كان أمويٌّ شاعٌر 108

الشعراء. عطاء عىل عطائه يف درهم ألف بزيادة الحجاج أجله من
وفتَّاكهم. العرب صعاليك من إسالمي شاعر الكالبي عمرو بن طهمان 109

املوت. سياق يف أي 110
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الجهم]111 بن [عيل قرى بغري نور

نَ��ْق��ِري َوَال ِب��َل��يْ��ٍل يَ��ْس��ِري ِل��َم��ْن نُ��ِض��يءُ إِنَّ��َم��ا اْألَِه��لَّ��ُة، نَ��ْح��ُن َل��نَ��ا: َوُق��ْل��َن …
يَ��ْس��ِري الَّ��ِذي ِب��اْل��َخ��يَ��اِل إِالَّ َوْص��َل َوَال نَ��اِظ��ٌر تَ��َزوََّد َم��ا إِالَّ نَ��يْ��َل َف��َال

طالب]112 أَبي بن جعفر بن معاوية بن هللا نوايس[عبد طب

ِب��اْل��َك��اِس أَْح��َزانَ��َك َوَداِو ِل��ل��نَّ��اِس أَْس��َراَرَك تُ��ْف��ِش َال
ال��نَّ��اِس ِم��َن ِب��ال��نَّ��اِس أَْرأَُف ِب��ِه َم��ا َع��َل��ى إِبْ��ِل��ي��َس َف��ِإنَّ

ربه]113 عبد [ابن الدنيا سعة

ِخ��لَّ��يْ��ِن بَ��يْ��َن َوْص��ٌل اْل��َع��يْ��ِش َف��أَْط��يَ��ُب ُم��َع��اتَ��بَ��ًة أَبْ��َدى َوإِْن َه��ِويْ��َت َم��ْن ِص��ْل
اثْ��نَ��يْ��ِن َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ َض��اَق��ِت َف��ُربَّ��َم��ا تُ��َالِئ��ُم��ُه َال ِخ��لٍّ َح��بَ��اِئ��َل َواْق��َط��ْع

[املوايس]114 والخلق الخالق

اْلَحبِّ َرَمَز تَُكْن َلْم إِْن اْألُْخَرى؟ َما نْيَا؟ الدُّ َما
ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل اْلَقاِدِر ذَِلَك إَِىل

النُّوِر ُشَعاَع يَُكْن َلْم إِْن اْلَجَماُل َوَما

الثالث. القرن ُمنتصف يف وتُويف الِعبَاَرِة، سلُس مطبوٌع شعٌر وله املتوكل، شعراء من كان 111

عهده. يطل ولم مروان بني بيعة وخلع ١٧٧ سنة نفسه إىل دعا الطَّالبيني، شجعان من 112

شعره يستنشد كان امُلتنبي إنَّ ويُقاُل: الفريد»، «العقد صاحب ربه عبد بن محمد بن أحمد عمر أبو 113
٣٢٨ه. سنة تُويف األندلس مليح يه ويسمِّ

املهام يف وَسَفَر عراء، الشُّ بملك َب ولُقِّ للميالد، عرش الحادي القرن منتصف يف نبغ فاريس شاعر 114

من بالسياسة اضطالعه مع وكان سفارته، يف فأفلح عثمان، آل وسالطني شاه ملك بني السياسية
الشعراء. بني التصوف أصحاب
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َحْولِِه؟ ِمْن يَتَأَلَُّق الَِّذي
∗∗∗

ِبنَْفِسِه يُْزَهى أَْن ِلْلَجْدَوِل َحقٌّ
َوِمَداُدُه َفيُْضُه اْلُمِحيِط اْلبَْحِر ِمَن َكاَن إِذْ

بَْعُد ِباْلَجْدَوِل ُهَو َفَما
َكاَن َحيُْث اْلُمِحيُط اْلبَْحُر ُهَو َوَلِكنَُّه

∗∗∗
اْألَْرِض ِمَن ِغريَُة الصَّ اْلِبذَْرُة تَنُْجُم

َوالثََّمَراُت َواللَِّحاءُ اْألَْوَراُق َلَها َفتُوَلُد
َهَكذَا نََجَمْت الَِّتي اْلبَاِسَقَة َجَرَة الشَّ َلِكنَّ

تَِزيُد! َوَال َواِحَدٍة، َحبٍَّة َوِديَعُة ِهَي
∗∗∗

ِمْرآٍة أَْلِف بنَْيَ ِقِفي اْلَمْعُشوَقُة! الطَّْلَعُة أَيَّتَُها
اِك تَْلقَّ َوْجٍه أَْلَف تََرْي َحْوَلِك َوانُْظِري

ِسَواِك ُدوَن أَنِْت ِهَي ُكلََّها َوَلِكنََّها َمَكاٍن. ُكلِّ ِمْن
∗∗∗

اَح اْلَوضَّ اْلَجِبنَي َهذَا ِبَها يَْحِكي ُقْدَرٌة اِم ِللرَّسَّ َفَهْب
اْلُوُروَد؟ يُْخِجْلَن اْلُخُدوُد َوَما ِبالنُّوِر؟ ُمْؤتَِلَقاٍت اْلُعيُوُن َما َوُقْل:

َواْألَنَْغاُم؟ اْألَْصَداءُ َوَما َوُر؟ الصُّ َوَما اْلَكَالُم؟ َوَما
ِسَواُه. ءَ َيشْ َال الَِّذي «ُهَو» إِالَّ أُوَلِئَك ُكلُّ َما

العسقالني]115 مطرف بن [أَحمد مفارقة

ِب��اْل��َم��َواِزي��ِن ِف��ي��َه��ا يُ��نْ��َف��ُق َواْل��َم��اُل ُم��َج��اَزَف��ًة نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي يُ��نْ��َف��ُق اْل��ُع��ُم��ُر

.٤١٣ سنة وتُويفِّ بدمياط القضاء ويل فقيه أديب العسقالني الفتح أبو 115
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القريواني]116 رشيق بن [الحسن مقطبة بشاشة

َك��َالِم��ي َم��َس��اِم��ِع��ِه َع��َل��ى َوَق��لَّ َع��نْ��ُه أَْع��َرْض��ُت َوإِْن أَِخ��ي أُِح��بُّ
اْل��ُم��َداِم َوْج��ِه ِف��ي َق��طَّ��بْ��ُت َك��َم��ا َراٍض تَ��ْق��ِط��ي��ُب َوْج��ِه��ِه ِف��ي َولِ��ي
ابْ��ِت��َس��اِم تَ��ْح��َت َك��اِم��ٌن َوِض��ْغ��ٍن بُ��ْغ��ٍض َغ��يْ��ِر ِف��ي ��ٍم تَ��َج��هُّ َوُربَّ

الصويل] [إبراهيم عذر

ُع��ذِْري َل��ُه َل��َم��بْ��ذُوٌل َع��نِّ��ي ِب��َم��ْع��ُروِف��ِه َض��نَّ ً اْم��َرأ إِنَّ
ُش��ْك��ِري ِف��ي يَ��ْرَغ��ُب َال َك��اَن إِْن َخ��يْ��ِرِه ِف��ي ِب��ال��رَّاِغ��ِب أَنَ��ا َم��ا

الصويل] [إبراهيم كريم

اْق��تَ��َدَرا َم��ا إِذَا بَ��رٌّ َوأٌَب َه��يَّ��ْج��تَ��ُه إِذَا َض��اٍر أََس��ٌد
اْف��تَ��َق��َرا َم��ا إِذَا اْألَْدنَ��ى يَ��ْع��ِرُف َوَال أَثْ��َرى إِذَا اْألَْق��َص��ى يَ��ْع��ِرُف

الصويل]117 [إبراهيم رصاحة

ال��طَّ��ِري��َق��ا َف��اْل��تَ��ِم��ِس َوَع��َل��يْ��َك ِألَْه��ِل��ِه ال��نَّ��َف��اَق َخ��لِّ
َص��ِدي��َق��ا أَْو َع��ُدوٍّا إِالَّ تُ��َرى أَْن ِب��نَ��ْف��ِس��َك ْ َواْربَ��أ

٤٦٣ه. سنة تُويفِّ ونقده الشعر صناعة يف العمدة كتاب صاحب 116

املهلَّب بن ليزيد موىل وكان تركي، وأصله إسحاق، أبا ويكنَّى محمد بن العباس بن إبراهيم 117
.(١٧٦–٢٤٣)
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ألكساندر]118 [لويس الحب بوتقة
أَْعَطيْتِِنيَها الَِّتي اْلَمَراَرَة أَُردُّ إَِليِْك
الطَِّليَق اْلَمِرَح اْلَجَماَل َسأَْلتُِك يَْوَم

∗∗∗
ِباْلَعَربَاِت َمْغُسوَلًة اْلَمَراَرَة إَِليِْك أَُردُّ
نُوَن السِّ َصَقَلتُْه َجَماٌل ِهَي َفاْآلَن

∗∗∗
َصنَْعتَُها َفَهَكذَا َجَماًال، َوأََعْدتَُها َمَراَرًة أََخذْتَُها

بَِعيٍد. َعْهٍد ُمنْذُ آَفِتَها ِمْن يْتَُها نَقَّ إِذْ

املكي]119 ُمرَّة أَبي [ابن تجميل! وصلة

َوتَ��ُع��وُل َل��ُه تَ��ْس��َع��ى ِب��َم��ْن َوتُ��ْزِري ُم��ْم��ِل��ًق��ا ال��نَّ��اُس يَ��ْدُع��َك َال اتَّ��ِئ��ْد تَ��ُق��وُل
يَ��ُق��وُل ذَاَك َغ��يْ��َر َل��يْ��ٍل َوَط��اِرُق َك��ِري��َم��ٌة َع��َل��يَّ نَ��ْف��ٌس أَبَ��ْت َف��ُق��ْل��ُت
َق��ِل��ي��ُل اْل��ِك��َراُم ِح��ي��ِن َع��َل��ى َك��ِري��ٌم أَنَّ��ِن��ي ال��ل��َه َع��ْم��َرِك يَ��ا تَ��ْع��َل��ِم��ي أََل��ْم
بَ��ِخ��ي��ُل يُ��َق��اَل أَْن َوأَْخ��َزى َس��ِخ��يٌّ ُم��ْم��ِل��ٌق ِق��ي��َل إِذَا أَْخ��َزى َال َوإِنِّ��َي
يَ��ئُ��وُل َك��يْ��َف اْألَْح��َس��اِب ُع��نْ��ُص��ِر إَِل��ى َوانْ��ُظ��ِري اْل��َغ��ِويَّ��َة اْل��َع��يْ��َن تَ��تْ��بَ��ِع��ي َف��َال
أَِس��ي��ُل120 اْل��ِع��َظ��اِم ُج��ْوُف َق��َص��ٌب َل��ُه َش��ْرَم��ٍح ُك��لِّ ِف��ي َع��يْ��نَ��اِك تَ��ذَْه��بَ��ْن َوَال
بَ��ِدي��ُل ال��زََّم��اُن، يَ��ْش��تَ��دُّ ِح��ي��َن ِب��ِه، َل��َه��ا أَنَّ��ِن��ي ِع��ْرُس��ُه تَ��َم��نَّ��ى أَْن َع��َس��ى
َط��ِوي��ُل يُ��َق��اَل َح��تَّ��ى ِب��َع��اِرَف��ٍة َف��َض��ْل��تُ��ُه��ْم ال��طِّ��َواِل اْل��َق��ْوِم ِف��ي ُك��نْ��ُت إِذَا
ُع��ُق��وُل اْل��ُج��ُس��وِم ُح��ْس��َن يَ��ِزْن َل��ْم إِذَا َوُط��ولِ��َه��ا اْل��ُج��ُس��وِم ُح��ْس��ِن ِف��ي َخ��يْ��َر َوَال
أُُص��وُل تُ��ْح��ِي��ِه��نَّ َل��ْم إِذَا تَ��ُم��وُت َط��ِوي��َل��ٍة ُف��ُروٍع ِم��ْن َرأَيْ��نَ��ا َوَك��اِئ��ْن

يف وعمل األدب ودرس ،١٩٠٠ سنة واشنطون يف ُولد زنجي أمريكي شاعر Lewis Alexander 118

الصحافة.
النَّسيب. تجاوز وقلَّما الهاشمية، الدَّولة ُشعراءِ من عمارة أبو 119

عظامه. بسطة من األعضاءِ ممدوُد طويٌل أي 120
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َوُص��وُل ��اِل��َح��اِت ال��صَّ ِب��اْل��ِف��َع��اِل َل��ُه َف��ِإنَّ��ِن��ي َط��ِوي��ًال ِج��ْس��ِم��ي يَ��ُك��ْن َال َف��ِإْن
َف��َج��ِم��ي��ُل َوْج��ُه��ُه ��ا َوأَمَّ َف��ُح��ْل��ٌو َم��ذَاُق��ُه ��ا أَمَّ َك��اْل��َم��ْع��ُروِف: أََر َوَل��ْم

املكي] ُمرَّة أَبي [ابن يشكو! ال هو

أََح��ِد إَِل��ى اْل��َه��َوى أَْش��ُك��و َل��ْس��ُت أَْن َس��َق��ِم��ي ِف��ي َوَزاَد َوْج��ِدي أَْض��َع��َف
َغ��ِد َف��بَ��ْع��َد َغ��ٍد ِف��ي أَُم��ْت َل��ْم إِْن َك��َم��ِدي! ِم��ْن آِه ! اْل��ُح��بِّ ِم��َن آٍه
يَ��ِدي َف��ْوَق َوانْ��َط��َويْ��ُت اْل��َه��َوى َح��رِّ ِم��ْن ُف��َؤاِدَي َع��َل��ى ��ي َك��فِّ َج��َع��ْل��ُت
أََس��ِد َس��اِع��َدْي بَ��يْ��َن َف��ِري��َس��ٌة ذََك��ْرتُ��ُك��ُم إِذَا َق��ْل��ِب��ي َك��أَنَّ

فزارة؟] ميرسمن بن لُهذيل وتُروى [أَعرابي خروف

اثْ��نَ��تَ��يْ��ِن َزْوُج ِب��ِه يَ��ْش��َق��ى ِب��َم��ا َج��ْه��ِل��ي ِل��َف��ْرِط اثْ��نَ��تَ��يْ��ِن تَ��َزوَّْج��ُت
نَ��ْع��َج��تَ��يْ��ِن أَْك��َرِم بَ��يْ��َن ��ُم يُ��نَ��عَّ َخ��ُروًف��ا بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا أَِص��ي��ُر َف��ُق��ْل��ُت:
ِذئْ��بَ��تَ��يْ��ِن أَْخ��بَ��ِث بَ��يْ��َن تُ��َداَوُل َوتُ��ْم��ِس��ي تُ��ْض��ِح��ي َك��نَ��ْع��َج��ٍة َف��ِص��ْرُت
��ْخ��َط��تَ��يْ��ِن ال��سَّ اْح��َدى ِم��ِن أَْع��َرى َف��َم��ا ُه��ِذي ُس��ْخ��َط يُ��َه��يِّ��ُج َه��ِذي ِرَض��ى
��رَّتَ��يْ��ِن ال��ضَّ بَ��يْ��َن ��رُّ ال��ضُّ َك��ذَاَك ُض��رٍّ ُك��لَّ اْل��َم��ِع��ي��َش��ِة ِف��ي َوأَْل��َق��ى
ال��لَّ��يْ��َل��تَ��يْ��ِن ِف��ي َداِئ��ٌم ِع��تَ��اٌب أُْخ��َرى! َولِ��ِت��ْل��َك َل��يْ��َل��ٌة ِل��َه��ِذي
اْل��يَ��َديْ��ِن َم��ْم��لُ��وءَ اْل��َخ��يْ��َراِت، ِم��َن َك��ِري��ًم��ا تَ��بْ��َق��ى أَْن أَْح��بَ��بْ��َت َف��ِإْن
اْل��َج��ْح��َف��َل��يْ��ِن ِع��َراِض ِف��ي َف��َض��ْربً��ا تَ��ْس��تَ��ِط��ْع��ُه َل��ْم َف��ِإْن َع��ْزبً��ا، َف��ِع��ْش

وابصة]121 بن [سالم «الجنتلمان» أو املروءة

َوْق��َرا َف��اِح��َش��ٍة ُك��لِّ َع��ْن ِب��ِه َك��أَنَّ َس��ْم��ُع��ُه اْل��َف��َواِح��َش يَ��نْ��ِف��ي اْل��َف��تَ��ى أُِح��بُّ

التابعني. من إسالمي شاعر 121
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ُه��ْج��َرا نَ��اِط��ًق��ا َوَال َخ��يْ��ًرا َم��اِن��ًع��ا َوَال أَذَى بَ��اِس��ًط��ا َال ��ْدِر ال��صَّ َدَواِع��ي َس��ِل��ي��َم
ُع��ذَْرا ِل��َزلَّ��ِت��ِه ُم��ْح��تَ��اًال أَنْ��َت َف��ُك��ْن َزلَّ��ٌة َل��َك َص��اِح��ٍب ِم��ْن أَتَ��ْت َم��ا إِذَا
َف��ْق��َرا اْل��ِغ��نَ��ى ذَاَك َع��اَد َش��ْيءٌ، َزاَد َوإِْن َخ��لَّ��ٍة َس��دِّ ِم��ْن يَ��ْك��ِف��ي��َك َم��ا ال��نَّ��ْف��ِس ِغ��نَ��ى

جني]122 [ابن مليح أعور

اْل��ُع��يُ��وُن أََص��ابَ��تْ��َه��ا َق��ْد َوَع��يْ��ٌن َع��يْ��ٍن ُك��لَّ أََص��ابَ��ْت َع��يْ��ٌن َل��ُه

شداد]123 النجيب [أَبو إنسان عىل العناكب نسج

َش��يْ��َط��اُن — َك��اَن َال — َك��أَنَّ��ُه ُع��ْريَ��اُن اْل��َح��بْ��ِل124 تَ��ْح��َت َع��بْ��ُدَك
أَْوَط��اُن َوْه��َي َخ��ِل��ي��ٌط، ف��ِي��َه��ا اْل��ِب��َل��ى َك��أَنَّ أَثْ��َوابً��ا يَ��ْغ��ِس��ُل
أَْديَ��اُن ِل��ل��نَّ��اِس َك��َم��ا ِدي��ٌن، ِل��ي َك��اَن إِْن ِدي��ِن��َي ِم��ْن أََرقُّ
بُ��ْرَه��اُن َولِ��ْألَْق��َواِل ِف��ي��َه��ا، ُم��ْع��ِرًض��ا يُ��بْ��ِص��ُرنِ��ي َم��ْن يَ��ُق��وُل
إِنْ��َس��اُن اْل��ِح��ي��َط��اِن َع��نَ��اِك��ُب َف��ْوَق��ُه نَ��َس��َج��ْت َق��ْد الَّ��ِذي َه��ذَا

[القايضالتنوخي]125 سحاب

ِب��ُم��ْدنَ��ِف ��َف��اءِ ال��شِّ ِف��ْع��ُل ال��ثَّ��َرى ِف��ي َل��ُه ال��تَّ��َخ��وُِّف بَ��ْع��َد َك��اْألَْم��ِن أَتَ��ى َس��َح��اٌب
��ِف اْل��ُم��تَ��َل��هِّ َك��ال��نَّ��اِدِم أَْو يُ��َف��كِّ��ُر، ُم��ْط��ِرٍق إِْك��بَ��اَب اْآلَف��اِق َع��َل��ى أََك��بَّ
اْل��ُم��َرْف��ِرِف َك��اْل��ُغ��َراِب َع��َل��يْ��َه��ا َف��َراَح َج��اِن��ًح��ا اْألَْرِض َع��َل��ى َج��نَ��اَح��يْ��ِه َوَم��دَّ

٢٩٣ه. سنة القادر خالفة يف تُويف اللغة، أئمة من ويُعدُّ ُرومي أبوه النَّحوي. جني بن عثمان 122

املهلَّبي. د محمَّ أبا الوزير يُالِزُم وكان الرَّابع، القرن ُشعراء من الظاهر ب يُلقَّ 123
الغسيل. حبل 124

الدولة. سيف ومدح املهلبي الوزير وصاحب القضاء توىلَّ الرَّابع، القرن يف البرصة فضالء من 125
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��ِف ُم��َس��جَّ َل��يْ��ٍل ثَ��ْوِب ِف��ي ِب��ُظ��ْل��َم��ِت��ِه ��َح��ى ال��ضُّ َوانْ��ثَ��نَ��ى َزاِخ��ًرا بَ��ْح��ًرا اْل��بَ��رُّ َغ��َدا
ُم��ْرَه��ِف تَ��ْج��ِري��َد اْل��َم��ْغ��لُ��وُب َح��اَوَل َك��َم��ا َم��ْخ��َرًج��ا اْل��َج��وِّ ِف��ي ��ْم��ُس ال��شَّ ِم��نْ��ُه تُ��َح��اِوُل

هيني] [هنريك أجرومية

َصاِمتًَة َفْوَقنَا اْلَكَواِكُب َصَمَدِت اْلِحَقِب، آَالِف ُمنْذُ
َوأًَىس َشْوٍق نَْظَرَة أُْخِتَها، إَِىل ِمنَْها َواِمَضٍة ُكلُّ تَنُْظُر
∗∗∗

ِبَها يَتَنَاِجنَي الَِّتي اللَُّغَة ِتْلَك أَْجَمَلَها، َوَما أََجْزَلَها َما
اللَُّغاِت ُفَقَهاءِ ِمْن َفِقيٍه ِمْن َهْل

اْلُمنَاَجاِة؟ ِتْلَك َلْحِن إَِىل يَْوًما َفِطَن
∗∗∗

تُنَْىس َال ِفْطنًَة َلَها َفِطنُْت َقْد أَنَا َلِكنَِّني
اْألَْجُروِميَِّة. ِتْلَك أُُصوَل َقَرأُْت َماِويَِّة السَّ َحِبيِبي َلَمَحاِت ِيف

هيني] [هنريك األحمق

إَِلٌه! ذَاَك … َمْحبُوٍب َغرْيَ َوَلْو َمرٍَّة، َل أَوَّ أََحبَّ َمْن
اْألَْحَمُق ُهَو َفذَِلَك … َمْطلُوٍب َغرْيَ اْلُحبَّ َعاَوَد َوَمْن
∗∗∗

اْألَْحَمُق! َلذَِلَك أَنَا إِنَِّني
ِبَمْحبُوٍب أَنَا َوَما الثَّاِنَي، ُحبَِّي أُِحبُّ ِألَنَِّني

َساِخَرًة ِحِك ِبالضَّ تَِضجُّ َماءِ السَّ َوَكَواِكَب َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َوَهاُؤُم
َوأَُموُت. َمَعَها، أَْضَحُك َوأَنَا
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البرصي]126 لنكك [ابن ٩
١٠

بَ��َق��ْر! تَ��َرى َم��ْن أَْع��َش��اِر ِت��ْس��َع��ُة ��َوْر ال��صُّ َوَال ال��لِّ��َح��ى تَ��ْخ��َدَع��نْ��َك َال
ثَ��َم��ْر َل��ُه َوَم��ا ُرَواءٌ َل��ُه َم��ثَ��ٌل ِم��نْ��ُه��ْم ��ْرِو ال��سَّ َش��َج��ِر ِف��ي

اليمني]127 إسحاق بن [الحسن املقصور اللحن

أَْل��َح��ُن َخ��َط��أٍ ِم��ْن أَنَ��ا َوَال ِش��ي��َم��ِت��ي ِم��ْن ال��لَّ��ْح��ُن َم��ا َل��َع��ْم��ُرَك
يُ��ْح��ِس��ُن بَ��َم��ا ُك��الٍّ َف��َخ��اَط��بْ��ُت َم اْألَنَ��ا َع��َرْف��ُت َق��ْد َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي

حجاج]128 بن أحمد بن الحسني هللا عبد [أبو الكالب يحسد

الجداء: تُطعم بختيار الدولة عز كالب رأى وقد قال

ال��طَّ��ِري��ِق َظ��ْه��ِر َع��َل��ى َوَراِب��َض��ًة ُوُق��وًف��ا َم��ْوَالنَ��ا ِك��َالَب َرأَيْ��ُت
َس��لُ��وِق��ي ُخ��ْرُك��وٌش ال��ل��ِه َوَح��قِّ أَنِّ��ي َف��َل��يْ��َت ِب��اْل��ِج��َداءِ. تُ��َغ��ذَّى
َرِف��ي��ِق��ي َم��ْع يَ��ْوٍم ُك��لَّ ِآلُك��َل ِب��َك��ْل��ٍب َراَف��ْق��ِن��ي َم��ْوَالي َف��يَ��ا
��ِق��ي��ِق ال��شَّ ذَاَك َع��َل��ى يُ��ْع��ِدي َف��َم��ْن ِج��ْس��ِم��ي َش��ِق��ي��ُق َوُه��َو ال��لَّ��ْح��ُم َج��َف��اِن��ي
اْل��َج��اثَ��ِل��ي��ِق َع��مِّ ابْ��َن ��َم��ِن��ي تَ��َوهَّ ال��نَّ��َص��اَرى َص��ْوِم ِف��ي ال��لَّ��ْح��َم َك��أَنَّ

ويهجوه. الرابع القرن يف املتنبي يُعارص كان الشعر مستخف شاعر 126

أخرياته. يف وتُويف السادس القرن يف عاش اليمن وجوه من أديب نحوي 127
له يقع فال الُفكاهِة سبيل عىل السخف د يتعمَّ كان الرابع، القرن يف بغداد شعراء من هازٌل شاعر 128

النُّدرة. يف إال الحسن الجيد
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[الباخرزي]129 التسيار عصا

اْل��ِب��َل��ى ُع��نْ��َواُن ��يْ��ِب ِب��ال��شَّ ِل��ْل��ُم��بْ��تَ��َل��ى اْل��َع��َص��ا َح��ْم��ُل
ِل��يَ��نْ��ِزَال َع��َص��اُه أَْل��َق��ى أَنَّ��ُه اْل��ُم��َس��اِف��ُر ُوِص��َف
يَ��ْرَح��َال أَْن اْل��َع��َص��ا َح��َم��َل َم��ْن َس��ِب��ي��ُل اْل��ِق��يَ��اِس وََع��َل��ى

[الباخرزي] غريرشعية زكاة

اْل��بُ��رِّ ِم��َن َص��اٌع ال��ل��ِه َرُس��وُل ،يَ��ُق��وُل ِف��ْط��ِرِه��ْم ِع��ي��ِد ِف��ي ال��نَّ��اِس ُرءُوِس َزَك��اُة
رِّ ال��دُّ ِم��َن َص��اٌع َف��ُه��َو َع��َل��يْ��نَ��ا، ِب��ِف��ي��ِك َف��تَ��َص��دَِّق��ي ِق��ي��َم��ًة أَْغ��َل��ى َوَرأُْس��ِك

[األصفهاني] هللا يحمد

ِه��ْج��َراِن َوُط��وِل نَ��أٍْي بَ��ْع��ِد ِم��ْن نَ��ْدَم��اِن��ي اْل��َح��ِب��ي��ُب َوبَ��اَت ِب��تُّ
َغ��نَّ��اِن��ي ثُ��مَّ َف��اُه أَْل��ثَ��َم��ِن��ي َل��نَ��ا اْل��ُك��ئُ��وُس َداَرِت َوُك��لَّ��َم��ا
ِع��ْص��يَ��اِن بَ��ْع��َد ال��دَّْه��ُر أََط��اَع��ِن��ي َل��ُه، َش��ِري��َك َال ِل��ل��ِه اْل��َح��ْم��ُد

القهستاني] الحسن بن [عيل غنى

ِب��ِه َال ��ْيءِ، ال��شَّ َع��ِن إِالَّ اْل��ِغ��نَ��ى َوَل��يْ��َس ُك��لِّ��ِه��ْم اْل��َخ��ْل��ِق َع��ِن ُدنْ��يَ��ا، ِب��َال َغ��ِن��ي��نَ��ا،

.٤٦٧ سنة باخرز ببلده أنس مجلس يف ُقتل نيسابور، نواحي من فقيٌه أَديٌب 129
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امُلرتىض] الحسني بن [عيل كاليقظة الحلم

َرُس��وُل ��بَ��اُح َوال��صَّ إِالَّ يَ��أِْت َل��ْم ال��دَُّج��ى ِب��َف��اِح��َم��ِة َزاِئ��َرنَ��ا َل��يْ��َت يَ��ا
يَ��ُزوُل اْل��ُع��ُق��وَل َس��رَّ َم��ا َف��َج��ِم��ي��ُع َزَوالُ��ُه — ��ُروُر ال��سُّ َوِب��ِه — َع��ابَ��ُه َم��ا

امُلرتىض]130 الحسني بن [عيل طيف

أََراَه��ا َوَل��ْس��ُت َع��يْ��ِن��ي اْل��َك��َرى أََراَه��ا َخ��ِري��َدٌة131 اْل��َم��نَ��اِم ِف��ي ِوَس��اِدي َوَزاَرْت
َف��اَه��ا أَُق��بِّ��َل أَْن ُج��نْ��ًح��ا َوتُ��بْ��ذَُل ِب��نَ��اِظ��ِري أََراَه��ا أَْن ُص��بْ��ًح��ا تُ��َم��اِن��ُع
ُس��َراَه��ا َك��يْ��َف اْل��ُع��ذَّاُل َع��َرَف َوَال َض��َالَل��ًة َوْه��نً��ا132 تَ��ْخ��َش َل��ْم َس��َرْت ��ا َوَل��مَّ
َه��َداَه��ا؟ اْل��َم��َزاِر بُ��ْع��ِد َع��َل��ى ذَا َوَم��ْن ِب��َه��ا أَتَ��ى وَْع��ٍد َغ��يْ��ِر ِم��ْن الَّ��ِذي َف��َم��اذَا
َع��َس��اَه��ا! َف��ُق��ْل��ُت: َريْ��ٍب؛ ِب��َال تَ��ُزوُر بَ��اِط��ٍل َزْوَرِة بَ��ْع��َد َع��َس��اَه��ا َوَق��الُ��وا:

[هولدرين]133 العقل أو القلب

ُم��ْج��تَ��ِم��َع��يْ��ِن َل��َديْ��َك َوَع��ْق��ٌل َق��ْل��ٌب َك��اَن إِْن
ِب��اْل��َق��َدَح��يْ��ِن َخ��ِس��ْرَت َوإِالَّ ِب��َق��َدٍح اْل��َع��ْب

.(٣٥٥–٤٣٦) عرصه أفذاذ من فقيًها لغويٍّا حافًظا شاعًرا كان العلويني، نقيب 130
حييَّة. حسناء 131

منه. ساعٍة بعد أو منتصفه نحو الليل من الوهن 132
من نفسيٍَّة َصدَمٍة أثر عىل حياته أواخر يف وُجنَّ الخاص بالتعليم اشتغل أملانيٌّ شاعٌر Holderlin 133

.(١٧٧٠–١٨٤٣) مجد غري هوى
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العميد]134 [ابن قوالن

َواْل��َغ��اِل��ي ��ِر اْل��ُم��َق��صِّ بَ��يْ��َن َل��ُه��ْم: َف��ُق��ْل��ُت تُ��ِح��بُّ��َه��ا؟ َك��يْ��َف اْل��َواُش��وَن: ِل��َي يَ��ُق��وُل
ِم��ثَ��اِل��ي َق��طُّ يَ��ْه��َوُه َل��ْم َه��ًوى َوُق��ْل��ُت: ْق��تُ��ُه��ْم َل��َص��دَّ ِم��نْ��ُه��ُم َح��ذَاِري َوَل��ْوَال

الرفاء]135 [الرسي بارٌع طبيٌب

ال��رَّْس��ِم َداِرَس ِف��ي��ِه��ْم َزاَل َم��ا َم��ْع��َش��ٍر ِف��ي ال��طِّ��بِّ نَ��ْه��َج أَْوَض��َح
َوال��لَّ��ْح��ِم ِم ال��دَّ بَ��يْ��َن يَ��ُج��وُل تَ��ْدِب��ي��ِرِه لُ��ْط��ِف ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه
َواْل��ِج��ْس��ِم ال��رُّوِح بَ��يْ��َن أَْص��َل��َح ِج��ْس��ِم��َه��ا َع��َل��ى ُروٌح َغ��ِض��بَ��ْت إِْن

الحمداني]136 فراس [أَبو فراس أبي مفردات

أَِم��ي��َرا أَْو أَِس��ي��ًرا إِالَّ يَ��ِب��ْت َل��ْم ِم��ثْ��ِل��ي َك��اَن َم��ْن

∗∗∗
َوأَْوَج��َع��ا أَْدَه��ى اْألَْح��بَ��اِب ِم��َن َل��ِق��ي��ُت ِش��ي��َم��ٌة أََع��اِديَّ ِم��ْن أَْوَج��َع��تْ��ِن��ي إِذَا

∗∗∗
��ُروُر ال��سُّ ِب��ِه تَ��مَّ َم��ا اْل��ُع��ْم��ُر ال��دُُّه��وُر ِب��ِه َط��اَل��ْت َم��ا اْل��ُع��ْم��ُر َم��ا

∗∗∗
اْل��ُح��كَّ��اِم ُق��ْدَرُة َع��نْ��ُه َع��َج��َزْت َم��ا إِذَا ِل��ْل��ُخ��ُص��وِم اْل��َح��قَّ أَبْ��ِذُل

٣٦٦ه. سنة تُويف بويه بني ُوزراءِ من والفلك الفلسفة عىل ُمطَِّلٌع بليغ منشئ 134

.٣٦٦ سنة ببغداد وتُويف باملوصل ُولد الرابع، القرن أدباء أشهر من أحمد بن الرسي 135
الرُّوم حرب يف مرَّتني أُِرسَ حلب، صاحب الدولة سيف عمِّ ابن الحمداني، العالء أبي بن الحارث 136

.٣٥٧ سنة تُويف سنوات، أربع أسريًا بالقسطنطينية وقىض
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∗∗∗
ال��نَّ��اُر تُ��ْس��ِخ��نُ��ُه َف��َم��ا اْل��َق��ْل��ُب بَ��َرَد َم��ا إِذَا

∗∗∗
بَ��َص��اِئ��ُر ِل��ْل��ُم��بْ��ِص��ِري��َن تَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا أَْه��َل��َه��ا تَ��نْ��َف��ُع اْألَبْ��َص��اُر َم��ا َل��َع��ْم��ُرَك

∗∗∗
ذُنُ��وُب اْل��َج��ِم��ي��ِل ِل��ْل��َوْج��ِه أَيْ��َن َوِم��ْن ذُنُ��وبَ��ُه اْل��َواِش��يَ��اِن َع��َل��يَّ يَ��ُع��دُّ

∗∗∗
إِْح��َس��اِن��ِه َع��ْن َوَغ��ِن��ي��ُت َع��ْش��َرٍة ِف��ي إِنْ��َص��اِف��ِه َع��ْن أُْغ��َن َل��ْم َص��اِح��ٍب َك��ْم

∗∗∗
تُ��َح��اِرُب َم��ْن َع��اَديْ��تَ��ُه َم��ْن َوأَْه��َوُن ِث��َق��اتُ��َه��ا ال��رَِّج��اِل أَْع��َداءِ َوأَْع��َظ��ُم

∗∗∗
اْل��ُم��َج��اِم��ُل يَ��ِق��لَّ أَْن َق��ِري��بً��ا َوأَْخ��َش��ى ُم��ْج��ِم��ًال ال��نَّ��اِس ِم��َن تَ��ْل��َق��ى َم��ْن َق��لَّ َل��َق��ْد

الحمداني]137 الدَّولة [سيف لوصل هجر

إِْش��َف��اِق ِم��ْن َق��طُّ أَْخ��ُل َوَل��ْم ـ��ُت ـْ َف��أَْش��َف��ق�� ِف��ي��َك اْل��ُع��يُ��وُن َراَق��بَ��تْ��ِن��ي
بَ��اٍق اْل��ُودِّ ِم��َن بَ��يْ��نَ��نَ��ا َوالَّ��ِذي بَ��ِع��ي��ًدا أََراَك أَْن َف��تَ��َم��نَّ��يْ��ُت
ِف��َراِق َخ��ْوَف يَ��ُك��وُن َوِف��َراٍق َه��ْج��ٍر َخ��ْوِف ِم��ْن يَ��ُك��وُن َه��ْج��ٍر ُربَّ

للشعراء أبوابه وفتح وأهله األدب وأحب الروم وحارب وحلبًا دمشق ملك حمدان، بن هللا عبد بن عيل 137

.(٣٠٣–٣٥٦) قليٌل شعٌر وله املتنبي، الطيب أبو وأولهم زمانه، يف كبارهم به فالذ والفضالء،
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القوطيَّة]138 [ابن تكلم!

ابْ��ِت��َس��اُم َوَال إَِل��يَّ َل��ْف��ٌظ َف��َال ُص��ُدوًدا أَبْ��َدى َوَق��ْد َل��ُه أَُق��وُل
��َالُم! ال��سَّ َم��َح��اِس��نَ��َك يَ��ْم��ُح��و َوَال اْل��َك��َالُم يُ��وِج��ُع��َك َل��يْ��َس تَ��َك��لَّ��ْم،

جعفر] بن معاوية بن هللا [عبد السجناء حال

ِب��اْألَْح��يَ��ا نَ��ْح��ُن َوَال ِب��اْل��َم��ْوتَ��ى نَ��ْح��ُن َف��َال اْه��ِل��َه��ا ِم��َن َونَ��ْح��ُن نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن َخ��َرْج��نَ��ا
نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن َه��ذَا َج��اءَ َوُق��ْل��نَ��ا َع��ِج��بْ��نَ��ا ِل��َح��اَج��ٍة يَ��ْوًم��ا ��اُن ��جَّ ال��سَّ َج��اءَنَ��ا إِذَا
ال��رُّْؤيَ��ا َع��ِن اْل��َح��ِدي��ُث أَْص��بَ��ْح��نَ��ا نَ��ْح��ُن إِذَا َح��ِدي��ِث��نَ��ا َف��ُج��لُّ ِب��ال��رُّْؤيَ��ا َونَ��ْف��َرُح
َس��ْع��يَ��ا َوأَتَ��ْت تَ��نْ��تَ��ِظ��ْر، َل��ْم َق��بُ��َح��ْت َوإِْن َم��ِج��ي��ئُ��َه��ا بَ��ِط��ي��ئً��ا َك��انَ��ْت َح��ُس��نَ��ْت َف��ِإْن

الشمقمق]139 [أبو واسع بيت

ِح��َج��اِب��ي أََح��ٍد َع��َل��ى يَ��ْع��ُس��ْر َف��َل��ْم َواْل��ِق��بَ��اِب اْل��َم��نَ��اِزِل ِم��َن بَ��َرْزُت
��َح��اِب ال��سَّ ِق��َط��ُع أَْو ال��ل��ِه َس��َم��اءُ بَ��يْ��ِت��ي َوَس��ْق��ُف اْل��َف��َض��اءُ، َف��َم��نْ��ِزلِ��َي
بَ��اِب َغ��يْ��ِر ِم��ْن ُم��َس��لِّ��ًم��ا َع��َل��يَّ بَ��يْ��ِت��ي َدَخ��ْل��َت أََرْدَت إِذَا َف��انْ��َت
ال��تُّ��َراِب إَِل��ى ��َح��اِب ال��سَّ ِم��َن يَ��ُك��وُن بَ��اٍب ِم��ْص��َراَع أَِج��ْد َل��ْم َألَنِّ��ي

النحو يف ُكتٌُب وله باللغة، الغرب أهل أعلم ومن أشبيلية من األندليس، العزيز عبد بن عمر بن د محمَّ 138

.٣٦٧ سنة تُويفِّ عليها، يُعتَمُد والرصف
األموية. الدولة أواخر يف َ نََشأ شاعٌر محمد بن مروان موىل مروان محمد أبو هو 139
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[البستي]140 البستي مثاني

والدنيا الدين ضمان

إِْق��بَ��اًال ُدنْ��يَ��اُه، ِف��ي ثُ��مَّ ِدي��ِن��ِه، ِف��ي ِب��ِه يَ��ْس��تَ��ِف��ي��ُد َرِض��يٍّ��ا َع��يْ��ًش��ا َش��اءَ َم��ْن
َم��اَال ُدونَ��ُه َم��ْن إَِل��ى َوْل��يَ��نْ��ُظ��َرنَّ أََدبً��ا َف��ْوَق��ُه َم��ْن إَِل��ى َف��ْل��يَ��نْ��ُظ��َرنَّ

الصالح األخ

اْل��َح��َس��ْب َزِك��يَّ ال��نِّ��َج��اِر َش��ِري��َف َف��ْل��يَ��ُك��ْن اْم��َرءًا اْص��َط��َف��يْ��َت َم��ا إِذَا
ِل��ْل��َح��َط��ْب َوَال ِل��ل��ثِّ��َم��اِر َال ِت، ال��نَّ��بَ��ا َك��نَ��ذِْل ال��رَِّج��اِل َف��نَ��ذُْل

صغر وإن العدو

َض��ِئ��ي��َال اْل��َع��ُدوُّ َك��اَن َوإِْن أَبَ��ًدا ِب��َع��ُدوِِّه اْل��َف��تَ��ى ��نَّ يَ��ْس��تَ��ِخ��فَّ َال
اْل��ِف��ي��َال اْل��بَ��ُع��وُض َج��َرَح َوَل��ُربَّ��َم��ا َق��ِل��ي��لُ��ُه اْل��ُع��يُ��وَن يُ��ْؤِذي اْل��َق��ذَى إِنَّ

املشيب وصل

ُم��وَل��ُع ِب��َوْص��ِل��ِك أَنِّ��ي ��ِن��ي َوتَ��يَ��قَّ ��ِل��ي تَ��تَ��َرحَّ َوَال ُدوِم��ي َش��يْ��بَ��ِت��ي يَ��ا
أَْج��َزُع اْرتِ��َح��اِل��ِك َح��ذَِر ِم��ْن َف��اْآلَن َم��رًَّة ُح��لُ��ولِ��ِك ِم��ْن أَْج��َزُع ُك��نْ��ُت َق��ْد

النونية صاحب وهو الجناس إىل ويميُل الحكمة، يف ينظم شاعر البستي د ُمحمَّ بن عيل الفتح أبو 140
منها: التي املشهورة

إن��س��ان ب��ال��ج��س��م ال ب��ال��ن��ف��س ف��أن��ت ف��ض��ائ��ل��ه��ا واس��ت��ك��م��ل ال��نَّ��ف��س ع��ل��ى أق��ب��ل

٤٠٠ه. سنة تُويف

92



وشياطني عرائس

الصالح العمر

أَْم��ِري ِم��ْن َوأُْظ��ِه��ُر أُْخ��ِف��ي ِب��َم��ا َع��ِل��ي��ٌم َف��ِإنَّ��ِن��ي َواْخ��ِت��يَ��اِري َوأَْم��ِري َدُع��ونِ��ي
ُع��ْم��ِري ِم��ْن ذَاَك َف��َم��ا ِع��ْل��ًم��ا، أَْس��تَ��ِف��ْد َوَل��ْم يَ��ًدا أَْص��َط��ِن��ْع َوَل��ْم يَ��ْوٌم ِب��ي َم��رَّ إِذَا

الكاتب]141 بكر [أَبو العمر قسمة

َوال��لَّ��ِع��ِب اْل��ِج��دِّ بَ��يْ��َن اْل��َح��اِل، ��َم ُم��َق��سَّ ِب��ِه يَ��ِع��ي��ُش ُع��ْم��ٌر اْل��َف��تَ��ى ُع��ْم��ِر َوَخ��يْ��ُر
َوال��طَّ��َرِب ال��لَّ��ذَّاِت ِم��َن َه��ذَا َوَح��ظُّ أََدٍب َوِم��ْن ِع��ْل��ٍم ِم��ْن ذَِل��َك َف��َح��ظُّ

بدوس]142 لوفيل [توماس املوت يستدعيها حسناءٌ
َفاِتنٍَة ِبَحْسنَاءَ َهاَم َشبٌَح ُهَو

اللَّيِْل أَْحَشاءِ ِمْن النُُّجوِم َهَواءُ ى َرسَ ُكلََّما ُ يَْفتَأ
ُروَحَها يُنَاِغي ِوَساَدِتَها، َعَىل َقاِئًما

اْإلِنَْساِنيِّ اْلُحبِّ َوُعذُوبَِة اْألَْعَىل، اْألُُفِق ِبَرَخاَمِة
اْلَمْسُموَمِة! اْألَنَْغاِم ِتْلَك ِيف — ُعذُوبٍَة أَيَّ — ُعذُوبٍَة ِمْن َلَها َويَا

اْلَمنُْخوبَِة اْلَجَماِجِم ِيف ُش تَُعشِّ الَِّتي َغاُر الصِّ اْلَحيَّاُت ِهَي
َشِجيٍَّة: ُغَوايٍَة ِيف يَِّة اْلِفضِّ ُحلُوِقَها ِمْن تَْهِمُس

ُموتِي! آٍه. ُموتِي. … تََعاَيلْ تََعاَيلْ.
∗∗∗

اْلَقِريِر اْلُمْطَمِنئِّ َقْربَِي ِيف َّ إَِيل َوتََعاَيلْ اللَّْحِم ِثيَاَب َعنِْك اْخَلِعي اْلَفِتيَُّة! الرُّوُح أَيَّتَُها

اللذات، يف ماله أنفق الرابع، القرن يف ورسواتها بُخارى ُشعراءِ من الكاتب، بكر أبي بن أحمد أبو 141
ُمنتحًرا. وماَت

األشباح غزليات قصائده يف تشيُع إنجليزيٌّ شاعٌر (١٨٠٣–١٨٤٩) Thomas Lovell Beddoes 142

وقد حياته، طول تُداعبه املوت فكرة كانت كأنما املوت» نكات «سجل اُه سمَّ كتاٌب وله الهائمة، واألرواح
ُمنتحًرا. مات

93



وشياطني عرائس

ِبنَا ُح تََرتَجَّ اْألَْرِض َوُكَرُة ُمِريٌح، َلَمْكنُوٌن ثَمَّ ِمَهاَدنَا إِنَّ
ِيفُّ الدَّ ِفيُح الصَّ َفْوِقنَا َوِمْن الثُّلُوِج، ِغَطاءِ تَْحَت َحاِئَمًة انَْطَلَقْت ُكلََّما

اْلَمْسُموَمُة اْألَنَْغاُم ِتْلَك — بٍَة َخالَّ َجدُّ — بٌَة َخالَّ …
اْلُحلُوِق يَّاُت ِفضِّ َغاُر الصِّ اْلَحيَّاُت ِهَي

َوتُِعيُد: َوتُنِْشُد اْلَمنُْخوبَِة، اْلَجَماِجِم إَِىل تَأِْوي
ُموتِي! آٍه ُموتِي. … تََعاِيل تََعاِيل.

عرش؟] التاسع القرن أواخر من مجهوٌل [إنجليزيٌّ املايضحلم

الرُّْؤيََة تَْصُدُقَك َال اْألَْحَالُم
اْألَْحَالِم ِمَن ُحْلٌم َمَضْت الَِّتي َواْلُمتَْعُة

َقِليٌل َعَزاءٌ ِعنِْدي» «َكاَن َقاَل: َمْن َوَقْوُل
َقطُّ يَنَْعْم َلْم َكالَِّذي نَِعَم، َقْد َكاَن الَِّذي إِنَّ …

َسَواءٌ وءِ السُّ ِمَن ِكَالُهَما
يُِريُح َوَال يُتِْعُب تَاءِ، الشِّ َصبَّاَرِة ِيف ُهنَيَْهًة النَّاِر ِدْفءَ إِنَّ

اْلَواِصُب اْلَعذَاُب ِهَي اْلَقِصريَُة، اْلُمتَْعُة َوَكذَِلَك
تَُعوَد. َحتَّى

[يسنني]143 الرشيد
َمْوِطِني َسِئْمُت

اْلفِيِح ُهوِب السُّ إَِىل َحِننٌي اْلَقْلِب َوِيف
اْلَعَراءِ ِيف َواْخِبْط ِغريَ، الصَّ اْلُكوَخ اْهُجِر

يٌد َوَرشِ ِلصٌّ

نفوذه بمحاربة يُؤمرون الشيوعيني اُد نُقَّ كان الشيوعية، ُروسيا ُشعراءِ من Seryei Yesienin 143

ُمنتحًرا. مات وقد الصناعة، ة ضجَّ ويكره الرِّيِف إىل يحنُّ ألنه األدبي؛
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∗∗∗
الطَِّريِق أَْعَطاِف ِيف النََّهاَر أَِهيُم
َوِضيٍع ُرْكٍن إَِىل َقَدَماَي َوتَْحِملُِني
اْلُمْديََة ِيلَ يَُسنُّ ،َّ إَِيل َحِبيٌب َوَصِديٌق

اْلِحذَاءِ َوَراءَ
∗∗∗

ْفَراءِ الصَّ الطَِّريِق ِحَفاَيف َعَىل
ِباْسِمَها أَتََرنَُّم الَِّتي َوتِْلَك ِفيَها، ْمُس الشَّ تَْضَحُك ُمُروٌج

بَاِبَها َعَىل َطِريًدا َستَْزُجُرنِي
∗∗∗

وُر ُ الرسُّ ِمنُْه يَْحُزنُِني َفَال ِحنٍي، بَْعَد أَِبي بَيِْت إَِىل َوأَُعوُد
َمَساءٍ ذَاَت النُّوُر يَِغيُب ثُمَّ

ِلَطيَّتِي َوأَْمِيض ِوْزِري َفأَْحِمُل
∗∗∗

اْلَمْضُفوِر اْلَحاِئِط ِعنَْد اْألَْشَهُب ْفَصاُف َوالصِّ
اْلَحنَاِن ِمَن َمِزيٌد إِْطَراِقِه َوِيف يَْطُرُق،
َمْغُسوٍل َغرْيَ يَْحِملُونَِني اْلَقْربِ َوإَِىل

اْلِكَالِب َعاِويَاِت َغرْيَ َمثَْواَي إَِىل يَُشيُِّعِني َمْن َوَال
∗∗∗

اْلَماءِ َصَفَحاِت بنَْيَ ِبَمَجاِذيِفِه َويَُغوُص َويَُحوُم، يَُحوُم اْلَقَمُر يََزاَل َوَلْن
َوبَُكاءٍ َرْقٍص بنَْيَ َعْهِدَها َعَىل ُروْسيَا تََزاَل َوَلْن

اْلَمَجاِديِل. اْألَْعَواِد َعَىل
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القطان]144 البن وتروى عبادة بن بكر [أَبو مًعا تغريا

َرِك َص��وَّ ��ِم��ي��َر ال��ضَّ َوَج��ْدُت إِالَّ أََرِك َل��ْم َع��َل��يَّ يَ��ْوٌم َم��رَّ َم��ا
��َرِك ال��شَّ ِف��ي اْل��َق��َط��اِة َم��ِب��ي��ُت إِالَّ َم��ِع��ي َل��ْس��ِت َوأَنْ��ِت َم��ِب��ي��ِت��ي َوَم��ا
َغ��يَّ��َرِك ال��رَِّق��ي��ِب َخ��ْوُف َوأَنْ��ِت، َغ��يَّ��َرنِ��ي َف��اْل��بُ��َع��اُد أَنَ��ا ��ا أَمَّ

برد]145 حفصبن [أَبو يتالقيان ال كوكبان

ُر يُ��َق��دَّ َل��نَ��ا بُ��ْع��ٍد ِم��ْن أَْع��َج��ُب َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي ِم��نَّ��ا اْل��َه��َوى َص��حَّ
أَْظ��َه��ُر َوأَنَ��ا تَ��ْخ��َف��ى َف��أَنْ��َت َداِئ��ٍر ُف��لُ��ٍك ِف��ي َك��أَنَّ��نَ��ا

برد] حفصبن أندليس[أَبو منظر

ال��رِّيَ��اِح أَيْ��ِدي َش��ْم��َل��ُه تُ��َؤلِّ��ُف ُم��ْس��تَ��ِه��لٌّ ال��رََّص��اَف��ِة َج��ْوَف َس��َق��ى
َواْرتِ��يَ��اِح��ي ابْ��تَ��َه��اِج��ي ِف��يَّ َم��َش��ى إِالَّ إِل��يْ��ِه َم��َش��يْ��ُت َم��ا َم��ِح��لٌّ
ِف��َص��اِح أَْوتَ��اٍر َف��ْوَق أََغ��اٍن ِف��ي��ِه اْألَْط��يَ��اِر تَ��َرنُّ��َم َك��أَنَّ
َراِح ُس��َالَف َش��ِربْ��َن َق��ْد َع��ذَاَرى ِف��ي��ِه اْألَْش��َج��اِر تَ��ثَ��نِّ��َي َك��أَنَّ
ِم��َالِح أَْع��َط��اٍف َف��ْوَق تَ��َع��طَّ��ُف َوْش��ٍي أَبْ��َراُد ِريَ��اَض��ُه َك��أَنَّ

مسعود] بن هللامحمد عبد [أَبو القلب قلب املعدة

َوال��تَّ��َالِق��ي اْل��َه��َوى ِم��َن َوَدُع��ونَ��ا ��اِق اْل��ُع��شَّ َس��ِج��يَّ��َة َج��نِّ��بُ��ونَ��ا
اْل��ِف��َراِق َغ��َداَة تَ��أَْس��ُف��وا َوَال ـ��ِم، ـْ ال��رَّس�� َع��َل��ى اْل��بُ��َك��اءِ ِم��َن َوأَِق��لُّ��وا

حسان. وغزليَّات حات ُموشَّ وله بقرطبة، العامرية الدَّولة شعراء من 144

.٤١٨ سنة برسقسطة تُويفِّ شاعر، كاتب 145
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َواْألَْح��َداِق ِب��اْل��ُخ��ُدوِد َوَال ـ��ِل، ـْ اْل��َع��ق�� ذُو يَ��ْف��َرُح اْل��َح��ِب��ي��ِب ِب��َوْص��ِل َم��ا
ِع��تَ��اِق ��نَ��اٍت ُم��َس��مَّ َدَج��اٍج ِم��ْن بَ��َق��ايَ��ا ِم��ْن ثُ��ْرَدٌة اْل��ُم��ْل��ُك إِنَّ��َم��ا
اْل��َم��آِق��ي َدْم��ِع انْ��ِس��َك��اُب َوَع��َالَم َص��بٌّ أَنْ��َت ِب��َم��ْن ِل��ي ِق��ي��َل َوإِذَا
ال��رَِّق��اِق بَ��يْ��َن ��َواءِ ال��شِّ َوِرَخ��ِص ِت ��ِل��يَّ��ا َواْل��ُج��مِّ ��ْك��بَ��اِج ِب��ال��سِّ ُق��ْل��ُت:
اْل��ِع��نَ��اِق146 ِع��نْ��َد اْل��َح��ِب��ي��ِب ُرَض��اِب ِم��ْن ِع��ن��ِدي أَْع��ذَُب ��ِم��ي��ِذ ال��سَّ َوَج��ِش��ي��ُش

الشهيد] بن [عمر الطبيعة مكتب

َس��بْ��َس��ِب ِف��ي اْل��َوْدِق، َه��ِزي��ُم ُم��ْزٌن، ��ُه َم��جَّ َع��اِزٍب َم��اءٍ ُربَّ يَ��ا
َواْألَذُْؤِب اْألُس��ِد َف��ِل��ْل��ِع��َط��اِش: َم��ْوِرًدا َم��َض��ى َق��ْد ِف��ي��َم��ا َك��اَن إِْن
اْل��َم��ْك��تَ��ِب ِف��ي ��بْ��يَ��ِة ال��صِّ َك��َل��َغ��ِط ِب��أَْرَج��اِئ��ِه ال��طَّ��يْ��ِر َوَل��َغ��ُط

عتبة]147 بن هللا عبد بن هللا [عبيد لو

تَ��أَُك��لُ��ْه ِح��ي��َن َرْح��َم��ًة ِم��نْ��َه��ا َل��َه��يَّ��َج بَ��ِه��ي��َم��ٌة َدْم��ِع��ي نَ��بْ��ِت ِم��ْن أََك��َل��ْت َف��َل��ْو
َس��َالِس��لُ��ْه ��ْت َوَرقَّ ِل��ي َل��َالنَ��ْت إَِل��يْ��ِه ِب��َل��وَْع��ِت��ي َف��بُ��ْح��ُت ُغ��لٍّ ِف��ي ُك��نْ��ُت َوَل��ْو
أُبَ��اِدلُ��ْه؟ ِب��َق��ْل��ِب��ي َق��ْل��ٌب أََال َوُق��ْل��ُت: َع��ْوَل��ًة أَْظ��َه��ْرُت اْل��َق��ْل��ُب َع��َص��اِن��ي ��ا َوَل��مَّ

صمادح بن باملعتصم ُمتَِّصًال والتوابل. والخلِّ اللحم من مرق والسكباج األبيض الدقيق السميذ 146
املرية. صاحب

التابعني. أعالم ومن املدينة فقهاء كبار من 147
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اليماني]148 نوفل بن [يحيى الصيد حبالة

ُم��نْ��َك��ُر َوِف��ْع��ٌل تُ��َزيِّ��نُ��ُه َق��ْوٌل َش��أِْن��ُك��ْم ِم��ْن َرابَ��ِن��ي إِنِّ��ي أَِب��َالُل
يَ��ْظ��َه��ُر َوْج��ِه��َك ِب��ُح��رِّ ��ُج��وُد ال��سُّ َج��َع��َل ِخ��يَ��انَ��ًة أََرْدَت إِذَا أََراَك ِل��ي َم��ا
أَْغ��بَ��ُر! ِذئْ��ٌب َوأَنْ��َت اْل��ِك��تَ��اَب تَ��تْ��لُ��و َع��ِظ��ي��َم��ٍة ِل��ُك��لِّ َط��ِب��نً��ا ��ًع��ا ُم��تَ��َخ��شِّ

بعضالعرب] عن األَوسط األَخفش [رواه النحاة من شكوى

ابْ��تَ��َدُع��وا الَّ��ِذي َه��ذَا نَ��ْح��ِوِه��ُم تَ��أِْس��ي��ِس َوِم��ْن اْل��ُم��ْس��تَ��ْع��ِرِب��ي��َن ِم��َن َل��ِق��ي��ُت َم��اذَا
َص��نَ��ُع��وا َوَم��ا َق��اُس��وا َم��ا يُ��َخ��اِل��ُف َم��ْع��نً��ى َل��ُه يَ��ُك��وُن ِف��ي��َم��ا َق��اِف��يَ��ًة ُق��ْل��ُت إِْن
يَ��ْرتَ��ِف��ُع َل��يْ��َس َوَه��ذَا نَ��ْص��ٌب، َوذَاَك ُم��نْ��َخ��ِف��ٌض اْل��َح��ْرُف َوَه��ذَا َل��َح��نْ��َت، َق��الُ��وا:
َواْل��َوَج��ُع ��ْرُب ال��ضَّ َف��َط��اَل َزيْ��ٍد َوبَ��يْ��َن َص��اِح��ِب��ِه��ْم ال��ل��ِه َع��بْ��ِد بَ��يْ��َن َوَح��رَُّش��وا
اْل��ِب��يَ��ُع ِب��َه��ا تُ��بْ��نَ��ى َوَال اْل��َم��ُج��وِس، نَ��اُر ِب��َه��ا تَ��ُش��بُّ َال ِب��أَْرٍض نَ��َش��أُْت إِنِّ��ي
َف��َدُع��وا تَ��ْع��ِرُف��وا َل��ْم َوَم��ا تَ��ْع��ِرُف��وَن، َم��ا َف��ُخ��ذُوا َل��ُك��ْم ِب��َم��ْع��ُروٍف َق��ْوٍل ُك��لُّ َم��ا
ُط��ِب��ُع��وا إِْع��َراِب��ِه��ْم َع��َل��ى َوآَخ��ِري��َن ِل��َم��نْ��ِط��ِق��ِه��ْم، اْح��تَ��الُ��وا َق��ِد َق��ْوٍم بَ��يْ��َن َك��ْم

الخارس]149 [سلم اآلراء يف رأي

َواِن َوَال َغ��ْم��ٍر َال ِب��َرأِْي َس��َراِب��ي��َل��ُه ِل��ْل��َح��ْزِم ��َر َش��مَّ
َرأْيَ��اِن يُ��ْم��ِض��ي��ِه َال َواْل��َح��ْزُم َرأْي��ِه َع��َل��ى ��وَرى ال��شُّ يُ��ْدِخ��ِل َل��ْم

ملَّا حمري من أنَّه َعى ادَّ ثُمَّ ثقيٍف إىل ينتمي كان الهجاء، كثري وكان األموية الدولة صدر يف نشأ 148

العراق. والية يكره من بعض ووىل اُج الحجَّ تخطَّاُه
واشرتى ُمصحًفا باع ألنه بالخارس؛ ي ُسمِّ شيئًا، يُبايل ال خليًعا وكان الثَّاني، القرن أواسط يف نشأ 149

طنبوًرا.
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ُعنني]150 [ابن مهدى خروف

َواْل��َع��ذُْل اْل��َه��ْج��ُر ��ُه َش��فَّ َق��ْد َه��ًوى َح��ِل��ي��ُف ِب��أَنَّ��ُه َش��َك��ْك��ُت َم��ا َخ��ُروٌف أَتَ��اِن��ي
ِظ��لُّ َل��ُه َم��ا ُظ��ْل��َم��ٍة، ِف��ي َس��َرى َخ��يَ��اًال ِخ��ْل��تَ��ُه ال��ظَّ��ِه��ي��َرِة َش��ْم��ِس ِف��ي َق��اَم إِذَا
اْألَْك��ُل ِل��ي: َق��اَل ��ُه؟ َش��فَّ َم��ا َوَس��اءَْل��تُ��ُه: َق��تَّ��ٌه؛ َق��اَل تَ��ْش��تَ��ِه��ي؟ َم��ا َف��نَ��اَش��ْدتُ��ُه:
اْل��َف��تْ��ُل أَْوَراَق��َه��ا َح��صَّ َم��ا ُم��َس��لَّ��َم��ًة ال��ثَّ��َرى ��اَج��َة َم��جَّ َخ��ْض��َراءَ َف��أَْح��َض��ْرتُ��َه��ا
: ُم��نْ��َه��لُّ اْل��َع��يْ��ِن ِف��ي َوال��دَّْم��ُع َويُ��نْ��ِش��ُدَه��ا َض��ِع��ي��ف��ٍة ِب��َع��يْ��ٍن يُ��َراِع��ي��َه��ا َف��َظ��لَّ
اْل��َوْص��ُل» يَ��نْ��َف��ُع َال ِح��ي��َن ِب��َوْص��ٍل َوَج��اَدْت َوبَ��يْ��نَ��ه��ا، بَ��يْ��ِن��ي اْل��َم��ْوِت َوِح��يَ��اُض «أَتَ��ْت

الدَُّؤيل]151 األَسود [أَبو قديم! داء

ُم��نْ��َك��ِر أَْم��ٍر ِل��ُك��لِّ َواْل��ُم��نْ��ِك��ُروَن ِب��ِف��َع��اِل��ِه��ْم اْل��ُم��ْق��تَ��َدى ال��رَِّج��اُل ذََه��َب
ُم��ْع��َوِر َع��ْن ُم��ْع��َوٌر ِل��يَ��ْدَف��َع بَ��ْع��ًض��ا بَ��ْع��ُض��ُه��ْم يُ��َزكِّ��ي َخ��ْل��ٍف ِف��ي َوبَ��ِق��ي��ُت
يَ��ْش��ُع��ِر َل��ْم ِب��ِع��ْرِض��ِه أُِص��ي��َب َوإِذَا َم��اِل��ِه ِف��ي ُم��ِص��ي��بَ��ٍة ِل��ُك��لِّ َف��ِط��ٌن

الورَّاق]152 [محمود يصرب ال الدهر

يُ��ْدِب��َرا أَْو يُ��ْق��ِب��َل أَْن بُ��دَّ َال َح��اَل��ٍة؛ َع��َل��ى يَ��بْ��َق��ى َال ال��دَّْه��ُر
يَ��ْص��ِب��َرا َل��ْن ال��دَّْه��َر َف��ِإنَّ َف��اْص��ِب��ْر، ِب��َم��ْك��ُروِه��ِه ��اَك تَ��َل��قَّ َف��ِإْن

نشأ ظريٌف شاعٌر نرص، بن محمد الدين رشف أو عنني: وابن البادية، نباِت من بريٌّ حبٌّ القتُّ 150
األيوبي. الدين صالح عهد عىل بمرص

٦٥ه. سنة تُويف النَّحو، علم واضع جندل، بن ُسفيان بن عمرو بن ظالم 151

حدود يف تُويفِّ واملواعظ الحكم يف نظمه أكثر زهرة، بني موىل البغدادي الوراق الحسن بن محمود 152

٢٣٠ه.
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الورَّاق] الرخيص[محمود الغايل

َغ��َال إِذَا يَ��ُك��وُن َم��ا أَْرَخ��َص َف��يَ��ُع��وُد تَ��َرْك��تُ��ُه َع��َل��يَّ َش��ْيءٌ َغ��َال َوإِذَا

ير الرضَّ خياُل

برد]153 بن [بشار ار بشَّ أوصاف من

ِب��اْل��ِق��َص��ْر َل��يْ��ِل��ي أَْع��ِرُف َوَل��َق��ْد ��َه��ْر ال��سَّ َط��اَل بَ��ْل ال��لَّ��يْ��ُل، َه��ذَا َط��اَل
نَ��َف��ْر ال��نَّ��ْوُم أَبْ��َص��َرُه ُك��لَّ��َم��ا َم��اِث��ٌل َش��ْخ��ٌص اْل��َه��مَّ َوَك��أَنَّ

∗∗∗
َواْل��َح��ْم��َراءُ ��ْف��َراءُ ال��صَّ َوِف��ي��ِه ِض، ال��رَّْو ِق��َط��ُع َك��أَنَّ��ُه َوَح��ِدي��ٍث

∗∗∗
وَِع��ْط��َرا ذََه��بً��ا ِث��يَ��ابَ��َه��ا ـ��ِه ـْ َع��َل��ي�� َج��َم��َع��ْت َم��ا َوتَ��َخ��اُل

∗∗∗
ِب��ِم��ْرَص��اِد َوْج��ٌه أَْع��َض��اِئ��َه��ا َف��ُك��لُّ لُ��ْؤلُ��َؤٍة َم��اءِ ِم��ْن ُخ��ِل��َق��ْت َك��أَنَّ��َم��ا

∗∗∗
ُم��نْ��َخ��ِرَق��ا اْإلَِخ��اءِ ثَ��ْوَب أَْل��بَ��ُس َوَال ال��رَِّق��اِع ذَا اْل��َع��يْ��َش أَْل��بَ��ُس َق��ْد

∗∗∗
َوتَ��َح��لَّ��ِت نَ��ْف��َس��َه��ا ِب��َه��ْج��ِري َوَزانَ��ْت ِب��ُح��بِّ��َه��ا، نَ��ْف��ِس��ي َزيَّ��نْ��ُت َع��َج��بً��ا َف��يَ��ا

∗∗∗

من ُمختارة امُلتفرقة األبيات وهذه عبارة، وأصحهم لفًظا وأجزلهم الثاني القرن شعراء أشهر من 153

اليقظان الحس صاحب الرضير الشاعر بها يعوض التي امللكة عىل للداللة لدينا، املحفوظ القليل شعره
والخيال. واألنف األذن طريق من النظر، بفقد فاته ما
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َف��َض��اءُ اْل��َم��ِض��ي��َق أَنَّ ِل��ي َوُش��بِّ��َه ِب��َوْج��ِه��َه��ا ال��نَّ��ِع��ي��ُم َط��اَب َس��َف��َرْت إِذَا

∗∗∗
ِب��ِخ��َض��اِب؟ َل��َه��ا َف��َم��ْن َل��َديْ��َك َش��ِم��َط��ْت َح��اَج��ٍة تَ��نَ��ظُّ��ِر َع��َل��ى ال��ثَّ��َواءُ َط��اَل

∗∗∗
اْل��بُ��ُروِد َوْش��ِي َك��اْل��َوْش��ِي، َوَح��ِدي��ٌث اْألََق��اِح��ي َك��ُغ��رِّ َم��بْ��ِس��ٌم َوَل��َه��ا

∗∗∗
ِل��ُج��نُ��وِد ��َه��ْت ُوجِّ ُج��نُ��وٍد ِص��يَ��اَح ��َدى ال��صَّ َل��نَ��ا َوَص��اَح ِص��ْح��نَ��ا نَ��َط��َق��ْت إِذَا

∗∗∗
اْل��بَ��َص��ُر يَ��َرى َال َم��ا يَ��َرى اْل��ُف��َؤاَد إِنَّ َل��ُه��ْم: َف��ُق��ْل��ُت تَ��ْه��ِذي؟ تَ��َرَه��ا َوَل��ْم أَنَّ��ى …

∗∗∗
ال��لُّ��بِّ ذُو يُ��بْ��ِص��ُر ِب��اْل��َع��يْ��ِن، َال َف��ِب��اْل��َق��ْل��ِب، َواْرتَ��َض��ى اْخ��تَ��اَر َوَم��ا َق��ْل��ِب��ي َدُع��وا َف��ُق��ْل��ُت:
اْل��َق��ْل��ِب ِم��َن إِالَّ اْألُذْنَ��اِن تَ��ْس��َم��ُع َوَال اْل��َه��َوى َم��ْوِض��ِع ِف��ي اْل��َع��يْ��نَ��اِن تُ��بْ��ِص��ُر َوَم��ا

∗∗∗
أَْف��َخ��ْر َف��ْه��َي َوُم��َص��بَّ��َغ��اٍت ِزي��نَ��ٍة َم��َالِب��َس َوُخ��ِذي
أَْح��َم��ْر اْل��ُح��ْس��َن إِنَّ ِب��اْل��ُح��ْم��ِر، تَ��َق��نَّ��ِع��ي َدَخ��ْل��ِت َوإِذَا

∗∗∗
َس��َط��َع��ا إِذَا َواٍش إِنَّ��ُه َل��يْ��َل��تَ��نَ��ا ال��طِّ��ي��َب َوتَ��َوقَّ

∗∗∗
َغ��ْم��َس��ا اْل��َج��اِديِّ ِف��ي َوُغ��ِم��ْس��َن َل��ِط��ي��َم��ٍة ِع��ْط��َر بَ��اَك��ْرَن

∗∗∗
َوَع��نْ��بَ��َرا أََص��اَب َم��ا ِم��ْس��ًك��ا َع تَ��َض��وَّ نَ��ْع��َل��َه��ا اْل��َق��ْوِم َم��ْج��ِل��ِس ِف��ي َوَض��َع��ْت إِذَا

∗∗∗
أَْع��َش��ُق ِل��ْل��َم��ِل��ي��َح��ِة َوَق��ْل��ِب��ي َرِخ��ي��ًم��ا، َس��ِم��ْع��تُ��ُه َك��َالًم��ا أُذِْن��ي َع��ِش��َق��ْت َل��َق��ْد
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هيني] [هنريك تابوت

اْلَواِسِع ِبالتَّابُوِت — إِيلَّ َفِإيلَّ ْفِن! الدَّ َساَعُة َحانَْت اْلبَْلَوى، َوأََغاِني اْلَعْلَقِم، أَْحَالُم
الطَِّويِل

إِنََّما … ِصَفاِتَها َعَىل أََحًدا ِبُمْطِلٍع َوَال ِهَي َما ِبَقاِئٍل أَنَا َما َشتَّى. َوَداِئَع ِفيِه َسأَْطِوي
َلُه َوأَنُْشُدُكْم اْلَعِظيِم «ِهِدْلِربِْج»154 ِصْهِريِج ِمْن أَْعَظُم … َكِبريٌ تَابُوٌت اْلبُْغيَُة
تََرْونََها الَِّتي اْلَقنَْطَرَة يَُطاِوُل اْلَمَكِنيَِّة، ِعْمَداِنَها ِمْن َعُموٍد ُكلُّ ِغَراِرِه! َعَىل َمْرَكبًَة

اْلَعِريِض يِْن الرَّ أَْمَواِج َعَىل تَْحنُو
«ُكِريْستُوِف» اْلِقدِّيِس ِمثَاِل ِمْن َفَقاًرا أَْوثَُق ِمنُْهْم َماِرٍد ُكلُّ َماِرًدا؛ َعَرشَ اثْنَْي َلُه َوَهاتُوا

اْلُكْربَى ُكولِِن َكِنيَسِة ِيف
ِمْن َلُه يَنْبَِغي َفَما اْلَعِميِق، اْلبَْحِر َقَراِر إَِىل َويُنِْزلُونَُه َجِميًعا، التَّابُوَت َسيَْحِملُوَن إِنَُّهْم

اْلَكِريِم اْلَمَكاِن ذَِلَك ُدوَن َمَكاٌن َقِديٍر، تَابُوٍت
…؟ الثَِّقيُل اْلِوْقُر َلُه أَيَْن َوِمْن يَتََزْحَزُح؟ َوَال يَْرَسُخ بَالُُه َما َوَلِكْن
ُحبِّي. أَْوَدْعتُُه َوَقْد ُحْزنِي، أَْوَدْعتُه َلَقْد … ِرَفاُق! يَا بَالُُه َما أََعِلْمتُْم

األَودي]155 [األَفوه بديل ال

َم��ثَ��َال ُح��ْس��ِن��ِه ِم��ْن َك��اِئ��ٌن َم��َح��اِس��ِن��َه��ا ِم��ْن ُج��ْزءٍ ُك��لُّ
بَ��َدَال ُح��ْس��ِن��َه��ا ِف��ي تَ��ِج��ْد َل��ْم بَ��َراَع��ِت��َه��ا ِف��ي تَ��َم��نَّ��ْت َل��ْو

جالون. ٤٧٠٠٠ يسع صهريٌج 154

شعره: ومن حكيٌم جاهيلٌّ مذحج، بن عمرو بن صالءة 155

س��ادوا ��ال��ه��م ُج��هَّ إذا س��راة وال ل��ه��م س��راة ال ف��وض��ى ال��نَّ��اس ي��ص��ل��ح ال

ميالدية. ٥٧٠ سنة تُويفِّ
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الخصيب]156 بن [أَحمد الكالم خري

َدِل��ي��ُل اْل��َك��ِث��ي��ِر َع��َل��ى َق��ِل��ي��ٌل اْل��َك��َالِم َخ��يْ��ُر
َط��ِوي��ُل َل��ْف��ٌظ يَ��ْح��ِوي��ِه َق��ِص��ي��ٌر َم��ْع��نً��ى َواْل��ِع��يُّ

ابي]157 الصَّ هالل بن [إبراهيم الكأس آخر

��َدى ال��صَّ أََواِخ��ِرَه��ا ِف��ي ُس��ُب يَ��ْر اْل��َك��أِْس ِم��ثْ��ُل اْل��ُع��ْم��ُر

األَعرابي]158 [ابن مأمونون جلساء

��َدا َوُش��هَّ َغ��يْ��بً��ا َم��أُْم��ونُ��وَن، أَِل��بَّ��اءُ، َح��ِدي��ثَ��ُه��ْم نَ��َم��لُّ َم��ا ُج��َل��َس��اءُ َل��نَ��ا
َدا ُم��َس��دَّ َوَرأْيً��ا َوتَ��أِْدي��بً��ا، َوَع��ْق��ًال َم��َض��ى َم��ا ِع��ْل��َم ِع��ْل��ِم��ِه��ْم ِم��ْن يُ��ِف��ي��ُدونَ��نَ��ا
يَ��َدا َوَال ِل��َس��انً��ا ِم��نْ��ُه��ْم نَ��تَّ��ِق��ي َوَال ِع��ْش��َرٍة ُس��وءُ َوَال تُ��ْخ��َش��ى ِف��تْ��نَ��ٌة َف��َال
ُم��َف��نَّ��َدا َف��َل��ْس��َت أَْح��يَ��اءٌ ُق��ْل��َت َوإِْن َك��اِذٌب، أَنْ��َت َف��َم��ا أَْم��َواٌت، ُق��ْل��َت َف��ِإْن

السهواجي]159 محمد بن [الحسني طارقان

ُوُق��وِع��ِه َق��بْ��َل أَْخ��َش��اُه أَْن اْل��ُح��بِّ ِم��َن نَ��اِف��ِع��ي َك��اَن َل��ْو اْل��ُح��بَّ أَْخ��َش��ى ُك��نْ��ُت َوَق��ْد
ُه��ُج��وِع��ِه أََواَن يَ��ْش��ُع��ْر َوَل��ْم َونَ��اَم َع��يْ��ِن��ِه نَ��ْوِم ِم��ْن اْإلِن��َس��اُن ُح��ذَِّر َك��َم��ا

طاهر. بن هللا عبد بن هللا عبيد وكاتب مرص، وايل الخصيب حفيد 156

واألدباء، الشعراء وقصده دولتهم يف مكانه وارتفع بويه بني خدم القدر، جليُل بليٌغ، منشئٌ 157

.(٣١٣–٣٨٤) دينه عىل وبقي فامتنع ليسلم الوزارة عليه وُعرضت
فُعدَّ العربية دراسة يف ع توسَّ ولكنه سنديٍّا، عبًدا أبوه كان األعرابي، بابن املشهور زياد بن محمد 158

٢٣١؟ سنة تُويفِّ أعالمها، من
٤٠٠ه. سنة تُويفِّ مرص صعيد أدباء من 159
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األَحنف]160 بن [العباس وأبوه

َدَف��نُ��وُه َط��ْرِف��ِه تَ��ُق��لُّ��ُب َل��ْوَال اْل��َه��َوى ِب��ِه أََض��رَّ َج��َس��ٍد إَِل��ى انْ��ُظ��ْر
َوأَبُ��وُه اْل��َه��َوى، َوأَُخ��و اْل��َه��َوى، َف��أَنَ��ا اْل��َه��َوى تَ��بَ��اِري��ِح ِم��ْن ِخ��ْل��ًوا َك��اَن َم��ْن

البغدادي] هللا عبد بن [الحسني الكبائر إال

َع��نْ��ُه ��بْ��ُر ال��صَّ يَ��ُج��وُز َال ��ْن َع��مَّ أَْص��ِب��ُر َال أَنَ��ا
أَُخ��نْ��ُه َل��ْم َم��ا ِل��ي، ـ��َف��ُر ـْ يُ��غ�� اْل��َه��َوى ِف��ي ذَنْ��ٍب ُك��لُّ

بليك]161 [وليام السم شجرة
َوانْتََهى اْلَغَضُب َفَخِفَي َوتََكلَّْمُت، َصِديِقي، ِمْن َغِضبُْت

َونََما َفَخِفَي أَتََكلَّْم، َوَلْم َعُدوِّي، ِمْن وََغِضبُْت
∗∗∗

ُموِع ِبالدُّ َوالنََّهاَر اللَّيَْل َوَسَقيْتُُه اْلَمَخاِوِف، ِبَماءِ اْلَغَضَب َرَويُْت
اْلُمَخاِدَعاِت ِباْلِحيَِل َعَليِْه َوَروَّْحُت اْلَكَواِذِب، ِباْلبََسَماِت ْستُُه َوَشمَّ

∗∗∗
َوالنََّهاِر ِباللَّيِْل ُع َويَتََفرَّ يَنُْمو، َوَراَح

بَِهيٍج َلْوٍن ذَاَت اَحًة تُفَّ َشَجَرتُُه َحَمَلْت ثُمَّ
اَحِتي تُفَّ أَنََّها وََعَرَف يَاءِ، الضِّ ِيف تَْربُُق َعُدوِّي َرآَها

الظََّالِم ُجنِْح ِيف َجَرِة الشَّ إَِىل َفتََسلََّل
َطِريٌح. َجَرِة الشَّ تَْحَت ُهَو َفِإذَا َواَفَرَحاُه. ِبنُوِرِه بَاُح الصَّ َوأَْقبََل

وتُويف ببغداد أيَّامه معظم وقىض إليه، وما الغزل عىل شعره قرص املشهورين، الغزل شعراء من 160

.١٩٣ سنة
.(١٧٥٧–١٨٢٧) الدينية والخياالت الرُّؤى أصحاب من إنجليزي، ر ومصوِّ شاعر William Blake 161
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بسام]162 بن [عيل النجوم إنصاف

تَ��ُغ��وُر َل��يْ��َس��ْت ال��لَّ��يْ��َل نُ��ُج��وَم أَنَّ أَدَِّع��ي َوَال ال��لَّ��يْ��َل أَْظ��ِل��ُم َال
َق��ِص��ي��ُر َف��َل��يْ��ِل��ي َج��اَدْت َوإِْن َط��اَل، تَ��ُج��ْد َل��ْم َف��ِإْن َش��اءَْت: َك��َم��ا َل��يْ��ِل��ي

عزة] [ُكثرَيِّ متعود

بُ��ذُوِل ِع��نْ��َد اْل��َق��ْرَض تَ��ِخ��ذُْت َف��ِق��ْدًم��ا ٍة َم��َودَّ يَ��ْوَم ِم��نْ��ِك ِل��ي تَ��بْ��ذُِل��ي َف��ِإْن
بَ��ِخ��ي��ِل ِب��ُك��لِّ نَ��ْف��ِس��ي تُ��َوكِّ��لُ��ِن��ي َف��ِإنَّ��ِن��ي َع��نِّ��ي َل��يْ��ُل» «يَ��ا تَ��بْ��َخ��ِل��ي َوإِْن
ِب��َق��ِل��ي��ِل َل��ُه َراٍض َوَال َق��ِل��ي��ٍل، ِب��نَ��اِئ��ٍل َخ��ِل��ي��ٍل ِم��ْن ِب��َراٍض َوَل��ْس��ُت
ِب��َخ��ِل��ي��ِل بَ��اَع��ِن��ي َع��نْ��ُه ِغ��بْ��ُت إِذَا الَّ��ِذي َوَال ِب��اْل��َم��لُ��وِل َخ��ِل��ي��ِل��ي َوَل��يْ��َس
َدِخ��ي��ِل ُك��لِّ ِع��نْ��َد ِس��رِّي َويَ��ْح��َف��ُظ ِوَص��اَل��ُه يُ��ِدي��ُم َم��ن َخ��ِل��ي��ِل��ي َوَل��ِك��ْن

امُلحاربيَّة]163 اِك حَّ الضَّ [أُمُّ الحب أدوية

ال��دَّْه��ِر َس��اِل��ِف ِم��ْن اْل��ُح��بِّ َه��ذَا تَ��بَ��اِري��َح ��لُ��وا تَ��َح��مَّ الَّ��ِذي��َن اْل��ُم��ِح��بِّ��ي��َن َس��أَْل��ُت
��ْدِر؟ َوال��صَّ اْل��َج��َواِن��ِح بَ��يْ��َن َم��ا َ تَ��بَ��وَّأ بَ��ْع��َدَم��ا اْل��ُح��بَّ يُ��ذِْه��ُب َم��ا َل��ُه��ْم: َف��ُق��ْل��ُت
اْل��َه��ْج��ِر َع��َل��ى َط��ِوي��ٌل نَ��أٌْي أَْو ِآلَخ��َر، يُ��ِزي��لُ��ُه ُح��بٌّ اْل��ُح��بِّ ِش��َف��اءُ َف��َق��الُ��وا:
��بْ��ِر ال��صَّ َع��َل��ى َع��ْوٌن َواْل��يَ��أُْس َط��َم��ًع��ا، َرَج��ْت بَ��ْع��َدَم��ا ال��نَّ��ْف��ُس تَ��ذَْه��َل َح��تَّ��ى اْل��يَ��أُْس أَِو

.(٢٣٠–٣٠٢) الربيد وتقلََّد ببغداد نشأ أبيِه، يف هجاِئِه وُمعظم هجاء، غزل شاعر 162

وطلَّقها. تحبه وكانت زوجها يف شعرها وأكثر ُمحارب، من جاهلية شاعرة 163
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الجرجاني]164 العزيز عبد [عيل سيان

ُص��ُدوِد ِح��ذَاَر أَْو نَ��أٍْي َم��َخ��اَف��َة َدنَ��ا ِب��َم��ْن أَُس��رُّ َم��ا َح��تَّ��ى َوَف��اَرْق��ُت
ِب��بَ��ِع��ي��ِد ُق��ْربُ��ُه ��ى يُ��َرجَّ َم��ْن َوَال بُ��َع��اُدُه يُ��َخ��اُف َم��ْن َق��ِري��بً��ا َف��َل��يْ��َس

الجرجاني] العزيز عبد [عيل الصرب من سلفة

اْل��ُع��ْس��ِر َزَم��ِن ِف��ي ال��نَّ��ْف��ِس َش��َه��َواِت َع��َل��ى ُم��نْ��ِف��ًق��ا اْل��َم��اَل تَ��ْس��تَ��ْق��ِرَض أَْن ِش��ئْ��َت إِذَا
اْل��يُ��ْس��ِر َزَم��ِن إَِل��ى َوإِنْ��َظ��اًرا َع��َل��يْ��َك، َص��بْ��ِرَه��ا َك��نْ��ِز ِم��ْن اْإلِنْ��َف��اَق نَ��ْف��َس��َك َف��َس��ْل
اْل��ُع��ذِْر َواِس��ُع بَ��ْع��َدَه��ا َم��نُ��وٍع َف��ُك��لُّ أَبَ��ْت َوإِْن ، اْل��َغ��ِن��يَّ ُك��نْ��َت َف��َع��َل��ْت َف��ِإْن

ارمي]165 الدَّ [مسكني األحمق

اْل��َخ��َل��ْق َك��ال��ثَّ��ْوِب اْألَْح��َم��ُق إِنَّ��َم��ا تَ��ْص��َح��بَ��ُه أَْن اْألَْح��َم��َق اتَّ��ِق
َف��انْ��َخ��َرْق َوْه��نً��ا ال��رِّي��ُح َح��رََّك��تْ��ُه َج��اِن��بً��ا ِم��نْ��ُه ��ْع��َت َرقَّ ُك��لَّ��َم��ا
ب��اْل��َخ��َرْق ِم��نْ��ُه اْل��َم��ْج��ِل��َس أَْف��َس��َد َم��ْج��ِل��ٍس ِف��ي َج��اَل��ْس��تَ��ُه َوإِذَا
نَ��َه��ْق َج��اَع َوإِْن ال��نَّ��اَس، َرَم��َح أَْش��بَ��ْع��تَ��ُه إِْن ��وءِ ال��سُّ َك��ِح��َم��اِر
َف��َس��ْق يَ��ْش��بَ��ْع َوإِْن اْل��َج��اَر، َس��َرَق َج��وَّْع��تَ��ُه إِْن ��وءِ، ال��سُّ َك��َع��بْ��ِد أَْو

.٣٩٢ سنة تُويف واألدب، والتفسري التَّاريخ يف ُمشاركة وله الري، قضاة قايض كان 164

عارص وقد األول القرن شعراء من أنكرني. ملن مسكنٌي أنا لقوله: باملسكني َب ولُقِّ عامر بن ربيعة 165

وهاجاه. الفرزدق
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األصبهاني]166 [رسته مؤنس طريق

نَ��ِب��ي��ِه ُك��لُّ َوَم��اَت نَ��ِب��ي��ٍل ُك��لُّ َم��اَت َق��ْد
ِف��ي��ِه اْل��َخ��َالِئ��ِق ُك��لُّ َط��ِري��ٌق يُ��وِح��َش��نْ��َك َال

التغلبي]167 القرنني [ذُو الحديث دموع

ال��تَّ��ْوِدي��َع��ا نُ��َك��رُِّر ِح��ي��َن َوَش��ِه��ْدَت بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا بَ��يْ��ِن��نَ��ا َس��اَع��َة ُك��نْ��َت َل��ْو
ُدُم��وَع��ا اْل��َح��ِدي��ِث ِم��َن أَنَّ َوَع��ِل��ْم��َت ثً��ا ُم��َح��دِّ ال��دُُّم��وِع ِم��َن أَنَّ أَيْ��َق��نْ��َت

[فرلني]168 مكانه يف هارٌب

َحِزينٍَة ِجدُّ َلَحِزينٌَة، نَْفِيس إِنَّ آٍه.
اْمَرأٍَة! َجرَّاءِ ِمْن … َوِممَّ؟

∗∗∗
َعَزاءٍ ِمْن َوَما يُْت، َوتََعزَّ

بَِعيٍد أََمٍد ُمنْذُ ِمنَْها َفرَّ َقْد اْلَقْلُب َكاَن َوإِْن
∗∗∗

اْلِجَراَح ِليَْضُمَد َقْلِبي، َوَفرَّ ُروِحي، َفرَّْت
يَْسلُواِن َال َواْلَقْلُب َوالرُّوُح
َعَزاءٍ ِمْن َوَما يُْت، َوتََعزَّ

بَِعيٍد أََمٍد ُمنْذُ َفرَّ َقْد َقْلِبي َكاَن َوإِْن
∗∗∗

١٧٥ه. سنة وتُويفِّ بغداد، إىل وَشَخَص بأصبهان ونشأ رضيًرا كان 166

للهجرة. الخامس القرن أوائل يف وتُويف دمشق إمرة توىلَّ الدولة، وجيه أو 167
الناشئ اعر الشَّ تلميذه عىل الرصاص أطلق ألنه سنتني؛ وُسجن اآلفاقيني عيشة َعاش فرنيس، شاعر 168

.(١٨٤٤–١٨٩٦) بالتعليم حينًا واشتغل رامبو، أرثر
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اْلَحاِئَرِة: ِللرُّوِح اْلَواِهُن اْلَقْلُب َقاَل ثُمَّ
ِبَعِجيٍب؟ َهذَا أََليَْس َهذَا؟ أَُمْمِكٌن

َمنِْفيًَّة َفاَرْقِت أَنَِّك أَُمْمِكٌن
َوإِبَاءٍ؟ ُحْزٍن ِيف َونَأَيِْت

∗∗∗
ُهنَاِلَك؟! َما أَنَا أَْعَلُم َوَهْل الرُّوُح: َقاَلِت

بَاِك؟! الشِّ َخَفايَا َلنَا تَُعدُّ َمَكاٍن أَيِّ ِيف أَْدِري َوَهْل
َرَحَلْت َحيُْث َوأَْرَحُل ابْتََعَدْت، َما أَبْتَِعَد أَْن َجاِئٌز

أُِقيُم. أََزاُل َوَال ُكنُْت، َحيُْث أَبَْرْح َلْم َوَلِكنَِّني

روزتي]169 [كرستينا تعاَيل

اللَّيِْل َسْجَوِة ِيف تََعاَيلْ
اْألَْحَالِم َصْمِت النَّاِطِق: ْمِت الصَّ ِيف تََعاَيلْ
اْلَوِضيئَِة َواْلَعنْيِ ِة اْلبَضَّ ِباْلَوْجنَِة تََعاَيلْ

اْلَماءِ َصْفَحِة َعَىل ْمِس الشَّ َكُشَعاِع
اْلَخاِليَاِت نََواِت السَّ ِيف َواْلُحبِّ الرََّجاءِ ِذْكَرى يَا إِيٍه

ُموِع الدُّ ِيف تََعاَيلْ
∗∗∗

ُحْلُم! يَا أَْحَالَك َما
!… َحَلْوَت َما أََمرَّ َما َحَلْوَت! َما أََشدَّ َما

اْلِفْرَدْوِس َجنَّاِت ِيف تَُكوَن أَْن ِمنَْك ِباْليََقَظِة أَْوَىل َكاَن َما
َوتَتََالَقى تَْسُكُن ِباْلُحبِّ اْلُمْرتََعُة اْألَْرَواُح َحيُْث

اْلبَِطيءِ اْلبَاِب إَِىل تَتََشوَُّف الظََّواِمئُ اْلُعيُوُن َحيُْث

اإلنجليزية البالِد يف َعاَش أديٌب إِيطايلٌّ وأبوهما شاعر أخت شاعرة Christina Rosetti 169

.(١٨٣٠–١٨٩٤)
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ُمَفاِرٌق ِمنُْه ِليَْخُرَج يَنَْفِتُح َوَال اْلُمْقِبُل، ِمنُْه ِليَْدُخَل يَنَْفِتُح الَِّذي
∗∗∗

َكاَن َما نَْستَِعيُد اْألَْحَالِم، ِيف َّ إَِيل تََعاَيلْ بَْل
اْلَحيَاُة ِمنُْه بََرَدْت َقْد التِّْمثَاِل َكُصوَرِة ُصوَرًة َوَلْو

ِبنََفٍس َونََفًسا ِبنَبَْضٍة نَبَْضًة أُْعِطيَِك أَْن َعَىس اْألَْحَالِم. ِيف تََعاَيلْ
َقِديٍم ِمْن ُكنَّا َكَما ِبِرْفٍق، َوانَْحِني ِبِرْفٍق. َوتََكلَِّمي

َقِديٍم! ِمْن أَبَْعَدُه َما آٍه.

روزتي] [كرستينا مذكورات منسيات

اْألُوَىل َواللَّْحَظَة اْألُوَىل، اَعَة َوالسَّ َل، اْألَوَّ اْليَْوَم ذََكْرُت َلْو َوِدْدُت
ِلَقاءٍ َل أَوَّ … اللَِّقاءِ َلْحَظَة

تَاءِ الشِّ ِيف أَْم َكانَْت يِْف الصَّ َوِيف َغاِئَمًة، أَْم ُمْصِحيًَة أََكانَْت أَذُْكُرَها َلْو َوِدْدُت
َمْحُفوٍظ ِسِجلٍّ َغرْيِ َوِيف َمْرُصوَدٍة، َغرْيَ ِبنَا انَْطَلَقْت إِنََّها
أََرى َسْوَف َوَما أََرى، َما إَِىل النََّظِر َعِن َغْفَلٍة ِيف ُكنُْت

الثََّرى َجْوِف ِمْن تَنْبُُت َوْهَي َشَجَرتِي َعْن َغْفَلٍة ِيف ُكنُْت
َزْهَرًة تَْحِمُل َال َوِهَي َرِبيٍع» ِمْن َكْم َسيَنَْقِيض «الَِّتي َجَرُة الشَّ ِتْلَك

… َساَعتََها أَذُْكُر َليْتَِني
َمَىض الَِّذي الثَّْلِج ذَْوُب َكأَنَُّه أَثََر. َوَال َوانَْقَىض أَتَى اْألَيَّاِم ِيف يَْوٌم

َعنَْها يُْسأَُل َفَال ءٍ َيشْ ُكلَّ تَْعِني َكانَْت َكأَنََّها َشيْئًا، تَْعِني تَُكْن َلْم ََّها َكأَن
ِذْكَراَها اْليَْوَم أَْستَِعيُد َليْتَِني أََال

أُْخَرى ُمَصاِفَحٌة اْليَُد إِِذ اْألُوَىل اللَّْمَسِة ِذْكَرى
أَْعَلُم. ُكنُْت َلْو آٍه
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الثقفي]170 الحكم بن [يزيد مراء صديق

َدِوي171 ِل��ي َص��ْدَرَك أَنَّ تُ��بْ��ِدي َوَع��يْ��نُ��َك نَ��اِص��ٌح َك��أَنَّ��َك ُك��ْرًه��ا تُ��َك��اِش��ُرنِ��ي
ِب��ُم��ْس��تَ��ِوي ذَاَك َل��يْ��َس َع��ُدوِّي؟ َوأَنْ��َت َل��ِق��ي��تُ��ُه إِْن َص��ْوَل��ِت��ي يَ��ْخ��َش��ى َع��ُدوَُّك
ُم��نْ��َزِوي َع��يْ��نَ��يْ��َك بَ��يْ��َن َوَك��يْ��ِدي ِص��َف��اًح��ا، َع��َداَوٍة ذَا ِل��ي َالَق��يْ��َت َم��ْن تُ��َص��اِف��ُح
ِب��اْل��َه��ِوي اْألَْم��ِر ِم��َن أَْه��َوى ِل��َم��ا َوَل��ْس��َت َه��ِوي��تَ��ُه أَْم��ًرا أَْه��َو َل��ْم إِذَا أََراَك
تَ��نْ��َش��ِوي ِب��اْل��َغ��يْ��ِظ ِك��ْدَت َح��تَّ��ى اْل��َغ��يْ��ُظ ِب��َك يَ��َزْل َف��َل��ْم َع��َل��يَّ َغ��يْ��ٍظ ِم��ْن َْت تَ��َم��ألَّ
ِب��ُم��ْرَع��ِوي َع��نْ��َه��ا َل��ْس��َت ثَ��َالثً��ا ِخ��َص��اًال َونَ��ِم��ي��َم��ًة: ِغ��ي��بَ��ًة َوُف��ْح��ًش��ا، َج��َم��ْع��َت،

ليىل] [مجنون كيف

ُه��ُج��وُع َواْل��َع��اِذَالُت يُ��َؤرُِّق��ِن��ي، َوُح��بُّ��َه��ا اْل��َع��اِذَالِت أُِط��ي��ُع َوَك��يْ��َف

البصري]172 عيل [أَبو غناء

اْل��ُك��َرْب يُ��ْح��ِي��ي ِب��اْل��ُع��وِد َوَض��ْربُ��ِك ال��طَّ��َرْب يُ��ِم��ي��ُت ِع��نْ��ِدي ِغ��نَ��اُؤِك
تَ��نْ��تَ��ِح��ْب َف��أَْح��ِس��بُ��َه��ا تُ��َغ��نِّ��ي َق��يْ��نَ��ٍة ِم��ْن َق��بْ��َل��ِك أََر َوَل��ْم
َخ��َش��ْب ِم��ْن بَ��َدٌن َل��َه��ا ِس��َواِك إِنْ��ِس��يَّ��ًة ال��نَّ��اُس َش��اَه��َد َوَال
ال��رِّيَ��ْب ُع��يُ��وَن َع��نْ��ِك ��ُر يُ��نَ��فِّ نَ��ْف��ِس��ِه َع��َل��ى َرِق��ي��ٌب َوَوْج��ٌه
ال��لَّ��َه��ْب ِم��نْ��َه��ا أَْخ��َم��َد َح��ِدي��ثُ��ِك َح��رَِّه��ا ِف��ي ال��نَّ��اَر َم��اَزَج َوَل��ْو

سليمان ُه والَّ األموي العرص يف الشعراء رساة من شاعٌر الثقفي، عثمان بن الحكم بن يزيُد 170

٩٠ه. سنة تُويفِّ والياته، بعض امللك عبد بن
اءِ. بالدَّ مصاٌب أي 171

امُلعتمد. خالفة يف تُويفِّ البرص مكفوف ظريٌف شاعٌر الفضل بن جعفر بن الفضل 172
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[توماسهاردي] الوراثة

ِة اْألُْرسَ َوْجُه أَنَا
أَبَْىل َال َحيٌّ َوأَنَا ُم َوالدَّ اللَّْحُم يَبَْىل

َمْجُهوٍل َزَمٍن إَِىل َمْجُهوٍل َزَمٍن ِمْن َواْلَمَالِمَح اْألَْشبَاَه أَنُْقُل
َمَكاٍن إَِىل َمَكاٍن ِمْن َوأَْقِفُز

َوالنِّْسيَاِن الظََّالِم َهاِويَِة َعَىل
∗∗∗

اْلُمتََعاِقبَُة اْلَمَعاِرُف ِتْلَك
ِعْطٍف ِيف ِبثَنْيٍَة ُوْسِعَها ِيف الَِّتي

َعنْيٍ ِيف َلْمَحٍة أَْو َصْوٍت، ِيف نَْربٍَة أَْو
ِلْإلِنَْساِن اْلَمْقُدوَرِة ِباْآلَجاِل تَْزَدِري أَْن

أَنَا ِهَي ِتْلَك
اْلَفاِني ِيف َمُد ْ الرسَّ ءُ ْ اليشَّ ِهَي ِتْلَك

اْلَفنَاءِ. َدْعَوَة يَُلبِّي َال الَِّذي

[داننزيو]173 يِد الصَّ نشيُد
اْلَوْرِديَِّة بَاِح الصَّ َوْجنََة يَْحُجُب بَاِبيِّ الضَّ الطَّلِّ ِنَقاُب يََزْل َلْم

اْآلَجاِم! ِيف تَْرُكُض َوْهَي الثََّعاِلِب َوْطءَ أََخفَّ َما … ُهنَاَك َواْستَِمْع
∗∗∗

اْألَْحَالِم ِيف اْلَكَسِل َساَعاِت تُنِْفُق — ِكَالَراي — ِكَالَرا َمْقِس الدِّ ِمَهاِد وََعَىل
اْألَنَْفاِس َدِيفءُ اْلبَِليُل اْلُمُروِج نَِسيُم إَِليَْها يَْصَعُد

اْلَجَماِل ِة نُْرضَ ِيف َواْألَْزَهاُر، اْألَْعَشاُب ِفيَها َوِسيَّاِن

عمره، من والسبعني الخامسة يف ومات ١٨٦٣ سنة ُولد مشهور إيطايل شاعر داننزيو جربائيل 173

والرياضة الحب مغامرات من مزيٌج وكالهما شيخوخته إىل وأدبه حياته يف تمثله القصيدة وهذه
العنيفة. والحركة
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∗∗∗
اْلَغاِئَرِة َضْجَعِتِك ِمْن اْلُحْلَوُة يَِّدُة السَّ أَيَّتَُها اْرَفِعي

َفَخاٍر َهاَلِة ِمْن اْلبَِديِع الرَّأِْس ذَِلَك ِيف َما ُكلَّ
اْلِفنَاءِ ِيف َلتَْعِوي اْلِكَالَب إِنَّ … َواْسَمِعي
اْلُقبُوِر ِمَن اْلَمْوتَى ِبيََقَظِة َكِفيًال ِعَواءً

الطَِّراِد؟ إَِىل يَْدُعوِك اْلَمِرَح اْلبُوَق تَْسَمِعنَي أََال
إَِليِْه! إَِليِْه.

ُخُدوَرَها َفاَرَقْت َقْد الظِّبَاءَ إِنَّ
اْلَقِديِم َواْلَعْوَسِج اْلبَلُّوِط ِفَجاِج َعَىل

∗∗∗
َقبَاءٍ ِيف اْلَكاِعبنَْيِ النَّْهَديِْن ذَيْنِِك ي لُفِّ

َوإِْحَكاٌم َشدٌّ الرُُّجوَلِة ِمَن َلُه
اْلَحِبيَب َفَرَسِك َألَْسَمُع إِنِّي

اْلَقِلِق ِباْلَحاِفِر َويَُدقُّ َوانِْتَشاءٍ، َطَرٍب ِيف َلِك يَْصِهُل
اْلَمْرُصوِف الطَِّريِق َمتَْن

∗∗∗
َها َها َسيَِّدِتي. َالِلِم السَّ َعَىل ِذي أَنِْت َها

بََداِر بََداِر ي، َهلُمِّ ي َهلُمِّ
اْلِقَمِم َعَىل ُج يَتََوهَّ اْلُمَورُِّد بَاُح الصَّ

… اْلَفَضاءِ َوإَِىل اْلُمُروِج! إَِىل اْلُمُروِج َفِإَىل

رزين]174 بن [زيد أدري ال

ُع تَ��ت��َس��رَّ أَْم َح��اَوْل��َت، الَّ��ِذي نَ��َج��اَح تَ��بْ��تَ��ِغ��ي أَِب��اْل��ُم��ْل��ِك تَ��ْدِري َال َوإِنَّ��َك

فارس. شاعر بكر، بن مر بني أخو امللوح، بن رزين بن زيد 174
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أَنْ��َف��ُع ال��نَّ��ْف��ُس تَ��ْك��َرُه َم��ا أَْم يَ��ُس��رَُّك، تُ��ِح��بُّ��ُه أََش��ْيءٌ تَ��ْدِري َال َوإِنَّ��َك
تُ��ْص��َرُع َج��نْ��بَ��يْ��َك أَيِّ َع��ْن َوَال َص��َداَك، بَ��ْل��َدٍة ِب��أَيَّ��ِة تَ��ْدِري َال َوإِنَّ��َك

الحباب]175 [ابنة هينة السياط

َدِل��ي��ِل َش��رُّ َم��تْ��نَ��يَّ َع��َل��ى َل��ُه��نَّ ��ِن��ي تَ��َل��فُّ ��يَ��اُط َوال��سِّ ِل��َع��ْم��ٍرو أَُق��وُل
ذَِل��ي��ِل��ي َوأَنْ��َت َف��اْض��ِربْ��ِن��ي ِب��َس��ْوِط��َك أُِح��بُّ��ُه! أَنِّ��ي — َغ��يْ��َراُن يَ��ا — َف��أَْش��َه��ُد

الحباب] [ابنة اللسان وقطع

َف��اذُْك��َراِن��يَ��ا ِب��َه��ا نَ��ْف��ِس��ي َه��َوى ِب��َالًدا َه��بَ��ْط��تُ��َم��ا أَْو أَْص��َع��ْدتُ��َم��ا إِْن َخ��ِل��ي��َل��يَّ
تَ��ْع��ذَُراِن��يَ��ا أَْن اْل��َواِش��ي��َن َس��َخ��ِط َع��َل��ى َالِئ��ٌم ثَ��مَّ َالَم��ِن��ي إِْن تَ��َدَع��ا، َوَال
ال��نَّ��َواِص��يَ��ا تُ��ِش��ي��ُب يَ��ْح��يَ��ى ِم��ْن أََح��اِدي��ُث تَ��َج��لُّ��ِدي ُط��وِل بَ��ْع��َد َق��ْل��ِب��ي َش��فَّ َف��َق��ْد
ِل��َس��اِن��يَ��ا َع��ْم��ًدا ذَاَك ِف��ي َق��طَّ��ُع��وا َوإِْن ��بَ��ا ال��صَّ َه��بَّ��ِت َم��ا اْل��ُودَّ ِل��يَ��ْح��يَ��ى َس��أَْرَع��ى

مناذر]176 [ابن فرثاء! موٌت يكن لم إن

ُخ��لُ��وِد ِم��ْن ��ٍل ُم��َؤمِّ ِل��َح��يٍّ َم��ا َف��ُم��وٍد؛ اْل��ِح��َم��اِم َالِق��ي َح��يٍّ ك��لُّ
َم��ْولُ��وِد َوَال َواِل��ٍد َع��َل��ى َع��ى تَ��ْر َوَال َش��يْ��ئً��ا اْل��َم��نُ��وُن تَ��َه��اُب َال
اْل��ُج��ْل��ُم��وِد ��ْخ��َرِة ال��صَّ ِف��ي َوْه��يً��ا ـ��يَ��اُم ـْ َواْألَي�� اْل��َح��َواِدُث تَ��تْ��ُرُك َوَل��َق��ْد
َوَح��ِص��ي��ِد َق��اِئ��ٍم بَ��يْ��َن َف��َم��ا ـ��ُر، ـْ ال��دَّه�� يَ��ْح��ُص��ُدُه َك��ال��زَّْرِع َوأََرانَ��ا

وقد زوجها بها تُخاِطُب — إسالمية شاعرة — الحباب بنت شقراء تقولهما بعدهما وما البيتان 175
يحيى. اسمه فتًى تُحبُّ أنها علم ألنه رضبها؛

بعد بذلك وجهر املجون إىل وجنح فتهتك ُك يتنسَّ وكان الثاني، القرن شعراء من مناذر، بن محمد 176

شعره. عيون من وهي القصيدة، هذه رثائه يف نظم الذي الثقفي املجيد عبد موت
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اْل��َم��ْوُروِد ِل��ْل��َم��نْ��َه��ِل ِس��َراًع��ا َن، ُم��ِخ��بُّ��و َرْك��ٌب ِل��ْل��َم��ْوِت َوَك��أَنَّ��ا
ِب��اْل��َم��ْه��ُدوِد َك��اَن َم��ا ُرْك��نً��ا َه��دَّ تَ��َولَّ��ى يَ��ْوَم اْل��َم��ِج��ي��ِد َع��بْ��َد إِنَّ
َوُج��وِد َع��َف��اٍف ِم��ْن ال��نَّ��ْع��ِش َع��َل��ى َم��ا َح��اِم��لُ��وُه َوَال نَ��ْع��ُش��ُه َدَرى َم��ا
��ِع��ي��ِد! ال��صَّ ِف��ي َغ��يَّ��بَ��ْت َم��ا َدَف��نَ��تْ��ُه، َوأَيْ��ٍد َع��َل��يْ��ِه، َح��ثَ��ْت أَيْ��ٍد َويْ��َح
َج��ِدي��ِد ��بَ��اِب ال��شَّ ِم��َن ِب��ِرَداءٍ َوتَ��َردَّى آَدابُ��ُه ��ْت تَ��مَّ ِح��ي��َن
اْألُْم��لُ��وِد ال��نَّ��ِد اْل��ُغ��ْص��ِن اْه��ِت��َزاَز َز َف��اْه��تَ��ْز ��ِب��ي��بَ��ِة ال��شَّ َم��اءُ َوَس��َق��اُه
َم��ِزي��ِد ِم��ْن ِل��َزاِئ��ٍد َع��َل��يْ��ِه َن َك��ا َوَم��ا اْل��ُع��يُ��وُن نَ��ْح��َوُه َوَس��َم��ْت
بَ��ِع��ي��ِد َم��َك��اٍن ِم��ْن أَْدُع��وُه ِح��ي��َن َق��ِري��ٌب َوْه��َو أَْدُع��وُه َوَك��أَنِّ��ي
نُ��وِدي ُه��َو إِذَا ��ا َه��شٍّ َس��ِم��ي��ًع��ا َن َك��ا َل��َق��ْد يُ��ِج��ي��ُب َال َص��اَر َف��َل��ِئ��ْن
َم��ْج��ُه��وِدي َألَبْ��لُ��َغ��ْن َع��َل��يْ��ِه ِن ال��ُح��ْز َج��َوى ِم��ْن أَُم��ْت َل��ْم ُك��نْ��ُت َوَل��ِئ��ْن
اْل��ُخ��ُدوِد َح��رَّ يَ��ْل��ُط��ْم��َن ُزْه��ًرا ـ��َل��يْ��ِل ـْ ال�� َك��نُ��ُج��وِم َم��أَتَ��ًم��ا َألُِق��ي��َم��نَّ
اْل��َع��ِم��ي��ِد َولِ��ْل��ُف��َؤاِد َع��َل��يْ��ِه َرى اْل��َح��ْر ِل��ْل��َك��ِب��ِد يَ��بْ��ِك��ي��َن ُم��وَج��َع��اٍت

[الفرزدق]177 الشياطني أبا يهجو

إبليس: يهجو الفرزدق قال

ِخ��َط��اِم ِب��َغ��يْ��ِر إِبْ��ِل��ي��ٌس، ، اْل��ِج��نِّ أَبُ��و نَ��اَق��ِت��ي يُ��وِض��ُع بَ��اَت َق��ْد َط��اَل��َم��ا أََال
َوأََم��اِم��ي َم��رًَّة َوَراِئ��ي يَ��ُك��وُن َداِرًك��ا ال��رَّْح��ِل َع��َل��ى يُ��َم��نِّ��ي��ِن��ي يَ��َظ��لُّ
َوَس��َالِم َج��نَّ��ٍة ِف��ي َس��يُ��ْخ��ِل��ُدِن��ي َوأَنَّ��ُه أَُم��وَت َل��ْن أَْن ��ُرنِ��ي يُ��بَ��شِّ
َط��َواِم��ي اْل��بُ��ُح��وِر ُخ��ْض��ِر ِم��ْن يَ��ِم��ي��نُ��َك أَْخ��َرَج��ْت أَُخ��يَّ��َك178 َه��الَّ َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
َوَش��َم��اِم179 يَ��ذْبُ��ٍل َط��ْوَدْي َك��ِف��ْرَق��ِة َرأَيْ��تَ��ُه ��ا َل��مَّ اْل��يَ��مِّ ِف��ي ِب��ِه َرَم��يْ��َت

يف نُظراءُ واألخطل وجرير وهو البيت، ألهل يتشيَُّع كان ل، األوَّ القرن شعراء أشهر من الفرزدق 177

واملهاجاة. املفاخرة من كثري بينهم وقع واإلجادة هَرِة الشُّ
غرق. وقد فرعون يريُد 178

جبالن. 179
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ِب��َم��َراِم َل��ُه تَ��ْح��تَ��ْل َوَل��ْم نَ��َك��ْص��َت َط��اِم��يً��ا اْل��َم��ْوُج َف��ْوَق��ُه تَ��َالَق��ى ��ا َف��َل��مَّ
ُم��َق��اِم َداِر َخ��يْ��ِر ِف��ي َوَزْوَج��تُ��ُه َس��اِك��ٌن َوْه��َو أَْخ��َرْج��تَ��ُه َق��ْد َوآَدُم
أَثَ��اِم َغ��يْ��ِر إِْق��َس��اَم َوَل��َه��ا َل��ُه نَ��اِص��ٌح إِنَّ��َك إِبْ��ِل��ي��ُس يَ��ا َوأَْق��َس��ْم��َت
َط��َع��اِم َش��رِّ أَْك��ِل ِم��ْن ِب��أَيْ��ِدي��ِه��َم��ا َع��َل��يْ��ِه��َم��ا اْل��ِوَراَق يَ��ِخ��ي��َط��اِن َف��َظ��الَّ
َغ��َم��اِم ِظ��َالِل ِف��ي َك��انُ��وا أََح��اِدي��َث، أَْص��بَ��ُح��وا أََط��اُع��وَك َق��ْد ُق��ُروٍن ِم��ْن َوَك��ْم
ِب��ِزَم��اِم يَ��ْق��تَ��اُدِن��ي َوَال ِرَض��اُه، أَبْ��تَ��ِغ��ي ِب��اْل��َم��ْرءِ إِبْ��ِل��ي��ُس يَ��ا أَنْ��َت َوَم��ا
ِك��َالِم ذَاَت ِف��ي��َك ُج��ُروًح��ا إَِل��يْ��ِه ُس��ْق��تَ��ِن��ي ُك��نْ��َت َم��ا َس��ْوآِت ِم��ْن َس��أَْج��ِزي��َك
َوِض��َراِم َل��َه��ا ��وٍم ِب��َزقُّ َع��َل��يْ��َك تَ��ْل��تَ��ِق��ي َوال��نَّ��اُر ال��نَّ��اِر ِف��ي تُ��َع��يَّ��ُرَه��ا

الذَّروي]180 [ابن بحر يف موجة

األحدب: حصينة أبي ابن مدح يف قيلت

اْل��ِه��َالِل ِص��َف��اِت ِم��ْن اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي َف��ْه��َي َع��يْ��بً��ا ال��ظَّ��ْه��ِر َح��ْدبَ��َة تَ��ُظ��نَّ��نَّ َال
َواْل��َع��َواِل��ي ال��ظُّ��بَ��ا ِم��َن أَنْ��َك��ى َوْه��َي ُم��ْح��َدْوَدبَ��اٌت اْل��ِق��ِس��يُّ َوَك��ذَاَك
َج��َم��اِل أَيُّ اْل��َج��َم��اِل ِل��ُق��ُروِم َف��ِف��ي��ِه ��نَ��اَم ال��سِّ َع��َال َم��ا َوإِذَا
اْألَْف��َض��اِل ِم��َن َال اْل��َف��ْض��ِل ِم��َن ـ��َت ـْ ِش��ئ�� أَْن ِف��ي��َك َح��ْدبَ��ًة ال��ل��ُه َن َك��وَّ
نَ��َواِل ِب��بَ��ْح��ِر َم��ْوَج��ًة أَْو ِم��نْ��َك، ُح��ْل��ٍم َط��ْوِد َع��َل��ى َربْ��َوًة َف��أَتَ��ْت
ال��رَِّج��اِل ِل��ُك��لِّ ِح��ْل��يَ��ٌة أَنَّ��َه��ا تَ��َم��نَّ��ْت إِالَّ ال��نِّ��َس��اءُ َرأَتْ��َه��ا َم��ا

الهبارية]181 [ابن الدهر دوالب

اْل��َق��َدْر َوَس��اَع��َدُه ـ��َح��اٍق ـْ إِس�� ابْ��ُن َم��َل��َك أَْن َغ��ْرَو َال
ِب��اْل��بَ��َق��ْر إِالَّ يَ��ُدوُر ـ��َس ـْ َل��ي�� َك��ال��دُّوَالِب َف��ال��دَّْه��ُر

لغريه. األبيات هذه وتُنَسُب ،٦١٥ سنة بمرص تُويفِّ امُلخرتعة، املعاني يف ٌف ُمترصِّ شاعٌر الذروي ابن 180
٥٠٤ه. سنة تُويف ودمنة كليلة ناظم وهو محمد بن محمد يعىل أبو الهبارية ابن 181

115



وشياطني عرائس

الخزاعي]182 [دعبل الحي الشعر

َق��اِئ��لُ��ْه َم��اَت َوإِْن يَ��ْح��يَ��ا َوَج��يِّ��ُدُه أَْه��ِل��ِه َق��بْ��ِل ِم��ْن ��ْع��ِر ال��شِّ َرِديءُ يَ��ُم��وُت

أحمل «إنني القائل: وهو والتمرُّد الهجاءِ إىل ينزُع مجيٌد شاعٌر الخزاعي عيل بن دعبل عيل أبو 182

٢٤٦ه. سنة تُويفِّ عليها»، يصلبني من أجد ال كتفي عىل خشبتي
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