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متهيد

وليستبرتمجة ترمجة هذه

حياته، صورة تسمى أن بها فأحرى هذه وأما حياة، قصة تكون أن يغلب الرتجمة ألن
لنا تخرج ال ترجمته ألن قصة؛ تكون أن من خري صورًة الرومي ابن ترجمة تكون وألن
صادقة، مرآة وجدنا ديوانه يف نظرنا إذا ولكننا الخيال، أو الواقع قصص بني نادرة قصة
مزية وتلك الشعراء، دواوين من نعلم فيما لها نظري ال ناطقة صورة املرآة يف ووجدنا

كتاب. فيها يُكتب أن أجلها من تستحق
وقد القراء، بني بها اإلعجاب ويتفرق الشعراء، بني تتفرق كثرية الشعر مزايا إن
الشعر من نمًطا يحسن ألنه عليه؛ غبار ال شاعر بعد وهو أكثرها أو إحداها الشاعر يحرم
جميع يف وهو وسمٍة بلوٍن وجه كل يف يروقنا الحسان، يف كالجمال الشاعرية، به تصحُّ
يف وتحلو الوجه، هذا يف تحلو الجمال مالمح من الواحدة وكاللمحة جميل، رائق الوجوه
الواحدة تشبه ال جميلة عني ألف العيون ففي الحالوة؛ غري يف بينهما تشابه وال ذاك،
جمال إال هناك وليس الصفات، ومحاسن النظرات معاني يف منها اثنتان تتفق وال أختها،

الجمال. جوهر عىل الكالم عند واحد
كل يف مستملح سائغ شعر وهو مختلٍف بطراز شاعر كل يف يعجبنا الشعر، وكذلك
هذين من يعجبنا والذي البحرتي، من يعجبنا الذي غري املتنبي من يعجبنا فالذي طراز،
ابن من أو نواس، أبي من أو العالء، أبي من أو الريض الرشيف من يعجبنا الذي غري
البقية! به يستحقها الذي غري الشاعرية، صفة منهم واحد كل به يستحق والذي زيدون،
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الحرص عىل جميًعا بهن اإلعجاب وامتنع تفرق، أيما قلنا كما الشعر مزايا تفرقت فقد
والتعريف.

هي منها، بنصيب إال شاعًرا الشاعر يكون ال والتي عنها، غنى ال التي املزية أن غري
الفنية. الطبيعة هي وتلك واحد، باسم يَها نسمِّ أن نستطيع مزية هي أو واحدة، مزيَّة

عموم يف تدخل شتى أشياء الحقيقة يف ألنها واحد؛ باسم تسمى إنها نقول: أن نتعمد
التسمية. هذه

املختلفة، الحياة لإلحساسبجوانب بيِّنة يقظٌة بها التي الطبيعة هي الفنية فالطبيعة
املصطلحات، من كامل معجم كأنها أو كلمات، كأنها كلمة إىل اإلجمال بنا ينتهي وهنا
لتلك التيقظ أنواع أليست ثم الصفة؟ يف وال العدد يف لها حد ال علميٍّا الحياة جوانب أليست
الحياة لجوانب املتيقظني فمن بىل! حارص؟ حرص يف تجتمع ال وأخالًطا أشتاتًا الجوانب
محصوره أو مستفيضه أو مهتاجه أو الشعور ز متوفِّ هو ومن بها، الشعور عميق هو من
كلمة تجمعه فالذي ودرجاته، الشعور أنواع من ذلك غري إىل منحرفه، أو مستقيمه أو
إسالس إىل سبيل من فهل مفرق، كل تفرقه أن اليقظة أوصاف تلبث ال هنيهة اليقظة

والتوضيح؟ للتعريف مقاده وتقريب املعنى،
تلك هي الفنية الطبيعة إن موجزين: نقول فنحن عسري، غري ذلك وسبيل نعم!
الصغر، أو الكرب من الحياة هذه كانت أيٍّا حياته من جزءًا الشاعر فن تجعل التي الطبيعة
الشاعر حياة تكون أن الطبيعة هذه وتمام الشذوذ، أو األلفة ومن الفاقة، أو الثروة ومن
موضوع يكون وأن الناظم، اإلنسان من الحي اإلنسان فيه ينفصل ال واحًدا، شيئًا وفنه
ترجمة هو فديوانه حياته، موضوع هو شعره وموضوع شعره، موضوع هو حياته
هاجسة وال خالجة ذكر فيها يخفي وال واألزمان، األماكن ذكر فيها يخفي لنفسه، باطنية
وفنه الشاعر حياة بني االتفاق فيها يكثر مراتب ذلك ودون اإلنسان، حياة منه تتألف مما
الحني يف الغريبان يلتقي كما أو واختياًرا، طواعية أحيانًا الصديقان يلتقي كما يقل، أو
يف يلتقيان شخصان الحالة هذه يف والشاعر فاإلنسان واضطرار، كرٍه عىل الحني بعد
طويل زمن بعد أخرى مرة اللقاء لهما يتاح أن إىل لِطيَّته منهما كل يذهب ثم املواعيد،
صاحبها تلبس التي األرواح تلك من روح الشعراء هؤالء عند الشعر وكأن قصري، أو
لبسته إذا فهو واألهواء، الحوادث من مستحرض له استحرضها كلما تلبسه ثم وتفارقه،
املأل هذا من فرٌد — فارقته إذا — وهو تقول، ما عنها وينقل تحسه، ما عنها يأخذ شاعٌر

الحجاب. عنه يُكَشف وال إليه، يُوَحى ال الذي
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بأوىف الفنية الطبيعة من ظفروا الذين القليلني الشعراء أولئك من واحد الرومي ابن
ولم عرفانه، حق اإلنسان الرومي ابن عرف فقد الشاعر؛ الرومي ابن عرف فمن نصيب،
لم الذي الرومي ابن هو الشاعر الرومي ابن أن هذا مع والغريب الفضول. إال منه ينقص

اإلعجاب. من ها حقَّ له حسناٌت ونالت مزايا له عرفت وإن بعُد، يعرف
زمانه، بعد أو زمانه يف خامًال كان الرومي ابن إن يقال: أن للتاريخ الصدق من ليس
بني األثر ونسيان األدبية املكانة سقوط به يراد الذي الخمول من الشائع املعنى بهذا
الجزاء؛ موفور الحظ سعيد يعد أن خليٌق ائني الهجَّ الشعراء إىل قيس إذا فلعله املتأدبني،
كله الرومي ابن ديوان وبقي أقله، إال دعبل شعر وذهب أقله، إال بشار شعر ذهب فقد
لم أو هجاء، شاعٌر العربية يف يرزقها لم الشهرة من محاباة وهذه أقله! إال منه يذهب فلم
الطباعة عرص جاء ثم الشعراء، سائر بني معدودون أفراد إال الطباعة عرص قبل يرزقها
التي الدواوين بعد ديوانه طبْع ر وأخَّ الرومي ابن عىل جنى الذي هو الخمول يكن فلم
كثرية مختارات له وُحفظت األدب، كتب من متداول كتاب كل يف ذُكر ألنه طبقته؛ يف
إنما — األغاني كصاحب — أهملوه والذين املربزين، الشعراء مختارات وردت حيثما يف
غري ألسباب الحديث العرص يف طبعه فتأخر لشأنه، إصغاًرا ال عليه حنًقا ذلك تعمدوا
وألن جهة، من العربية اللغة يف محفوظ ديوان أطول ديوانه ألن تأخر واإلهمال؛ الخمول
بعض طبعت حيث السورية البالد يف ميسورة تكن لم — أخرى جهة من — نسخته

السببني. ذينك إىل مضاًفا ثالثًا سببًا الهجاء يف اإلقذاع كان وريما الدواوين،
املعنى بذلك خامًال كان الرومي ابن إن يقال: أن إذن للتاريخ الصدق من فليس
به يصاب خمول أظلم خموله وكان خامًال، كان هذا مع ولكنه الخمول، من الشائع
مزاياه. وأكرب فضائله أجمل يخفي ولكنه األديب، ذكر يحفظ الذي الخمول ألنه األدباء؛
األدباء جمهرة بني عندنا يصيبه يزال وال الرومي، ابن أصاب الذي الحيف هو وهذا

واملتأدبني.
الغريب، والتوليد العجيب، النظم صاحب «هو ويقدره: يصفه خلكان ابن قال
يرتك وال صورة، أحسن يف ويربزها مكامنها من فيستخرجها النادرة، املعاني يغوصعىل

بقية.» فيه يبقي وال آخره إىل يستوفيه حتى املعنى
م ويُتمَّ به يوصف أن ينبغي الذي الوصف، بكل ليس ولكنه كله، صادق وصف وهذا
املزية هو إذ بالتنويه؛ األجدر وهو املهم، هو والناقصفيه ناقٌص، تعريف فهو تعريفه، به
الحياة. من ينفصل ال جزءًا الفن تجعل التي الفنية الطبيعة هو وهو الشاعر، يف الكربى
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ذلك يكن لم إن الغريب والتوليد العجيب النظم وما النادرة؟ املعاني الغوصعىل ما
التعبري تتطلب التي النفسية، والذخرية البالغ، واإلحساس الحية، بالطبيعة مصحوبًا كله
أصداًفا لنا ليستخرجوا النادرة املعاني عىل ليغوصون النظامني من كثريًا إن فيه؟ واالفتنان
وإخوان خفاجة وابن املعتز كآللئ رخيصة آللئ أو الدين، وصفي نباتة ابن كأصداف
واملشعوذين الحواة كلعب فارغ لعب لهو النادرة املعاني عىل الغوص وإن الطراز، هذا
ونقوش رسوم املالية األوراق وعىل والتصوير. التمثيل مطبوع التعبري، صادق يكن لم إن
لم إن درهًما تساوي ال وحروفها وأرقامها ونقوشها برسومها ولكنها وحروف، وأرقام
خزانة يف املودع الذهب هو فاإلحساس املرصف! خزانة يف املودع الذهب وراءها يكن
واألرقام والنقوش الرسوم أما الكالم، رساة بها يقاس التي الشعرية الثروة وهو النفس،
وتوقيع ساذج برقم أخرى عالمة عنها تغني وقد أقل، وال أكثر ال فعالمة والحروف،

بسيط!
آخره إىل يُستوَىف حتى املعنى واستغراق الغريب والتوليد العجيب النظم ما نعم،
التعبري هو وليس التعبري، أدوات إال هو إن وقضيضه بقضه هذا إن بقية؟ فيه تبقى وال
ونوادره وتوليداته معانيه فكل عنه، يعرب ما الشاعر عند يكن لم فإذا لبابه، يف املطلوب
إغراب وال توليد بغري التعبري واستطاع عنه، يعرب ما عنده كان وإذا إليه، بنا حاجة ال لغو
املقصودة، الرسالة هي وهذه بالغ، أكمل أدائها يف وأبلغ رسالته أدى فقد استغراق؛ وال
إىل وسائل فهي والتوليدات املعاني أما الفنية. الطبيعة هي وهذه الجيد، الشعر هو وهذا
نفسه رسيرة إليك أدى َمن ذلك بعد ويستوي إليه، وتنتهي تؤديه فيما إال لها قيمة ال غاية

توليد. وال فيه أغراب ال بكالم إليك أداها وَمن وإغراب، بتوليد
لو ولكننا ملعانيه، مستغرق املعاني، عىل غواص التوليد، كثري شاعر الرومي وابن
والغوص التوليد يف الدليل هذا نحرص أن له غبنًا لكان شاعريته؟ عىل الدليل ما سئلنا:
والطبيعة عنارصالشاعرية منه نحذف وال ومعانيه، توليداته منه نحذف فقد واالستغراق،
به يحتفل فيما والشاعر ورديئه، جيده يف والشاعر قدمه، إىل فرعه من الشاعر فهو الفنية،
لباًسا وال األيام، مواسم يف للزينة يلبسه لباًسا عنده الشعر وليس عواهنه، عىل يلقيه وفيما
من املنسوج جسمه، بعروق املوصول إهابه هو بل كال! األيام، عامة يف لالبتذال يلبسه
وسقمه، صحته عن واإلبانة نفسه، عىل الداللة من للجيد مثلما منه فللرديء ودمه، لحمه
إليه؛ والنفاذ به التعريف إىل وأدنى جيده، بعض من عليه أدل رديئه بعض كان ربما بل
أوقاته، أسوأ يف ويحيا أوقاته، أحسن يف يحيا واملرء حياته، موضوع هو فنه موضوع ألن

األوقات. أحسن يف حياته أضعاف السيئة األوقات يف حياته تكون ولقد
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الذي الجانب وهو املجهول، الخامل الجانب هو الرومي ابن شاعرية من الجانب هذا
ننصف وال — شاعر كل ننصف أننا وعندنا الكتاب، هذا صفحات به التعريف عىل وقفنا
الطبيعة نسميه ما بتوضيح أو الشاعرية، من الجانب هذا بتوضيح — وحده الرومي ابن
كله الشعر نجهل والذي بغريه، شاعًرا نقدر أن لنا يتم ال الذي املقياس هو ألنه الفنية؛

التفات. كبري يستحق ال مما سواه إىل والتفتنا عنه أغضينا نحن إذا كلهم والشعراء
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األول الفصل

الثالثللهجرة القرن أو الرومي عرصابن

كان الجهالة، عرص وكان الحكمة عرص كان األزمان، أسوأ وكان األزمان أحسن «كان
الظالم، أوان وكان النور أوان كان والشكوك، الحرية عهد وكان واإليمان، اليقني عهد
قط، يشء أيدينا بني وليس يشء، كل أيدينا بني القنوط: زمهرير وكان الرجاء ربيع كان
هذه كأيامنا أيام تلك الجحيم، قرار إىل جميًعا وسبيلنا عليني، سماء إىل جميًعا وسبيلنا
املبالغة بصيغة إال نذكرها وأال عالتها، عىل نأخذها أن ثقاتها من الصاخبون يوصينا التي

آفات.» ومن طيبات من عليه اشتملت فيما
«شارلس اإلنجليزي الكاتب وصفه استهل وهكذا الفرنسية، الثورة عرص هو هذا
الفرنسية، األمة غري أمة إىل الوصف هذا تنقل قد أنك إال املدينتني، قصة بداية يف دكنز»
هو إذ وفحواه؛ ومكانه زمانه عن به تخرج ال وأنت للميالد، عرش الثامن القرن وعرصغري
العصور تلك ومن واالضطراب، االنتقال تواريخ يف العصور من عرص لكل صادق وصف
إال جملته يف يوصف ال الذي القرن وهو الرشقية، اإلسالم دولة يف للهجرة الثالث القرن
واحًدا عًرصا ال مختلفني، عرصين لك يصف كأنما الذي الجيل الغامض الوصف هذا بمثل
مختلفات، عصور عدة أو مختلفان، عرصان الحقيقة يف ألنه واألحوال؛ األوضاع متناسق

الزمان. من واحد نطاق يف اجتمعت وإن
للهجرة الثالث فالقرن للحصاد، وأوان للنماء، وأوان للبذر، أوان دولة لكل كان إن
نما ففيه والذبول، النضج وقبيل التمهيد، بُعيد جاء العباسية، للدولة النماء أوان كان
والفساد، الصالح وعنارص والرش، الخري جراثيم من الدولة مؤسسو بذره ما كل وأزهر
والشوك والفاكهة الحب فيه ينمو الذي األخرض باملرج يشء أشبه إبانه يف الدولة وكانت
ومرجوة مهلكة، ومصلحة شائهة، وسيمة ولكنها نرضة، زاهية خرضة املسموم: والعشب
العرص فهو والتمييز؛ التنقية إىل فيه سبيل ال اختالًطا والسم الغذاء فيها ومختلط مخشية،
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كما الخطأ فيه أثمر املحتوم، نتاجه فيه عمل كل وأثمر أقصاه، فيه يشء كل بلغ الذي
وبدأ التمام فبدأ السواء، عىل طالًحا أو صالًحا قدموا ما فيه وظهر التوفيق، فيه أثمر
الخليط إىل والروم والفرس العرب حضارات من الخليط واجتمع واحد، حني يف النقص
منه تشبع ال الزمان ألوان من نسيًجا فكان واإلنذار، والبشارة والضعف القوة عوامل من

الحكيم. رؤية وال الفنان عني
ما منه يعنينا فإنما تاريخه، واستقصاء القرن هذا وصف يف نسهب أن بنا وليس
ما العرص ذلك تاريخ من فحسبنا لحياته، نرتجم الذي الشاعر هو واحد بفرد يحيط
يف نريده ما لتوضيح كاٍف التاريخ ذلك من الوجيز والقليل الحياة، تلك نواحي به نوضح

املقام. هذا

والسياسة الحكومة حالة

قول عىل وثمانني، أربع سنة يف وتويف ومائتني، وعرشين إحدى سنة يف الرومي ابن ولد
واملنترصواملستعني واملتوكل الواثق هم: خلفاء؛ ثمانية طياته يف أدرك قد فهو بعضالرواة،
أردنا فإذا سنوات، ببضع الرومي ابن بعد تويف الذي واملعتضد واملعتمد، واملهتدي واملعتز
نستطيع ال فلعلنا يومذاك؛ الدولة وسياسة الحكومة عليها كانت التي بالحالة نحيط أن
الخلفاء؛ أولئك بعض إليه صار الذي باملصري اإلملام من أوجز هو ببيان لذلك نعرض أن
واملعتز املستعني وهم: خلعهم؛ بعد وُقتلوا خلعوا وثالثة املتوكل، وهو ُقتل، واحد فمنهم
امللك رسير عىل ماتوا الذين والبقية مسموًما، مات من اآلخرين من إن وقيل: واملهتدي،
العهود والة حظ يكن ولم خارجية، غارة أو انتفاض، أو فتنة، من أحدهم عرص يخل لم
فقل املصري، هذا من بأسلم أكثرهم مصري وال الخلفاء، حظ من بخري والوزراء واألمراء

األموال. واستصفاء والتعذيب والسجن الخلع من نجا من هؤالء بني
األمراء أما القصور، ونساء والوزراء الجند من والكيد للغضب عرضة الخلفاء وكان
قدروا كلما الخلفاء عليهم ويزيد هؤالء، جميع من والكيد للغضب عرضة فكانوا والوزراء

واملنافسني. املشاغبني دسائس أنفسهم عىل وأمنوا البطش، عىل
ولكن األمور، سري يف انتظام أو أمان عىل يدل ال والوزراء بالخلفاء البطش اطِّراد إن
األيام، تلك حكومة يف الحال حقيقة عليه كانت ما عىل الداللة ضعيف يزال ال كله هذا
كان كيف لنعلم يُخلعون؛ واملخلوعون يُقتلون، املقتولون كان كيف نعلم أن يعوزنا فقد
الدواوين، وأعمال الدولة سياسة يف يجري كان كما النفوس خالئق يف يجري الفساد
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إال تُتقى، ال الُحكَّام وأن تُرعى، ال الحكم رشيعة أن العدوان اطراد عليه يدل ما فقصارى
أخرى حرمات ذلك بعد للناس تبقى ثم رشيعتها، وتبطل هيبتها، تهزل قد الحكومة أن

عليها. يحرصون أخرى وآداب يتقونها،
التنكيل بلغ فقد العهد ذلك يف أما والدين، العرف وآداب املروءة حرمات لهم تبقى

ملروءة. وال لدين وال لرشع معه حرمة ال مبلًغا الفتك حوادث بعض يف والتبشيع
بأرزاقهم، األتراك الجند طالبه حني للمعتز حدث ما الخلفاء يصيب كان ما أمثلة فمن
وخمسني خمس سنة أخبار يف الطربي قال ماًال، ووزرائه ُكتابه عند وال عنده يجدوا فلم
وصيف بن صالح وإذا والدور، الكرخ أهل من القوم صياح إال يرعه «فلم ومائتني:
باب عىل فجلسوا السالح، يف دخلوا قد نرص، بأبي املعروف بغا، بن ومحمد وبايكباك
أجفلني وقد أمس، الدواء أخذت إني إليهم: فبعث إلينا، اخرج أن إليه بعثوا ثم … املنزل
إيلَّ فليدخل منه بد ال أمر كان فإن الضعف، من الكالم عىل أقدر وال مرة، عرشة اثنتي
باب إىل برجله فجروا القواد، خلفاء من والدور الكرخ أهل من جماعة إليه فدخل بعضكم.
يف مخرق وقميصه فخرج بالدبابيس، بالرضب تناولوه قد كانوا وأحسبهم قال: الحجرة،
ساعة قدمه يرفع إليه أنظر فجعلت … الشمس يف فأقاموه منكبه، عىل الدم وآثار مواضع
بيده يتقي وهو يلطمه بعضهم ورأيت … فيه أقيم قد الذي املوضع حرارة من ساعة بعد
حسوة فطلب أيام، ثالثة والرشاب الطعام ومنع يعذبه، من إىل ُدفع ُخلع ملا أنه فذكر …
عليه وأطبقوا فيه أدخلوه ثم السخني، بالجص رسدابًا جصصوا ثم فمنعوه، البرئ ماء من
أُشِهد مات فلما السنة، هذه يف شعبان من خلتا لليلتني وفاته وكانت ميتًا، فأصبح بابه

«… فيه أثر ال صحيح وأنه والقواد، هاشم بنو موته عىل
املتوكل، أيام يف الزيات امللك عبد بن ملحمد حدث ما الوزراء يصيب كان ما أمثلة ومن
األموال، مصادرة ذكر أن بعد قال ومائتني، وثالثني ثالث سنة أخبار يف الطربي وذكره
وامتنع فقيد، بتقييده أمر ثم مطلًقا، حبسه يف أياًما يزل «لم الضياع: وضم الدور، ونهب
الكالم، قليل البكاء، كثري حبسه، يف الجزع شديد وكان شيئًا، يذوق ال وكان الطعام، من
يوًما ترك ثم بمسلة، وينخس يساهر النوم: من ومنع سوهر ثم أياًما فمكث التفكر، كثري
بتنُّور أتي ثم املساهرة، إىل أعيد ثم فأكل به فأتي وعنبًا، فاكهة فاشتهى وانتبه فنام وليلة
املرصي أسباط ابن به فعذب ذلك، عمل َمن أول هو وكان … حديد مسامري فيه خشب من

أياًما. به فُعذِّب به ابتُيل ثم عنده، ما جميع منه استخرج حتى
فيمد عليه، الباب وأقفل أخرج كنت قال: أنه بعذابه املوكل عن الدنداني عن وذكر
فيه والتنور فيجلس، التنور يدخل ثم كتفيه، موضع يدق حتى جميًعا السماء إىل يده
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يسرتيح، أن أراد إذا املعذب عليها يجلس معرتضة خشبة وسطه ويف حديد، مسامري
قام يفتح الباب صوت سمع هو فإذا به، املوكل يجيء ثم ساعة الخشبة عىل فيجلس
ولم الباب أقفلت أني وأريتُه يوًما خاتَلتُه يل: امُلعذِّب قال عليه، شدوا ثم كان كما قائًما
التنور يف قاعد هو فإذا غفلة الباب دفعت ثم قليًال، مكثت ثم بالقفل أغلقته إنما أقفله،
خناقه، شددت ذلك بعد خرجت إذا فكنت العمل؟ هذا تعمل أراك فقلت: الخشبة، عىل
بعد مكث فما رجليه، بني تكون كانت حتى الخشبة واستللت القعود، عىل يقدر ال فكان

مات. حتى أياًما ذلك
ُقلب ثم مقرعة، خمسني بطنه عىل فُرضب بُطح فقيل: به ُقتل الذي يف واختلف
عنقه التوت قد ميتًا فأصبح يعلمون، ال وهم يُرضب وهو فمات مثلها، ظهره عىل فرضب
يف أكل أظنه ما قال: أنه املغربي مبارك عن وذكر رضب، بغري مات وقيل: لحيته، ونُتفت
موته قبل أسمعه وكنت قال: والعنبتني، العنبة يأكل وكان واحًدا، رغيًفا إال حبسه طول
الُفْره والدواب النعمة تقنعك لم امللك! عبد ابن يا محمد يا لنفسه: يقول ثالثة أو بيومني
بنفسك! عملت ما ذُق الوزارة! طلبت حتى عافية يف وأنت الفاخرة والكسوة النظيفة والدار
يزيد ال فكان نفسه، عتاب عنه ذهب بيوم موته قبل كان فلما نفسه، عىل ذلك يكرر فكان
املعتضد أيام يف سيما وال — باملذنبني التمثيل عن روي والذي هللا.» وذكر التشهد عىل
أشكالها ابتداع يف يتفننون فرجة بهم التفظيع كان وكأنما وأعنف، هذا من أفظع —

والفكاهة! املجون مشاهد من يذكرون فيما ويذكروها النظارة بها ليلهوا وأساليبها؛
ونظام والعرب، العباس بني بني القطيعة هما: غالبان؛ سببان كله الرش هذا أساس
يف وتشعبه اإلسالمي العالم تصدع إىل انتهى حتى العباس بنو فيه تمادى الذي اإلقطاع
الظلم عليهم طال موتورين قوًما كانوا العباس فبنو شعبة، عرشة بضع اثنني قرنني مدى
أمية، بني مع نضالهم يف النبي آل خذلوا أنهم العرب عىل ينقمون وكانوا املكاره، واحتمال
الذل، يُسامون زمانًا فلبثوا والوعود، بالعطايا األمويون استمالهم ملا السماح بيع وباعوهم
يسأل لم الذي النبي آل وهم نسائهم وسبي رجالهم، قتل ويشهدون املنابر، عىل ويُلعنون
يغضب من وال األمويني، دولة يف محنة بكل وابتلوا فيهم، املودة إال أجًرا الهداية عىل قومه

إليهم. يجنح أو لهم
مصاب معظمه يف املصاب كان وإن الوتر، يف عيل بني العباسرشكاء بنو كان ولقد
قامت ملا ثم إليه، ُمنتٍم كل ينال ما الذل من ينالهم البيت، آل من جميًعا كانوا ألنهم هؤالء؛
الغرية وتأخذهم ينرصوهم أن الناس أوىل وهم العرب أيدي عىل تقم لم دولة األمر آخر لهم
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فامتألت العربية، الدولة عىل مثلهم ينقمون كانوا الذين الفرس أيدي عىل قامت وإنما لهم،
وشعروا والطمأنينة، املودة صلة من وبينهم بينهم ما وانقطع العرب، عىل حفيظة نفوسهم
خاب إذا واملوتور ظامليه، عليه أعانوا أو ظلموه، ملن املظلوم به يشعر بما نفوسهم يف لهم
ولم ا، حقٍّ لهم يعرف لم طويتهم وإخالص أمانتهم يف رأيه وساء الناس، إنصاف يف ظنه
ومن واملودة. الثقة دون والرهبة املنفعة عىل إال وبينهم بينه األمر يجر ولم ذمة، لهم يرع
ومىض العباس، بني أساطني بها اشتهر التي الفاتكة النفعية السياسة تلك كانت هنا
والديلم، الرتك قبائل من األعاجم بأجالف اتصالهم وجاء بعدهم، من خلفاؤهم عليها

البداوة. وحشية يف األعاجم هؤالء تعودها التي املثالت من رضوبًا عنهم فنقلوا
والقواد األعوان منهم واتخذوا واألعاجم الفرس إليهم قربوا إنما العباسيني إن قيل:
العباس بني أن والحقيقة … أعدائهم عىل لهم وتأييدهم إياهم، نرصهم عىل لهم مكافأة
بن إبراهيم وكان عقدة، لهم وتنتظم دولة، لهم تقوم أن قبل العرب من يتوجسون كانوا
تدع أال استطعَت «إن مسلم: أبي إىل يكتب السفاح، قبل الدعوة صاحب عيل، بن محمد
من الحذر فهو فاقتله.» تتهمه أشبار خمسة بلغ غالم فأيما فافعل، عربيٍّا لسانًا بخراسان
إليهم. ومن الفرس مكافأة وليست العباس، بني دولة يف وأخملهم هؤالء أبعد الذي العرب
كان فلما الجديدة، الدولة وأصحاب العرب بني الشقة باعد بما الحوادث توالت ثم
مع الفرس وذهب عربية، أمه ألن األمني؛ مع العرب ذهب واملأمون األمني بني الخالف
إقصائهم يف وأمعن للعرب فحفظها وانترصاملأمون، األمني وقتل فارسية، أمه ألن املأمون؛
فاعتمد — تركية أمة وكانت — املعتصم جاء ثم أجناسهم، تعدد عىل األعاجم وتقريب
اختالف عن فضًال أمرها، ووالة الدولة جيش يف األجناس اختالف وكثر الرتك، جنود عىل
واألمراء امللوك بني الدسائس أسباب وتفاقمت األمراء، وأمهات القصور نساء بني األجناس
منها أشفق أن تفاقمها من وبلغ ونساء، رجال من القصور وحاشية والوزراء، والقادة
أمرهم القواد وتنازع قوادهم، عىل الجند فشغب نريانها، مساعري هم الذين والقواد الجند
قال كما بينهم، النزاع أسباب ويحسم يخيفهم، قوي خليفة يملكهم لو جميًعا فَودُّوا
بعًضا بعضنا حسد يخافنا بمن جئنا وإن فنبقى، ونَفَرقه نَهابه بمن «نجيء الكبري: بغا
بيت من أمري القيادة يتوىل أن طلبوا حتى تحاسدهم من إشفاقهم اشتد ثم أنفسنا.» فقتلنا
يحسمها أن من وأوسع أكرب كانت الشقاق أسباب ولكن منهم، أحد يتوالها وال الخالفة،

عليه. االستقرار يطول ال الذي العاجل التدبري هذا مثل
يذكروا أن املؤرخون أَِلف وقد والدسيسة، الظن سوء عىل قائًما إذن الدولة أمر كان
كانوا العباس بني أن التاريخ قراء بعض إىل ُخيِّل حتى العباس، لبني الفرس إخالص
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شعب إىل يسكنوا وأن الدولة، جهات من األقل عىل واحدة جهة إىل يطمئنوا أن خليقني
من رجال به ينخدع ال الذي الظاهر يف إال كذلك األمر كان وما الكثرية، شعوبها من واحد
كان إال األكرب الدولة نصري مسلم أبا نظن فما العباسية، الدولة كرجال الحذرين املحنكني
وارتقى امللك بيت مصاهرة إىل طمح ولهذا الدائرة؛ بأوليائه مرتبًصا الخالفة يف طامًعا
الحج، موسم يف الناس يؤم أن وأراد الخليفة، مخاطبة يف باسمه وبدأ العباس، إىل بنسبه
يفعلون كانوا إال الربامكة نظن وما أوليائه، عىل يخفى ال الذي استعداده للُمْلك واستعد

األناة. وطول التبرصُّ من يشء يف مسلم أبي فعل
الدعوة أسباب الفرس أمة يف العظماء تعوز كانت وما وغريهم هؤالء يطمع ال ولَِم
وصل التي القوة أصحاب الفرس هم فها والقوة، الطمع أمر األمر كان فإن واالنتقاض؟
عيل أبناء هم فها البيت آل عىل والغرية الدين أمر كان وإن الخالفة، إىل العباسيون بها
العلويني أصاب بعدما ومجيبًا الناسمستمًعا من ويجدون شاءوا، إذا لهم يدعون عندهم،
واطِّراح. إهمال من دولتهم يف العرب أصاب وما وتنكيل، قسوة من العباس بني أيدي عىل
املوتور حكم هكذا إال يكون وال املسرتيب، املوتور حكم العباس بني حكم كان
حتى املقاصد وتشعبت البلية، به فتمت اآلفة هذه عىل اإلقطاع نظام وأطبق املسرتيب،

الحكومة. يف العاملني من وإنسان إنسان بني لثقة موضع يبق ولم الظن، سوء فشا

اإلقطاع نظام

وسطوة الدولة هيبة بقيت ما العيوب مستور يبقى ولكنه معيب، نظام اإلقطاع فنظام
واملحكوم، الحاكم به يشقى املستطري الرش فهو وضعفوا ضعفت فإذا عليها، القائمني

الفناء. بأسباب معتوٌر األجزاء مفكك وهو إال يدعه فال امللك أركان يف وينخر
عنفوانها يف مستقرة واألمور الجانب مرهوبة العباسية والخالفة — الوالة فكان
موارد عندهم لتغزر باإلصالح؛ واملرافق األرض ويتعهدون عليهم، الذي املال يؤدون —
ويف أمرها يف الوالة وارتاب الخالفة تقلقلت فلما الثروة، منابع وللناس لهم وتدوم الجباية،
مرافق وأغفلوا العمال، أرزاق وحبسوا املال، جمع عىل وتهافتوا اإلصالح، أهملوا أمرهم
الشقاق فساد من بها ما عىل الجند طاعة وفسدت السخط وعمَّ األرض فخربت الرعية،
فأعملوا الجباية، مال بأيديهم من وكل والُكتَّاب، الوالة اغتيال إىل الخلفاء ولجأ والدسيسة،
والوزارة الكتابة وأصبحت واملخبآت، الدفائن واستخراج األموال، واستصفاء القتل فيهم
إىل الخلفاء يحتاج ريثما والغصب بالظلم رخصة هي كأنما الدولة وظائف من إليهما وما

الطريق! هذه من املال عىل فيحصلوا والكتاب، الوزراء جمعه ما
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العمال شاركوا الدولة خزائن بأيديهم كانت الذين أن االختالس شيوع من وبلغ
إذا إال وظيفة صاحب أو عامل رزق يؤدون ال فكانوا أرزاقهم، يف الوظائف وأصحاب
ذلك من مستثنني غري رزقه، باستيفاء توقيعه واستكتبوه ألنفسهم، إتاوة منه اقتطعوا
مذاًعا ا رسٍّ أصبح أن االختالس شيوع من بلغ قد بل بيته، وأهل الخليفة إخوة حتى أحًدا
بفعله: يديه بني يجهر أن الكاتب أو الوزير يبايل وال نفسه، الخليفة حرضة يف يكتم ال
«معجًال العمال من هذا يأخذه كان بما وهب بن لسليمان املهتدي الخليفة عرض فلما
باطًال، أو ا حقٍّ يكون أن من يخلو ال قول هذا املؤمنني! أمري «يا سليمان: له قال ومؤجًال»،
فما محفوظة، األصول أن علمت وقد ا حقٍّ كان وإن يقوله، من مثلك فليس باطًال كان فإن
نقص وال للرعية، تحيف غري من إليهم يصل ما بعض عىل عمايل من يساهمني من يرض

لألموال؟»
أن عساها ما أقىص بلغت حتى العمال وعمال العمال من االرتشاء تجارة وراجت
واحد يوم يف وىلَّ إنه الفخري: رواه فيما الخاقاني عن فقيل الدولة، أيام أواخر يف تبلغه
لحسن بقي قد كان فإن رشوة! منهم واحد كل من وقبض الكوفة، عىل ناظًرا عرش تسعة
عىل أتت قد والنكبات واملصادرات والرشاوى الرسقات فهذه بقية، األمر والة بني الظن
جرم وال الطوية، والرتبصوفساد واملساومة الحذر عالقات إال بينهم تدع فلم البقية، هذه
يحنقون، وعرب يدلسون، وعمال يشغبون، جند بني كهذه بيئة يف وتفرخ الفتنة تبيض
الحياة. عىل وال امللك عىل يؤمنون ال وملوك الرعاة، براثن تمزقها ورعية يتحفزون، وعلويني
لنا وترك تقدمه، بما وسمع الفتن هذه بعض زمانه يف الرومي ابن حرض وقد
األسباب فيها اختلطت التي الزنج فتنة وهي منها، واحدة يف حدث مما مثًال شعره يف
الثائرين: أيدي عىل البرصة بأهل حل ما يصف فقال واالجتماعية، والدينية السياسية

ب��ط��ع��ام! ط��اع��ٍم م��ن أغ��ص��وا ك��م ب��ش��راب! ش��ارب م��ن أغ��ص��وا ك��م
ب��ال��ح��س��ام! ج��ب��ي��ن��ه ف��ت��ل��ق��وا م��ن��ًج��ى رام ب��ن��ف��س��ه ض��ن��ي��ن ك��م
ك��رام! ص��رع��ى ب��ي��ن ال��خ��د ت��رب ص��ري��ًع��ا أخ��اه رأى ق��د أخ ك��م
ص��م��ص��ام! ب��ص��ارم يُ��ع��ل��ى وه��و ب��ن��ي��ه ع��زي��ز رأى ق��د أب ك��م
ح��ام! ه��ن��ال��ك ي��ح��م��ه ل��م ح��ي��ن أس��ل��م��وه أه��ل��ه ف��ي م��ف��دٍّى ك��م
ال��ف��ط��ام! ح��ي��ن ق��ب��ل ال��س��ي��ف ب��ش��ب��ا ف��ط��م��وه ق��د ه��ن��اك رض��ي��ع ك��م
اك��ت��ت��ام! ب��غ��ي��ر ج��ه��ًرا ف��ض��ح��وه��ا ب��ك��ر ال��ل��ه ب��خ��ات��م ف��ت��اة ك��م
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ل��ث��ام! ب��غ��ي��ر وج��ه��ه��ا ب��ارًزا س��ب��وه��ا ق��د م��ص��ون��ة ف��ت��اة ك��م
ع��ام أل��ف ك��أن��ه ي��وم ط��ول م��ن��ه��م ال��ق��وم ف��ك��اب��د ص��ب��ح��وه��م

البالد أرجاء اتساع إال الناس عىل يُهوِّنها يكن فلم ذلك، عىل األحوال ودرجت
الحني يف للدولة فيها يتاح القوة من فرتات وإال األرجاء، تلك يف الفتن وتفرق اإلسالمية،
السكون، بعض الفتنة غوارب فتسكن العزيمة، نافذ الرأي، حازم خليفة الحني بعد
من الدولة عىل املغريون فيخشاه هيبته، وتعلو االستقامة، بعض والعمال الوالة ويستقيم
كانت ما إىل األمور فتعود أجله، يحم حتى زمنًا ظله إىل الرعية وتفيء وخارجها، داخلها

عليه؟

االجتماعية الحالة

األرزاق ونضوب والعرس الخراب إىل — الزمن بها تطاول إذا — السياسية الفوىض تنتهي
هي إذا الرتف تمنع ال الفوىض ولكن السواء، عىل وهابطها عاليها الطبقات جميع بني
واإلفساد، التخريب زمن بها يطل ولم الفرتة بعد الفرتة يف ترددت أو البداءة، يف جاءت
السلطان ورثت التي املتداعية، الدول من طبقات والفوىضيف الرتف يجتمع أن يندر فال
تكون ما كثريًا بل الفاخرة، املعيشة وأفانني الحضارة ومظاهر الواسعة والثروة القديم
واغتنام الدعة إىل تخلد أن النفوس لتعويدها به؛ واملغريات الرتف أسباب من الفوىض
مصري يف وشكٍّا غاية، كل من يأًسا الرفيعة واآلمال الجليلة املساعي عن تحجم وأن اللذة،

سياق. يف تنتظم وال وترية، عىل تجري ال الحياة بأن وعلًما نعمة، كل
و«التسلية»، الخطر قرن أو الفوىضوالرتف، قرن للهجرة الثالث القرن كان وكذلك
خلًال ثمارها فجنى األوىل، العصور جرائر العرص إىل ورست مبلغه، كالهما فيه بلغ
وكلها قصف، كلها الحرب ليلة الجند كحياة وحياة املعيشة، يف وبذًخا السياسة، يف

استسالم.
األمم، هذه يف اللهو وأساليب والروم، والفرس العرب حضارات الثالث القرن ورث
أيدي يف املستحرية األموال عت وتجمَّ وصني، وهند ترك من بها اتصلت التي األمم ويف
تستدعيه بما والبحر الرب يف الرائحة الغادية التجارات وأصحاب الخراج وجباة األمراء
الخالعة فنون وشاعت املنعمون، املرتفون فكثر الشهوات، ونوافل العيش، رضورات
إىل أهله ويُقرَّب علماؤه، يعرفه علم اللهو رضوب من رضب لكل وأصبح واملجون،

والسماع. الغناء عن فضًال إليه، وما الرقص حتى الرئاسة، وذوي الخلفاء
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من حرض من لبعض قال املعتمد الخليفة أن الذهب مروج يف املسعودي نقل
شمائله، يل واذكر الرقاص، من املحمودة والصفة وأنواعه، الرقص يل «صف ندمائه:
أهل من رقصهم يف مختلفون والبلدان األقاليم أهل املؤمنني، أمري يا املسئول: فقال
والرمل والهزج الخفيف أجناس: ثمانية الرقص يف اإليقاع فجملة وغريهم، خراسان
يحتاج والرقاص وثقيله، األول الثقيل وخفيف وخفيفه، الثاني، وثقيل الرمل، وخفيف
طباعه يف إليه يحتاج ما فأما عمله، يف وأشياء ِخلقته، يف وأشياء طباعه، يف أشياء إىل
رقصه يف التدبري إىل مرًحا طالبه يكون وأن اإليقاع، عىل الطبع وحسن الروح، فخفة
الدل وحسن والسوالف، العنق فطول خلقته يف إليه يحتاج ما وأما فيه، والترصف
النفس ومخارج … الخلق أقسام وحسن الخرص، ودقة األعطاف، يف والتمايل والشمائل
يف االنفتال ورسعة املفاصل، ولني … األقدام ولطافة الغاية، طول عىل والصرب واإلراحة،
الرقص، ألوان يف الترصف فكثرة عمله، يف إليه يحتاج ما وأما األعطاف، ولني الدورات،
ما واستواء مدارهما، عىل القدمني وثبات االستدارة وحسن حدوده، من جزء كل وإحكام
واجبان: ورفعها القدم ولوضع واحًدا. ذلك يف يكون حتى ويُرساها الرجل يمنى تعمل
أمكن فيه هو يكون ما فأكثر به، يتثبط أن واآلخر اإليقاع، بذلك يوافق أن أحدهما
فأكثر به يتثبط ما وأما سواء، والحسن الحب من فهو اإليقاع، يوافق ما فليكن وأحسن،
متسافًال.» به يتثبط وما مرتافًعا، اإليقاع يوافق ما فليكن وأحسن، أمكن فيه هو يكون ما
بعده، ما وأقبل القرن انتهى حتى والرتف اللهو رضوب سائر ذلك عىل وقس
من فكان وبيزنطة، رومة عن بمثله نسمع لم ما املائدة وآداب املجالس آداب يف وللقوم
من «كان إنه املهلبي: الوزير عن قيل كما واحدة، بملعقة لقمتني يأكل ال من رؤسائهم
وأمثاله، واللبن كاألرز بملعقة، يشء أكل أراد إذا أنه مأكله يف ونظافته فعله يف ظرفه
يستعمله وكان — مجروًدا زجاًجا ملعقة ثالثني نحو معه غالم األيمن جانبه يف وقف
قام آخر غالم إىل يدفعها ثم لقمة، اللون ذلك من بها يأكل ملعقة منه فيأخذ — كثريًا
يعيد لئال الكفاية؛ ينال حتى األوىل، فعل بها يفعل أخرى يأخذ ثم األيرس، الجانب يف

ثانية.» دفعة فيه إىل امللعقة
وأدمنت والخمر، القيان بيوت فكثرت واألغنياء، بالعلية والفقراء األواسط واقتدى
أنواعها عىل اللذات واستبيحت والغلمان، الجواري اقتناء وشاع وغبوًقا، صبوًحا املعاقرة
موقع وخف الحياء، وقل الوجوه، فتكشفت وخبيثها، وطيبها مألوفها، وغري مألوفها
هذه يف الناس قدوة هم والوالة الحكام أصبح حني سيما وال األسماع، عىل والبذاء الهجر
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ابن قصائد إحدى ويف املحرومني، نفوس إليها تصبو التي النعمة موضع وهم األفانني،
لداللته الباب بهذا نلحقه بأن بأس ال واملورسين، الكتاب لعيش وصف البائية الرومي

يقول: حيث وذلك الشاعر، نفس من اللذات هذه موقع وعىل العرص ذلك عىل

ك��ت��اب؟ وم��ن ش��رط��ٍة م��ن م��ال اآل ب��ل��غ��وا األُل��ى دون أت��ران��ي
واألح��ب��اب ال��ن��ف��وس ف��ي ب��ال��م��ن��ى ف��ازوا ال��ب��ه��ائ��م م��ث��ل وت��ج��ار
ال��م��غ��ت��اب آث��م��ي غ��ي��ر أن��ه��م ف��ي��ه��م خ��ي��ر وال ف��ي��ه��م م��ا خ��ي��ر
األت��راب ال��ك��واع��ب ب��ي��ن ات وال��ل��ذ ال��م��ن��اع��م ف��ي وي��ظ��ل��ون
ب��األك��واب وال��ط��ائ��ف��ات م��ع ال��س��ا ي��ط��رب م��ا ال��م��س��م��ع��ات ل��ه��م

∗∗∗
ع��ذاب م��ي��اٍه م��ن ي��ت��س��ل��س��ل��ن ج��وار ك��أن��ه��ن ج��واٍر م��ن
ك��ال��س��راب أو ال��رق��ي��ق ك��ال��ه��واء ل��ب��وًس��ا ال��ش��ف��وف م��ن الب��س��اٍت
ال��ت��ه��اب أي ي��ل��ت��ه��ب��ن ش��ع��ًال س��ن��اه ال��م��ض��يء ال��ج��وه��ر وم��ن

∗∗∗
ع��ض��اب س��ي��وف ذوي غ��ض��اٍب ـ��ر ل��ل��ن��ك��ـ م��ن��اك��ي��ر ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف
ك��ال��ُم��الب1 ت��راب��ه��ا ط��ه��ر ذات ف��ت��ض��ح��ى ب��ال��دم��اء األرض ت��غ��س��ل
ال��ذئ��اب غ��در ال��ك��الب وف��اء ع��ن ن��أي ك��ل ب��ه��ا ن��أى ك��الب م��ن
ال��وث��اب ي��وم األس��ود وث��اب ع��ن ض��ع��اف ال��ظ��ب��اء ع��ل��ى واث��ب��اٍت
اإلك��س��اب ب��ل ب��أح��س��اب��ه��م ال ب��ي��ًض��ا ع��ق��ائ��ل خ��وِّل��وا ُش��َرط
أن��ص��اب ف��ي ال��ط��ال��ب��ي��ن ت��ت��رك ال��ل��وات��ي ت��ل��ك األن��ي��س ظ��ب��اء م��ن
ال��ك��الب؟ غ��ي��ر ال��ظ��ب��اء ي��ص��ي��د ه��ل ق��ال��وا ال��ن��اس ��ب ت��ع��جَّ م��ا ف��إذا
اض��ط��راب ذا َح��ب��لُ��ه��م ك��ان وإن س ال��ن��ا ش��ج��ن ع��ن ذاه��ل��ي��ن أص��ب��ح��وا
س��ن��ج��اب وف��ي ق��اق��م وف��ي ر2 ��و وس��مُّ خ��م��ور وف��ي أم��وٍر ف��ي
زري��اب3 وم��ن س��ن��دس وم��ن ـ��م ال��رق��ـ م��ن ذاك غ��ي��ر وت��ه��اوي��ل
ورح��اب ف��س��ي��ح��ٍة وص��ح��ان وع��ب��ي��ٍر م��ن��م��ن��م ح��ب��ي��ر ف��ي
ب��األه��داب ال��رءوس ت��م��س ت��ي��ن ب��س��ا ي��خ��ت��رق��ن م��ي��ادي��ن ف��ي
واص��ط��خ��اب أي��ك��ه��ا أظ��الل ت��ح��ت اص��ط��ح��اٍب ف��ي ط��ي��ره��ا ي��ن��ف��ك ل��ي��س
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ان��ت��ح��اب ف��ي أص��ب��ح��ا وف��ري��دي��ن غ��ن��اء ف��ي أص��ب��ح��ا ق��ري��ن��ي��ن م��ن
األوص��اب م��ن ب��ه��ا ت��داوى م��ن ت��ش��ف��ي ف��واك��ه أف��ن��ان��ه��ا ب��ي��ن
ال��ح��ج��اب ��ة ج��مَّ ال��ق��ر م��ن ٍن وأك��ن��ا ال��ح��رور م��ن ظ��الل ف��ي
واألش��واب4 واألش��رب��ات الت اآل م��ن اش��ت��ه��وه م��ا ك��ل ع��ن��ده��م
األس��راب ال��ش��وادن م��ث��ل ان وال��ول��د وال��م��راك��ب وال��ط��روق��ات
ال��ض��ب��اب ك��م��ث��ل ن��ش��ره ت��رى وال��ن��د ال��م��ج��ام��ر ف��ي وال��ي��ل��ن��ج��وج5
ك��ال��خ��ض��اب وال��ل��ح��ى ال��ه��ام ع��ل��ى ـ��ك وال��م��س��ـ ال��ه��ن��د وع��ن��ب��ر وال��غ��وال��ي
األذه��اب س��ب��ائ��ك تُ��ب��اه��ي ـ��ض ال��ب��ي��ـ ال��ف��ض��ض وذائ��ل ول��دي��ه��م
ال��م��ح��اب��ي ال��زم��ان أن��ص��ف ل��و ـ��الك األم��ـ ه��ذه م��ال��ك��ي دون أك��ن ل��م

ومعظمها املورسة، الطبقات بيوت يف العيش ملناعم واٍف وصف القصيدة هذه ففي
عىل الناس لتهالك واضح تفسري — الوايف الوصف هذا مع — وفيها «املوظفني»، من
والرىش والجبايات املرتبات من رزقها يأتي التي الوظائف وسائر والكتابة العمالة
التي وللثورات املحرومة، الطبقات لنقمة تفسري — وذاك هذا مع — وفيها واألسالب،
الثورة طلب عىل أدل يشء وأي الفقراء، وإنصاف الظالمات لرد وثَمَّ هنا من تهب كانت
كابن وديع شاعر قول من الشغب إىل الداعني لتلبية والتأهب األحوال، قلب عىل والتلهف

الرومي:

ع��ض��اِب س��ي��وف ذوي غ��ض��اٍب ـ��ِر ل��ل��ن��ك��ـ م��ن��اك��ي��ر ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف
ك��ال��ُم��الِب ت��راب��ه��ا ط��ه��ر ذات ف��ت��ض��ح��ى ب��ال��دم��اء األرض ت��غ��س��ل
ال��ذئ��اب غ��دُر ال��ك��الب وف��اء ع��ن ن��أٍي ك��ل ب��ه��ا ن��أى ك��الب م��ن

لدعوة النفوس فيه تتأهب جرم وال واالنتظار، العرصعرصالحرية ذلك يكون جرم ال
األرض يغسل الذي األكرب واملصلح املنتظر باملهدي اآلمال وتتعلق الرسية، الجماعات
والقرامطة، الزنج وداعية الخرمي، بابك عرص هو العرص ذلك يكون جرم وال بالدماء،
باملقاصد االجتماعية املقاصد يمزجون كانوا الذين املذاهب وأصحاب الثوار من وغريهم
الحكام، عىل والتمرد املساواة، إىل بالدعوة املنزوفني الفقراء عن الرتفيه ويعالجون الدينية،
األكارسة عهد يف كانوا كما الفالحون بقي حيث الفرس، بالد يف أكثره عىل ذلك وكان
غابر يف واملؤلهون وامللوك األمراء يستنزفهم كان كما ويُستنزفون األنعام، سوم يسامون
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العمال ويزدحم الحركة، تكثر حني والثغور املرافئ يف أكثره عىل ذلك كان ثم األزمان،
الطبقات. بني التنافس ويشتد السعر، ويرتفع والصناع،

السالمة؛ بعض منها سليمة باقية وهي بالدولة تمر كانت األحداث هذه أن عىل
الشاغبني شغب وكان واألوقات، األماكن يف متفرقة تتلقاها كانت — أسلفنا كما — ألنها
أخرى وتارة الفاسق، باسم تارة به القائم ويسمى األرض، يف واإلفساد بالكفر يوصم
املنتحل، االسم بهذا إال يُذكر وال األول اسمه فيُنىس الخبيث، أو الفاجر أو املارق باسم
تعوزها فكانت معلومة، خطة وال مرسومة، وجهة لها ليست برتاء الثورات هذه وكانت
توشك فال فيها، وتستبسل الجماهري، بها تلتف التي املستجابة املرشوعة الدعوة عنارص

نصابها. إىل األمور وتثوب وتضمحل، تفرت حتى تستفحل أن الثورة
تتحرك أو أثًرا، االجتماعية املشكالت لهذه تحس قلما غيها يف سادرة والقصور هذا
فيما تراها وال الصحوة، بعد والصحوة العهد، بعد العهد يف إال الدفينة أسبابها لعالج
واملطربون واملزخرفون املهندسون ولهوها: زينتها يف مفتنَّة بذخها يف غارقة إال ذلك عدا
ومجالس املرسة، ألوان وجلب املعيشة، أساليب تجويد يف يستبقون والندماء والطهاة،
إال األدب يكون فال واألذواق، اآلداب من جديد بعرف العايل املجتمع عىل تدخل الطرب
مع يكن لم إن رئيًسا الرئيس وال وزيًرا الوزير يحسب وال ذوقها، إال الذوق وال أدبها،
الدولة، لسياسة صالحه قبل للمجلس ويصلح واملفاكهة، املجالسة يحسن نديًما ذلك
والدالَّة عندهم الحظوة إىل الوصول وسلم امللوك، إىل السلوك باب املنادمة فأصبحت
هذه علم إىل واحتاج أهوائهم، إىل بالزلفى الدولة شئون يف واإلبرام والنقض عليهم،
الخليفة، عن الرتويج من إليه يحتاج أن عىس كان ملا الدولة يف خطر ذي كل الصناعة

وإعراضه. إقباله ونوبات وغضبه، صفوه ساعات يف عليه املدخل وحسن
مللك، نديًما يصبح أن والكياسة والفضل واألدب العلم صاحب يرجوه ما أعىل وكان
من يكن ولم والكفاءة، اآللة يف متشابهان متقاربان عمالن وهما ملك. البن مربيًا أو
وإليك فنون، بشتى يلم وفن صناعات، تجمع صناعة ألنهما األديب؛ يحذقهما أن السهل
نقل والخلفاء، األمراء مجالسة إىل الحظ به يرتقي كان الذي النديم يعرفه كان مما مثًال
«كنت قال: املهلبي محمد بن يزيد أن النديم جحظة أمايل عن األدباء معجم يف ياقوت
عينيه، وصغر وجهه، ودقة خلقته، وصغر صورته، قبح فأرى املنجم، يحيى بن عيل أرى
الخليفة؟ يستظرفه سبب بأي وأقول: ذلك من فأعجب واملتوكل الواثق من بمحله وأسمع

قباحته؟ من أملح والقرد عنده حظي وبماذا
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الغدوات من غداة يف املتوكل عىل دخل قد يحيى بن عيل رأيت املتوكل جالست فلما
دون يخف أمر لكل يستثقل حرارة يفور مخمور وهو بالرشب ليلتها يف سهر قد التي
وإطباق وحسنه، اليوم هذا إقبال ترى أما موالي، يا وقال: يديه بني فوقف يثقل، ما
فيه؛ وترشب الفرس تعظمه يوم وهو ورونقه، البستان هذا وخرضة شمسه، عىل الغيم
الدهاقني، من مثيل وأكرتك غلمانك وتعظمه — الخري إله هرمزد يوم — هرمزروز ألنه
فهش بالفرح، وتجٍل ورسور رشب يوم فهو الزهرة، مع القمر أن سيدي يا ذلك ووافق

خماًرا. عيني أفتح أن أقدر ما عيل! يا ويلك وقال: إليه
رشبة ورشب وجهه، الورد بماء وغسل فاستعمله، بالسواك سيدي دعا إن فقال:
بإحضار فأمر يجد. ما كل انحلَّ بالثلج ذلك مربًدا مطيبة متنة من أو الحرصم، رب من
يديك بني عجالنيتان تحرض ذاك تفعل أن وإىل سيدي، يا عيل: فقال به، أشار ما كل
ما كل عليٍّا أحرضوا فقال: تخفيفه، عىل ويعني الشهوة، ويفتق الخمار، يالئم مما
وطبخ الخالف، أطباق عىل صففت قد وفراريج يديه، بني العجالنيتان فأحرضت يريد،
املتوكل لها هشَّ القدور روائح فاحت فلما مريقة، لها ومطجنة6 وحرصمية حماضية
الطعام إىل فهش فيها، يرشب بجرف قدر كل من يُذيقه فجعل أذقني. عيل، يا له: فقال
املؤمنني ألمري يختار أن ينبغي له: فقال الرشاب صاحب إىل عيل فالتفت بإحضاره، وأمر
قال: هللا، شاء إن إياه هللا فيهنئه الرشب، يف يدخل أن إىل مزاجه يف ويزاد ريحاني، رشاب
فجعل املغنون وغنى مجالسنا، إىل وعدنا أيدينا فغسلنا نهضنا، وأكلنا املتوكل أكل فلما
إىل حسنًا غناء وبعدهم معهم يغني وجعل لفالن، والشعر لفالن الصوت هذا يقول: عيل
من أصطرالبًا عيلٌّ فأخرج الصالة؟ وقت من نحن أين املتوكل: فقال الزوال، قرب أن
يعظم يزل فلم الوقت، وعن الطالع وعن االرتفاع عن وأخرب الشمس فقاس خفه، يف فضة
فيك ُقدِّمَت؛ ما ألمٍر فقلت: محاسن، وجهه مقابح وصارت كالجبل، صار حتى عيني يف
منجم، وفكر ، مغنٍّ وترصف طباخ، وحذق وجليس، وأديب ومضحك، طبيب خصلة: ألف

ملكته.» إال امللوك إليه يحتاج مما شيئًا تركت ما … شاعر وفطنة
نواحي من بكركر «كان أنه ذلك قبيَل ياقوٌت ذكر الذي هو هذا يحيى بن وعيل
يسميها عظيمة كتب خزانة فيه وقرصجليل املنجم، يحيى بن لعيل نفيسة الُقفصضيعة
العلم، صنوف منها ويتعلمون فيها فيقيمون بلد، كل من الناس يقصدها الحكمة خزانة
عيل مال من ذلك يف والنفقة عليهم، مشتملة والصيانة لهم، ذلك يف مبذولة والكتب
يشء كبري يحسن ال ذاك إذ وهو الحج يريد خراسان من معرش أبو فقدم يحيى، بن
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عن وأرضب بها فأقام أمرها فهاله ورآها، فمىض الخزانة له فوصفت النجوم، من
وبالدين بالحج عهده آخر ذلك وكان ألحد، حتى فيها وأغرق النجوم فيها وتعلم الحج،

واإلسالم.»
نقله الذي والحديث وندمائها، جالسها وآداب العالية املجتمع مجالس كانت كذلك
املناقب عىل جملته يف يدل ولكنه أجزائه، بعض يف والتأليف للزيادة مظنة ياقوت
كيف الحديث هذا من وترى الزمان. ذلك يف النديم من تُطلب كانت التي والخصال
ذلك ترى كما وأدواتها، ومواعيدها وآدابها الطرب مجالس عىل غالبة الفرس سنة كانت
والصيد واأللعاب الرياضة ومنازه الطبيعة، وأعياد والنواريز، املهرجانات أوصاف من

واألزياء. املراسم وسائر والطرد،

اغتنام يف االجتماعية الحالة تتلخص فقد الظن، سوء يف السياسية الحالة تلخصت إذا
وصداه. كالصوت أو وظله، لكاليشء الحالتني يف وذاك هذا وإن الفرصة،

الفكرية الحالة

واألدب: العلم من عرصه حالة يصف الكاتب» «أدب كتابه مقدمة يف قتيبة ابن قال

متطريين، اسمه ومن ناكبني، األدب سبيل عن هذا زماننا أهل أكثر رأيت إني
لالزدياد، تارك والشادي التعلم، عن فراغب منهم الناشئ أما كارهني. وألهله
ويخرج املجدودين، جملة يف ليدخل متناٍس أو ناٍس الشباب عنفوان يف واملتأدب
خوى حني مقموعون، الجهل وبكرة مغمورون، فالعلماء املحدودين، جملة عن
عىل عاًرا العلم وصار أهله، بضائع وبارت الرب، سوق وكسدت الخري، نجم
والجاه النفوس، شهوات عىل وقًفا امللوك وأموال نقًصا، والفضل صاحبه،
النجد،7 زخارف يف املروءة وآضت الخلق، بيع يُباع الرشف زكاة هو الذي
ونبذت الندمان، وُمعاطاة املزاهر اصطفاق يف النفوس ولذَّات البنيان، وتشييد
… النفوس همم وسقطت الخواطر، وماتت املعروف، قدر وُجهل الصنائع،8
الحروف، قويم الخط، حَسَن يكون أن كتابته يف كاتبنا غايات فأبعد
كأس، وصف أو قينة مدح يف أبياتًا الشعر من يقول أن أديبنا منازل وأعىل
من يشء يف وينظر الكواكب، تقويم من شيئًا يطالع أن لطيفنا درجات وأرفع
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معناه، يعرف ال وهو بالطعن هللا كتاب عىل يعرتض ثم املنطق، ومن القضاء
عوًضا ريض فقد نقله، من يدري ال وهو بالتكذيب، هللا رسول حديث وعىل
أن إىل يذهب النظر. دقيق وفالن لطيف، فالن يقال: بأن عنده ومما هللا من
يدعوهم فهو جهلوه، ما علم به وبلغ الناس، جملة من أخرجه قد النظر لطف
أليق! به وهي أوىل، الصفات بهذه — هللا لعمر — وهو والغثر، والغثاء الرعاع
أنهم وعلموا جهلوا هؤالء وألن جهالتان، فهاتان علم؛ قد أن وظن جهل ألنه

يجهلون.
جهة من نظر برأيه، اإلسالم عىل الزاري بنفسه، املعجب هذا أن ولو
يف ينظر أن عليه طال ولكنه اليقني، وثلج الهدى بنور هللا ألحياه النظر
وآدابها، ولغاتها العرب علوم ويف وصحابته، الرسول أخبار ويف الكتاب، علم
وقل املسلمون، وألمثاله له سلمه قد علم إىل عنه وانحرف وعاداه لذلك فنصب
سمع فإذا جسم، بال يهول واسم معنى، بال تروق ترجمة له املتناظرون، فيه
املفردة، واألسماء الكيان، وسمع والفساد، الكون، قوله: الغر والحدث الغمر
أن وظن سمع ما راعه املؤلفة، واألخبار والدليل، والزمان والكمية، والكيفية
بطائل! منها يَحَل لم طالعها فإذا لطيفة، وكل فائدة كل األلقاب هذه تحت

الخط ورأس بنفسه، يقوم ال والعرض بنفسه، يقوم الجوهر هو إنما
ثالثة ورغبة، واستخبار وخرب أمر أربعة: والكالم تنقسم، ال والنقطة النقطة
يدخله وواحد والرغبة، واالستخبار األمر وهي: والكذب، الصدق يدخلها ال
أن ولو … كثري هذيان مع الزمانني! حد واآلن الخرب! وهو والكذب، الصدق
أليقن وصحابته؛ هللا رسول كالم يسمع حتى هذا زماننا بلغ املنطق حد مؤلف
إىل يوم كل الشأن هذا رأيت أن فلما … الخطاب وفصل الحكمة للعرب أن
عنايتي، من حظٍّا له جعلت أثره، ويعفو رسمه، يذهب أن وخشيت نقصان،
تقويم ويف املعرفة، يف خفاًفا كتبًا التأديب ملغفل فعملت تأليفي، من وجزءًا
… والتثقيل التطويل من وأعفيته فن، عىل منها كتاب كل يشتمل واليد اللسان
الكتابة ومن بالجسم، إال اإلنسانية من يتعلق لم ملن هذه كتبنا وليست
شيئًا شدا ملن ولكنها والدواة، بالقلم إال األداة من يتقدم ولم باالسم، إال
التصاريف من وشيئًا والظرف، والحال واملصدر، الصدر فعرف اإلعراب، من
له بد وال ذلك. وأشباه الياء عن واأللف الواو، عن الياء وانقالب واألبنية،
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املثلث يعرف حتى األرضني، ملساحة األشكال يف النظر من هذه كتبنا مع
واملربعات األحجار، ومساقط املنفرج، واملثلث الحاد، واملثلث الزاوية، القائم
األرضني يف بالعمل معرفته ويمتحن والعمودين، واملدورات والقيس املختلفات،

كاملعاين. ليس املخرب فإن الدفاتر، يف ال
املشارب، فرص وحفر املياه بإجراء عامًلا يكن لم من تقول: العجم وكانت
ومطالع الشمس، ودوران والنقص، الزيادة يف األيام ومجاري املهاوي، وردم
واملربع املثلث وذرع املوازين، ووزن له، واقًفا استهالله يف القمر وحال النجوم،
وحال املياه، عىل والنواعري والدوايل والجسور القناطر ونصب الزوايا، واملختلف
ذلك مع له بد وال كتابته. حال يف ناقًصا كان الحساب ودقائق الصناع أدوات
سطوره تضاعيف يف ليدخلها الحديث؛ عيون وتحفظ الناس، أخبار دراسة من
وهو القطب، عىل األمر ومدار حاور، إذا كالمه بها ويصل كتب، إذا متمثًال
غريهما مع والكثري كاٍف، هللا بإذن معها القليل فإن القريحة، وجودة العقل

مقرص.

عرصه. عىل قتيبة ابن حكم كان هكذا
يف ومات الثالث، القرن من الثاني العقد أوائل يف ولد فقيه لغوي أديب قتيبة وابن
يف الرومي ابن معارص فهو العراق، بالد يف وعاش ونشأ ومائتني، وسبعني ست سنة
صفات من ورأى اخترب بما عنه يُحدِّث العرص لذلك عيان وشاهد وطنه، يف وقرينه زمنه،

أهله.
حكمه؟ يف أخطأ أو قتيبة ابن أصاب فهل

الخطأ، أو الصواب من حظه كان وأيٍّا الخطأ، كل يخطئ ولم الصواب كل يصب لم
وراء ما عنه وغاب والفقه، واللغة األدب صاحب إليه ينظر تمثيل أحسن عرصه مثل فقد

كافة. العلم فروع عىل العلوم لهذه يتحزبون الذين به يحيط ال نظٍر من ذلك
عرصه، أبناء به يشتغل كان ما كل مقدمته من تعرف أنك للعرص تمثيله حسن فمن
يكن لم العرص أن منه تعرف وأنك والحديثة، القديمة املعارف من به يشتغلون ال أو
يف رشًطا أصبحت واملوضوعة املنقولة الحديثة العلوم ألن وحدها؛ القديمة العلوم عرص
إىل حاجة يف أنه قتيبة ابن مثل رأى حتى وأدبه، كتابته بغريها تتم ال واألديب الكاتب
ويُعرض يُْستجهل لئال والكتابة؛ اللغة علم إىل يدعو وهو املعرفة هذه يف مساهمته إظهار

عنه.
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أخرى وجوه من ولكنه عرصه، عىل للحكم الناس أصلح الوجوه بعض واملعارصمن
وال القريب يراها أشياء فهناك نواحيه، بجميع واإلحاطة إلنصافه، صالًحا الناس أقل
اليسري؛ إال القريُب منها يلمح وال البعيُد بها يحيط أشياء وهناك البعيد، رؤية يف تدخل
يقع وال كله، يراه ال ولكنه مفصًال، كبريًا منه جزءًا يرى املنظار يف القمر إىل كالناظر
املقياس وتناول ر، وصغَّ كربَّ حني قتيبة البن حدث ما هذا ومثل حوله، ما عىل نظره

قدَّر. فيما فأخطأ ليُقدِّر
متعددة، ألسباب عرصه أبناء بني والتفكري العلم حالة رشح يف قتيبة ابن أخطأ
عىل تشتمل كثرية مناهج كان ولكنه العرص، ذلك يف واحًدا منهًجا يكن لم العلم أن منها
فيها تدخل التي اإلسالمية الفرق ومنهج البدع، إنكار يف املتشددين السنة أهل منهج
الحديثة العلوم ومنهج بينها، املسافة وتباعد اختالفها عىل املعتزلة وفرق الشيعة فرق
املتأدبني ومنهج واالبتكار، الرتجمة مستحدثات من وغريها وهندية وفارسية يونانية من
املناهج من ذلك غري إىل طرفة، كل ويستطرفون قبس، كل يقتبسون الذين املتظرفني

فيه. نحن الذي زماننا يف نعهد مما نحو عىل وتتباعد تتقارب التي
مجمع كان ألنه العراق؛ يف أشده عىل املناهج هذه بني والتعصب الخالف كان وقد
واملذاهب، الطوائف جميع من واألدباء العلماء ومثابة والعجم، العرب وملتقى العواصم،
أو فضوًال إال غريها يرون ال العربية، العلوم أنصار املتشددين رأي هو قتيبة ابن فرأي
يلغط أن قصاراه لغًوا، إال إليها وما والرياضة والفلسفة املنطق يحسبون وال كالفضول،

كثري». «هذيان مع والعرض والجوهر والنقطة، والخط والكيفية، بالكمية الالغط
فذكر بها، الجهل تُهمة من فَرق أن يلبث لم الحديثة العلوم هذه ازدرائه مع ولكنه
رأى كما — ولكنها يُزدرى، ال الذي خطرها عىل بذلك ودلَّ مصطلحاتها، من أطراًفا
فال العلوم، تلك بظواهر املفتونني األغرار عىل نهاها كالتي مقتضبة أطراف — القارئ

األطراف. تلك وراء بما صحيح علم وله القائل يقولها
أنه عرصه تمثيل يف التامة واإلصابة اللغوي، األديب بني باعدت التي األسباب ومن
وأن تقدمه، ما الطالب يتحرى أن واللغة باألدب العلم سبيل وكان ولغويٍّا، أديبًا كان
العرب بعد خلفت التي العصور إىل ينظر فال عصوره، أبعد إىل القدم تحري يف يرتقي
يف إمعانها بمقدار واإلسفاف الجهل يف تمعن منحدرة نازلة عصور أنها عىل إال األسبقني
للمتأخرين يبق ولم كله، بالخري ذهبوا قد السلف أن فعنده الجاهلية! العربية من البعد
وخري أوانه، يف األزمنة رش هو زمان وكل فاتهم! ما عىل ويأسوا زمانهم، ينعوا أن إال
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عرصه اإلنسان ذمُّ برح وما العريق! باملايض لحق متى — خريها من أو — األزمنة
قتيبة فابن األيام، هذه يف األدباء بعض وديدن غرب، فيما أديب كل ديدن إياه وانتقاصه
بداوة كل عهد ويف العربية، البداوة عهد يف تستغرب ال التي العادة هذه عىل جرى إنما

القديم. إىل والرجوع باألسباب، والتفاخر السلف، تعظيم عىل طبعت
يُنصف أن يمنعه كان لعله آخر سبب لبقي العادة هذه من تجرد لو الرجل أن عىل
بهم ولِحق سبقهم، َمن وبني بينهم املقابلة ويحسن أخبارهم يستجمع أو عرصه، أبناء
امللك ذلك أقطار يف متفرقني متباعدين أيامه يف الجهابذة بعض كان فربما أمثالهم، من
يستووا فلم العمل، طريق يف منه القريبون كان وربما ملاًما، إال بهم يسمع ال الواسع
جاءوا الذين عن فضًال وذلك والشهرة، الخلود هالة بعد يلبسوا ولم القمة، غاية عىل بعد

يعرفهم. بأن يُطالب وال يعرفهم، ال فهو بقليل؛ بعده
ألنه قاطبة؛ اإلسالم بالد يف العلم عصور أزهى من كان العرص ذلك أن والحقيقة
وترجمتها، وضعها من مفروًغا كاملة كلها اإلسالمية الثقافة علوم تلقى عرص أول كان
عليها. يتوفر قتيبة ابن كان التي والعربية السنة علوم منها مستثنًى غري وتحضريها

الحديث أقطاب آثار وظهرت الفقه، يف األربعة املذاهب تمت الثالث القرن ففي
تأييد إىل السياسة ونزعت والنسائي، والرتمذي ماجه وابن داود وأبي ومسلم كالبخاري
مال الذي األشعري الحسن أبي بظهور القرن انتهى ثم املتوكل، الخليفة أيام السنة أهل
رءوسهم رفعوا قد املعتزلة «كان فيه: فقيل السنة، أهل مذهب إىل املعتزلة مذهب من

السمسم.» أقماع يف فحجزهم األشعري، هللا أظهر حتى
أو الثالث القرن يف نبغوا أعالم من الحديثة أو القديمة العلوم من علم يخل ولم
والجهل بإهمالها القوم يتهم قتيبة ابن كان التي العربية العلوم حتى أوائله، حرضوا
الذين املشهورين رجالها فمن واألدب، واللغة والنحو الرواية علوم وهي بفضائلها،
والجاحظ، ونفطويه، األعرابي، وابن وقطرب، السكيت، وابن الفراء، القرن: ذلك حرضوا
واألخفش، دريد، وابن األنباري، وابن واملربد، اج، والزجَّ وثعلب، املازني، عثمان وأبو
أبي وابن جعفر، بن وقدامة البكري، سعيد وأبو والريايش، والصويل، والسجستاني،
الطبقة يف عنهم يقلون أو هؤالء يضارعون ممن وكثريون السكري، العالء وابن الدنيا،

والشهرة.
من فيه وعاش والجغرافيا، التاريخ القرن ذلك يف تأسس فقد األخرى العلوم أما
البلخي، زيد وأبو الدينوري، حنيفة وأبو واليعقوبي، البالذري، والجغرافيني: املؤرخني
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شهريار بن وبرزك رسته، وابن الفقيه، وابن خرداذبه، وابن البطريق، وابن والطربي،
وابن الرازي أطبائه: ومن سينا، وابن والفارابي الكندي فالسفته: من وكان وآخرون،

منجم! إال الزمن ذلك يف يكون أال أوشك حتى النجوم علم وراج ماسويه، وابن سهل
إىل تجاوزه بل املختلفة، العلم مناهج يف األعالم هؤالء نبوغ عىل األمر يقترص ولم
ومناظراتها، بمحاوراتها واشتغلوا بالعلوم فتحدثوا وعامة، خاصة من الناس طوائف
مسائل يف املشاركة فيه كثرت عامة ثقافة عرص العرص فكان كتبها، اقتناء عىل وأقبلوا
بني يجمع منهم الرجل كان حتى شيوع، أوسع الناس بني ذلك وشاع واملطالعة، البحث
من ترى كما أو املنجم، يحيى بن عيل عن نقلناه فيما رأيت كما زمنه، يف الثقافة أشتات

والتهكم: الهجو معرض يف العلم بدعوى يصفه رجل يف الرومي ابن قول

��م ال��م��ن��جِّ ال��ش��اع��ر ب��ص��ريِّ��ن��ا ع��ل��ي أب��ي ل��ط��وٍط ق��وال
ال��م��ع��ل��م ال��ح��اس��ب ال��ك��ات��ب ال��م��غ��ن��ي ال��م��ض��ح��ك ال��م��ن��ذر
ال��م��ع��زَّم ال��ق��ائ��ف ال��ع��ائ��ف ش��أنً��ا ال��ع��ظ��ي��م ال��ف��ي��ل��س��وف
م��س��ل��م ك��لَّ إب��ل��ي��س ن��ص��ر ف��ي ال��م��ع��ادي ال��ك��اه��ن ال��م��اه��ن

الفتى فكان املتشددين، أضجر كما الظرفاء أضجر ا حدٍّ العلمية التهمة هذه وبلغت
أو وذاك، هذا يف مشارًكا أو حديث، علم طالب أو قديم علم طالب إما يومئذ املهذب

املعتز: ابن وصف حد عىل هؤالء أكثر من ضجًرا ظريًفا

ب��ال��ت��ن��ق��ل آذن��ت ن��ف��ًس��ا ي��ن��ع��م ل��ل��ذٍة إال ال��ق��ل��ب ه��م��وم ق��ل��ي��ل
م��ظ��ل��ل وك��رم ب��ب��س��ت��اٍن وإال ب��ح��ان��ٍة ت��ق��ت��ن��ص��ه ت��طَّ��ل��ب��ه ف��إن
م��ش��ع��ل ال��ل��ي��ل ف��ي الح س��راٍج ك��م��ث��ل م��دام��ة ��ى ي��س��قَّ أو وي��س��ق��ى ي��ع��ب
ي��ل��ي وم��ن ي��ع��زل��ون م��ن ق��ائ��ًال: وال خ��ل��ي��ف��ٍة ع��ن س��ائ��ًال ت��راه ول��س��ت
ع��ل��ي أو ع��ث��م��ان ت��ف��ض��ي��ل ف��ي ي��ن��اظ��ر ل��ذٍة ي��وم ف��ي ك��ال��ع��ي��ر ص��ائ��ًح��ا وال
أس��ف��ل م��ن ال��ع��ل��وِّ أخ��ب��ار ل��ي��ع��رف وك��وك��ٍب ش��م��ٍس ت��ق��وي��م ح��اس��بً��ا وال
أح��ول ع��ي��ن اص��ط��رالب��ه ف��ي يُ��ق��لِّ��ب م��اث��ًال ال��ظ��ه��ي��رة ك��ح��رب��اء ي��ق��وم
ب��م��ع��زل ف��ه��و ي��ع��ن��ي��ه م��ا غ��ي��ر وع��ن وس��ره ع��ن��اه ف��ي��م��ا ول��ك��ن��ه

وأكثرها الحديثة، العلوم أروج كان الجملة عىل والرياضيات النجوم علم أن والظاهر
كان التي الفارسية الحضارة وشيوع وتقلباته، الزمن أحوال وموافقته لطرافته طالبًا؛
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والنحوس، السعود وطوالع والرش، الخري مقادير بها وينوطون الكواكب، يعبدون أهلها
الحديث العلم فقبلوا العرب، عن غريبًا والقيافة والزجر والنحس بالسعد اإليمان يكن ولم
عنه يرض ولم قتيبة، ابن عنه يرض لم الذي اإلفراط ذلك فيه وأفرطوا متعرسين، غري

طرفان! املقام هذا يف وهما املعتز، ابن
أن املختلفة العلوم فنون يف يومئٍذ املتعلمني آراء عن البيان تمام من كان وربما
القديم أنصار رأي عىل أتينا كما القديم، أنصار يف «النجوميني» رأي عىل هنا نأتي
بهم، يهزءون املتشددون كان كما باملتشددين يهزءون هؤالء كان فقد النجوميني، يف
عىل — نظن فيما — وضع ما أطرفها ونكات دعابات بالقوم التنادر يف لهم وكانت
كارهي عىل العرص نكات فيه وجمعت زمنه، يف املعروف الكاتب ثوابة بن أحمد لسان
البن صديًقا أن …» الوزيرين:9 كتاب يف حيان أبو قال إليها، وما والرياضة الهندسة
أدب ذو وَمنِّه هللا بحمد إنك يوم: ذات له قال عبيدة أبا يكنى العباس أبي الكاتب ثوابة
وعلم القيايس الربهان معرفة إليها تضيف بأن فضائلك أكملت فلو وبراعة، وفصاحة

«… وتدبرته إقليدس وقرأت األشياء، حقائق عىل الدالة الهندسية األشكال
وبني بينه حدث عما سأله له صديق إىل كتب أنه ثوابة ابن عن حيان أبو نقل ثم

يأتي: بما واستعاذة وحوقلة تطويل بعد فأجابه الهندسة، ُمعلِّمه

طريف وتوهمها برصي، تخيلها نقطة منها نقط نكتة، ونكت القلم فأخذ …
أسفار حكم من عليها وتال وساوسه، من عليها فزمزم الذر، حبة من كأصغر
هذه إن الرجل، أيها وقال: عيلَّ وأقبل بإفكه، جاهًرا عليها أعلن ثم أباطيله،
جزء ال الذي اليشء وما الكعبة، ورب أضللتني فقلت: له، جزء ال يشء النقطة
والنفس! كاهلل فقال: البسيط؟ اليشء وما أنا: فقلت … كالبسيط فقال: له؟
هلِلِ تَِْربُوا ﴿َفَال يقول: وهللا األمثال هلل أترضب امللحدين، من إنك له: فقلت
استعاذتي، كره مقالتي سمع فلما تَْعَلُموَن﴾، َال َوأَنتُْم يَْعَلُم هللاَ إِنَّ اْألَْمثَاَل
سببًا لسانك فصاحة أرى إني وقال: مستبسًال عيلَّ فأقبل الغضب فاستخفه
وهللا حرض من فلوال عقلك، آفات من آفة بقولك وتدرُّعك فهمك، لُعجمة
رأيت وما أكاذيبه، ومستحسنني أباطيله، مستصوبني إليه وإصغاؤهم املجلس،
اللكع لسان بسل ألمرت توازرهم؛ من تبينت وما بخدعه، إياهم استهوائه من

… وسعريه هللا نار حر إىل بإخراجه وأمرت األلكن،
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وكيف النرصاني، املعلم هذا بعد مسلم بمعلم له جاءوا كيف يذكر ثوابة ابن ومىض
له: وقال النقطة، يدرك أن عليه املسلم املعلم هذا استعظم

وأخذ الكعبة! ورب استجهلني فقلت: النقطة؟ تعرف أن أنت بلغت وهل
بال طول الخط هذا إن متعظم: غري يل وقال وجيبًا، يجب مروع وقلبي يخط
تقول؟ ما أتدري هللا! قاتلك له: وقلت املستقيم، ربي رصاط فتذكرت عرض.
ألحدُّ وإنه مستقيم، لرصاط إنه وتضليلك! تخطيطك عن ربي رصاط تعاىل
تمسحون، مما وأطول الشعرة، من وأدق القاطع، والحسام الباتر السيف من
غبيٍّا غرٍّا وحسبتني ربي، رصاط عن تزحزحني أن أتطمع تذرعون، مما وأبعد
وأخربَت الخط خططَت ما وهللا معانيك؟ ومكنون ألفاظك، باطن يف ما أعلم ال
تُرديني وأن عنه، قدمي لتزل املستقيم بالرصاط ضلة إال عرض بال طول أنه
إني … إليه وترشد عليه تدل ومما الهندسة من إليه وأبرأ باهلل أعوذ جهنم! يف

… وترسون تعلنون ومما الهندسة من بريء

املنطق من القوم سخرية بها يقابلون كانوا التي السخرية من بارع مثل فهذا
كثرية، حقائق عىل سطوره بني يدل الهزلية الصورة من فيه ما عىل والكتاب والنجوم،
بلغ ثوابة كابن رجًال إن حتى املتأدبني، بني خطرها وجاللة العلوم تلك استفاضة منها
العلم ذوي بني تكمل ال مرءوته أن ويحسب تعلمها، إىل يخف مبلغه والسن املكانة من
والهيبة التجلة من كانوا أساتذتها وأن الكثرة، من كانوا أشياعها أن ومنها درسها، بغري
يهني أن له ويرىض يؤازره، واحًدا رجًال مجلٍس يف يجد أن ثوابة ابن عىل يعزُّ كان بحيث

داره. يف بالتقريع عليه واستطال الخشن، بالقول جبهه الذي املعلم
التكبري يف بالغلو موكل مبالغ مصور كالهما كالغضب الهزل أن يخفى وليس
املشغوفون وال وهزله، دعابته يف حيان أبو لنا مثلهم كما كانوا املتشددون فال والتصغري،
حساب كل حسبنا إذا أننا بيد وغضبه، نكرانه يف قتيبة ابن لنا مثلهم كما كانوا بالحديث
الفاصل والربزخ الفريقني، بني طويلة املسافة بقيت الغضب ومبالغة الهزل ملبالغة

واملكان. الزمان يف الجرية تقارب عىل العبور متعذر بينهما

ب��ع��ض م��ن ال��م��ح��ل��ة ف��ي ب��ع��ض ق��رب ع��ل��ى ب��ي��ن��ه��م ت��زاور ال دار وس��ك��ان
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نحن بما يشء أشبه ألنها بجملتها؛ الحالة هذه يتخيل أن القارئ عىل يصعب وليس
بيننا الوحيد الفرق لعل أو وانفصال، الثقافات يف واتصال وتقارب، تباعد من اآلن فيه
الخالف، هذا يف الشعوبية العصبية يدخلون الذين املوايل عرص كان عرصهم أن وبينهم
ليس ما إليها وتضيف العربية، العلوم تنافس ألنها الحديثة العلوم درس يف ويجتهدون
العرب يستأثر وأال العرب، يف جميًعا والسيادة والعلم الدين يحرصوا أال يودون وهم منها،
أن حريُّون ولكنهم يشعرون، ال أو القصد بهذا يشعرون وقد وفضيلة، مأثرة بكل دونهم
املفاخر والتمست والشعوبية، العرب بني التنافس وقع إذا امليل هذا ضمائرهم بهم تميل

الجانبني. من

الشعر

والعلوم، لآلداب دراسة وال الشعر يكثر وقد شعر، وال والعلوم اآلداب دراسة تكثر قد
والعلوم، اآلداب كثري بفروعها، الثقافة ألشتات جامًعا كان فقد للهجرة الثالث القرن أما

باألشعار. املعنيني كثري الشعر، كثري
النابهني: الشعراء جلة من نخبة — وأواسطه أوائله سيما وال — القرن ذلك يف عاش
وابن الخزاعي، ودعبل الجهم، بن وعيل الضحاك، بن والحسني والبحرتي، تمام، كأبي
وغري املحسنني الشعر قالة من مئات هؤالء مع فيه وعاش الرومي، وابن املعتز،
ينظم شاعًرا متأدب متعلم كل يكون أن وأوشك املحرتفني، وغري واملحرتفني املحسنني،

أغراضه. بعض يف واملقاطع األبيات
الفرس منهم سواء — والوزراء واألمراء والغناء، للغزل ينظمون كانوا فالخلفاء
الفرس إىل واملنتمون الكثري، اليشء منها ويحفظون األشعار، يتطارحون كانوا — والعرب
مع ويدخلوا العجمة تهمة عنهم لينفوا املضمار؛ هذا يف املنافسة إىل أسبق كانوا واألعاجم
كتابًا وضع َمن الرومي ابن مدحهم الذين الفرس األمراء ومن الفصاحة. ميدان يف العرب
صديقه بها يطري بأماديح وختمه املعنى، هذا يف قيل مما مختارات نه ضمَّ الشكر يف
بيته عميد طاهر، بن هللا عبد بن هللا عبيد به ونعني املعجم، حروف عىل صاعد بن العالء

والوالة. القواد كبار منه تخرج الذي العريق
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يشكو: وهو يقول الرومي ابن كان لهذا

ش��ع��راءُ ع��ِل��ْم��تُ��ه��م أدب��اء ب��م��ل��وٍك ده��رن��ا ف��ي ب��ل��ي��ن��ا ق��د

الزمالء. هؤالء جانب من بالعطف يشعر وال باملنافسة، يشعر كان ألنه

تقدم، فيما وصفها أجملنا التي الحضارة آثار من شعره خال من العرص ذلك يف وندر
من املتأدبني إىل رست التي الطريفة واآلراء الفلسفية املعاني شعره يف تظهر لم فمن
كشفها التي واملعنى اللفظ محسنات فيه ظهرت املرتجمة، والعلوم الكالم علم مذاكرة
أرسار واستطالع الفحول، أقوال بني املعارضة إليها وأدت املتقدمني، أشعار يف البحث
الفرس تفخيمات فيه ظهرت وذاك هذا شعره يف يظهر لم ومن أجادوه، فيما البالغة
يف التحية وأساليب ق، املنمَّ النثر يف الكتاب أساليب من العدوى وجاءته وترصيعاتهم،
العربي البيت يف الفارسية الكلمة عرضت وربما القصور، يف املعيشة وأساليب املجالس،

شاعرنا: كقول بالعرشات املرادفات له مما

وِش��ي��ُر ق��م��ٌر ب��رده ف��ي ال��ذي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا

األسد. يعني
التسميط يف تفننوا أو والرباعية، كالدوبيت الفارسية الشعر أوزان يف نظموا وربما
األوزان باخرتاع املعارضني الشعراء بعض كلف من نراه ما نحو عىل واالزدواج والتوشيح

واألعاريض.
من له تمييًزا الشعر علم نسميه أن يصح بما تقدمه والذي العرص هذا وامتاز
عفًوا، البليغة باملحسنات يأتون املولدون الشعراء كان فقد نفسه؛ الشعر بنظم العناية
أو بأسمائها، املحاسن هذه يسمون وال االخرتاع، يف ترصًفا أو لألقدمني، محاكاة أو
أمثال املجال هذا يف وسبق بشواهد، معزًزا أقسام، عىل مرتبًا علًما منها يستخرجون
الثالث، القرن أوائل يف وتالمذته تمام أبو وتالهم نواس، وأبو والعتابي ومسلم بشار
الجاحظ وكتب األدباء، عقول من والتأويل والتخريج والتقسيم التعريف حب تمكن ثم
معروف الشواهد عىل مقيس جديد علم فإذا املعاني هذه يف املعتز وابن جعفر بن وقدامة

باألسماء.
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صاحب رواها التي كالنظرة الشعر يف نظرة لهم كانت حتى الثالث القرن انتهى وما
يقول: إذ الحاتمي عن اآلداب زهر

انفصل فمتى ببعض، أعضائه بعض اتصال يف اإلنسان مثل القصيدة مثل
تتخون عاهة ذا الجسم غادر الرتكيب صحة يف وباينه اآلخر عن واحد
من الصناعة وأرباب املتقدمني حذاق وجدت وقد معامله، ي وتُعفِّ محاسنه،
النقصان، شوائب يجنبهم احرتاًسا الحال هذا مثل يف يحرتسون املحدثني
وتأتي االنفصال، ويؤمن االتصال يقع حتى اإلحسان، محجة عىل بهم ويقف
كالرسالة بمديحها نسيبها وانتظام وأعجازها، صدورها تناسب يف القصيدة
اختص مذهب وهذا جزء. عن منها جزء ينفصل ال املوجزة والخطبة البليغة،
يف وأفانينه البديع واعتماد أفكارهم، ولطف خواطرهم، د لتوقُّ املحدثون به

دارسه. ونهجوا حزنه، لوا سهَّ مذهب وكأنه أشعارهم،
فمذهبهم واإلسالميني، املخرضمني من تالهم ومن األوائل الفحول فأما
والنجابة بالعتق ناقة وصف منهم أحد كل وقصارى كذا، إىل كذا عن التعالم
معنى ألحدهم اتفق وربما الليل، جلباب عليها فادَّرع امتطاها وأنه والنجاء،
يف ورصاطه السليم طبعه أن إال يتعمده، لم غرض إىل به يتخلص لطيف

ناره. باليفاع وأوقد تياره، نىض املستقيم الشعر

الذبياني: للنابغة أوردها أبيات بعد يقول أن إىل

يشء عن يشء منه يتميز وال أواخره، أوائله تقتيض متناسب كالم هو وهذا
املعاني، تفتيش واصلوا الذين املحدثني الشعراء بعض ذلك إىل توصل ولو …
معجًزا لكان الكالم؛ زهر وفتقوا اآلداب، ثمر واجتنوا البديع، أبواب وفتحوا

عجبًا.

فهذا الكتابة فأما القصيد، نقدهم ويف كتابتهم، يف البديع أثر تريك النظرة فهذه
يف فمذهبهم النقد وأما ويفهم، يُراد معنى إىل القصد مع االستعارة فيه تكثر منها نمط
بني التلفيق باستحسان إال املعارصين مذهب يخالف ال األجزاء واتصال األغراض وحدة
االستغناء كان فما يومئذ؛ الشاعر حياة قوام كان املديح أن وعذرهم والنسيب، املديح

باملستطاع. وحده النسيب عىل واالعتماد عنه
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ذلك يف كله الشعر عىل الغالبة السمة هو كان «التنبُّه» أن هذا بعد القول عن وغني
لنفسه، واٍع وهو القصيدة ينظم شاعرهم فكان واالنتقاد، التفتيش عىل الدائب العرص
كبارهم الشعراء وتتابع ومعناه، لفظه يف التجويد بمواضع عارٌف أبياته، لرتتيب عامٌد
عنارص ومن والفضائل، املآخذ من الطريقة هذه يف ما كل فيهم فكان هذا، عىل وصغارهم

والقوة. الضعف

وصف أو قينة مدح يعدو ال إنه قتيبة: ابن فيه يقول الذي فهذا الشعر، أغراض وتغريت
وفصوله أصوله بني ووازن الشعر درس الذي الناقد اإلمام هذا كان وإنما !… كأس
قد الشعر أن لرأى ذلك ولوال الحسنة، عن ويغمض الشوهة، يرى مستصغًرا مستنكًرا
وتدخل وصف، كل تشمل كثرية أغراض إىل الكئوس ووصف القيان، مدح يعدو كان
عىل وقًفا كان ما إال فيها يقل ولم الزمان، ذلك يف الحياة معارض من معرض كل يف
من نصيب لها يكن فلم قلت البداوة هذه ألن األوىل؛ الجاهلية وأيام البداوة، أغراض

القليل. إال الشعر
عامًة األدب أهل سوق وكساد الجوائز شح من شكاه فيما حق عىل كان نخاله لكنا
يشءٌ، وروايته وحفظه ونظمه بالشعر واألمراء امللوك هؤالء فاشتغال واألمراء، امللوك عند

آخر. يشءٌ السنية الجوائز عليه وإجازتهم
يعرف ما كل يعرف أن املروءة كامل امرئ كل فيه يود ثقافة عرص يف كانوا إنما
عىل التوقيع املثقف الرجل يتعلم فكما الشعر تعلموا فإذا واملالهي، والفنون اآلداب من
أن ذلك من يلزم وال السمر، مجالس يف واإلضحاك التفكهة وطرائق والشعوذة، املعازف

نفسه. يف خطٌر لها املنقطعني ألهلها أو األشياء لهذه يكون
والكتابة فيه الوزارة كانت زمن يف الشعر وحافظو الناظمون يكثر أن عجب وال
األدباء من والوالة الوزراء معظم وكان واحدة، وشارة واحًدا، فنٍّا — األدب صناعة أو —
العرص ذلك أواخر يف طرأت كثرية أموًرا ولكنَّ الخلفاء، عند بالحظوة ظفروا الذين
ومنها النُّرصاء، وقلة النُّظراء بكثرة وابتالؤهم الشعراء، أرزاق تطفيف جرائها من كان
صدر يف العرب عناية بجل مستأثًرا كان الذي والشعر الحديثة العلوم بني العناية توزع
الشاعر صفة عىل النديم صفة وترجيح الشعر، عىل املنادمة غلبة ومنها اإلسالمية، الدولة
العمران، استبحر حني والذم للمدح االكرتاث قلة ومنها الصفتني، بني الجمع تعذَّر إذا
فقد والشعراء، الشعر كثرة ومنها واملجون، اإلباحة وشاعت واللذات، املناعم واستفاضت

والبوار. الرخص من كثري كل يصيب ما وأصابهم أصابه
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أيدي إىل الشعراء أيدي من — أغلبها أو — كلها خرجت السياسية الدعوة أن ومنها
الرباعة من شأًوا والعلويني العباسيني أيام بها وبلغوا الصناعة لهذه تفرغوا الذين الدعاة،
أحوال واختالل الحكم أمور اضطراب ومنها العهود، من عهد يف يُفاق قلما واإلتقان
أوان بعده يأت ولم السابق فات سعيدين، عرصين بني الثالث القرن أواسط يف الرعية
وقد املخوف، املرجو املوطد وامللك والعطايا والثروة الهيبة عرص بهما ونعني الالحق،
وتنافسوا منها، جزء عىل منهم كل واستقر اململكة، تقسموا الذين األمراء وعرص ذهب،

بعد! يأت ولم بالخلفاء، والتشبه الشعراء اجتالب يف بينهم
وقلة الشعر خفوت رس هذا كان وربما وهناك، هنا من ضائعني الشعراء فكان
تاله. الذي القرن من األول والربع الثالث، القرن من األخري الربع يف املجيدين الشعراء

واألخالق الدين

وال الدينية بالحاجة فليس التفكري، وحالة االجتماع وحالة السياسة حالة عرفت إذا
خفاء. الخلقية

وظاهٌر زمانه، يف األحكام ومجرى ومعيشته، بتفكريه الصلة شديدة املرء عقيدة ألن
لم شعب به يؤمن الذي الفطرة» «دين يكن لم الثالث القرن يف الدين أن تقدم بعدما
يناقش أن يتعود ولم واالستقامة، العدل إال والته من يشهد ولم والفساد، الرتف يعرف
يف عنها محيد ال رضورة اآلراء واختالف املذاهب فنشوء غريه، وعقيدة عقيدته يف نفسه

األحوال. تلك أمثال
عن يسأله شيخ أبي بن سليمان بن أحمد إىل السمري حسان بن ميرسة كتب

حقيقته: عىل يقف أحد يكن ولم مذهبه،

ت��دي��ن أن��ت األدي��ان ب��أي ـ��خ ش��ي��ـ أب��ي اب��ن ي��ا ال��ش��ك��وك دخ��ل��ت��ن��ا
ال��ت��ل��وي��ن! وذا ال��ه��وى ذا ك��م ج��ع��ف��ر؟ أب��ا ت��م��ي��ل أي��ه��ا وإل��ى

الرومي: ابن عنه فأجابه

ال��ظ��ن��ون ف��يَّ ت��ق��ت��س��م��ك وال ـ��ن��ي دي��ـ ف��ي ت��ش��ك��ن ال ح��س��ان اب��ن ي��ا
األم��ي��ن ال��رس��ول ب��لَّ��غ ال��ذي ـ��ق وت��ص��دي��ـ ال��ج��الل ذي ت��وح��ي��د ف��ه��و
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∗∗∗
أدي��ن ع��م��ا س��واي يُ��ج��زى ل��ي��س دون��ي ل��ن��ف��س��ك وان��ظ��ر ع��ن��ي ف��اع��ُد

أن يُصدقون كانوا أنهم لو محل من له كان فما مغزاه، له حسان ابن وسؤال
كان فكأنما كافة، الناس به يؤمن الذين بالدين ويؤمن يظهر، ما يبطن زمانهم يف الرجل
يف ورسٍّ اإلجماع، مذهب غري مذهب عىل رسائرهم يطووا أن الناس من طائفة املفروضيف
الرسول». بلغ الذي وتصديق الجالل، ذي «توحيد من عالنية يبدونه الذي غري االعتقاد
والعصبيات واألحزاب والنحل امللل عهد والعهد كذلك األمر يكون أن بعجيب وليس
أنصار، لها كان إال نحلة من شعبة وال كانت نحلة من فما والتفسري، والبحث والدعوات
النزاع، ومشتجر األمم، ملتقى العراق سيما وال الجهات، بعض يف ما شأن وألنصارها
من أكثرها كان وما والحديثة، القديمة الحضارات ومثابة اإلسالمية، الرقعة ومتوسط
للنحل، معرًضا العباسية الدولة بالد كانت لكأنما باالنتحال! لهج من وأشدَّه ِنَحل،
نة والسُّ بطوائفه، واالعتزال بدرجاته، التشيع ففيه املنتحلني! بني للمشاقة ومستبًقا
ما وفيه بشعابها، الحديثة والعلوم بمذاهبها، والفلسفة فيها، املجتهدين أقوال باختالف
اإلسالم يف والديلم والروم الفرس دخول بها يجيء التدين من أشكاٌل وذاك هذا بني
وبعضهم آبائه، دين عىل الباطن يف وهو يسلم كان فبعضهم عمد، غري عىل أو عمًدا
فضًال وذلك القديم، دينه موروثات الجديد دينه إىل يَنقل ولكنه إسالمه، يف يخلص كان
كهذا والعصبيات املذاهب يف اختالف عىل وكلهم األوثان، وعباد واليهود النصارى عن
املعرض هذا يف اعتقاده وباطن رأيه دخيلة عن املرء يسأل أن مستغرب فغري االختالف،

واألديان. بالطوائف الحاشد
تلك يف الدين محل حلت اإلباحة أن هذا من فهمنا إذا الخطأ أشد لنخطئ أننا إال
عىل تدل ال اإلجماع تخالف التي اآلراء مداراة فإن سلطانه؛ وبطل أثره ى فتعفَّ الفرتة،
يف الغلو تقبل أنها الفرتة تلك أمثال يف واملعهود ذلك، نقيض عىل إال تدل ال بل ذلك،
يحرك العقيدة عىل بالخطر اإلحساس كأن املذاهب، وتعدد الشكوك تقبل كما التدين،
يف ص والرتخُّ اإلباحة رأيت فإذا عنها، املنافحة إىل النفوس ويزعج عليها، الغرية بواعث
اآلخر الجانب هذا أن يخفى وال اآلخر، الجانب يف والتشدد الغلو ترى أن تلبث لم جانب

األكثر. والعدد الخالدة العادة جانب ألنه واألكرب؛ واألقوى
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ويتعصبون دعواته، يلبون وهم إال يشعرون فما الدين، نبذوا أنهم للناس الح وربما
اللذات إباحة يف الرتخص مع كان ولقد متدينني! غري أنهم أنفسهم يف ويظنون ألهله،
املنكر ليُقوِّموا الحني؛ بعد الحني يف أصحابها عىل يثورون عنها النهي يف غالون أناس
البيوت، عىل تهجم الرومي ابن مولد بُعيَد خرجت ببغداد فئة هؤالء ومن واللسان. باليد
أي — وفاته قبيل بغداد يف ينادى وكان العيدان، وتكرس القيان، وترضب الخمر، فرتيق
وال ، قاصٌّ الجامع املسجد يف وال الطريق عىل يقعد «أال ومائتني: وسبعني تسع سنة يف

والفلسفة. والجدل الكالم كتب يبيعوا أال الوراقون وحلف زاجٌر.» وال منجٌم،
الرشاب إنها قائًال: فاستدرك أرسع أمري مديح يف الخمر ذكر إذا الرومي ابن كان بل

الحرام: الرشاب ال الحالل

ط��اب��خ��ان ي��ح��ث��ه��ا ن��ار س��ؤر ح��الل ل��ك��ن ال��ح��رام ال��م��دام ال
ال��دن��ان ف��ي م��ث��ل��ه��ا أدام��وه أن إال ل��ي��س اس��م��ه��ا ف��ي ال��خ��م��ر ش��ارك
ال��ج��ث��م��ان ف��ي ال��دب��ي��ب ول��ط��ف ـ��ع��م وال��ط��ـ وال��ري��ح ال��ل��ون ف��ي وح��ك��اه��ا
وال��ح��س��ب��ان ال��ظ��ن ف��ي خ��م��ر ه��و ل��ك��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي خ��م��ر ال ف��ه��و

رعاية. وللفرائض هيبة، وللدين إال يقال ال هذا ومثل

أن إما فهي واالتكال، التسليم إىل تسرتيح ألنها الشك عىل تقوى ال التي الضمائر وهناك
اللهو إىل منها تهرب أو فيه، لجاجة ال بسيط إيمان إىل واألقاويل الشكوك من تهرب

املعتز: ابن قال كما لحظة، بعد لحظة يديها بني الحارض يف يعنيها وما واملؤانسة

ب��م��ع��زل ف��ه��و ي��ع��ن��ي��ه م��ا غ��ي��ر وع��ن وس��ره ع��ن��اه ف��ي��م��ا ول��ك��ن��ه

املتشككني. إىل منهم املؤمنني إىل أقرب — يحسبون حني — الضمائر هذه وأصحاب

والغيلة، السلب عىل القائمة السياسة أن يف ريب فال األخالق، يف يقال الدين يف يقال وما
من رأيت ما عىل القائمة والعقائد اللذات، وانتهاب الفرص اغتنام عىل القائمة واآلداب
الغواية، من عاصمة ومسكة األخالق، من صالحة بقية للنفوس تبقي قلما والتشعب الشك
يف لها العزاء أكرب وأن العزاء، عىل مطبوعة الدهماء نفوس أن نذكر أن حريون ولكننا
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بالصرب هي وتعتصم والجاه، الغنى مساوئ من والرذيلة الغواية تحسب أن الفرتات هذه
ال التي للفساد املكافحة العوامل من الحي بنية يف مثلما أبًدا األمة بنية ويف والرجاء،
عىل وأنحى العقل، ضل وإن السداد وظائفه تُلهم تربح وال زمنًا، الجسم تصون تني
من للنظر تراءى ولو األمة بنية يف ناشطة العوامل هذه فتظل ويرديه، ينهكه بما الجسم
تضخيم يف نبالغ أن بنا يحسن فال االضمحالل؛ يف وفت أنها الطبقات بعض مشارفة
وال فهي املتناقضة، الشاذة الفرتة تلك يف واألخالق العقائد بها ابتليت التي الفوىض شأن
بعده وتؤاتيها كثرية، أمًما يعرتي قد مما أوبل وال أكرب ليست ولكنها وبيلة، كبرية ريب

السالمة. أسباب

ما أطواره يف يقول أن لقائٍل ونقصه، وزيادته ورشه، بخريه الرومي ابن عرص ذلك
تلك من واحًدا وصًفا ولكن يختلف، أن شاء ما أوصافه يف يختلف وأن يقول، أن شاء
يصنع حيٍّا عًرصا ورشه خريه يف كان أنه ذلك اختالف؛ أقل فيه يجوز ال األوصاف

ثناياه. يف التاريخ يطويه الذي امليت بالعرص وليس التواريخ،
نرد لم ولكننا والتقريب، الحرص لرضورة السنني أرقام من حدوًدا له وضعنا وقد
والنهايات، البدايات إىل بها يُهتدى الزمن طريق يف معالم تكون أن إال األرقام بتلك

واالنتهاء. االبتداء محور هي وال والنهاية، البداية هي وليست
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الثاني الفصل

الرومي ابن أخبار

العرصوالرجل

النوابغ من فيها ظهروا الذين بكثرة اشتهرت عصور أو عرص أمة كل تاريخ يف
الفضل يرجعون الذين فيقول والصناعة، والفن والعلم واألدب الشعر يف والعبقريني
املواهب تكوين يف املعول عليها التي هي العرص أحوال إن وحده: العرص إىل كله

والعبقريات.
تفاوت عىل العصور مختلف يف ظهروا وعبقريون نوابغ أيًضا أمة كل تاريخ ويف
ملكة إىل كله الفضل يرجعون الذين فيقول وبيئة، وبيئة وعرص، عرص بني األحوال
إذا — إنه أو والعبقريات، املواهب تكوين يف شيئًا يغني ال العرص إن واستعداده: الفرد

الغناء. قليل — والعبقرية املوهبة تسعف لم
تفقد فهي أخرى، فكرة تخدم أن بها يراد فكرة كل نحذر أن يجب ونحن
الفكرة تُحرتم إنما سواه، يخدم من كل استقالله يفقد كما بعضه، أو كله استقاللها

إليها. مضافة هي فكرة لتأييد تُرد ولم لنفسها أريدت إذا
االجتماعية إىل يدعون أنهم وحده العرص يف الفضل يحرصون الذين عىل فيغلب
حظوظ من حظ إىل الوصول يف األفراد شأن من فيقللون األمة، مرافق يف واالشرتاك

الحوادث. ومؤاتاة املجتمع مساعدة بغري واملال العلم
ذلك أصحاب ينازعون أنهم وحده الفرد يف الفضل يحرصون الذين عىل ويغلب

إليه. يدعو ما إلبطال وتوهينه تفنيده إىل وينظرون الرأي،
يف التحري وصدق اإلخالص يرجى وال مخطئون، أولئك وأصحابهم مخطئون فهم
كل هو العرص فال عليها، هو يعتمد أو عليه، تعتمد مذهب ذيل يف تساق مسخرة فكرة
يخلق ال العرص أن هو فيه مراء ال الذي واألمر يشء. كل هي الفردية املوهبة وال يشء،



الرومي ابن

أصلح األخرى الجهة من العصور بعض وأن صاحبها، يف توجد لم هي إذا املوهبة
والعبقريات. املواهب إلظهار

أسباب لها ويهيئ يوجهها ريب بال فهو خلًقا، املوهبة يخلق لم إذا العرص إن ثم
تهتدي العبقريات من عبقرية أن كيف نفهم أن علينا يسهل بحيث واستوائها، تمامها
هذا يف صانًعا يكون رجًال أن وكيف آخر، زمن يف إليها تهتدي وال زمن، يف وجهتها عىل

السواس. أو األدباء من لكان غريه يف ُولد لو وهو ذاك، أو العرص
يُصبح كان وماذا يلقى؟ كان ماذا الرومي: ابن مصري يف البحث من هنا فائدة وال
أنه عندنا املحقق أن إال ينبغ، ال أو ينبغ فقد للهجرة؟ الثالث القرن غري يف ولد أنه لو
فقد الشاعرية؛ من بسبيل فني عمل صاحب أو شاعًرا، إال يكون ال ظهر عرص أي يف
والرشيف فقيًها، واملعري وزيًرا، واملتنبي عامًال، والبحرتي قاضيًا، مثًال تمام أبا نتخيل
هذه غري يف بارزين ظاهرين جميًعا نتخيلهم وقد الطرق، أئمة من إماًما أو خليفة
يصلحون فهم الفالح، من درجات عىل فيها ويفلحون الدنيا، أبناء يزاولها التي األعمال
الشاعرية. مناهج يف قدم وذوي شعراء هذا مع كانوا وإن الصالح، بعض ولغريها لها
ينفعه لم إن العرص ينفعه وال إليه، وما للشعر إال يصلح ال فهو الرومي ابن أما
ال فهو شاعًرا يكن لم وإذا نهجه، عىل استوى فقد الشعر له تمهد فإذا املجال، هذا يف

يشء.
صالًحا كان صالح: أيما الرومي ابن لظهور صالًحا كان فيه عاش الذي والعرص
اإلحساس وألوان الحياة بأشتات حافًال حيٍّا عًرصا كان ألنه الشاعر؛ الرومي ابن لظهور
عرص ذلك عدا فيما وكان سليقة، أو قريحٌة به تشتغل ما وكل والعلم، بالشعر مشغوًال
صاحبها تُعدُّ التي والرتبية والتأدب التعلم من وافر نصيٌب فيه للموايل عًرصا أو املوايل،
ال الذي الشاعر الرومي ابن لظهور صالًحا عًرصا لهذا كان مضمار، كل يف للسبق

الشاعرية. غري يف له ُمتقدِّم
منه تُبق لم الذي «الرجل» الرومي ابن لظهور صالًحا عًرصا ذلك كان أتراه ولكن

لترصف؟ وال ملسعاة بقية الشاعرية
الرومي البن صالًحا كان كما الرجل الرومي البن صالًحا العرص ذلك يكن لم ال،
هذه يف خلقوا الذين وألمثاله له مضيعة عرص إال العرص ذلك يكن لم بل الشاعر،
كفالة الدنيا من تلحظهم لم إْن أنفسهم يَكفلون ال الفن، حجر يف أطفاٌل وكأنهم الدنيا

ساهرة.
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كأنه النقيضني بني اإلنسان تتنازع التي القسم غرائب من تلك قسمته فكانت
متجاذبني. قطبني بني للتعذيب مشدود جسم

لم الذي الوحيد الزمن يف هو جهة ومن لغريه، يخلق لم الذي زمنه يف هو جهٍة فمن
والدراسة واإلحساس الحياة عرص يف الشاعر الرومي ابن بآلة: له يتزود ولم له، يخلق
فهو الجهنمي، والرصاع والخبث الدهاء عرص يف الرجل الرومي وابن بخري، فهو واملوايل
إىل كذلك سبيل وال الشخصني، بني االفرتاق إىل سبيل وال مثله، عليه يكون ما برشِّ

حال! عىل بينهما التوفيق
يرىض وأن بعرصه، يرىض أن قمينًا لكان آخر وشيئًا شاعًرا الرومي ابن كان لو
الفتن تلك بني العيش معرتك يف الخوض يحسن ورجًال شاعًرا كان لو عرصه، به
شاعًرا كان لكنه النجاح، بعض وارتجى األقل، عىل اإلخفاق بعض التَّقى واملغامرات
يسعد ولم الرجل، عىل الشاعر فجنى الفنية! السليقة غري آخر زاد له يكن ولم وحسب،
وذلك شخصه، ونصيب شعره نصيب بني التفاوت ذلك هناك ومن جناه. بما الشاعر
نصيب له وليس نابه وهو بخامل، وليس خامل فهو وسمعته؛ مكانه تقدير يف الخطأ
من وأكثروا حياته يف شعره عابوا وربما كاسٌد، الشعر وقائل نافق، شعره النباهة!
قصدوا كما الشعر بالعيب يقصدوا لم أنهم ترى قد النظر من بيسري ولكنك عيبه،

يعاب! ما الشعر يف كان وإن القائل
إنما مماته، وبعد حياته يف القدر مجهول كان الرومي ابن أن إليهم سبق فالذين
أنه الرجل خمول كان إنما األخرى؛ الصفحة إىل ينظروا ولم صفحتيه إحدى إىل نظروا
لم أنه وهو آخر؛ خمول له كان وربما يُعرف، لم أنه ال إياه الناس بمعرفة ينتفع لم

فيه. شك ال حق فذلك ُعرف، قد أنه ا أمَّ مزاياه، بأحسن يعرف
والعلماء؛ األدباء ملعظم كثريًا اتفق كما موته بعد به معرفة الناس ازداد وقد
يذكر وهو — وأربعمائة وثالثني ثالث سنة املتوىف اإلبانة، صاحب — العميدي فقال
وتصوير الكالم رضوب عىل واالقتدار اللغة، وعلم النفس، امتداد يف أقيسه «وال املتنبي:
الرومي.» بابن الواسعة واآلداب البارعة، والحكم الغريبة، والتشبيهات العجيبة، املعاني
املولدين «أكثر وأربعمائة: وستني ثالث سنة املتوىف العمدة، صاحب — رشيق ابن وقال
— املغربي سعيد ابن وقال الرومي.» وابن تمام أبو الُحذَّاق يقول فيما وتوليًدا اخرتاًعا
«ويقولون: واملطربات: املرقصات عنوان كتابه يف — وستمائة وسبعني ثالث سنة املتوىف
— األثري ابن وفاته وذكر توليده.» وحسن اخرتاعه لكثرة شاعر باسم الناس أحق إنه
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كان الديوان هذا أن أي معروف.» ديوانه «إن فقال: — وستمائة ثالثني سنة املتوىف
واألدباء الشعراء فحول من كثري معانيه إىل ونظر أيامه، إىل األدباء أيدي يف متداوًال
فلم األدب، كتب يف مختاراته وشاعت والرشيف، واملعري، الزمان، وبديع املتنبي، منهم:

قليل. إال منه يخل
بن هللا عبيد وهما: عرصه؛ أدباء من اثنان وروايتها بكتابتها عني فقد أخباره أما
ابن مات ملا إنه املسيب: ابن قال عمار، بن أحمد هو وثالث الناجم، عثمان وأبو املسيب،

الناس». عىل يمليه وجلس شعره، ومختار تفضيله يف كتابًا «عمل الرومي
يف توسع الرابع، القرن أدباء من الخالدي، هاشم بن سعيد عثمان أبا أن ويظهر
هذه أخباره ولكن عليه، مقصور كتاب يف أو املحدثني، حماسة كتابه يف إما ترجمته
وال وافية، ترجمة يف تغني ال الكتب يف متفرقات إال أثر منها يبق ولم كلها، ذهبت
عليها نعتمد أن كذلك يسعنا وال إغفالها، يسعنا ال قلتها عىل وهي بالوافية، شبيهة

عالتها. عىل ونقبلها
أن الوسع يف ما منها ونستخرج عليها ب نُعقِّ ثم ييل، فيما هي كما ننقلها فنحن
يف ومثلنا لعبقريته، صورة للذهن وتستحرض عليه، تدل للرجل ترجمة من نستخرجه
مدثور، جسم من املهشمة العظام ببعض يعثرون إذ املحفورات يف املنقبني كمثل ذلك
به يكن لم ولو الضياع عىل وجدوه بما ويضنون املوجود، عىل املفقود يقيسون فهم

قوام.

الرومي ابن أخبار

لليلتني الفجر طلوع بعد األربعاء يوم — خلكان ابن يف جاء كما — الرومي ابن ولد
ودرب بالعقيقة املعروف املوضع يف ببغداد، ومائتني وعرشين إحدى سنة رجب من خلتا

املنصور. بن جعفر بن عيىس قرص بإزاء دار يف الختلية
ألبويه ذكًرا نجد فلم فيها، أخباره من يشء عىل عثرنا التي الكتب يف كثريًا وبحثنا
النوادر إال لنا تقع فلم الفرتة، هذه يف أخباره وانقطعت وتعليمه، حداثته أليام وال وأهله،
يف وردت التي الوقائع تواريخ إىل بالنظر إال سنه تعرف ال شاعر وهو عنه، رويت التي
بن هللا عبيد بن أحمد عىل الكالم أثناء الحموي لياقوت األدباء معجم يف فجاء شعره،

عمار: بن محمد
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الكاتب املسيب بن هللا عبيد بن عيل الحسن أبو ألفه كتاب يف ووجدت …
وخليًطا الرومي البن صديًقا هذا املسيب ابن وكان الرومي، ابن أخبار يف
نسبه يف قال هكذا — عمار بن هللا عبيد بن محمد بن أحمد كان قال: له
وكان له، املالزمة كثري الرومي البن صديًقا — هللا عبيد عيل محمد بتقديم
وكان يصحبه، من بها يستعطف إياها وينحله األشعار له يعمل الرومي ابن
السخط شديد افتقاره أيام وكان األحرار، يف اعة وقَّ فقريًا محدوًدا عمار ابن
بن عيل له فقال بذلك، عرف حتى والنهار، الليل آناء يف األقدار به تجري ملا
وكيف له: قال العزير، سميتك قد العباس، أبا يا يوًما: الرومي بن العباس
دماء من أسال بأن ربه خاصم العزير ألن قال: االسم؟ هذا عىل يل وقعت
ترتك لم لنئ هللا: فأوحى دم، ألف سبعني بختنرصَّ يدي عىل إرسائيل بني

فيه: وقال النبوة! ديوان من ألمحونك قضائي يف مجابهتي

ال��ق��در ف��ي ب��ه��ا ال��ل��ه ي��ش��ارك ُع��زي��ري��ة ع��م��ار اب��ن وف��ي
ال��ب��ش��ر وك��ي��ل ف��ه��و ي��ك��ن، ل��م م��ا ي��ك��ن ل��م ولِ��َم ك��ان م��ا ك��ان ِل��َم

إلخ. إلخ

ويهنئه بها، يمدحه قصيدة املرثدي برش بن محمد بن أحمد إىل الرومي ابن وكتب
فيها: يقول عليه واإلقبال عمار ابن بر عىل ويحضه له، ولد بمولود

يُ��ص��ح��ب��ا وأن يُ��رع��ى أن أح��ب ف��اض��ل ص��اح��ب ل��دي��ك��م ول��ي

إلخ. إلخ
فصادف عليه، ُمسلًِّما الرومي ابن إىل يوًما الجراح بن داود بن محمد «وصار قال:
وكان النهاية، يف واإلمالق الضيق من وكان عمار، بن محمد بن أحمد العباس أبا عنده
لو الناجم: عثمان وألبي الرومي البن داود بن محمد فقال به، مغموًما العباس بن عيل
بن محمد عىل الرومي ابن فأقبل ببعض، بعضنا ألنس عندي بما وكثرتما إيلَّ رصتُما
بن إسماعيل يعني — صاحبه بخدمة مشغول عثمان وأبو علة، بقية يف أنا فقال: داود
اإلمتاع غاية عىل وهو واألدب، الرواية من موضع له عمار بن العباس أبو وهذا — بلبل
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صدق عىل لتقف معك خذه العاجل ويف مثله، تعرف أن أحب وأنا بمشاهدته، واإليناع
فيه. القول

هذا يف إيلَّ باملصري تفضل له: وقال عمار، بن أحمد عىل داود بن محمد فأقبل
الرومي ابن إىل ورجع اليوم ذلك يف عمار ابن إليه فصار ضعيًفا، قبوًال وقِبله اليوم.
— معه أمري وتؤكد وتشكره تقصده أن وأريد ، وبتُّ الرجل عند أقمت إني فقال:
معه، األمر له وأكد إليه فصار — منزله مالزم متعطل الوقت هذا يف داود بن ومحمد
بن محمد واستكتب املعتضد، وزارة سليمان بن هللا عبيد َوِيل أن إىل إليه اختالفه وطال
وواله بناته بعض زوجه وقد ورجع الجبل، إىل خرج وقد معه وأشخصه الجراح داود
ولم ماله، من أيًضا عليه وأجرى بها، أغناه أقساًطا عمار البن فاستخرج املرشق، ديوان

داود. بن محمد حياة أيام إليه يختلف يزل
شكر فما الرومي، ابن اإلقتار من وانتاشه العثار بعد هللا نعشه أن يف السبب وكان
ابن قال … كثرية بأهاٍج فهجاه ذلك الرومي ابن وبلغ ويعيبه، يتخلفه وجعل له، ذلك
عىل ويزري حياته، يف الرومي ابن ينتقص كان أنه هذا عزير أمر عجيب ومن املسيب:
شعره، ومختار تفضيله يف كتابًا عمل الرومي ابن مات فلما لهجائه، ويتعرض شعره،

الناس.» عىل يمليه وجلس
رشيق: البن العمدة من األول الجزء يف وجاء

تخت إليه فأهدى — علمت من الرومي وابن — البحرتي الرومي ابن وهجا
رقًة ولكن منه تُقيًة ليست الهدية أن لرييه إليه وكتب دراهم، وكيس متاع

املفرط: والحسد الفقر إال فعل ما عىل يحمله لم وأنه عليه،

ك��الب��ه ن��ب��ح��ت��ن��ي أه��اب��ه ال ش��اع��ر
ج��واب��ه ل��ع��زي��ز أع��زه ال م��ن إن

عثمان أبي عن أخربه العسكري يحيى بن هللا عبد أن املوشح يف املرزباني وروى
له: قال البحرتي أن الناجم، الحسن بن سعيد

الرومي ابن وسألت بعينه، ليوم فوعدته قال: الرومي! ابن أرى أن أشتهي
وجهت عندي الرومي ابن حصل فلما ذلك، إىل فأجابني فيه، إيل يصري أن
صاعد بن عيىس أبو أقرأني قد البحرتي: له فقال إيل، فصار البحرتي إىل
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ديناًرا، بيت لكل أعطوه فقلت: عنها، الثواب عن وسألني أبيه، يف لك قصيدة
ابن قصيدة وزن عىل قصيدة أعمل أن عىل عزمت البحرتي: فقال تحدثا، ثم
عبادة، أبا يا والهجاء إياك الرومي: ابن له فقال الهجاء، يف الطائية الرومي
أبيات، ثالثة البحرتي وعمل نتعاون. له: فقال عميل، من وهو عملك من فليس
اجتماعهما وكان الهجاء، يف البحرتي يلحقه فلم ثمانية، الرومي ابن وعمل

بينهما. للمودة سببًا عندي

املوشح: يف أيًضا املرزباني وروى

طاهر، بن هللا عبد بن هللا عبيد عند يوًما كنت قال: يحيى بن محمد أخربني
الوجد لك «أجنت أولها: التي الصقر أبي يف الرومي ابن قصيدة فذكرنا
فقال: الجماعة، فضحك البطيخ! دار هي هللا: عبيد فقال وكثبان»، أغصان
وظرف، هللا عبيد ملح وقد محمد: قال قلت! كما هي فانظروا؛ تشبيبها اقرءوا
تشبيبها ومن كثري، إحسان فيها له مر بيت مائتي من أكثر القصيدة وهذه

هللا: عبيد قول عىل يدل مما

ورم��ان ت��ف��اح ن��وع��ان ف��ي��ه��ن وك��ث��ب��ان أغ��ص��ان ال��وج��د ل��ك أج��ن��ت
أل��وان ال��ظ��ل��م��اء م��ن ل��ه��ن س��وٌد م��ه��دَّل��ة أع��ن��اب ذي��ن��ك وف��وق
ق��ن��وان ال��ق��وم ق��ل��وب أط��راف��ه��ن ب��ه ي��ل��وح ُع��ن��اب ه��ات��ي��ك وت��ح��ت
ال��ب��اُن ي��ح��م��ل م��م��ا ال��ف��واك��ه وم��ا ف��اك��ه��ٌة ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��ا ب��اٍن غ��ص��ون
ري��ان ال��نَّ��ْور م��ن��ي��ر وأق��ح��وان ي��ض��رب��ه ال��ط��ل س��اري ب��ات ون��رج��س
وري��ح��ان ش��ت��ى ف��اك��ه��ة ف��ه��ن ح��س��ن ط��ي��ب ش��يء ك��ل م��ن أُلِّ��ف��َن

قوله: الصقر أبو سمع فلما

ق��ح��ط��اُن ذاك أج��ازت ث��م ع��دن��ان ب��س��ؤدده ق��دًم��ا ح��ك��م��ت ال��ذي ه��ذا
ش��ي��ب��ان م��ن��ه ول��ك��ن — ل��ع��م��ري — ك��ال ل��ه��م: ق��ل��ت ش��ي��ب��ان، م��ن ال��ص��ق��ر أب��و ق��ال��وا:
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بعده: ما اسمع املديح، أحسن من هذا له: قيل وهللا! هجاني قال:

ع��دن��ان ال��ل��ه ب��رس��ول ع��ال ك��م��ا ش��رف ذَُرى ب��اب��ٍن ع��ال ق��د أب وك��م

قال: فقد له: قيل بي، شيبان ليس بشيبان، أنا فقال:

وأغ��ص��ان أع��راق ال��م��ب��ال��غ ب��ه��ا ب��ل��غ��ت ال��ت��ي ب��ش��ي��ب��ان أق��ص��ر ول��م
ول��دان م��ن��ه ش��اب��ت ال��روع إذا روع ي��ش��ي��ب��ه��م ال ق��وٌم ش��ي��ب��ان، ل��ل��ه

هللا عبيد أبو الشيخ قال فيه.» هجاني وقد الشعر هذا عىل أثيبه ال «وهللا فقال:
منه علم وقلة الرومي، البن الصقر أبي من ظلم «وهذا تعاىل: هللا رحمه — املرزباني

واملديح.» الهجاء بني بالفرق
«مفرط كان الرومي العباس بن عيل أن اآلداب زهر من الثاني الجزء يف وجاء
النبي إن ويقول: لها يحتج وكان املسيب: بن هللا عبد قال فيها، الغلو شديد الطرية
ضده؟ من يتطري وال باليشء يتفاءل كان أفرتاه الطرية، ويكره الفأل، يحب كان ملسو هيلع هللا ىلص
يصحبنا ال فقال: ملعونة، يا ويقول: ناقة يرحل وهو برجل مر ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن ويقول:
أن ويزعم العقرب، يف والقمر غزاة يغزو ال كان — عنه هللا رىض — عليٍّا وأن ملعون،
يف منها أظهر طباعهم يف هي الناس بعض وأن فيها، قائمة الطباع يف موجودة الطرية
فدخل اليوم؟ أصبحت من وجه عىل قال: يكرهه ما لقي إذا الناس يف األكثر وأن بعض،
وكانت القيان، جواري من عدة إيلَّ أُهدي وقد وسبعني ثمان سنة مهرجان يوم علينا
أمره، يل يظهر ولم ذلك، من فتطريَّ نكتة، عينيها إحدى يف وعجوز حوالء، صبية فيهن
وجفاه السطوح، بعض من ابنة يل سقطت يسرية مدة بعد كان فلما يومه، باقي وأقام

إيل: وكتب امُلغنِّيتني، املعينني ذينك سبب فجعل هللا، عبيد بن القاسم

ال��ح��س��ان؟ ال��وج��وه م��ن��ك ك��ان��ت أي��ن وُع��ور ب��ح��ول ال��م��ح��ت��ف��ي أي��ه��ا
ال��خ��ل��ص��ان أي��ه��ا ف��ي��ك س��اءن��ي م��ه��ي��نً��ا أم��ًرا رك��ب��ت — ل��ع��م��ري — ق��د
ال��م��ه��رج��ان أع��ق��ب م��ا أران��ا ر وال��ع��و ب��ال��ح��ول ال��م��ه��رج��ان ف��ت��ح��ك
األك��ف��ان ب��ه��ا م��ص��ب��وغ��ة ة ال��ح��ر اب��ن��ت��ك ف��ق��دك ذاك م��ن ك��ان
وال��ه��ج��ران ال��ج��ف��اء ف��ي��ه ل��ج ج��ل��ي��ل ل��ي م��ؤم��ل وت��ج��اف��ي
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ل��س��ان ول��ل��زم��ان م��ب��ي��ن، ن ع��ن��وا أم��ورك م��ن غ��اب ق��ل��م��ا
ي��ه��ان ال م��ا ت��ه��ي��ن ح��ت��ى ر ب��األخ��ب��ا تُ��ك��ذِّب ب��ال��ه��وى ت��ك��ن ال
ال��ب��ره��ان ي��ق��دَّم ح��ت��ى ر األخ��ب��ا ن��ص��رة إل��ى ال��ه��وى ي��ق��دك ال
ه��وان ال��م��ه��ون��ات ت��ل��ك ط��ول وع��ق��ب��ى ه��ًوى ال��ه��وى ع��ق��ب��ى إن
ال��ب��ي��ان ف��ي��ه ي��ل��وح ب��ح��دي��ث إال ال��ن��ب��ي��ي��ن ع��ن ت��ص��دق ال
ال��ق��رآن وخ��ب��ر ل��ق��وم ن��ت ك��ا م��ش��أم��ة إن ال��ل��ه خ��ب��ر
وال��ف��رق��ان؟ ال��ج��الل ذو ق��ال��ه م��ا أم��ا ت��ق��ب��ل، ال��ح��دي��ث أف��زور
وس��ن��ان؟ ي��ا ال��ن��ذي��ر ف��ي ي��م��ت��ري ب��ش��ي��ًرا ال��ب��ش��ي��ر ي��رى م��ن أت��رى
��ان» م��جَّ م��ث��م��ن وال��ن��ص��ح ـ��ي��رة ب��ال��ط��ـ وال��ت��ض��اح��ك ال��ه��زل ف��دع

ذلك: بعد الجزء ذلك يف جاء

عرص يف املربد، العباس أبي غالم األخفش، سليمان بن عيل الحسن أبو وكان
بَسحٍر فيأتيه به؛ يعبث وكان مستظرًفا، ومليًحا مرتًفا شابٍّا الرومي ابن
حنظلة! بن ُمرة الحسن: ألبي قولوا فيقول: َمن؟ له: فيقال الباب، فيقرع
إياه هجائه سبب كان وذلك داره، من يخرج ال األيام ويقيم لقوله فيتطري
أكثر األخفش وكان — بغداد أهل من بجماعة عنده وتشفع إليه، فاعتذر …

فيها: يقول التي بقصيدته ومدحه عذره فقبل — إخوانًا الناس

ل��ف��ض��ال ال��ح��دي��ث ل��ألخ��ف��ش إن ف��ق��ل��ن��ا: ال��ق��دي��م األخ��ف��ش ذك��ر

عرض رجًال أن به واتَّصل أذاه، إىل سليمان بن عيل عاد ثم إلخ، إلخ
فيها: يقول التي قصيدته فقال عليها، فطعن شعره من قصيدة عليه

وال��ق��رده ال��ك��الب ع��ن��ه ت��ف��ه��م م��ن رت��ب��ة ال��خ��ط��وب ب��ي ب��ل��غ��ت م��ا
ال��م��رده ق��اه��ر س��ل��ي��م��ان ـ��ر وال��ط��ي��ـ ال��ب��ه��ائ��م ال��م��ف��ه��م أن��ا وال
اع��ت��ق��ده م��ا ب��ك��ل ج��ه��ًال ـ��ت��ر ف��ك��ال��دَّف��ـ ح��ف��ظ��ت إن��ن��ي ي��ق��ل: ف��أي��ن
ح��م��ده َم��ن َح��ْم��َد ال��ل��ه س��م��ع م��ا أب��ًدا ��ه ذمَّ ال��ن��اس س��أُس��ِم��ع
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صاحب وهو — القايل عيل أبي تلميذ الزبيدي يقول األخفش وبني بينه الوقائع ويف
عيل كان قال: عيل أبو «حدثني وثالثمائة: وسبعني تسع سنة املتوىف النحويني، طبقات
بن عيل وكان وترصفه، حركاته جميع يف والتفاؤل التطري يدع ال الرومي العباس بن
عن بذلك رصفه فربما به، يتطري فيما مخارجه يف باعرتاضه أولع قد األخفش سليمان
بن عيل يربح فال والبالء! الشؤم قال: أنت؟ من قال: فإذا الباب عليه دق وربما وجهه،
يستعمل األخفش فكان هجائه، يف فأقذع هجاه ذلك عليه شق فلما ذاك، يوم العباس
بن عيل رأى فلما أصحابه، عىل واألشعار األخبار من يميل فيما يمليه ثم هجائه، حفظ

عنه.» أقرص لهجائه يألم ال األخفش أن العباس
كل بالهجاء مزقه «وقد األخفش: وبني بينه الوقائع هذه يف العمدة صاحب ويقول
املباالة قلة ويظهر عليه، يتجلد كان األخفش أن عىل أصحابه، بني مثلة وجعله ممزق،

والقهر.» الخسف سوم وسامه الدهر، وسمة وسمه وقد وهيهات به،
اآلداب، زهر صاحب ذكره إىل استطرد ما منها كثرية، الرومي ابن طرية يف واألقوال

نقله: أسلفنا ما بعيد قال حيث

إبراهيم بن عيل قال عنه، الكتب ُصنت إفحاش األخفش يف الرومي والبن
مني، بالقرب سقطت حجارة فإذا جالًسا بداري كنت البلخي: مرسوق كاتب
ِمن ناحية: كل إىل والنظر السطح إىل بالصعود الغالم وأمرت هاربًا فبادرت
تشوفت قد الشاعر الرومي ابن دار من امرأة فقال: الحجارة؟ تأتينا أين
عندنا من مات فقد هلكنا؛ وإال ماء جرة واسقونا فينا هللا اتقوا وقالت:
وتخاطبها، إليها تصعد أن ومعرفة عقل ذات عندنا امرأة إىل فتقدمُت عطًشا.
فقالت: إيلَّ عادت ثم املأكوالت، من شيئًا وأتبعتها بالجرة، وبادرت ففعلت
وذلك الرومي؛ ابن طرية بسبب ثالث من مقفل عليها الباب أن املرأة ذكرت
فيضع معه، واملفتاح الباب إىل يصري ثم ويتعوذ، يوم كل ثيابه يلبس أنه
بإزائه، نازًال كان له جار عىل عينه فتقع الباب، خشب يف ثقب عىل عينه
وقال: ثيابه وخلع رجع إليه نظر فإذا بابه، عىل يوم كل يقعد أحدب وكان

الباب. أحد يفتح ال
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بإزائه، يجلس بأن فأمرته يعرفه، يل كان بخادم وبعثت لحديثها، فعجبت
األحدب، الجار يدعوا أن أعواني بعض إىل وتقدمُت إليه، تميل العني وكانت
ويستدعيه الرومي ابن إىل لينهض غالمي وراءه أرسلت عندي حرض فلما
ومعه الطرسويس حذيفة أبو واىف إذ األحدب ومعي لجالٌس فإني الحضور،
باب عتبة تخطى فلما الرومي، ابن ودخل املعتمد، صاحب املوسوس برذعة
الناظر فاجأه إذا وكان مذعوًرا، فدخل نعله، شسع فانقطع عثر، الصحن
منه، املتطري جاره يرى ال وهو فدخل حال، تغري عىل يدل منظًرا منه رأى
للخادم، مخاطبتك من أحسن خروجك يف يشء أيكون الحسن، أبا يا له: فقلت
فكرت ألني العثرة من رأيت ما لحقني قد فقال: الجميل؟ وجهه إىل ونظرك
نعم قلت: يتطري؟! وشيخنا برذعة: قال أنثييه! قطع وهي عاهة به أن
نعم، قلت: الشاعر؟ قال: العباس، بن عيل قلت: هو؟ ومن قال: ويفرط،

وأنشده: عليه فأقبل

ال��ح��ب��ائ��ب وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا ب��ت��ف��ري��ق ص��رف��ه ي��ؤذن ال��ده��ر رأي��ت ول��م��ا
ال��ن��وائ��ب ع��ن��د ال��ص��ب��ر ج��م��ي��ل رك��وب ع��ل��ى ف��وط��ن��ت��ه��ا ن��ف��س��ي إل��ى رج��ع��ت
ب��ال��م��ص��ائ��ب م��ح��ف��وف��ة ف��أي��ام��ه ح��ك��م��ه��ا ج��ور ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ص��ح��ب وم��ن
ال��ع��واق��ب ك��ام��ن��ات م��ن ح��ذًرا وك��ن ت��ع��ي��ش��ه ي��وم ك��ل م��ن خ��ل��س��ة ف��خ��ذ
ص��اح��ب ت��ف��اؤل أو ج��ار ت��ط��ي��ر واطَّ��رح وال��زج��ر ال��ف��أل ذك��ر ع��ن��ك ودع

ما بحفظ قلبه شغل أنه أدر ولم إليه، ينظر باهتًا الرومي ابن فبقي
أبًدا يتطري ال الرومي ابن فحلف معه، وبرذعة حذيفة أبو قام ثم أنشده،
التطري، من أيًضا الفكر وهذا فقلت: جاره، إىل وأومأ غريه، من وال هذا من
كتبناه! ليتنا له: فقلت مأتاه، وحسن ومعناه الشعر جودة من وعجب فأمِسك.

عيلَّ. وأماله حفظته. فقد اكتبه؛ قال:
إىل ندبه وقد ثوابة بن العباس ألبي قوله تطريه وعظيم حذره شدة ومن

دجلة: وركوب إليه الخروج

ال��م��ح��اط��ب ش��رور ت��ح��ذي��ري ال��خ��ي��ر ل��ك ت��دع ف��ال ل��ن��اري ح��ط��ب��ي ع��ل��ى ح��ض��ض��ت
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األط��اي��ب ال��ث��م��ار ف��ي ي��زه��د ال��ش��وك م��ن م��ح��ن��ة ك��ل ف��ي الق��ي��ت م��ا ي��ل��ق وم��ن
ال��م��ط��ال��ب ب��رف��ض وأغ��ران��ي إل��يَّ ال��غ��ن��ى ك��رَّه م��ا األس��ف��ار أذاق��ت��ن��ي
ال��م��ن��اك��ب ذات األرض اع��ت��س��اف ره��ب��ت ن��ك��ب��ة ب��ع��د الق��ي��ت��ه��ا ن��ك��ب��ة وم��ن
ال��ت��ج��ارب ب��ع��د ال��ت��غ��ري��ر م��ن ع��ل��يَّ م��ط��ل��بً��ا أي��س��ر اإلق��ت��ار ع��ل��ى ف��ص��ب��ري

إلخ. إلخ

االختيار أطناب مددت ولو عليه، وتدل عنه تنبئ كفاية مرَّ وفيما طويلة وهي
الكتاب. غرض عن لخرجت شعره من النحو هذا لتتبع

ال الطويلة املدة أقام ربما الطرية كثري «كان أنه: العمدة من األول الجزء ويف
فأعلم افتقده، األمراء من إخوانه بعض إن حتى ويسمعه، يراه ما بسوء تطريًا يترصف
قال للركوب أهبته أخذ فلما به، ليتفاءل إقبال اسمه خادًما إليه فبعث الطرية، يف بحاله
القائل: الرومي وابن … البًقا اسمك ومعكوس ناقص، فأنت موالك! إىل انرصف للخادم:

كثري.» وشعر احتجاجات فيه وله الحدثان، عنوان والطرية الزمان، لسان الفأل
ثالث سنة املتوىف التنصيص، معاهد صاحب — العبايس الرحمن عبد بن عيل وقال
يعبثون أصحابه وكان غريبة، أخبار فيه وله ا، جدٍّ التطري كثري «كان وتسعمائة: وستني
الترصف من ويمتنع أصًال، بيته من يخرج فال اسمه، من يتطري من إليه فريسلون به
فطرق حسن، اسمه الصورة حسن بغالم يوًما أصحابه بعض إليه فأرسل يومه، سائر
خياط حانوت داره باب عىل وإذا وخرج، به فتفاءل حسن، قال: من؟ فقال: عليه الباب
يشري هذا وقال: فتطري تمر، نوى تحتها ورأى ألف، الالم كهيئة درفتني عليها صلب قد
فكان به تولع قد سليمان بن عيل األخفش وكان معه. يذهب ولم ورجع تمر، ال بأن
ذلك ونحو حنظلة! بن مرة قال: القارع؟ من قال: فإذا أصبح، إذا الباب عليه يقرع
وكتب أجمع، يومه يخرج وال بيته يف نفسه فيحبس بذكرها، يتطري التي األسماء من

بالهجاء.» ويتوعده ينهاه إليه
لم له: فقال المه الئًما أن درستويه ابن حكى …» ذلك: قبل الكتاب هذا يف وجاء
الذي قوله من شيئًا تنشدني أال فقال: منه؟ أشعر وأنت املعتز ابن كتشبيهات تشبه ال

الهالل: يف قوله فأنشده مثله؟ عن استعجزتني

ع��ن��ب��ر م��ن ح��م��ول��ة أث��ق��ل��ت��ه ق��د ف��ض��ة م��ن ك��زورق إل��ي��ه ان��ظ��ر
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خمل وسطه يف أصفر زهر وهو األصفر، اآلذريون يف قوله فأنشده زدني. له: فقال
املنزل: يف وفرشه إليه بالنظر تعظمه والفرس الرائحة، بطيب وليس أسود،

ك��ال��ي��ة ف��ي��ه وال��ش��م��س آذري��ون��ه��ا ك��أن
غ��ال��ي��ة ب��ق��اي��ا ف��ي��ه��ا ذه��ب م��ن م��داه��ن

بيته؛ ماعون يصف إنما ذاك وسعها! إال نفًسا هللا يكلف ال تاهلل غوثاه! وا فصاح
يقع أين أعرف: ما وصفت أنا إذا انظر ولكن أصف؟ يشء أي وأنا خليفة، ابن ألنه

الغمام: قوس يف قويل مثل قط ألحد هل الناس؟ من قويل

ال��غ��م��ِض س��ن��ة أج��ف��ان��ه وف��ي ف��ق��ام دع��وت��ه ل��ل��ص��ب��وح ص��ب��ي��ح وس��اق
وم��ن��ف��ض ع��ل��ي��ن��ا م��ن��ق��ض ب��ي��ن ف��م��ن ك��أن��ج��م ال��ع��ق��ار ب��ك��اس��ات ي��ط��وف
األرض ع��ل��ى وال��ح��واش��ي ك��ن��ا ال��ج��ود ع��ل��ى م��ط��ارًف��ا ال��ج��ن��وب أي��دي ن��ش��رت وق��د
م��ب��ي��ض إث��ر أص��ف��ر ف��ي أح��م��ر ع��ل��ى ب��أخ��ض��ر ال��س��ح��اب ق��وس ي��ط��رزه��ا
ب��ع��ض م��ن أق��ص��ر وال��ب��ع��ض م��ص��بَّ��غ��ة غ��الئ��ل ف��ي أق��ب��ل��ت خ��ود ك��أذي��ال

اليتيمة. صاحب منهم حمدان، بن الدولة لسيف ينسبها وبعضهم
الرقاق: صانع يف وقويل

ب��ال��ب��ص��ر ال��ل��م��ح م��ث��ل ال��رق��اق��ة ي��دح��و ب��ه م��ررت خ��ب��اًزا أن��س ال أن��س إن
ك��ال��ق��م��ر ق��وراء رؤي��ت��ه��ا وب��ي��ن ك��رة ك��ف��ه ف��ي رؤي��ت��ه��ا ب��ي��ن م��ا
ب��ال��ح��ج��ر ف��ي��ه ي��ل��ق��ى ال��م��اء ص��ف��ح��ة ف��ي دائ��رة ت��ن��داح م��ا ب��م��ق��دار إال

الزالبية: قايل يف وقويل

ن��ص��ب م��ن��ص��ب م��ن ل��ه ال��ف��داء روح��ي ت��ع��ب ك��رس��ي��ه ع��ل��ى وم��س��ت��ق��ر
ك��ال��ق��ص��ب وال��ت��ج��وي��ف ال��ق��ش��ر رق��ة ف��ي زالب��ي��ة ي��ق��ل��ي َس��َح��ًرا رأي��ت��ه
ت��ص��ب ول��م ق��ال��وا ال��ت��ي ك��ال��ك��ي��م��ي��اء ب��دا ح��ي��ن ال��م��ق��ل��ي زي��ت��ه ك��أن��م��ا
ال��ذه��ب» م��ن ش��ب��اب��ي��ًك��ا ف��ي��س��ت��ح��ي��ل أن��ام��ل��ه م��ن ل��ج��ي��نً��ا ال��ع��ج��ي��ن ي��ل��ق��ى
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التي وهي املآكل، يف منهوًما الرومي ابن «كان اآلداب: زهر من الثاني الجزء ويف
بوظيفة يوم كل إليه يبعث أن املرثدي العباس أبو فوعده بالسمك، معجبًا وكان قتلته،

فقال: قطعه، ثم سبت يوم إليه فبعث تنقطع، ال

م��ن��ت��ظ��ري��ه��م ال��زائ��رون أخ��ل��ف وأنَّ��ى ج��ف��ت��ن��ا ل��ح��ي��ت��ان��ن��ا م��ا
ي��ك��ف��ي��ه��م م��ا ع��ل��ي��ه ح��ف��اظ م��ن ف��أت��ي��ن��ا زوره��م ال��س��ب��ت ف��ي ج��اء
ن��ح��ك��ي��ه��م أو ال��ي��ه��ود ف��ك��أن��ا ع��ظ��ي��م ع��ي��د ي��وم وج��ع��ل��ن��اه
ي��رض��ي��ه��م؟ م��ن يُ��س��خ��ط��ون ف��ل��َم ـ��ر، ال��ه��ج��ـ ع��ل��ى م��ص��م��م��ي��ن وأراه��م
ت��أت��ي��ه��م؟ ال ي��س��ب��ت��ون ال ي��وم وك��ان��وا أت��ت��ن��ا وم��ا س��ب��ت��ن��ا ق��د

الرومي: ابن إىل فكتب بالناجم ذلك فاتصل

رج��ح��ان��ه ال��ف��ض��ل ف��ي ن��ح��م��د ل ن��زا ال م��ن أن��ت ال��ح��س��ن أب��ا
إح��س��ان��ه! ال��ل��ه ق��ل��ل وق��د ي ب��ال��م��رث��د ال��ظ��ن ت��ح��س��ن ف��ك��م
إخ��وان��ه؟ ال��وع��د وع��د إذا ب ك��ال��س��را ال��ف��ت��ى أن ت��در أل��م
ح��ي��ت��ان��ه! ط��الب��ك ف��ي ف��ق��ل ب ال��ق��ل��و ي��ف��وت ال��س��راب ف��ب��ح��ر

عامة هناك فرشبوا رازقيٍّا كرًما وقصدوا املتنزهات، بعض إىل الرومي ابن وخرج
فقال: شيئًا، هذا يف فقل لك تنشدنا ما كان إن فقالوا: شعره، يف يتهمونه وكانوا يومهم،

لوقته: وأنشدهم فيه، أقول حتى تريموا ال

ال��ب��ل��ور م��خ��ازن ك��أن��ه ال��خ��ص��ور م��خ��ط��ف ورازق��ي

إلخ.» إلخ
يغضب وكان ا، معتمٍّ يزال ال الرومي ابن «وكان الكتاب: هذا من األول الجزء ويف

بديًها: فقال تعتم؟ لم الرؤساء: بعض وسأله ذلك، عن سئل إذا

م��ع��ت��ج��ًرا؟ أراك ال ل��م ع��ن��ي: ألخ��ب��ره ال��س��ائ��ل��ي أي��ه��ا ي��ا
ُس��ت��را م��ا ال��س��ائ��ل��ي��ن ت��ع��ري��ف��ه ي��م��ك��ن��ن��ي ك��ان ل��و ش��ي��ئً��ا أس��ت��ر
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قوله: يف اعتمامه أوجبت التي العلة بني وقد

س��ف��ْع إذا وال��ح��رور ي��وًم��ا ال��ق��ر م��ن ب��ره��ة ل��رأس��ي إح��ص��انً��ا ت��ع��م��م��ت
وال��ف��رْع اإلط��ال��ة ب��ع��د ب��ه��ا وأودى ل��م��ت��ى ال��ت��ع��م��م ط��ول ده��ى ف��ل��م��ا
ال��ص��ل��ْع م��ن ع��ل��ي ج��رت م��ا ل��ت��س��ت��ر ح��ي��ل��ة ال��ع��م��ام��ة ل��ب��س ع��ل��ى ع��زم��ت
ال��ف��زْع! ج��ن��اي��ت��ه م��ن إل��ي��ه ج��ع��ل��ت ج��ن��اي��ة ع��ل��ي ج��اًن م��ن ل��ك ف��ي��ا
ن��ف��ع!» ب��أن وأع��ج��ب ع��م��د، ع��ل��ى دوائ��ي ج��ع��ل��ت��ه دائ��ي ك��ان ش��يء وأع��ج��ب

وال أوطانهم إىل يتشوقون الناس وكان «قالوا: الكتاب: هذا من الثالث الجزء ويف
بن لسليمان قصيدة يف الرومي، العباس بن عيل أوضحها حتى ذلك يف العلة يفهمون
بيع عىل أجربه كامل أبي بابن يعرف التجار من رجل عىل يستعديه طاهر بن هللا عبد

بقوله: جدرها بعض واغتصبه داره،

م��ال��ك��ا ال��ده��ر ل��ه غ��ي��ري أرى وأال أب��ي��ع��ه أال آل��ي��ت وط��ن ول��ي
ظ��الل��ك��ا ف��ي أص��ب��ح��وا ق��وم ب��ص��ح��ب��ة ��ًم��ا م��ن��عَّ ال��ش��ب��اب ش��رخ ب��ه ع��م��رت
ه��ن��ال��ك��ا ال��ش��ب��اب ��اه��ا ق��ضَّ م��آرب إل��ي��ه��م ال��رج��ال أوط��ان وح��ب��ب
ل��ذل��ك��ا ف��ح��ن��وا ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ا ع��ه��ود ذكَّ��رت��ه��م أوط��ان��ه��م ذك��روا إذا
ه��ال��ك��ا غ��ودر ب��ان إن ج��س��د ل��ه��ا ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ن��ف��س أل��ف��ت��ه ف��ق��د

إلخ. إلخ
هذه، بقصيدته الرومي بن الحسن أبو أتاني النصيبي: الكريم عبد بن عيل وقال

األعرابي: قول أو الوطن يف قويل أحسن أيهما الحق، وقل أنصفني وقال:

س��ح��اب��ه��ا ي��ص��وب أن وس��ل��م��ى إل��يَّ م��ن��ع��ج ب��ي��ن م��ا ال��ل��ه ب��الد أح��ب
ت��راب��ه��ا ج��ل��دي م��س أرض وأول ت��م��ائ��م��ي ع��ل��ي ن��ي��ط��ت ب��ه��ا ب��الد

… ذلك أوجبت التي العلة ذكرت وأنت ومحبته، الوطن ذكر ألنه قولك؛ بل فقلت:
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ذلك فمن هجائه، عىل هاجه الذي فذاك الرومي، ابن نرصة عن سليمان وتخلف
مهزوًما: فرجع الوجوه بعض يف خرج وقد قوله

ال��م��ع��ت��ص��م ب��ن��ي م��ع��ت��ز ف��اه��ت��اج ط��اه��ر ب��ن��ي س��ل��ي��م��ان ج��اء
ت��ل��ت��دم ن��ائ��ح��ة ط��ل��ع��ت��ه أب��ص��رت وق��د ب��غ��داد ك��أن
م��ن��ه��زم وق��ف��ا ب��خ��ي��ل وج��ه وم��س��ت��دب��ر م��ن��ه م��س��ت��ق��ب��ل

وقال:

س��ي��ت��ل��ف��ه وج��ه��ه إل��ى ش��وق ب��ه أض��ر ق��د س��ل��ي��م��ان ق��رن
وي��خ��ل��ف��ه! وع��ده ف��ي ي��ك��ذب وك��م ب��ال��ل��ق��اء! ال��ق��رن ي��ع��د ك��م
ف��ي��ع��رف��ه!» ف��رس��خ م��ن ق��ف��اه وي��رى وج��ه��ه ال��ق��رن ي��ع��رف ال

كان أدبه إن يقال: من أحد فهو الرومي ابن «أما الغفران: رسالة يف املعري وقال
كتابًا الرساج بن بكر أبي من واستعار الفلسفة، علم يتعاطى وكان عقله، من أكثر
يدَّعون والبغداديون عجوًال. لكان حدثًا املشرتي كان لو الرومي: ابن فقال به، فتقاضاه
من غريه مذهب عىل إال أراه وما الجيمية، بقصيدته ذلك عىل ويستشهدون متشيع أنه

خرية.» من فيها ير لم بالطرية أولع ومن الشعراء،
بن القاسم أهلك «وممن الذهب: مروج كتابه يف املسعودي يقول ففيها وفاته أما
وكان الرومي، جريج بن العباس بن عيلُّ خشكنانجة يف بالسم قيل ما عىل هللا عبيد
القصري يف واملجودين الشعراء، معاني مختلقي من وكان بها، ووفاته ببغداد منشؤه
ابن وكان … الشعر أدواته أقل وكان حسنًا، ترصًفا املذاهب يف مترصًفا والطويل،
ما عىل تدل أخبار وله نهًما، رشحها وكان السوداء، األخالط من عليه األغلب الرومي

النوبخت.» آل من وغريه النوبختي إسماعيل سهل أبي مع الجمل هذه من ذكرناه
أماليه: يف املرتيض الرشيف فقال قتله، يف الروايات واختلفت

الصويل يحيى بن محمد حدثني قال: الكاتب محمد بن عيل الحسن أبو أخربنا
عيل أمر وهب بن سليمان بن هللا بعبيد اتصل قال: الباقطاني، حدثني قال:
شيئًا وسمع ابنه، القاسم الحسني ألبي مجالسته وكثرة الرومي العباس بن
فدخل هذا. روميك ابن أرى أن أحببت قد الحسني: ألبي فقال أهاجيه، من
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شعره من فاستنشده عنده، الرومي وابن الحسني أبي إىل هللا عبيد يوًما
وبينه: بينه الحسني ألبي فقال جاهًال، العقل مضطرب فرآه وخاطبه، فأنشده
أول عند عقاربه تؤمن ال صورته هذه ومن عقله، من أطول هذا لسان إن
ما يعلن أن حينئذ أخاف فقال: عنك! فأخرجه عاقبته، يف يفكر وال عتب،
له بإخراجك أرد لم إني بني، يا فقال: تمكننا، يف ويذيعه دولتنا يف يكتمه

النمريي: حية أبي بيت فيه فاستعمل طرده،

ف��أل��م��م��ي ت��ق��ت��ل��ي��ه ال وإن س��ل��ي��ًم��ا، ي��رح ال ف��دي��ن��اك س��رٍّا: ل��ه��ا ف��ق��ل��ت

الرومي، البن الناس أعدى وكان جرى، بما فراس ابَن القاسُم فحدث
يُغتال بأن أشار — هللا أعزه — الوزير له: فقال قبيحة، بأهاٍج هجاه وقد
قال … فمات الخشكنانج يف فسمه … ذلك أكفيك وأنا منه، يُسرتاح حتى
ابن قال هللا. عبيد قتله وإنما فراس ابن قتله ما يقولون: والناس الباقطاني:

شعًرا: أعضائه يف السمُّ دبَّ وقد داره إىل رجع ملا الرومي

ال��ل��ه��ب إلط��ف��اء أح��ش��ائ��ي ن��ار ت��ل��ت��ه��ب م��ا إذا ال��م��اء أش��رب
ح��ط��ب ل��ل��ن��ار ال��م��اء ف��ك��أن ح��رق��ت��ي ف��ي زائ��ًدا ف��أراه

رواية. هذه
جمادى من بقيتا لليلتني األربعاء يوم «تويف فقال: أخرى رواية خلكان ابن واعتمد
ببغداد، ومائتني وسبعني ست وقيل: وثمانني، أربع سنة وقيل: وثمانني، ثالث سنة األوىل
أبا الوزير أن — تعاىل هللا رحمه — موته سبب وكان البستان، باب مقربة يف ودفن
يخاف كان املعتضد، اإلمام وزير وهب، بن سليمان بن هللا عبيد بن القاسم الحسني
خشكنانجة فأطعمه «هكذا»، فراش ابن عليه فدسَّ بالفحش، لسانه وفلتات هجوه من
تذهب؟ أين إىل الوزير: له فقال فقام، بالسم أحس أكلها فلما مجلسه، يف وهو مسمومة
طريقي ما له: فقال والدي! عىل سلِّم له: فقال إليه، بعثتني الذي املوضع إىل فقال:
إليه يرتدد الطبيب وكان ومات، أياًما وأقام منزله وأتى مجلسه من وخرج النار! عىل
بن إبراهيم وقال العقاقري، بعض يف غلط أنه فزعم للسم، النافعة باألدوية ويعالجه
ما له: فقلت بنفسه، يجود الرومي ابن رأيت بنفطويه: املعروف األزدي عرفة بن محمد

فأنشد: حالك؟
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اإلص��دار ع��ن م��وارده ع��ج��زت م��ورد غ��ل��ط��ة ع��ل��يَّ ال��ط��ب��ي��ب غ��ل��ط
ال��م��ق��دار إص��اب��ة ال��ط��ب��ي��ب غ��ل��ط وإن��م��ا ال��ط��ب��ي��ب ي��ل��ح��ون وال��ن��اس

يجود فوجدته أعوده، الرومي ابن عىل دخلت الشاعر: الناجم عثمان أبو وقال
يل: قال عنده من قمت فلما بنفسه،

ل��وم��ك دون ل��ل��ع��ش��ي��رة وج��ودك ق��وم��ك ح��م��ي��د أن��ت ع��ث��م��ان، أب��ا
ي��وم��ك!» ب��ع��د ت��راه وال ي��راك أراه ف��م��ا أخ��ي��ك م��ن ت��زود

وفيها املعري، إىل رسالته يف القارح ابن رواها الرومي، ابن وفاة عن قصة وللناجم
يقول:

وخنجر مثلوج، ماء فيه جام رأسه وعند فيها، مات التي علته يف عليه دخلت
أبل املاء قال: هذا؟ ما فقلت: ظهر، من خرج صدر به رضب لو مجرد
األلم عيلَّ زاد إن والخنجر عطشان، وهو إال إنسان يموت فقلما حلقي، به
أردت تلفي: حقيقة عىل بها تستدل قصتي عليك أقص قال: ثم نفيس، نحرت
مشتق وهو الفضل، أبا صديقنا فشاورت البرصة، باب إىل الكرخ من االنتقال
اليُمن، من مشتق وهو يمينك، عن فخذ القنطرة جئت إذا فقال: األفضال، من
املعايف، ابن دار فاسكن النعيم، من مشتق وهو النعيمة، سكة إىل واذهب
جعفًرا، صديقنا وشاورت ونحيس، لتعيس فخالفته العافية. من مشتق وهو
شمالك، عن فخذ القنطرة جئت إذا فقال: والفرار، الجوع من مشتق وهو
انقلبت قد جرم ال هذه وهي قالبة، ابن دار واسكن الشؤم، من مشتق وهو
فها سيق»، «سيق تصيح السدرة هذه يف العصافري عيلَّ ما وأرض الدنيا، بي

أنشدني: ثم السياق، يف أنا

ل��وم��ك دون ال��ع��ش��ي��رة ف��ي وج��ودك ق��وم��ك ق��ري��ع أن��ت ع��ث��م��ان أب��ا
ي��وم��ك! ب��ع��د ت��راه وال ي��راك أراه ف��م��ا أخ��ي��ك م��ن ت��م��ت��ع
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فقال: بك، ُملٌح البول له: فقلت البول، به وألح

وال��غ��ول ال��وي��ل وي��أت��ي ال��ب��ول ي��ن��ق��ط��ع غ��ًدا
ال��ه��ول دون��ه ه��ول ال��ل��ه ل��ق��اء إن أال

الغد. من ومات

سياق من وفاته مرض يف فصد الرومي ابن أن اتفاًقا اآلداب زهر صاحب وروى
الكتاب: من األول الجزء يف يقول حيث املأخوذة، معانيه بعض عن قصته

أنه فأخرب التغري، يف حاله ابتدأت وقد الرشيد عىل خالد بن يحيى دخل
املدة انقضت إذا فقال: فاتهمتني، خنتني الرشيد: إليه فبعث فرجع، مشغول
فقال الرومي ابن أخذه تخفيًفا. إال انرصفت ما وهللا الحيلة، يف الحتف كان
آخر إىل الطبيب غلط علته: يف زاد الفصد أن فزعم األطباء، بعض فصده وقد

وفاته. أسباب يف البحث من ييل فيما قيمتها القصة ولهذه … البيتني

الفهرست يف عنه جاء فقد ديوانه أما ترجمته، يف وردت التي األخبار أنفع هذه
عىل الصويل عمله ثم املسيبي، عنه رواه الحروف، غري عىل «كان شعره أن النديم البن
نسخة كل عن فزاد النسخ، جميع من عبدوس ابن ورَّاق الطيب أبو وجمعه الحروف،

بيت.» ألف نحو وغريها الحروف عىل هو مما
وهم: شعره؛ من كتبوها التي األوراق وعدة رواته أسماء ذكر ثم

عن امللحي العصب بن عيل الحسن أبو ورواه ورقة، مائة الرومي ابن غالم مثقال
الرومي. ابن عن مثقال

ورقة، مائة الكاتب قر أبي بن أحمد ورقة، مائة الرومي ابن غالم الحاجب ابن
ورقة. مائتا — الصويل وعمله — الكاتب خالد

املشهور. الراوية الحافظ الصويل بكر أبو هو والصويل
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شعره عىل أخباره معارضة من تؤخذ كما

نرتك لم والتاريخ، األدب كتب يف متفرًقا الرومي ابن أخبار من عليه عثرنا ما كل ذلك
ال الذي الفضول وإال الكتاب، هذا فصول من مواضعها يف تجيء قليلة نبذًا إال منه

وشعره. بأدبه أو بالرجل علًما يزيدنا وال الرتجمة مادة يف ينتظم
أو وافية، ترجمة يف يجزئ ال مادته يف يشابهه وما عليه عثرنا الذي هذا وكل
مواضع يف النقص ومفرط مواضع، يف الزيادة مفرط ألنه وافية؛ ترجمة من يقرب فيما
عن خرب فال ملئها، يف اآلن لنا حيلة وال خلًوا، ترتك ال بعيدة فجواٌت أجزائه وبني أخرى،
معيشته، أمور من به موثوق مفصل أمر عن وال أهله، عن وال دراسته عن وال صباه
القلة هذه وعىل رجل، تصوير يكمل وال ترجمة، تقوم ال الجوهرية العنارص هذه وبغري
فنحن أحيانًا، املبالغة ومن حينًا، الخطأ من تسلم نراها ال أيدينا بني التي األخبار يف
جسم بنية منها ليبني ناقصة بعظام له يُؤتَى كمن — اخرتناه الذي املثل حد عىل —

تركيبه! يراد الذي الجسم بنية يف تدخل ال مدسوسة عظام هذا مع وفيها كامل،
فريدة بخاصة الكبري النقص ذلك من العوض بعض يعوضنا الرومي ابن أن إال
يف حياته وقائع وتسجيله لنفسه، الشديدة مراقبته هي: الشعراء من غريه يف ليست فيه

شعره.
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َمْهجوٍّا أو ممدوًحا ديوانه يف اسمه وجدت إال حياته يف شأن له كان أحد من فما
طريقته أو العمامة لبسه أو أكله أو مشيتَه أحٌد عاب وما عليه، مردوًدا أو موصوًفا أو
أو طعاًما يشتهي كان أنه عنه يعرف ولم ديوانه، يف مفيد خرب لذلك كان إال النظم يف
خاطر وما عنه، املتحدثني نوادر من يُعرف أن قبل شعره من معروف وذلك إال فاكهة
كتمانه. أمر من حرج يف كأنه نفسه عىل به شهد إال مذموم أو محمود خلق طويته

ال��م��ع��اي��ب ب��ي��ن��ات ي��م��ح��و ال��ص��دق أرى ألن��ن��ي ب��ع��ي��ب��ي ن��ف��س��ي ع��ل��ى أق��ر
ال��م��ن��اص��ب ك��رام ق��وم م��ن ك��ن��ت وإن أت��ي��ت��ه ف��ي��م��ا — ال��ل��ه ل��ع��م��ر — َل��ُؤم��ت
الزب ض��رب��ة ال��م��س��ن��ون ال��ح��م��أ إل��ى ن��ازًع��ا ال��م��رء يَ��ْل��ُؤم أن م��ن ب��د وال

بإظهار املقرون الصدق بهذا لها يشهد كما نفسه عىل الكذب بخلة يشهد أنه عىل
عبارة: أرصح يف فيقول العيوب،

ض��ي��ق األم��ر وف��ي اض��ط��ررت م��ا إذا ك��اذب ح��ل��ف ل��ذو وإن��ي
ي��ط��ي��ق؟! ال م��ا ب��ال��ل��ه ي��داف��ع م��ره��ق ع��ل��ى ُج��ن��اح ِم��ن وه��ل

وجبنه: حرصه تسجيله يف ويقول

راغ��ب أرغ��ب اإلث��راء ف��ي ك��ن��ت وإن زاه��د أزه��د اإلث��راء ف��ي وأص��ب��ح��ت
ال��م��راق��ب ل��ح��ظ ال��رزق ج��ن��اب ب��ل��ح��ظ��ي أن��ت��ه��ي ث��م أش��ت��ه��ي ج��ب��انً��ا ح��ري��ًص��ا
ال��ع��واق��ب دون ال��ل��ه غ��ي��ب وأس��ت��ار م��ف��ازه��ا وأرج��و ن��ف��س��ي ع��ل��ى أخ��اف
ال��م��ذاه��ب ب��ع��د وال��غ��اي��ات أي��ن؟ وم��ن م��ذه��ب��ي ق��ب��ل غ��اي��ت��ي ي��ري��ن��ي م��ن أال

بما يليق ال أنه ويرون الرشاب، مجلس يف مجونه سيعيبون أناًسا أن ويتوهم
ويقول: ذاك إىل فيسبقهم والوقار، العلم من يدعي

ل��ع��وب ال��رج��ال م��ن س��خ��ي��ف ن: س��ي��ق��ول��و م��ع��ش��ًرا أن وأرى
ق��ط��وب؟ ل��ح��ام��ل��ي��ه��ا ع��ل��وم م��ن ي��دع��ي��ه م��ا وق��ار ع��ن��ه أي��ن
ط��روب ال��ك��ري��م إن ول��ع��م��ري وق��ور ال��ح��ك��ي��م إن ول��ع��م��ري
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تسجيل يفوته أن فيخىش قلبه؛ وخلجات نفسه مآرب يف الشيخوخة دبيب ويحس
لقرائه: فيقول تفويته، عىل معاقٌب عليه محاسٌب كأنه كله ذلك

ب��ه أب��ه��ج ك��ن��ت ب��ال��ش��يء ـ��ه��ج أب��ـ ال ف��أص��ب��ح��ت ه��م��ت��ي اك��ت��ه��ل��ت
أرب��ه ف��ي ت��ع��ت��ري��ه خ��ل��وق��ة خ��ل��وق��ت��ه م��ن ع��اش م��ن وح��س��ب

به يلقى وفيما الرسيرة، وخواطر العيش وقائع ويف والكبائر، الصغائر يف وهكذا
هللا. به ويلقى الناس

تستطلع ومن شعره، قراءة من وقائعه بعض تتعرف من الشعراء يف تجد وقد
ألنه واالستطالع؛ التعرف إىل يحوجك ال الرومي ابن ولكن كالمه، ثنايا من خالئقه
وهمسات فكره، شوارد وتقييد نفسه، مالحظة من هو به يقوم بما املالحظة من يعفيك
نفسه أُعطي وكأنما وظواهره، بواطنه عىل رقيب هو فكأنما أحالمه، وسبحات فؤاده،
كل فيها ليحيص أعدها الرقابة كناشة شعره ديوان فكان فيها! تجاربه ويقيد ليجربها

الحسيب. الرقيب يحصيه ما
وأوصافه، حوادثه من التواريخ ضيعته مما كثريًا تعوضنا الشاعر يف الخصلة هذه
نستويف وجٍه عىل وتكميلها املسطورة األخبار تصحيح يف نعتمد ديوانه يف جاء ما فعىل
أن ولوال لحقيقته. افٍة وصَّ لحياته ُمرتِجٍم من حسبك فهو املستطاع، جهد الرتجمة به
هو لكان شاعًرا؛ يصبح أن قبل الشاعر فات ما كل يتقىص وال األرقام يسجل ال الشعر

رواية. تدوين إىل بعده تحتاج ال رواية من حسبك

ونشأته أصله

الفجر، طلوع بعد األربعاء يوم الرومي جريج بن العباس بن عيل الحسن أبو «ولد
بالعقيقة املعروف املوضع يف ببغداد ومائتني، وعرشين إحدى سنة رجب من خلتا لليلتني

املنصور.» بن جعفر بن عيىس قرص بإزاء دار يف الختلية ودرب
والقبطي، امليالدي والتاريخني الهجري التاريخ بني املضاهاة كتب إىل رجعنا وقد
من رجب أول أن باشا، مختار محمد لصاحبه اإللهامية»، «التوفيقات كتاب يف فوجدنا
ميالدية، ٨٣٥ سنة يونيو شهر من العرشين يف يقع الذي الثالثاء، يوافق السنة تلك
هو رجب من الثاني فاليوم قبطية، ٥١٢ سنة بؤنة شهر من والعرشين السادس ويف

مؤرخوه. فيه يختلف لم الذي املولد تاريخ صحة يحقق مما وهو أربعاء، يوم
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االبن هو وجعفر املنصور، بن جعفر بن عيىس بن هللا لعبد موًىل الرومي ابن وكان
ولده من ألحد بعده كانت وال عهد، والية له تكن ولم امللك، يتول لم للمنصور الثاني

الشاعر. فيهم نشأ الذين
مواضع يف ويؤكد يذكره فإنه الرومي، أصله يف للشك مجاًال الرومي ابن يدع وال

كقوله: ديوانه من شتى

ال��م��ع��اج��م ص��الب وع��ي��دان وم��ج��د ِح��ًج��ى ل��ن��ا ق��وم ال��ي��ون��ان ب��ن��و ون��ح��ن

العباس: بني من مواليه بعض مدح يف وقوله

ق��م��ن م��ن��ه ح��رى ف��أي��ادي��ك��م روم��ي��ك��م اب��ن اخ��ت��ل وم��ت��ى

فيهم: وقوله

أص��ل��ي ت��ن��ص��ن��ي، ح��ي��ن وال��روم، ن��ع��م��ت��ه��م وغ��ذي م��والُه��ُم

كقوله: ذلك وغري

ال��ع��ري��ب أح��س��ن��ت��ه م��ا ش��ع��ًرا ال��روم ت��ح��س��ن ق��د

و:

ش��ب��ث وال رب��ع��ي ي��ل��دن��ي ول��م وت��وف��ل��س ت��وف��ي��ل ال��روم آب��ائ��ي

و:

ف��اح��ف��ظ��ون��ي — وي��ح��ك��م — ال��روم ح��رم��ة ل��زم��ت��ك��م ق��د ال��س��م��ري ب��ن��ي ي��ا
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و:

أه��ال ك��ن��ت م��ع��رب ك��الم ف��ي أه��ل��ي وال��روم ح��ك��م��ت م��ا إذا

و:

ُم��ْط��ر م��ن ون��اه��ي��ك ُم��ط��ًرى م��ن ف��ن��اه��ي��ك أم��ي��ره أط��رى ال��روم��ي ال��ش��اع��ر إذا

و:

ي��ون��ان األم��الك أب��و ي��ل��دن��ي ف��ل��م ب��ه ال��خ��ط��وب أش��ج��ى م��ل��ًك��ا أزر ل��م إن
س��اس��ان ��واس ال��سُّ أب��و ي��ل��دن��ي ف��ل��م س��ي��اس��ت��ه��ا أُح��س��ن ف��ل��م ت��ع��دَّْت إن ب��ل

وأمه: أبيه نسب يف تقدم كما وهو — كقوله أو

أع��م��ام��ي؟! وال��روم خ��ؤل��ي س وال��ف��ر ال��دن��ي��ة ع��ل��ى أغ��ض��ي ك��ي��ف

معنى فال فيه، شبهة ال يوناني اسم وهو جورجيس، أو جريج هذا مع جده واسم
يف لجماله الرومي ابن ي ُسمِّ إنه قال: من إىل االلتفات ينبغي وال أصله، يف للشك إذن

صباه.

أبوه

فيها يذكر بائية قصيدة من يقول حيث إال ديوانه، يف خاص ذكر الشاعر ألبي يرد ولم
آبائه: ومناقب مناقبه

ال��م��رب��ي! ال��ش��رف ع��ل��ى ي��رب��ي ش��رف ل��ه م��اج��د واب��ن م��اج��د ل��ي أب م��ن وك��م
ال��خ��ص��ب م��ن ري��اه��ا واه��ت��زت األرض ل��ه ن��وَّرت ب��ال��ب��ذل ك��ف��اه أم��ط��رت إذا
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يقول: حيث وإال

ل��ل��ش��رف أن��ت ق��ال: أٌب سِّ األُ ت��وط��ئ��ة ب��ع��د ال��س��ور ل��ي ش��اد

التي الشعر أبواب من باب واستيفاء الكالم، وقع به يراد فخر األوالن والبيتان
فيه فليس ونحوها، وفخر وهجو ورثاء ومدح نسيب من فيها ينظمون الشعراء كان
املعارص الشاعر يعالجها التي املوضوعات كهذه فنية معالجة ولكنه رواية، وال خرب
عن اإلخبار بها يعني ال ثم الحال، لسان عىل األماثيل ووضع النفسية، األطوار لتصوير
باب من ديوانه يخلو أن يأبى القديم الشاعر كان وقد املتكلم، بضمري جاءت وإن نفسه
يشبب لهذا فهو منها؛ واحد يف التقصري به يظن أن ويأنف املعروفة، الشعر أبواب من
االعتبار هذا عىل والفخر خربه! يصدق ما ال وقعه يهول ما الفخر يف ويقول ويفخر،
الوقائع. تقرير يف إليه يرجع أو التاريخ منه يستمد وال املعنى، هذا عىل يؤخذ فني عمل
«الفن» ناحية من بالنسب واإلشادة الفخر يف البيتني بهذين يلحق الثالث والبيت
ويرجو الذكاء، فيه يتوسم كان أباه أن منه نستخلص أننا إال «التاريخ»، ناحية من ال
إىل ارتفعوا املوايل أبناء من كثريون واألدب بالعلم رشف كما وأدبه، بعلمه يرشف أن
أبوه وكان املتأدبني. العظماء ومعارشة واملساجلة الكتابة طريق من الوزارة مناصب
واألنساب، اللغة يف الضليع الراوية حبيب بن محمد منهم واألدباء العلماء لبعض صديًقا
من يراه ملا يخصه حبيب بن محمد وكان الصداقة، لهذه إليه يختلف الشاعر فكان
يستغربه يشء به مر إذا كان «إنه فقال: عنه الشاعر وحدث ذهنه، وحدة ذكائه

تامورك».»1 يف هذا ضع الحسن، أبا «يا يل: يقول ويستجيده
قال أنه مع وفاته حني يرثه لم ألنه ييفع؛ لم صغري وهو أباه فقد أنه ونرجع
فضل عليه له كان كأنما «والًدا» أخاه يسمي كان وألنه املكتب؛2 يف صبي وهو الشعر

وكفالة. تربية

أمه

«فلم وقوله: أعمامي.» والروم خؤيل «الفرس قوله: من فارسية كانت أمه أن علمنا وقد
يخفى وال أبيه، جهة من «يونان» إىل نسبه رفع أن بعد ساسان.» السواس أبي يلدني
كقول هو وإنما الساسانيني، امللوك أبناء من أنه به يقصد ال ساسان إىل انتماءه أن

وبينهم. بينه النسب يف عالقة وال الفراعنة. أبناء من إنه اليوم: املرصي
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هو وهذا وأمها، ألبيها ا ُقحٍّ فارسية تكن ولم فاريس، أصل من أمه كانت وربما
تتكلم أم حجر يف نشأ رجل علم يكن لم — سيأتي كما — بالفارسية علمه ألنه األرجح؛

بغريها. الكالم تحسن وال اللغة، هذه
رثائها: يف يقول كما مكتهل أو كهل وهو أمه وماتت

ال��ح��ل��م؟ راض��ع م��ن ال��ك��ه��ل وأي��ن رض��اًع��ا، ك��ف��اق��د أت��ب��ك��ي ق��ال��وا: وق��د — أق��ول
يُ��ذم ال ق��ط تُ��ذم ل��م ��ا أمٍّ ي��ب��ك وم��ن ف��ق��ده��ا ج��رع��ت — ل��ل��ن��اس ي��ا — األم ه��ي

رثائها: يف أبياته من يؤخذ كما رحيمًة صالحة تقية وكانت

ال��ع��ت��م ح��اف��ظ��ة األس��ح��ار ب��م��ح��ي��ي��ة ن��ف��وس��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ك ف��ج��ع��ت ل��ق��د
ال��ط��ع��م ط��ي��ب��ة ف��ي��ه��ن ب��ص��وام��ة ف��ج��ي��ع��ة ف��ي��ك األي��ام ت��خ��ط��ئ ول��م
��ب��م وال��شَّ ال��ق��رِّ ل��ي��ل��ة ع��ل��ي��ه��م دف��يء ك��ن��اف��ة ح��ص��ن األي��ت��ام ب��ك وف��ات
وال��ك��رم وال��خ��ي��ر وال��م��ع��روف ال��ب��ر م��ن ف��ري��دة غ��ي��ر وأف��ردن��اك رج��ع��ن��ا
ال��ظ��ل��م ف��ي ال��م��ح��اري��ب ف��آن��س��ت ع��ك��ف��ت ف��ط��ال��م��ا ال��م��ح��ل أن��س ت��ع��دم��ي ف��ال

قوله: عليه ينمُّ شديًدا جزًعا عليها وجزع

م��ح��ت��ش��م غ��ي��ر م��ؤن��ًس��ا أراه م��ن أال خ��ائ��ن غ��ي��ر ص��اح��بً��ا أراه م��ن أال
يُ��ل��م ش��ع��ث ب��ذي ب��رَّت ي��ٍد أب��رُّ ح��ال��ة ك��ل ف��ي م��ن��ه ت��ل��ي��ن��ي م��ن أال
ه��م وك��ل غ��م ك��لَّ ع��ن��ي ف��ي��ف��رج ي��ن��وب��ن��ي م��ا أش��ت��ك��ي إل��ي��ه َم��ن أال
وال��ن��غ��م ب��ع��دك األص��وات ع��ن وس��م��ع��ي م��ن��ظ��ر ك��ل ع��ن أمُّ ي��ا ن��اظ��ري نَ��بَ��ا
ال��ذم��م واف��ي��ة غ��ي��ر ع��ن��دي غ��وادر وال��م��ن��ى — ِب��نْ��ِت م��ذ — اآلم��ال وأص��ب��ح��ت
ص��رم وإن ال��خ��ل��ي��ل ��ال وصَّ ك��ن��ت وق��د ي��ص��ل��ون��ن��ي وه��م خ��الن��ي وص��ارم��ت
اج��ت��رم م��ا أدر ول��م ن��ف��س��ي، م��ش��اه��دُه وأوح��ش��ت ال��ج��ل��ي��س ف��ق��د وآن��س��ن��ي

عطفها من جناحان له كان إنه يرثيها: إذ يقول فهو قبلها، ماتت أخت لها وكانت
أمه: وعطف
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وص��الح ب��ه��ا َرف��ه ف��ي ك��ن��ت وإن أخ��ت��ه��ا ف��ق��دان ب��ع��د وأم��ي أران��ي
َج��ن��اح ب��ف��رد ح��ص��ن إل��ى ف��ب��اء َج��ن��اح��ه ب��اَن ال��دوِّ ق��ط��اة ك��ف��رخ

أخوه

أكرب وهو جعفر، أبا املكني محمد أخيه وغري غريه البنني من يعقبا لم أبويه أن ويظهر
يقول ألنه وشقيقه؛ بذكراه يتفجع وهو بنفيس.» بل بوالدي بل «بأخي يقول: ألنه منه؛

آخر: موضع يف

أق��ران��ه م��ن��ه��م��ا ق��طَّ��ع ب��األم��س ب��رة أم ب��ع��د ش��ق��ي��ق ب��أخ

موضع. غري يف ذلك بمثل ويذكره
كان أنه منها نعلم الشاعر ديوان يف جاءت قصة األخ هذا عن إلينا وصل ما وكل
عزله وقالوا: أصدقاؤه شيخ أبي آل به فعبث مدة، بعد فعزل لرجل يكتب «وكان أديبًا،
إليه فخرجوا مودة، — املؤيد مؤدب — سعدان وابن شيخ أبي آل بني وكان شؤمك،
أبو إليهم فكتب أصحابه، وتشتت كان ما املؤيد من وكان مدة، فأقاموا املؤيد أيام يف
عيل نظم هذا يف وسيأتيكم قتال، وشؤمكم عزال شؤمي إن ويقول: بهم يولِّع3 جعفر

قوله: النظم ذلك ومن أخاه. يعني — العباس بن

ق��ت��ال ش��ؤم��ك��م ول��ك��ن ل ع��زا ت��ق��ول��ون ف��ي��م��ا ش��ؤم��ي أن��ا
األم��ث��ال ت��ض��رب س��ع��دان واب��ن م��ن��ك��م ال��م��ؤي��د أدرك ب��ال��ذي
اإلق��ب��ال ف��أدب��ر م��ق��ب��الت ع��ل��ي��ه وال��ص��ال��ح��ات ُزْرت��م��وه

∗∗∗
ال��ج��ب��ال» م��ن��ه ت��زول ل��ش��ؤم ـ��ك ال��م��ل��ـ ع��ق��دة ب��ه ح��ل��ت ش��ؤًم��ا إن

وهي ومائتني، وخمسني اثنتني سنة إىل عاش محمًدا أن القصة هذه من ونعلم
والثالثني، الحادية بلغ قد السنة تلك يف الرومي ابن وكان املؤيد، فيها قتل التي السنة
حيث أمه رثاء يف ذكره الشاعر ألن سنوات؛ بضع بعدها عاش قد محمًدا أن فاألرجح
والثالثني؛ الحادية جاوز كهل وهو ذكره أي شديدة.» كل منه وصنوي «أقايس قال:
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بسن ليست والثالثون والحادية رثائها، يف بنا مر كما أمه ماتت حني كهًال كان ألنه
سنِّه تكبري تعمدوا قد أمه عىل جزعه لفرط الشاعر الموا الذين يكون أن إال كهولة،

املالم. الستيجاب
غضب رئيًسا ألخيه الشاعر بها يستعطف أبياتًا الديوان من موضعني يف ونرى
أركان أحد طاهر، بن هللا عبد بن هللا عبيد خدمة يف يعمل وهو مات أخاه وكأن عليه،
يخاطب قصيدة من يقول الشاعر فإن العباس؛ بني دولة يف املشهور طاهر بني بيت

برة: أم بعد مات شقيًقا أًخا ويذكر هللا، عبيد بها

س��ل��ط��ان��ه وال ق��درت��ه م��ح��ي��اه ي��ف��ت ف��ل��م ال��ه��م��ام ال��م��ل��ك ف��ل��ي��ح��ي��ه
م��ك��ان��ه األم��ي��ر دار م��ن وأُس��دُّ م��ق��ام��ه أق��وم أن ل��ي وح��ي��ات��ه

هللا عبد دار يف يحل أن ويطلب كثريًا، نرجحه ما عىل نفسه عن يتكلم فالشاعر
عىل كان وأنه املؤيد، موت بعد مات محمًدا أن كله هذا بعد به واملجزوم أخيه،4 محل

والدعابة. العبث وحب الكتابة، ومعرفة األدب من يشء
يفتأ فلم أيامه، آخر إىل يعاوده بقي ا ُملحٍّ طويًال حزنًا الرومي ابن عليه حزن وقد

يرثيه: قال أنه ذاك ومن استعرب، أو عتب أو مدح إذا شعره يف ذكره ويعيد يذكره

ف��ي��ع��زب يُ��ن��س��ى ك��ال��ش��يء ح��زن��ي وال ل��وع��ت��ي أن ال األي��ام وت��س��ل��ي��ن��ي
ي��ق��رب وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ال��م��دى ب��أن وم��ع��زِّيً��ا م��س��ل��يً��ا ك��ف��ان��ي ول��ك��ن

به: ويغري يحسده كان لصاحب وقال

واإلخ��وان��ا ال��زم��ان وذم��ي ـ��ر ال��ع��س��ـ ص��ح��ب��ت��ي ع��ل��ى ال��ح��اس��دي أي��ه��ا
… … … … … … … … … …
ع��ي��ان��ا؟ إخ��ائ��ي ال��ظ��ال��م��ي أي��ه��ا ع��ل��ي��ه ح��س��دت م��اذا ش��ع��ري ل��ي��ت
ري��ان��ا؟ ص��اديً��ا ك��ان م��ن ك��ل وأض��ح��ى ظ��م��ئ��ت أن��ن��ي أع��ل��ى
… … … … … … … … … …
واألوط��ان��ا؟ ال��ث��راء وع��دم��ت ش��ق��ي��ق��ي ث��ك��ل��ت أن��ن��ي ع��ل��ى أم
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هللا: عبيد بن القاسم يعاتب وهو وقال

رواء ال��م��رار م��ن ك��ئ��وًس��ا ـ��م ال��س��ق��ـ ي��د س��ق��ت��ه ال��ذي ذاك أن��ا
ق��ض��اء ال��ق��ض��اء ل��وال وك��ان��ت ـ��ع، ال��ش��ن��ـ ال��ص��ور ف��ي ال��ح��م��ام ورأي��ت
إص��م��اء ف��ؤاده ف��أص��م��ى ـ��س ال��نَّ��ف��ـ ش��ق��ة ف��ي ال��زم��ان ورم��اه

مسكنه: عن أجيل حني يقول فهو موته، بعد مرضه واشتد مرض وقد

ك��ب��وَل��ه ع��ن��ي ال��ب��الءُ وف��ك ـ��ك��و ال��ش��ـ م��ن اإلل��ه ع��اف��ان��ي ف��ي��ه
ب��ال��م��ح��م��ول��ه أث��ق��ال��ه��ن ل��ي��س ض��روبً��ا م��ن��ه ح��م��ل��ت ج��ه��د ب��ع��د
ون��ح��ول��ه س��ق��م��ه ال��ج��س��م ��ن ض��مَّ م��ن��ي ال��ن��ف��س ب��ش��ق��ة وم��ص��اب

من أو أهله، من عليه ل يعوَّ أحد الوحيد األخ ذلك موت بعد الرومي البن يبق ولم
حينًا، يربونه كانوا العباسيني الهاشميني مواليه من أناس إال أهله، حكم يف يحسبون
الهاشميني لعهد منه أحفظ الطالبيني الهاشميني لعهد هو وكان أحيانًا، ويتناسونه

قوله: يف إليه أشار الذي عمه ابن أما ييل. مما يظهر كما العباسيني،

ن��ارا ل��ه ي��ص��ل��ي وال ق��دًم��ا، إل��يَّ م��ج��ت��ه��ًدا ال��ش��ر ي��ج��ر ع��م اب��ن ل��ي
م��س��ع��ارا ك��ن��ت زن��ًدا ك��ان وك��ل��م��ا ف��ي��خ��ذُل��ن��ي ي��ج��ن��ي، ب��م��ا ف��أص��ل��ى ي��ج��ن��ي،

ظاهر املودة صلة من بينهما ما ومبلغ كاللة، عم ابن أو لح عم ابن أهو ندري فال
البيتني. من

وزوجته أوالده

ديوانه، يف اسمه يذكر لم وثالث ومحمد، هللا، هبة هم: أبناء؛ ثالثة الرومي ابن ورزق
املوت سبق وقد أبناءه، والد به رثى ما وأفجع بأبلغ ورثاهم طفولتهم يف جميًعا ماتوا

منها: يقول التي املشهورة الدالية رثائه يف فنظم محمد أوسطهم إىل

ال��ع��ق��د؟ واس��ط��ة اخ��ت��ار ك��ي��ف ف��ل��ل��ه ص��ب��ي��ت��ي أوس��ط ال��م��وت ح��م��ام ��ى ت��وخَّ
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ال��رش��د آي��ة أف��ع��ال��ه م��ن وآن��س��ت ل��م��ح��ات��ه ف��ي ال��خ��ي��ر ش��م��ت ح��ي��ن ع��ل��ى

مرضه. وصف يف ومنها

ال��ل��ح��د ف��ي ض��مَّ إذ ال��م��ه��د ع��ه��د ي��ن��س ف��ل��م ل��ب��ث��ه وال��ل��ح��د ال��م��ه��د ب��ي��ن ق��ل ل��ق��د
ال��ورد ح��م��رة ع��ن ال��ح��ادي ص��ف��رة إل��ى أح��ال��ه ح��ت��ى ال��ن��زف ع��ل��ي��ه أل��ح
ال��رن��د م��ن ال��ق��ض��ي��ب ي��ذوي ك��م��ا وي��ذوي ن��ف��س��ه ت��س��اق��ط األي��دي ع��ل��ى وظ��ل

اآلخرين: أخويه فيها ويذكر

ال��وج��د م��ن ق��ل��ب��ي زاد إال ل��ق��ل��ب��ي، س��ل��وًة ��م تُ��وهِّ ش��يءٌ م��ا م��ح��م��د
ال��زن��د م��ن أورى ل��ألح��زان ي��ك��ون��ان ك��ل��ي��ه��م��ا ال��ب��اق��ي��ي��ن أخ��وي��ك أرى
َع��ْم��د م��ا غ��ي��ر ع��ل��ى ال��ن��ار ب��م��ث��ل ف��ؤادي ل��ذَّع��ا ل��ك م��ل��ع��ب ف��ى ل��ع��ب��ا إذا
وح��دي ب��ه��ا وأش��ق��ى دون��ي ي��ه��ي��ج��ان��ه��ا ح��زازة ب��ل س��ل��وة ل��ي ف��ي��ه��م��ا ف��م��ا

الرابعة بني فيما وهو الصغريين، أخويه حياة يف منزوًفا مات قد إذن محمد فابنه
األيدي عىل «وظل ويقول: لبثه.» واللحد املهد بني قل «لقد فيه: يقول ألنه والخامسة؛
أن يحتمل وال السن، تلك مثل يف األيدي عىل املريض الطفل يحمل وإنما نفسه.» تساقط
الثالثة قبل تكون ال وهي اللعب، سن يف كان الصغري أخاه ألن ذلك؛ من أصغر يكون

رثائه: يف قوله من يفهم ما عىل الشباب ناهز فقد هللا هبة ابنه أما ونحوها،

ال��ف��ن��ن ل��ي ي��ث��م��ر ول��م ��ا، غ��ضٍّ ف��ن��نً��ا ف��ارق��ت��ن��ي ح��س��رت��ا ي��ا

فيها: يقول بالنحيب منها بالنشيج أشبه الحزن دفينة ُمرَّة قطعة من والبيت

ك��ف��ن ع��ل��ي��ك��م��ا لُ��ف ب��األم��س م��ًع��ا وال��ع��زاء إن��ك أبُ��ن��ي
ش��ج��ن ل��ي وأن��ت ال��زم��ان ي��م��ض��ي ش��ج��نً��ا ل��ي ت��ن��ف��ك ال ت��ال��ل��ه
ال��وط��ن ع��ن��دي دارك ح��ي��ث ب��ل وط��نً��ا ل��ي دن��ي��اي أص��ب��ح��ت م��ا
… … … … … … … … … …
م��ح��ن ف��أن��ت��م وت��ف��ارق��ون ف��ت��ن ل��ن��ا أن��ت��م أوالدن��ا
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وهو يقول فعاد الصامت، حزنه عىل نفسه الم كأنه أو لوعته تشف لم وكأنها
والجزع: الصرب بني القلب موزع

ال��ص��ب��ر ي��س��اع��دن��ي أن ول��ؤٌم ، ع��ل��يَّ ف��ي��ل��ت��وي ع��ن��ك ال��ص��ب��ر أروم أن ش��ًج��ى
غ��در إن��ه��ا س��ل��وت��ي، م��ن َس��ْوءَت��ي وي��ا ي��ط��ي��ع��ن��ي ُس��ل��و أال ح��زن��ي ف��ي��ا

األبيات: هذه وهي اسمه، يذكر لم ابنًا بها يرثي بائية أبيات الديوان ويف

ت��ص��وب��ا ح��ت��ى ال��ن��ج��م ي��راع��ي ف��ب��ات ف��ت��أوَّب��ا س��رى ه��مٌّ ال��ك��رى ح��م��اه
وأط��ي��ب��ا ت��م��ن��ع��ان م��م��ا ب��أك��ث��ر ل��ل��ث��رى ج��دت ف��ق��د ل��ي ج��ودا أع��ي��ن��يَّ
وأص��ل��ب��ا ق��ن��ات��ي أق��وى م��ا ف��ل��ل��ه ل��ل��ث��رى أم��س أه��دي��ت��ه ال��ذي ب��ن��يَّ
ت��ل��ه��ب��ا ال��دم��وع ع��ن��ه ف��ت��رت إذا أس��ى إل��ى أرج��ع ال��دم��ع ت��م��ن��ع��ان��ي ف��إن

ألصغر رثاؤه — األرجح عىل — فهي هللا، هبة األكرب البنه رثاء تكون أن ويبعد
إلينا يخيل ولكن بعده، أو أخيه قبل مات هل ندري وال اسمه، يذكر لم الذي أبنائه
عن تنم ألنها ولًدا؛ به رثي ما آخر كانت البائية األبيات أن املراثي هذه بني باملقابلة
البكاء من عنده يبق ولم عيناه، جمدت حتى البنني فقد عىل الحزن راضه رجل فجيعة
هذه لكل قناته وصلبت عاش قد يكون أن من العجب وإال الضلوع، يف امللتهب األىس إال
تحس العجة ثورة ففيها األوىل، الرضبة رصخة األوسط البنه رثاؤه كان وقد الفجائع،
وسكن فوجم الثانية، مصيبته يف السوار األلم محل املر األلم حل ثم األبيات، خالل من
ويحس عليه، يقض لم كيف للحزن يعجب مستسلم فهو الخاتمة، كانت ثم واستعرب،

عينيه. يف يحسها وال نفسه يف املصاب وقدة
فتمت جميًعا، أبنائه5 موت بعد زوجته وماتت كلها، حياته املوت غربة غشيت ولقد

يقول: فهو العزاء؛ فيه وقل األمر، عليه وكرب مصائبه، بها

ال��ع��زاء ع��ن م��ص��اب��ي ج��ل ��ا ت��ش��حَّ وال ��ا س��حَّ ع��ي��ن��يَّ
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فيه: يقول آخر موضع يف ورثاها

ق��ض��ي��ب��ك��م��ا ع��ل��ى ب��ل ب��درك��م��ا، ع��ل��ى ال��ش��ئ��ون درة ف��اس��ت��غ��زرا

هجر أنه ويغلب الفتيات، به توصف بما توصف فتية وهي ماتت أنها منه ويلوح
بعض من استخلصناه ما صح إذا عمره أواخر يف إال يتزوج فلم زمنًا، بعدها الزواج

أبياته.
ولكننا اآلخر، زواجه أمر يف رصيح خرب عىل نعتمد ال ألننا استخلصناه؛ ما ونقول:

وهي: هللا عبيد بن للقاسم قالها أبيات عند الصدد هذا يف نقف أن بد ال

ب��ن��ك��ي��ر ع��ن��ده ع��رٌف ف��ب��دل ش��ك��ره��ا ن��ع��م��اك ي��وف ل��م خ��ادًم��ا وه��ب
ف��ق��ي��ر؟ ك��ل م��رج��و ي��ا رج��اؤك، ك��ون��ه ت��س��ب��ي��ب ك��ان ط��ف��ل ذن��ب ف��م��ا
خ��ف��ي��ر؟ خ��ي��ر وه��و ن��داك��م، وخ��اب رج��اؤك��م ال��ع��ي��اَل ج��ر أن أي��ح��س��ن
ض��ري��ر أض��ر أع��م��ى، أك��ن ل��م وإن ف��إن��ن��ي، وه��ب آل ي��ا غ��ي��اث��ك��م

وهي: أيًضا، القاسم هو بها املخاطب لعل أخرى وأبيات

ال��م��وس��ع��ة ك��ف��ك ب��ه ت��ج��ود ت��زل ل��م ال��ذي ال��ك��ف��اف م��ن��ع��ت
أض��ي��ع��ه! م��ا أع��ادي��ه، ل��ق��ول ح��رم��ة ذي م��س��ل��م ك��ن��ت ف��إن
س��ع��ة ف��ي م��ث��ل��ه م��ن ك��ن��ت إن ـ��ح، ي��س��ت��ري��ـ ك��ي ب��ال��س��ي��ف ف��ع��ج��ل��ه
أرب��ع��ة؟ ت��رح��م��ن��ا ك��ن��ت وق��د س��ت��ة ل��ل��ردى أت��س��ل��م��ن��ا

عمره، أواخر يف تزوج أنه منها نفهم أن بد وال األبيات، هذه عند نقف أن بد ال
يف اإلشارة تكون أن يمكن وال أربعة، كانوا أن بعد ستة بيته أهل فأصبح ولًدا ورزق
هللا، عبيد بن للقاسم قيلت األبيات ألن األوىل؛ وزوجته األول طفله إىل الرائية األبيات
يرجى الذي املبلغ السن من يبلغ فال ومائتني، وخمسني خمس سنة حوايل ولد والقاسم
تلك إىل عزبًا بقي الرومي ابن أن يعقل وال وسبعني، خمس سنة حوايل إال ويمدح فيه

الثالثة. أوالده ورزق األول زواجه تزوج ثم السنة
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عمًرا هجا عندما زوجة له كانت فقد األبيات، هذه يف القول جلية كانت وكيفما
فيه: قال ألنه القاسم؛ حاجب

ع��رس��ي؟ ب��ه أع��ول ق��وت وي��ع��وزن��ي ي��ح��ف��ه م��ن ح��ول��ه ع��م��رو أي��رك��ب

قارب ملا أنه يف شك ال كذلك ونحوها، وسبعني خمس سنة قبل ذلك يكون وال
السن: تلك نحو يف نظمها قصيدة يف يقول ألنه متزوًجا؛ يكن لم الستني

م��خ��ض��وب ش��ادن ول��ل��وغ��د ـ��ر، ال��ق��ـ ل��دى ض��ج��ي��ع ب��ال وم��ب��ي��ت��ي

بعده، ولًدا ترك أنه — وفاته حرض الذي الناجم وال — مؤرخيه من أحد يذكر ولم
ولد يف بها أصيب أخرى فجيعة فهناك الثاني، زواجه أمر من استخلصناه ما صح فإذا

بنون. وال له زوج وال فمات وفاته، قبل جديد6

تعليمه

محصل وال وأهله، الشاعر نشأة عن النافعة األخبار من نجمعه أن استطعنا ما كل ذلك
وتتلمذ عليهم، حرض ومن وتعليمه، صباه أيام عن أيدينا بني التي املصادر يف للبحث
عرًضا جاء ما إال املقام، هذا يف يفيد مما خلو املصادر هذه فإن والرواة، العلماء من لهم
عن ثعلب، العباس «أبي عن الرومي ابن يروي حيث األغاني، من السادس الجزء يف
قتيبة، «عن آخر موضع يف يروي وحيث الضحاك»، بن الحسني عن املبارك، بن حماد
تكون أن فيصح الضحاك»، بن الحسني عن أبيه، عن بالكوفة، السكوتي عمرو عن
الشاعر من أكرب فهو مائتني، سنة ولد ثعلبًا ألن أستاذ؛ عن تلميذ رواية هنا الرواية
جميل بن سعيد بن قتيبة رجاء أبو أنه واملفهوم — قتيبة أما سنة. وعرشين بإحدى
مات ألنه وعلموه؛ عليه أملوا ممن يكون أن فجائز — املشهور العالم املحدث الثقفي

العرشين. يناهز الرومي وابن
وسنرى الكبري، النسابة الراوية حبيب بن محمد إىل يختلف كان أنه بنا مر وقد
معتمًدا ديوانه يف رشحها فيذكر اللغوية، مفرداته بعض يف إليه يرجع كان أنه هنا

البيت: هذا بعد قال عليه،
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ش��ن��ف وم��ن ب��غ��ض��ة م��ن م��آلن ح��س��د ذي م��دح ال��م��دح وأص��دق

إليه وأشار العني».» يف البغضة من ظهر ما «الشنف حبيب: بن محمد يل «قال
وهو: آخر بيت بعد

ع��ي��ن��ان ال��ع��ي��ن��ي��ن م��ن ف��ل��ل��دم��وع ب��ع��ده��م ال��ص��ب��ر ج��م��ي��ل ف��ب��ان ب��ان��وا

وعينانًا عينًا يعني املاء «عان قال: أنه حبيب ابن عن فروي «عينان» كلمة فرس إذ
ساح.» إذا

فيما بغريهم لنا علم وال االعتبار، هذا عىل الرومي ابن أساتذة من ثالثة فهؤالء
قد — معلموه كان وأيٍّا تعليمه كان كيفما — الرجل أن هذا مع وحسبنا راجعناه،
وافر بقسط منها والحديث القديم يف وساهم عرصه، علوم من واٍف نصيب عىل نشأ
كان الشعر إن واملسعودي: الفلسفة، يتعاطى كان إنه املعري: يقل لم فلو شعره، يف
يلم ال متكررة كثرية هناك فهي كالمه، يف شتى شواهد من ذلك لعلمنا آالته، أقل
بها واشتغاله أهلها، ومصاحبة الفلسفة، عىل قائلها باطالع جزم إال ببعضها املتصفح
من أكثر يصنع األيام تلك يف الفلسفة متعلم كان وما وتفكريه، أسلوبه يف رست حتى
بالفلسفة ُملمٍّ أو مشتغل غري لرجل تقرأ ال فأنت متعلميها، من ليُعدَّ أو ليتعلمها، ذلك

الكالم: كهذا كالًما والنجوم املنطقي والقياس

ي��ول��د س��اع��ة ال��ط��ف��ل ب��ك��اء ي��ك��ون ص��روف��ه��ا م��ن ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ؤذن ل��م��ا
وأرغ��د ف��ي��ه ك��ان م��م��ا ألرح��ب وإن��ه��ا م��ن��ه��ا ي��ب��ك��ي��ه ف��م��ا وإال

أو:

ي��ت��س��م��ح��ا أن ال��م��ق��ي��اس اط��رد إذا ل��ع��ل��ه ال��ب��اخ��ل��ي��ن ب��ع��ض س��أم��دح
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أو:

ق��ي��اس��ا إال ي��رى م��ا ح��ت��ى ال��ح��س ت��ح��ت غ��اب

أو:

ت��ت��ع��ت��ب ل��ه��ا يُ��م��نَ��ى ق��در ع��ل��ى ت��ك��د ل��م ال��ن��ف��س ع��ل��ى م��ح��ت��ج اح��ت��ج إذا

أو:

ب��ره��ان ت��ث��ب��ي��ت وال دل��ي��ل ب��ال م��خ��اي��ل��ه أوه��م��ت��ن��ي��ه ب��اط��ًال ي��ا

أو:

ب��ال��ب��ع��د ال��ق��ب��ل ف��اس��ت��ف��س��د ظ��ل��م��ك��م ل��ن��ا ف��ان��ب��رى ب��ال��ب��ع��د ال��ق��ب��ل ص��الح رج��وت

الجدل: أصحاب يف قاله ما أو

وت��ج��ور ال��ه��وى ع��ن ت��ض��ل ح��ج��ج ل��ج��دال��ه��م غ��دوا إذا ال��ج��دال ل��ذوي
م��ك��س��ور ك��اس��ر وك��لٌّ ف��ه��وت، ت��ص��ادم��ت ال��زج��اج ك��آن��ي��ة وه��ن
ال��م��أس��ور واآلس��ر ول��وه��ي��ه، ل��ض��ع��ف��ه ث��م ال��م��ق��ت��ول ف��ال��ق��ات��ل

ومنه: عيىس، أبي وابنه صاعد هجاء يف قاله ما أو

رس��ط��اط��ال��ي��س ب��أس��اط��ي��ر ال��م��ع��ن��ى ال��س��ف��ي��ه ب��اب��ن��ه وث��ن��ى
وال��ي��س7 أو ذوث��وري��وس ن��ح��و إال ب��أذن��ي��ه ي��ص��خ ل��م وال��ذي
ال��ب��رج��ي��س أو ه��رم��س أو ان ك��ي��و أو ب��ب��ه��رام ط��رف��ه ع��اق��ًدا
وال��ت��س��دي��س ال��ت��ث��ل��ي��ث ع��ن��د ـ��رة وال��زه��ـ وال��ب��در ال��ن��ه��ار ب��ش��م��س أو
ق��ي��س ك��ل ع��ن واف��ت��راق��ات��ه��ن ق��ي��د ك��ل ف��ي واج��ت��م��اع��ات��ه��ن
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الكتب يف املعروفة بأسمائهم والرياضيني الفالسفة يذكر األخرية األبيات يف فهو
بأسمائها األبيات هذه غري يف ويذكرها الفارسية، بأسمائها الكواكب أكثر ويذكر املنقولة،
األقدمني، والفرس الكلدانيني عند معروفة كانت التي وخصائصها العرب، عند املعروفة
مدح يف فيقول الغربيني، آداب يف اليوم إىل مشهورة تزال وال اليونان منهم ونقلها

قائًدا: كاتبًا وكان — بلبل بن إسماعيل

اق��ت��رح��ا م��ا ال��ح��ظ��ي��ن م��ن ف��أع��ط��ي��اه م��ول��ده وال��م��ري��خ ع��ط��ارُد واف��ى

الحرب رب كان واملريخ عندهم، والفنون والحكمة الكتابة رب كان عطارد ألن
والشجاعة.

وهب: بن سليمان بن هللا عبيد مدح يف ويقول

ه��ن��دس��ي ه��رم��س��ه: ل��ه ق��ال ص��ب��وًة زه��رت��ه ص��ب��ت إذا
ن��ف��س��ي زه��رت��ه: ل��ه ق��ال��ت ح��ده ه��رم��س��ه ع��دا وإن

رب وهو الفرس، عند عطارد اسم هو وهرمس واللهو، الجمال ربة هي والزهرة
به فتهيب والجمال، اللهو مع يميل ممدوحه أن يعني تقدم، كما والحكمة الكتابة

التنفيس. إىل الزهرة فتدعوه بهذه نفسه ويرهق واملعرفة، الحكمة
وعلوم مأثورة، أساطري من كلها زمانه معارف يف مساهمته شواهد أعطاك وربما
السمك: هدايا يف وعده أخلف حني املرثدي يداعب كقوله واحد؛ بيت يف وحديثة قديمة

أروم؟ ال��س��م��اء ح��وت أم ال��خ��ي��ر ل��ك ي��ون��س ح��وت أم األرض ح��وت أأل��ح��وت

يحمل الذي الكبري الثور يحمل أنه األساطري تزعم الذي الحوت هو األرض فحوت
وحوت القرآن، يف نبَُؤه وجاء يونس، النبي ابتلع الذي الحوت هو يونس وحوت األرض،

الحوت. باسم املعروف الربج هو السماء
من شأن كل يف أخباره قلة الحظنا إذا — الكتب اقتناء عن خربان أيدينا وبني
الغفران، رسالة يف املعري به أتى أحدهما كثري: يشء عىل يدالن أنهما علمنا — شئونه
به، فتقاضاه كتابًا الرساج بكر أبي من واستعار الفلسفة، يتعاطى «كان أنه: وفيه

عجوًال.» لكان حدثًا املشرتي كان لو الرومي: ابن فقال
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لتضييعه املعىل بن محمد الحسني أبا يعاتب إذ ديوانه من مأخوذ الثاني والخرب
قصيدة: من له فيقول منه، استعاره كتابًا

س��ي��ري��ك��ا أن��ه ظ��ن��ي ك��ان وق��د ض��وءُه ف��أع��ش��اك م��ص��ب��اًح��ا م��ن��ح��ت��ك

الكثرية شعره شواهد مع — ان يشفَّ األخبار قليلة حياة يف النوع هذا من وخربان
يقول: ال فإنه الكهولة؛ سن بعد ما إىل العلوم ومدارسة بالتحصيل دائم شغف عن —

الكهولة. جاوز شيخ أو كهل وهو إال عجوًال» لكان حدثًا املشرتي كان «لو

من منزلته عن لإلبانة الباب؛ هذا يف نفسه عن أخباره نهمل أال وللتاريخ له الحق ومن
بعض ففي حاله، مجمل من نعرف ملا مطابقة األخبار هذه كانت كلما والدراسة العلم
يف جاء كما إدمانه، سبيل يف املكاسب ورفض الدرس أدمن إنه نفسه: عن يقول شعره

األبيات: هذه

أح��ك��م��ا ح��ت��ى اآلداب ي��ت��ع��ل��م واغ��ت��دى ال��م��ك��اس��ب رف��ض ام��رأ إن
ون��ظ��م��ا ال��ق��ري��ض ح��اك م��ا ُح��ر م��ن م��اج��د أروع ك��ل وح��لَّ��ى ف��ك��س��ا
يُ��ح��رم��ا ب��أال م��ل��ت��م��ٍس ألح��ُق ح��ق��وق��ه األك��رم��ي��ن ب��رع��ي ث��ق��ة

للقاسم: الكبرية الهمزية يف قوله ذلك من وأظهر

أج��زاء ل��م��ح��س��ٌن إن��ي ـ��ب ت��ط��ل��ـ م��ا ك��ل م��ح��س��ن غ��ي��ر أك��ن إن
ال��ح��ك��م��اء ي��ش��ارك م��م��ن ك��ن��ت ف��ح��ص ص��اح��ب أردت م��ا ف��م��ت��ى
ال��ش��ع��راء ي��س��اج��ل م��م��ن ك��ن��ت ش��ع��ر ق��ارض أردت م��ا وم��ت��ى
ال��خ��ط��ب��اء ب��ي ف��ف��اق خ��ط��ب��ي، ج��ل خ��ط��ي��بً��ا م��ن��ي خ��ط��ب��ت م��ا وم��ت��ى
ال��ب��ل��غ��اء ب��الغ��ت��ي ب��ل��غ��ت��ن��ي رس��ل��ي ال��رس��ائ��ل ح��اول وم��ت��ى

مودة فيها ويذكره النوبختي، سهل أبا بها يمدح التي أبياته وذاك هذا من وأظهر
ومنها: واملتكلمني، الفالسفة شبهات إدحاض يف بالتفكري مًعا واشتغالهما النبي، آل
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ه��اش��م آل م��ن األب��رار م��ودت��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودة أس��ب��اب وي��دم��ج
ال��م��ق��اوم ف��ي دي��ن��ه ع��ن وت��ذب��ي��ب��ن��ا وح��ده ل��ل��ه ال��ت��وح��ي��د وإخ��الُص��ن��ا
ب��ه��اج��م ع��ل��ي��ه��ا ط��ع��ن ذي ط��ع��ُن وال ب��اب��ه��ا ال��ش��ك ي��ق��رع ال ب��م��ع��رف��ة
ال��ت��راج��م ده��اة تُ��ع��ي��ي ح��ج��ة ب��ه��ا ش��ب��ه��ة ك��ل ف��ي ال��ت��ف��ك��ي��ر وإع��م��الُ��ن��ا
ال��ه��م��اه��م ك��ث��ي��ر ص��دًرا ل��ح��ج��ت��ه م��اح��ًض��ا ال��ل��ه رض��ى ف��ي ك��الن��ا ي��ب��ي��ت

اإلنسان فخر تتعدى كانت إذ الباب، هذا يف عليها نعتمد أن أحجى األبيات وهذه
صفوة من رجل وبني بينه جرت طويلة ومدارسات معهودة، بوقائع التذكري إىل بنفسه

أيامه. يف والدراية العلم أهل
البالغة يف ومشاركته الكتابة، حذقه إىل إشارة السابقة الهمزية أبياته يف وردت وقد

البيت. هذا يف مثلها إشارة تعززها املنثورة

ج��اح��ظ��ا؟! ث��م أخ��ط��ًال ون��ث��ري، ب��ش��ع��ري ل��م��دح��ك��م وه��ب آل ت��ج��دون��ي أل��م

منثوراته من استجمعناه ما أن إال النثرية، الصناعة ويمارس يكتب كان أنه بد فال
متنصًال: فيها يقول هللا عبيد بن القاسم إىل رسالة منها موجزة، معدودة نُبذًا يعدو ال

إني فوهللا مسيئًا، كنت إن بالعفو وتفضل بريئًا، كنت إن ظلمي عن ترفع
وأزداد تطوًُّال لتزداد أعرفه؛ ال مما اإلقالة وألتمس أجنه، لم ذنب عفو ألطلب
من بوفائك وأحرسها يكيدها، واٍش من بكرمك عندك حايل أعيذ وأنا تذلًُّال،
لك، ودي بقدر منك حظي يجعل أن تعاىل هللا وأسأل إفسادها، يحاول باٍغ

والسالم. منك، استحق بحيث رجائك من ومحيل

ومسح بدوائك، داءك وتلقى شفائك، يف هللا «أذن صديًقا: يعود كتبها رسالة ومنها
مضاعفة لذنوبك، ماحية علتك وجعل إليك، السالمة وفد ووجه عليك، العافية بيد

لثوابك.»
ونَِسيَه: إخوانه من جماعة إىل فأهدى سرياف من قدم له صديق إىل وكتب

من حرية يف أنني لوال فداءك. وجعلني وسعادتك، عزك وأدام بقاءك، هللا أطال
وظمئي فغالب، — هللا علم — وشوقي افرتقنا، ملا فكري من وشغل أمري،

81



الرومي ابن

قادر إنه املحبة، حسب اللقاء عىل القدرة يجعل أن يف الرغبة هللا وإىل فشديد،
جواد.

ِقبَلك، حقوقنا تقايض عىل يبعثنا — هللا أيدك — رأيك جميل من ومكاننا
به تطولت وما ذلك، يف العزم إمضاء عىل يشجعنا وأخالقك سجاياك وكريم
لنا وتشهد عليك، تدلنا يديك وآثار إليك، ويبسطنا بك، يؤنسنا اإليناس من

السعادة. وبك فيك لنا ويديم بقاءك، يطيل وهللا بسماحتك.
منذ أمطرت تفضلك سحائب من سحابة أن — عزك هللا أدام — وبلغني
عدلك عىل فأنكرُت وطيب، حسن عىل مشتملة بهدايا إخوانك عمَّ مطًرا أيام
وينحوك ويعتقدك، يعتدُّك من جملة يف دخويل مع منها خروجي وفضلك
إليه سبق ما أضعاف برأيك الظن سوء ألم من قلبي إىل وسبق ويعتمدك،
من وقلبك ظنه، من قلبي مداواة فرأيت لطفك، من الحظ بفوت األلم من
ما الود ويبقى القائل: فيه يقول الذي بالعتاب بيننا الود واستبقاء سهوه،
الراعية. وعينُك الواعية، أُذنُك له من عند كفاية عاتبُت وفيما العتاب، بقي

والورد واملضاحك، األعني يشبه «النرجس الورد: عىل النرجس تفضيل يف وقال
شبيه من أرشف األرشف وشبيه الخدود، من أرشف واملضاحك واألعني، الخدود يشبه
هو النرجس ألن االسم؛ هذا يف يضارعه والنرجس لون، ألنه صفة والورد األدنى،
أدناهما وانظر مبتسم، والنرجس خجل والورد املاء، يف أبًدا أنه أعني الوارد، الريحان

أفضل.» فهو بالعيون شبًها
بهذا يكتب بمن وخليق أيدينا، بني فيما غريها نعرف ال منثوراته من نماذج هذه
يكن لم الرومي ابن أن عىل أبلغهم، يف يُعدَّ لم وإن الكتاب، بلغاء يف يعد أن األسلوب
أبا يمدح وهو نفسه عن يقول فإنه الطوائف؛ اختلفت إذا الشعراء مع إال نفسه يحسب

األصبع: أبي ابن كاتب الحسني

دان ال��ك��ت��اب م��ن ن��س��ب إل��ى ن��ن��م��ي ال��ش��ع��راء م��ع��اش��ر ون��ح��ن
وب��ال��ب��ن��ان ب��ال��ل��س��ان وأب��ل��غ ف��ض��ل ب��ك��ل أح��ق ك��ان��وا وإن
ال��م��ك��ان ال��س��م��اوي ع��ط��ارٌد أب��وه��م ن��س��ب��ت��ن��ا ع��ن��د أب��ون��ا

وأدب، وعلم فلسفة من الشاعر درس ما كلُّ للشعر كان فقد هذا، يف عجب وال
النهر إىل املصب بها ينته لم إن لها نفع ال للشعر كالروافد عنده املعارف هذه وكانت
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تفضيل يف املنطقي قياسه رأيت وقد عالم، عقل وال فيلسوف عقل له يكن ولم الكبري.
إىل نظر فنان لقياس إنه فنان؟ قياس أو هو فيلسوف قياس فهل الورد، عىل النرجس
للتحليل، معمل كأنها إليها نظر ما وقليًال للشعور، ومرسح للناظر، متحف كأنها الدنيا

والتفكري. للتأمل مبهمة قضية أو

يف عليه الشواهد إلحصاء نتعرض أن الفضول فمن والدين، العربية علوم من حظه أما
قصيدة املوجزة أو املطولة قصائده يف وندر تبيني، إىل يحتاج أن من أبني ألنه كالمه؛
الواسعة وإحاطته اللغة، يف ناظمها باستبحار موقن وأنت منها تخرج وال تقرؤها
وما مشاهريها، وأسماء أمثالها، ومواقع وترصيفها، اشتقاقها وأوزان مفرداتها، بغريب
العربية شعراء يف فليس القرآن، أدب من ومقتبسات الدين، يف أحكام من ذلك يصحب
أحدهما اثنني؛ شاعرين غري والدقة الغزارة بهذه كالمه يف الشواهد هذه تبدو من
هللا، عبد بن هللا عبيد أمثال: واألدباء الرؤساء يمدح كان وقد املعري، والثاني صاحبنا،
فيه يثبت الذي القرطاس يف كلماته غريب فيفرس بلبل، بن وإسماعيل يحيى، بن وعيل
االعتذار إىل يعود ثم لغته، وأرسار لفظه دقائق تفوتهم أن يشفق كان كأنه قصائده،

والتغري: الجفوة منهم أنس إذا ذلك من

س��واك��ا ال��غ��ري��ب ي��ج��ه��ل الم��رئ ل��ك��ن ل��ك غ��ري��ب��ه��ا أف��س��ر ل��م

∗∗∗
ال��غ��ري��ُب ب��ج��دت��ه��ا الب��ن يُ��ف��س��ر أنَّ��ى ال��ت��ف��س��ي��ر ل��ك ال ل��غ��ي��رك

النافرة الكلمات له يختلقون نكاتها ولطيف أرسارها، وعلم باللغة، لشهرته وكانوا
التي املعابثات هذه إحدى «الجرامض» وقصة زوه، يعجِّ أو به ليعبثوا عنها؛ يسألونه
ما هللا: عبيد بن القاسم مجلس يف بعضهم سأله فقد قبيلها، من غريها عىل تدل

مجيبًا: فارتجل الجرامض؟

ال��ج��رام��ض ع��ل��م ط��ال��بً��ا م��ض ال��ج��را خ��ب��ر ع��ن وس��أل��ت
ب��ال��غ��وام��ض ت��ف��س��ر ق��د م��ض وال��غ��وا ال��خ��زاك��ل! وه��و
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ف��ارض ب��ف��رض أب��ي��ت أم ل��ك، ذا ش��ئ��ت ال��س��ل��ج��ك��ل وه��و

وجود. وال لها معنى ال الجرامض «مادة» من كلمات وكلها
األستاذية عن فضًال وقتيبة، ثعلب أمثال أساتذته من وكان استقراؤنا صح وإذا
كلهم وهؤالء واألخبار، واألنساب بالغريب علمه ذلك يصري جرم فال حبيب، البن الثابتة
الفهم، متوقدة فطنة ذو تلميذ أعانهم إذا سيما وال املطالب، هذه يف النخبة نخبة من
من الخمسة األبيات يحفظ كان أنه بك مرَّ فقد التلميذ، كهذا الحفظ رسيعة وذاكرة
فهو الروايات، هذه أمثال لها تتعرض التي املبالغة بعض الرواية يف فَهْب واحدة، قراءة

املفردات. وتعليق اللغة تحصيل عىل يعينه مما وهذا الحفظ، رسيع بعُد

من كثريًا ولكن روميٍّا، كان جده إن غريها؟ لغة يعلم بالعربية العلم هذا مع أفكان
فيه. ولدوا الذين الوطن لغة غري يعرفون ال وهم أوطانهم عن غرباء أجدادهم الناس

فاريس أصل من أم هي أفارسية نعلم ال ولكننا فارس، إىل تنتمي كانت أمه وإن
وهي الفارسية تجهل قد ألنها يخفى؛ ال كما الحالتني بني وفرٌق األجداد، إىل يرتفع قد
فاريس بنت وهي تتكلمها وقد الحالة، هذه يف تجهلها أن يغلب أو فاريس، حفيدة

صباه. من بها التكلم عىل وينشأ ابنها فيلقنها وفارسية،
والدستبند «البنفسج»، كأبنفشا قليلة غري فارسية كلمات الرومي ابن أشعار ويف
«طائر»، والربشوجة «األسد»، والشري الطالع»، «سيئ والبذبخت الرقص»، من «رضب
العلم ولكن األلفاظ، هذه وأشباه «القهرمانة» والكذخذاة «الشمامة»، والدستنبوية
فيه تقاربت الذي العرص ذلك يف بغداد ساكن عىل يكثر ال وبأضعافها كهذه بألفاظ
فرع كل إىل الفرس فيه ونفذ الحضارتان، فيه وامتزجت والعربية، الفارسية تان األُمَّ
هذا أضعاف يتلقف من اليوم القاهرة أبناء فمن والوضيعة، الرفيعة املعيشة فروع من
وهو اليومية مخاطبته يف ويُجريها واإليطالية، واإلنجليزية الفرنسية الكلمات من العدد

وطنه. لسان بغري يتكلم ال
قوله وهو الفارسية، اللغة الرومي ابن بجهل الجزم إىل بنا يدنو يكاد ما هناك بل

عربيته: يف يتَّهمه بلبل بن إسماعيل هجاء يف

ش��اخ��ا ب��ع��دم��ا ت��ع��رب رج��ل م��ن أإس��م��اع��ي��ل
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ب��ذاخ��ا ال��ش��أن ض��خ��م ن ش��ي��ب��ا ب��ن��ي م��ن وأص��ب��ح
ق��ي��ب��اخ��ا أب��وه وك��ان ب��س��ط��اًم��ا أب��وه وص��ار
«ق��وه��اخ��ا» ي��ق��ول: وك��ان ع��ن��ا» «ق��م ي��ق��ول: وص��ار

الفارسية، باللغة عنا» «قم ترجمة هذه «قوهاخا» أن الذهن إىل يتبادر ما فأول
الظن وأكرب غريه، وال املعنى هذا للكلمة يعرفوا فلم بيننا يعرفونها من سألنا ولكننا
عىل الرومي ابن يحكيها الفارسية املخارج لبعض صوتية حكاية إال ليست أنها عندنا
قريبة وهي «قوماخا»، من تصحيًفا تكون وقد املخارج. تلك يف بالعجمة التهكم سبيل
الحكاية حظ من أكثر بالفارسية العلم من حظه كان ولو … عنا لُقم األعجمي نطق من

املقام. هذا يف يظهر أن به أحرى لكان الصوتية

وأخالقه مزاجه

غري مختارين نرتكه ال الرومي ابن حياة عن إلينا ترسبت التي األخبار من خرب أي
هذه من خرب أي بل وشخصه؟ الرجل لوجه صورة به نستبدل أن استطعنا لو آسفني
ملالمح دقيًقا وصًفا به نستبدل أن استطعنا لو آسفني غري مختارين نرتكه ال األخبار
إىل تشتاق أن النفوس تعودت فقد بشكله؟ يتصل ما وسائر وشارته وقسماته الرجل
الرؤية ألن تعودته ولكنها عبثًا؛ ذلك تتعود ولم عنه، وتسمع به تتحدث من رؤية

رؤية. بغري تكمل ال املعرفة ألن أو تعرفه؛ أن تريد بمن معرفة تزيدها
والرتجمة الشمسية الصور تشيع أن — نعتقد فيما — املصادفة مجرد من وليس
برباعة قديًما املعروفة األمم تكون أن وال واحد، عرص يف النفسية والدراسة التحليلية
والتماثيل؛ الصور يف والسمات املالمح بتقييد كذلك معروفة أمًما السري وكتابة الرتجمة

الباطن. فراسة من جزء الظاهر فراسة فإن
النفسية. الدراسة وإتقان السرية لفهم الزمة وكلتاهما

املتفرسني، بعض يف أو املتفرسني يف إال نشك وال اإليمان، كل بالفراسة نؤمن ونحن
هذا وتعويض بالقليل، ليس قسم صورته بفوات الرومي ابن ترجمة من فاتنا فالذي

األمور. أصعب من املنزورة واألخبار العريض الوصف من لنا بقي بما القسم
سحنته بني مثًال الفرق ما نعرف وال الرومي، ابن سرية نكتب أوالء نحن فها
أبوة سليل نعلم كما كان الرومي ابن إن نعم، اآلخرين. شعرائنا من شاعر وسحنة
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منه األمومة مالمح إىل أقرب كان أنه الجائز من يكن ألم ولكن فارسية، وأمومة يونانية
فاريس وجه له أكان األمومة؟ مالمح إىل منه األبوة مالمح إىل أقرب أو األبوة؟ مالمح إىل
من فيه مسحة ال أو الشعبني، سمات من مسحة فيه رجل وجه أو يوناني، وجه أو
ترجمة صاحب أو شاعر ترجمة يف عنه يُستغنَى مما ذلك نظن ما هؤالء؟ وال هؤالء

كان. ما كائنًا
من القليل وإىل الشاعر، شعر من عليها نعتمد التي ذخريتنا إىل سنرجع كنا فإذا
العزاء بعض وعزاؤنا حيلة، وال الصدد هذا يف لنا ندحة فال إلينا، ترسبت التي أخباره
تغِن لم وإن وتمثيله، تخيله عىل تعني له صورة إىل وأخباره شعره من نهتدي قد أننا

الغناء. كل الدقيق وصفه عن وال الحقيقية صورته عن

يف ُشحوٌب لونه يخالط الوجه أبيض أعاله، مستدير الرأس صغري الرومي ابن كان
العصبية بنيِّ نحيًال وكان وحرية، وجوٌم عليه باديًا النظرة ساهم ، وتغريُّ األحيان بعض
الصلع إليه بادر أصلع اللحية، كث مفرط، غري طويًال أو الطول إىل أقرب نحوله، يف
وسمعه، نظره وضعف جسمه فاعتل الباكرة الشيخوخة وأدركته شبابه، يف والشيب
يف اليسرية القوة يحس كان ولكنه شيخوخة، وال شباب يف البنية قوي قط يكن ولم
والح مشيته، يف اختلج مىش إذا فكان والسقام، العلل غريه يحس كما الحني بعد الحني
عىل وكان أعضائه، واضطراب أعصابه الختالل يغربل أو نفسه عىل يدور كأنه للناظر
وال بارز بعيب الناظر يأخذ ال القسمات، معتدل شبابه، يف الطلعة وسامة من حظ
ظهره وتقوس مالمحه تبدلت فقد الشيخوخة يف أما وجهه. صفحة يف بارزة حسنة

والهموم. السقام تغيري من بمثله يلحق أن بد ال ما به ولحق

أن ينبغي كان وقد وأخباره، الشاعر شعر من استخرجناها التي الصورة خالصة هذه
الكتاب، هذا من الوحيد الغرض هي لذاتها» «الرتجمة كانت لو عندها ونقف بها نكتفي
الطريق ألن إليه؛ نقصد ما أهم وال إليه، نقصد ما كل هي ليست «الرتجمة» ولكن
لذاتها، الرتجمة بيان عن يقل ال الكتاب أغراض من كبري غرض الرتجمة إىل املؤدي
هنا مقصود والصيد النتيجة، هذه إىل كالوصول مطلوبة النتيجة إىل الوصول ووسيلة
هذه مكان نبني أن علينا الواجب فمن املائدة، عىل الذي والطعام املائدة تقصد كما
يف كالمه من التكميل إىل أيدينا بني التي األخبار وحاجة الرومي، شعر من الرتجمة
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الرتجمة حد تجاوز قد شعره ديوان أن كيف نبني وأن عامد، وغري عامًدا نفسه وصف
يف لنفسه استيعابه وفرط عليه، الرجل وجدان الشتمال التاريخية، الرتجمة إىل الباطنية

وفنه. حياته بني االمتزاج وشدة شعره،

رأسه: صغر عاب من عىل رده من فيؤخذ أعاله، مستدير الرأس صغري كان أنه ا فأمَّ

ذم��ي��م غ��ي��ر واذََّم��ْم��َت س��ف��اه��ا س، ال��رأ ب��ص��ع��ل��ك��ة ت��ن��ق��ص��ت��ن��ي إذ
ال��م��ش��ه��وم ك��ال��ح��ي��ة ل��وذع��يٍّ��ا خ��ش��اًش��ا وص��ف��ت أن ت��ع��دي��ت م��ا
… … … … … … … … … …
ال��ح��ل��وم ال��خ��ف��اف ف��ي ال��ه��ام ث��ق��ل ق��ب��ل��ي ال��ن��اس ج��رب م��ا وق��دي��ًم��ا
ال��ب��وم ك��روس��ات وف��ي��ن��ا ـ��ر، ال��ط��ي��ـ ف��ي ال��ط��ي��ر أف��ش��ل أن واع��ت��ب��ر

وهي — املشهوم الحية ألن به؛ يزري ال الرأس صغر إن لعائبه: يقول فهو
فاشلة مضعوفة وهي كبريته والبومة الرأس، صغرية — واليقظة بالحكمة موصوفة

والناس. الطري بني
من وجدٌّ الفرس من جدٌّ له رجل يف عجيب غري فذلك اللون، أبيض كان أنه وأما

العمر: نرضة يف وجهه ديباجة يصف هو قال وقد الروم،

ال��س��ل��وان إل��ى ف��م��ن��ص��رف ال؟ أو األزم��ان س��وال��ف ت��ع��ود ه��ل ي��ا
ف��ت��ان ب��ف��اح��م ال��ع��ي��ون أرن��ي ح��ب��رة ول��ل��ش��ب��ي��ب��ة أروح ك��ي��م��ا
ي��م��ان ص��ف��ي��ح م��ن ائ��ت��الف ف��ي��ه ك��أن��م��ا األدي��م ص��اف��ي وب��م��ش��رق

الوجوه. ألوان من لون بأي منها بالبياض أشبه واالئتالف والصفاء واإلرشاق
ساهم كان وأنه ، وتغريُّ األحيان بعض يف شحوب وجهه «يخالط كان أنه وأما
لعبيد صغرية بنت عليه الحظت وقد قوله من فيفهم وحرية»، وجوم عليه باديًا النظرة

والتفكري: السكون كثري كان أنه هللا عبد بن هللا

ن��ائ��م��ا ال��س��ك��ي��ن��ة م��ن أراه ح��ت��ى م��ف��ك��ًرا أراه ق��ال��ت: وش��ق��ي��ق��ة
ه��م��اه��م��ا أف��ي��ق م��ا واد ك��ل ف��ي ه��ي��ام��ة ام��رؤ إن��ي ف��أج��ب��ت��ه��ا
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ح��ائ��م��ا األواب��د ح��ول ب��ه��واج��س��ي، ط��ال��بً��ا ل��ل��ش��وارد وأص��ب��ح أم��س��ي

عىل — البنات سيما وال — األطفال مالحظات كأكثر بسيطة صادقة مالحظة وهي
أناًسا إن ثم إليهم، النظر ويطيلون فيهم فيتفرسون آبائهم، عند يرونهم الذين الرجال
انقبايض «يعيب بعضهم: هجاء يف قوله من يؤخذ كما انقباضه عليه يعيبون كانوا
فاجأه إذا «كان البلخي: مرسوق كاتب إبراهيم بن عيل قال وكما بانبساطه.» معجبًا
وأخباره شعره يف واضًحا هذا يكن لم ولو حال.» تغري عىل يدل منظًرا منه رأى الناظر

شكواه. وكثرة أمله وخيبة صحته من لتوسمناه
قوله: منها كثرية، شعره يف عليه فالدالئل املعروق، «العصبي» نحول وأما

ف��ض��اء ي��س��د وال أرًض��ا ـ��ق��ل ي��ث��ـ ف��م��ا واس��ت��دق خ��ف م��ن أن��ا
… … … … … … … … … …
رق��ش��اء ض��ئ��ي��ل��ة ب��ج��س��م��ي ـ��ت ك��ن��ـ وإن ن��ف��ًس��ا ال��ل��ي��وث ل��ي��ث أن��ا

ومنها:

ال��ن��س��اء أرح��ام ت��ن��ض��ج��ك ول��م ا ج��دٍّ ض��وي��ت ال��ق��ائ��ل��ون: ي��ق��ول
ال��وط��اء ل��ح��وم��ه��م م��ن ع��ظ��ام��ي أع��رت إي��اي إن��ض��اج��ه��ا وم��ن
ال��ل��ح��اء م��ن ال��ق��ل��ي��ل ف��ي��ك��ف��ي��ن��ي ص��ل��ي��ب ع��ود ذا ك��ن��ت م��ا إذا

ومنها:

ال��س��م��ان ف��ي ح��ق��ي��ًرا ال��ه��زل��ي م��ن رأت��ن��ي ب��أن ع��ل��يَّ وزاري��ة

عىل الخماص شأو وتفضيله يمدحهم، كان فيمن النحافة مدحه عن فضًال وذلك
املتان». الحبال يف الجدل و«كذا قديًما الرجال يف ُجعل العصب ألن البطان؛ شأو

خرب من ال وحده شعره من مفرط غري طويًال أو الطول إىل أقرب كان أنه ونعلم
يف قوله ومن هجائهم، يف النكاية شديد بالقصار، السخر شديد كان فقد عنه؛ روي

شيخوخته:
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ت��ت��خ��دد ك��دن��ت��ي8 وأض��ح��ت ق��ن��ات��ي وُق��وس��ت ش��وات��ي ش��اب��ت وق��د أق��ول

ومنه:

ت��ع��ط��ي��ف��ه ف��ي ال��ل��ي��ن ي��ل��ج ول��ق��د ت��ق��وي��س��ه ف��ي ل��ج ق��وام��ي وأرى

يقف وال التقويس يلج حني سيما وال أشبه، بالطوال والتقويس والقناة والقوام
البيت: كهذا كثرية أبيات من الطول فيه ويتوسم اليسري، االنحناء عند

م��ي��د ال��ش��ب��ي��ب��ة وأغ��ص��ان ظ��الل��ي ت��ف��يَّ��أت ق��د ظ��ب��ي��ة م��ن م��ث��ل��ه��ا وك��م

ومثله:

ال��ت��ه��ب��ا ال��ض��ح��ى ظ��ل إذا غ��ص��ن��ي، ظ��ل ف��ي م��س��ك��ن��ه��ا ك��ان ظ��ب��اء م��ن وظ��ب��ي��ة

ومثله:

وت��روق ب��ه��ا تُ��ص��ب��ي وب��ش��اش��ة ب��ه��ا ت��ص��ب��و ص��ب��وة ل��ل��ش��ب��ي��ب��ة إذ
وري��ق ال��ظ��ب��اء تَ��ف��يَّ��ُؤه غ��ص��ن ال��ص��ب��ا ألري��ح��ي��ات م��ن��ك ي��ه��ت��ز

امتداد فيه القوام إال الظباء تتفيَُّؤه الذي بالغصن والتشبيه االهتزاز يكون وال
وطول.

الغائب: بضمري نفسه ويذكر يقول فكتب ثوبًا مرة طلب وقد

ال��ح��س��ان ال��م��رت��ض��اة ال��ج��ي��اد م��ن ل��ه ب��ث��وب ال��وع��د ف��أن��ج��ز
ث��م��ان ع��ن ذرع��ه ي��ق��ص��ر ف��ال م��رب��ح ث��م��ن ال��ق��واف��ي وف��ي

فوق أو قصري لرجل تطلب أذرع ثماني نظن فال للطمع، حساب كل حسبنا فإذا
بقليل. القصري
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عمرو يف قال كما إفراٌط، طوله يف من يهجو كان ألنه الطول؛ مفرط يكن لم أنه إال
الحاجب: بن

ال��ك��ف��ر ف��ي ال��ب��وق ن��ف��خ��ة م��ن��ه ول��ألن��ف م��ع��وج ن��ه��ر ط��ول م��ن��ه ف��ل��ل��ق��دِّ

املفرط بالطويل يكن لم وأنه قوامه، تخيُّل يف كافية كلها الشواهد هذه ونحسب
بالقصري. وال

كهولته: أوائل يف شك وال ملتحيًا وكان

ف��ي��م��ي��ط��ه ل��ح��ي��ت��ي ف��ي ال��ق��ذى ب��ي��اض ي��روع��ه ي��زال ال ج��ل��ي��س��ي رأي��ت
س��ف��ي��ط��ه9 ع��ل��ي��ه��ا ع��ف��ا ق��د ال��ش��ي��ب ق��ذى رأى إذا ق��ل��ي��ل ع��م��ا ب��ه ف��ك��ي��ف

كثَّ كان أنه إال وعمومه، الشيب زيادة من بعدها ما يتوقع سن يف التحى قد فهو
قال: كما شعِرها قصريَ اللحية

ك��ث��ث ل��ح��ي��ت��ي ف��ي ام��رأ غ��دوت وإن واس��ع��ه��ا األخ��الق س��ب��ط أزل ول��م

يسخر فكان استدراكه، يف له يَد ال نقٌص ألنه فخًرا؛ النقص ذلك من جعل وكأنما
بل اللحية، غزير كل أدب يف ويشك ومذباٍت، ومخايلَ أذنابًا ويسميها الطوال اللحى من

ألن: البحرتي! حتى أدبه نزارة عىل قاطًعا دليًال غزارتها يجعل

أدب ذا ال��وج��ه ذن��وب رأي��ن��ا وم��ا ن��ع��رف��ه ال��وج��ه ذن��وب ال��ب��ح��ت��ري

التذكري؛ عالمة وأنها اللحية، بهيبة إحساسه دخيلة من باديٌة هذا يف ومغالطته
طويلة: لحية لصاحب يقول حيث

ك��ب��ي��ر أث��ام ف��ي — ال��ل��ه ي��ش��ه��د — م��ن��ه��ا ف��إن��ك ال��م��وس��ى ف��ي��ه��ا أرع
ال��ض��م��ي��ر ص��ح��ي��ح ب��ع��ده��ا رب��ه ف��ي��ل��ق��ى ي��راه��ا ك��وس��ج أي��م��ا
ال��ت��ق��دي��ر ف��ي ال��ح��ك��ي��م ب��ات��ه��ام ويُ��غ��رى ي��ش��ك ب��أن أح��رى ه��و
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∗∗∗
ال��م��ش��ي��ر ك��ف ت��ش��ي��ر ف��إل��ي��ه��ا وف��اض��ت ف��س��ال��ت أه��ل��م��ت ل��ح��ي��ة
ب��ال��ت��ك��ب��ي��ر أه��لَّ إال ق��ط رآه��ا م��ا ام��رئ ع��ي��ن رأت��ه��ا م��ا
ون��ك��ي��ر م��ن��ك��ر وج��ه رأى م��ن يَ��رع��ه��ا ل��م ت��س��ت��خ��ف��ه روع��ة
ال��ت��غ��ي��ي��ر م��م��ك��ن ف��ي��ك م��ن��ك��ًرا وغ��ي��ر ال��ج��الل ذا ال��ل��ه ف��ات��ق
ال��ت��ذك��ي��ر ع��الم��ة ش��ب��ر ن��ص��ف م��ن��ه��ا ف��ح��س��ب��ك م��ن��ه��ا ف��ق��ص��ر أو

ويخفيه الصلع من يفَرق كان أصلع رجل من معقولة اللحية غزارة يف والرغبة
كان كما مداراته، يستطيع ال الذي وجهه يف الشعر بغزارة يداريه أن ويود جهده،

رأسه. يداري
األمثال مرضب فيهما قال بما وشهرته طويل، عنهما فحديثه والصلع الشيب أما

األدباء. بني
فقال: الشباب غضارة يف رأسه شاب

ع��ج��ي��ب غ��ي��ر ال��زم��ان وع��ج��ي��ب م��ش��ي��ب ح��ي��ن والت رأس��ي ش��اب
ال��رط��ي��ب ال��ق��ض��ي��ب ف��ي ال��ن��ور ي��رى أن ع��ج��ي��بً��ا ول��ي��س ال��ف��ت��ى ي��ش��ي��ب ق��د

من والعرشون الحادية هي ألنها فيها؛ شاب التي السن عن نسأل أن لنا يدع ولم
قوله: يف تعيينًا لنا عينها كما عمره

م��ج��رم ح��ول ي��ح��دوه��ن ل��ع��ش��ري��ن أش��ب��ن��ن��ي أن��ه��ن ال��ل��ي��ال��ي ف��ظ��ل��م

الثالثني: دون فيما فقال مرحلة، بعد مرحلة السنني ذكر واىل ثم

ع��اًم��ا ث��الث��ي��ن أت��ف��رع ول��م ـ��ب ال��م��ش��ي��ـ رأس��ي ت��ف��رع وأنَّ��ى
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الحياة: تذكره أحالًما إال املوتى من نفسه فعد األربعني وبلغ

ال��ن��وام ح��ال��م أح��الم م��ث��ل وادك��ار ح��ش��اش��ة إال م��ت
ال��م��ص��ام ف��ي ص��ي��ام��ه إال م��ات ط��رف أج��اريُّ ان��ق��ض��ت م��ا وم��ت��ى
… … … … … … … … … …
ت��م��ام أرب��ع��ي��ن ل��ت��ج��ري��م م ال��ك��ر درة م��ن ال��رض��اع وق��ض��ي��ت

ما يحيص طريق عابر كأنه والستني، والخمسني والخامسة الخمسني يف وهكذا
«يمينًا البداءة من له آىل حتى شعره الشيب وخط وما يعرب، أن له بقي وما منها عرب
كما شبابه يف أصابه حني الصلع وأخفى عمره، بقية إخفاءه وواىل جهدي»، ألخفينك
التشويه بهذا يمنى أن عليه وعز عمامة، البًسا إال مكان يف يُرى ال فكان املشيب، أخفى
أصحابه ويغرق تمثيله، يف ويفتن به، يتضاحك تشويه بكل أولع الذي وهو نظره، يف
وجليساته، جلسائه عن ذلك رس وأخفى يخلعها، ال العمامة فلزم والدعابة، املزح يف

املصون! الرس لهذا متعرض يتعرض أن عليه يشء أثقل فكان

م��ت��ع��ج��را؟ أراك ال ل��م ع��ن��ي: ألخ��ب��ره ال��س��ائ��ل��ي ي��أي��ه��ا
س��ت��را م��ا ال��س��ائ��ل��ي��ن ت��ع��ري��ف��ه ي��م��ك��ن��ن��ي ك��ان ل��و ش��ي��ئً��ا أس��ت��ر

فيه: وقال هَجاه ه عريَّ ومن

م��ك��ت��م ل��ع��ي��ب ل��ب��س��ي��ه��ا وي��زع��م س��ادًرا ال��ع��م��ام��ة ل��ب��س ي��ع��ي��رن��ي

الكالم. عوار من صاحبنا هجاء يف منه بد ال ما ذلك وتال
العمامة إىل فعاد واملتشوفني، الفضوليني لجاج يف الحيلة تغن ولم األمر انكشف ثم
يلبسها، أن قبل أصلع يكن لم إنه ويقول: الصلع بجريرة ويتهمها اللوم، عليها يحيل
لسرت اآلن يلبسها فهو ملته، يف التعمم طول فدهاه والحر، الربد بها يتقي كان وإنما

الحديث! … التشويه هذا

س��ف��ع إذا وال��ح��رور ي��وًم��ا ال��ق��ر م��ن ب��ره��ة ل��رأس��ي إح��ص��انً��ا ت��ع��م��م��ت
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وال��ف��رع األص��ال��ة ب��ع��د ب��ه��ا وأودى ل��م��ت��ي ال��ت��ع��م��م ط��ول ده��ى ف��ل��م��ا
��ل��ع ال��صَّ م��ن ع��ل��يَّ ج��رت م��ا ل��ت��س��ت��ر ح��ي��ل��ة ال��ع��م��ام��ة ل��ب��س ع��ل��ى ع��زم��ت
ال��ف��زع ج��ن��اي��ت��ه م��ن إل��ي��ه ج��ع��ل��ت ج��ن��اي��ة ع��ل��يَّ ج��اٍن م��ن ل��ك ف��ي��ا

من كان والحر الربد خوفه وأن الصحة، بعض صحيًحا هذا يكون أن يبعد وال
نصبًا الصيف يف يكابد كان فقد السبب، كل هو يكن لم وإن العمامة، مالزمته أسباب
فكان ا، جدٍّ الحس مرهف وكان فيه.»10 أكابد بما عليًما «يا ممدوحيه: لبعض قال كما
وتصدعه؛ تؤذيه قويت إذا الرائحة كانت بل خلقه، ويستفز أعصابه يهيج مس أهون
الصناعتني، كتاب من التلطف فصل يف جاء كما النرجس ويمدح الورد يذم كان فلهذا
يبعد ولم والربد، الحر التقاء العمامة يلبس أن يبعد لم املبلغ هذا التقزز منه بلغ ومن

سبب. ألضعف والصلع الشيب يصيبه وأن فطرة، ْعر الشَّ ضعيف يكون أن كذلك
تمثيل من شيئًا تدع ال التي طريقته عىل لنا وصفها هو توىل فقد مشيته أما
يديره. غرباًال يديه بني يحمل كأنه مشيته يف يختلج كان أنه فعلمنا والحركة، الشكل

األس��ف��اط��ا أس��اق��ط أن آم��نً��ا ف��ي��ه��ا أغ��رب��ل م��ش��ي��ة ل��ي إن

العصب يف خلل بهم فيمن وتكثر الغربلة، حركة عليها تدل معروفة املشية وهذه
يزوجه أن أراد نًرضا ألن الجهبذ؛ نرض أخا بها يهجو أبيات ديوانه ويف العضل، أو

املخنثني؟! مشية مثل مشيته إىل تنظر أما له: وقال أخوه ذلك من فمنعه بنته،
وقوة الصحة من حظه عىل أخرى شواهد عن هذا بعد غنى يف أننا ونحسب
يقول فالرجل نجزم، أن أمكن إذا نحدس أن نحب ال ولكننا ومشيبه، شبابه يف الرتكيب

صباه: يف

ال��ص��راع ع��ل��ى ب��ال��ق��وي أن��ا وم��ا ال��م��ع��ال��ي ع��ل��ى ل��ل��ق��وي وإن��ي

يف الدالية قصيدته يف يقول ذاك ففي الشيخوخة، قبل العينني مرض يشكو وكان
األربعني: حوايل نظم مما وهي سليمان، وأخيه طاهر بن هللا عبد بن هللا عبيد صلح

ال��ع��ن��اق��ي��د م��اء وال ب��ال��م��اله��ي ال أك��اب��ده ب��ع��وار ع��ن��ك ش��غ��ل��ت
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ت��م��ه��ي��د أي ع��ذري رأي��ك ج��م��ي��ل ل��ي ل��م��ه��د ع��ذر ب��ال ق��ع��دت ول��و
ت��س��ه��ي��د ل��ي��ل ي��ب��اري ش��ك��وي ن��ه��ار م��ث��ل��ه��م��ا ق��اس��ي��ت ال ب��ع��دك ق��اس��ي��ت
ب��م��ح��دود ل��ي��ل��ي م��ن ن��ه��اري ف��م��ا ب��ص��ري م��ن ظ��ل��م��اء ف��ي وأص��ب��ح أم��س��ى
م��م��دود ال��ل��ي��ل ظ��الم م��ن س��رم��د ف��ي ول��ي��ل��ت��ه ي��وم��ي ك��ال م��ن ك��أن��ن��ي
ت��ص��ع��ي��د أي زف��رات��ي ف��ص��ع��دت آس��ف��ن��ي ال��ش��م��س ب��ذك��ر س��م��ع��ت إذا

مصابة، بنية عىل تدل باملرض كثرية واعتذارات املتطببني من شكاية إىل وذلك
قليل. العافية من وحظ

أعضاؤه، فرجفت عليه، وطأتها واشتدت به برحت جرم ال الشيخوخة أدركته فلما
سمعه. وثقل نظره، وزاغ العصا، إىل واحتاج األسقام، وتعاورته

أت��أيَّ��د أو أنْ��آد ال��ع��ص��ا، ج��ن��ي��ب أدب��ن��ي ع��ظ��ام��ي ف��ي ك��الل ودب
ُف��رَّد وه��ي — م��دى أدن��ى م��ن — ق��رائ��ن ح��ي��ال��ه ف��ال��ش��خ��وص ط��رف��ي وب��ورك

أخرى: قصيدة يف قال كما أو

بَ��ْرَزخ��ا وال��ص��وت ال��ش��خ��ص وب��ي��ن وس��م��ع��ي ن��اظ��ري ب��ي��ن ال��ق��وى ن��ق��ص��ان وأح��دث

قوله: ذلك وجماع

رواء ال��س��ق��ام م��ن ك��ئ��وًس��ا ـ��ق��م ال��س��ـ ي��د س��ق��ت��ه ال��ذي ذاك أن��ا
ق��ض��اء ال��ق��ض��اء ل��وال ف��ك��ان��ت ـ��ن��ع ال��ش��ـ ال��ص��ور ف��ي ال��ح��م��ام ورأي��ت

السن عليه تجور أن قبل القسامة من حظه يف الرومي ابن أقوال اختلفت وقد
أو يمزح أن أراد إذا فهو عمره، ضحوة يف صباحة من له كان بما السقام وتعصف

قال: العزيز الشباب َفْقد نفسه عىل يُهوِّن

ج��زع م��ن ع��ل��ي��ه أب��ك��ي ف��ل��س��ت ج��زع م��ن ال��ش��ب��اب ي��ب��ك��ي ك��ان م��ن
وال��ص��ل��ع ك��ال��م��ش��ي��ب ل��ي زال م��ا ص��ورت��ه ب��ق��ب��ح وج��ه��ي ف��إن
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قال: أو

ق��دي��ر واإلل��ه ج��زاه، ق��د ك��م��ا س��ع��ادة وج��ه��ي ق��ب��ح ع��ن��ي ال��ل��ه ج��زى
أم��ي��ر ذاك ع��ن��د ع��ل��ي��ه��م ك��أن��ي أت��اوًة ف��أدوا ق��وًم��ا ب��ه دع��وت

قال: عليه ويتفجع الشباب يرثي أن أراد إذا وهو

وت��رم��د ب��ش��ي��ب��ي ت��ق��ذى ج��ع��ل��ت ف��ق��د ال��ق��ذى م��ن ل��ل��ع��ي��ون ج��الء وك��ن��ت

قال: أو

اب��ت��س��ام ل��م��ف��رق��ه أم��س��ى ل��م��ن اب��ت��س��ام ال��ب��ي��ض م��ن ي��رج��ى وم��ا
اق��ت��س��ام ل��ه��ا ل��ح��ظ��ات��ه��ن وف��ي ي��وًم��ا ت��ض��ح ل��م م��ح��اس��ن��ي ك��أن
وال��ت��زام ل��ث��م ال��ل��م��ح��ات وف��ي ن��ح��وي ال��ل��م��ح��ات أر ل��م ك��أن��ي

التهويل، أو التهوين أراد إذا ويبالغ يتفجع، أو يتهكم أن أراد إذا يبالغ واملرء
من الصور هذه جميع يف ما فيها التي الهزلية الصور باب يف أدخل األوىل فالصورة
يكثر التي املحسنة الصور باب يف أدخل الثانية والصورة واملبالغة، واملسخ التحريف
يف الطلعة وسامة من حظ «عىل قلنا كلما كان أنه نرجح ولكنا واإلصالح، ق التنوُّ فيها
وجهه»؛ صفحة يف بارزة صفة وال بارز بعيب الناظر يأخذ ال القسمات، معتدل شبابه،
من ومازحهم خصومه من هجاهم الذين وجوه يف عيب كل بالسخر يتناول كان ألنه
ملا فيها يُغاَلط وال تُداَرى ال التي البارزة العيوب هذه مثل فيه كان فلو أصحابه،
وتناولها العيوب هذه فيه كانت لو هو أو وجهه، يف مثلها إىل األنظار ل حوَّ وال تناولها،
حني عليهم رد كما شعًرا عليهم فرد فعله، بمثل امَلْهجوُّون له لتعرض والدعابة بالهجو

هزال. أو صلع أو مشية من األخرى العيوب يف له تعرضوا
ظاهر يكن لم وأنه بارزة، حسنة وال بارز عيب ذا يكن لم أنه الرتجيح إىل فاألقرب
فقد قد صباه يف القسامة من حظه كان ما كائنًا أنه عىل التشويه، ظاهر وال الحسن
نتخيل ال فإننا والخمسني، الخامسة وجاوز شاخ حني له كان الذي الحظ ذلك ريب وال
وطال عينيه، وميض وانطفأ وجهه، وشحب ظهره، تقوس معروق نحيل لشيخ الجمال
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رءوس عىل تسبغه الذي الفيض التاج بذلك الشيخوخة تزينه ولم والغم، السقم عليه
والجمال. بالوقار وجوههم بها تحيط التي الناصعة الحلية بتلك وال الشيوخ،

لو شيخوخته يف أو شبابه يف كثريًا الرومي ابن ليضري يكن لم البنية ضعف أن عىل
ويبلغون يعمرون قد البنية ضعاف فإن نفسه؛ ضبط عىل وقوي عيشه، يف اعتدل أنه
مرضية، الصحة من وحالة سوية، عيشة يف وهم الرومي ابن بلغها التي الستني فوق
يتقيها ال التي األمراض من ى موقٍّ الجسد، معاَىف وهو الثمانني عىل الهزيل نيف وربما
مع وكان هزيًال، كان الرومي ابن ولكن أسبابها، مواقعة عن يحجمون وال األقوياء،
به ولجَّ هزاله، عليه جناه ما فوق بدنه عىل فجنى واالحرتاس، التصون قليل هزاله
متعة، تفوته أن يحب ال من تهافت وأطايبها الحياة لذات عىل فتهافت املتوفز، الحس
الحياة مائدة عىل فأكبَّ ومباهجه، الحس لذات الخيال له وكرب نهزة، يديه من تفلت أو
كذلك منهوًما وراح حمية، شهوته تقمع وال كظة، تمنعه ال الحلوى مائدة عىل كالطفل
عنها يُذاد أن يخىش من التهام والنعمة اللهو يلتهم كما املعرفة يلتهم عقلية لذة بكل
درسه، يف مرسًفا وانطلق الضاوية، بنيته عىل فجار منها، شهوته شبع يَستوِف وملا
الطعام أصناف يف حتى الشعر له وروي ورشابه، طعامه يف مرسًفا اشتهائه، يف مرسًفا
محمد قال غريه، شعر له يروى ال حيث األغراض هذه يف الشعر له روي بل والرشاب،

الذهب: مروج يف املسعودي نقله فيما الصويل يحيى بن

روي أكلة بعد أي — شهر بمقدار هذا بعد املكتفي يدي بني يوًما أكلنا
الرومي ابن وصف هل فقال: لوزينجة فجاءت — الرومي البن شعر فيها

فأنشدته: أنشدنيه، فقال: نعم، فقلت: اللوزينج؟

ع��ج��ب��ا أو أع��ج��ب ب��دا إذا ل��وزي��ن��ٌج م��ن��ك ي��خ��ط��ئ��ن��ي ال
ي��ح��ج��ب��ا أن زل��ف��اه أب��ت إال أب��واب��ه��ا ال��ش��ه��وة ت��غ��ل��ق ل��م
م��ذه��ب��ا ل��ه ال��ط��ي��ب ��ل ل��س��هَّ ص��ح��ن��ه ف��ي ي��ذه��ب أن ش��اء ل��و
… … … … … … … … … …
ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م م��ن ج��ل��ًدا أرق ول��ك��ن��ه ال��ح��ش��و م��س��ت��ك��ث��ف
ط��ن��ب��ا11 ال��ذي ال��ق��ط��ر أع��ي��ن م��ن ج��الب��ي��ب��ه ق��دت ك��أن��م��ا
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ال��ج��ن��دب��ا األج��ن��ح��ة ف��ي ش��ارك خ��رش��ائ��ه12 رق��ة م��ن ي��خ��ال

ينشدها. فكان املكتفي فحفظها األبيات، آخر إىل

أفيكم فقال: املكتفي بحرضة يوًما «تذاكرنا حمدون: بن أحمد عن نفطويه وأخرب
الرومي: ابن قول فأنشذته شيئًا؟ الدوشاب نبيذ يف يحفظ من

وم��رس��ه ض��رب��ه أج��دت ث��م ودب��س��ه ح��ب��ه أخ��ذت إذا
ن��ف��س��ه ال��ب��اب��ل��ي م��ن��ه ش��رب��ت ح��ب��س��ه اإلن��اء ف��ي أط��ل��ت ث��م

الدوشاب.» رشب إىل اليوم هذا يف شوقني لقد أرشهه! ما هللا، قبحه املكتفي: فقال
عرصه لنا فيخطر الرومي، ابن ديوان يف الكثرية وأمثالها األبيات هذه لنقرأ وإنا
معيبًا العرص ذلك يف يكن لم والرشاب الطعام وصف يف اإلسهاب أن لنا ويخطر املرتف،
بل واملشارب، املآكل شهوة وأولها جميًعا، الشهوات عرص كان ألنه باملروءة؛ ُمخالٍّ وال
الجد يف االجتماع وصلة كانت ألنها والوالئم؛ املوائد بعرص ى يُسمَّ أن يصح عًرصا كان
وكان املألوفة، مواعدها وغري اليومية الوجبات مواعد يف اللقاء طالب وملتقى واللهو،
عىل ونفقته طهاته، وبراعة بيته، يف مطعمه إىل ينظر أن الرجل مروءة مقاييس من
ألنه البرصة إىل ونفاه مجلسه من وأقصاه شبيب بن عافية عىل املتوكل فغضب أكله؛

ِصَالته. ويَنال الخليفة يجالس بمن يليق ال طعاًما له رأى
الوالئم عن الحديث صادفنا إال العرص ذلك يف املجالس أخبار نتصفح ال ونحن
يتواعدون وجلساؤه الخليفة كان فربما عليها، النفقة يف والسخاء إتقانها، يف واملهارة
صناعاته بني واملقابلة ألوانه، باستعراض يتفكهون طعامه منهم كل ومع املوعد إىل
صنعه ويخرب الطعام، شأن يحذق أن والنديم األديب ظرف تمام من وكان وطعومه،
الطبيخ ككتاب الطهو؛ فن يف األدباء كتب العرص ذلك يف فظهرت وصفه، يف قيل وما
الربمكي، لجحظة السكباج فضائل وكتاب الطبيخ وكتاب الصويل، العباس بن إلبراهيم
إىل أقرب كله ذلك يف وكأنه وظرف! وعلم قدرة كأنه أصبح ألنه النهم مذمة وخفت

املالمة! إىل منه الفخر
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الرومي ابن ديوان يف الكثرية األبيات هذه نقرأ ونحن املرتف العرص ذلك لنا يخطر
العني حظ وما الرجل؟ نصيب وما األوصاف، تلك يف العرص نصيب ما أنفسنا: فنسأل
الرومي ابن نهم يحسب أن شاء فمن وامتالء؟ شبع من املعدة حظ وما وشكل، لون من
الحسبان هذا يف وحجته ذلك فله الرشه، من بابًا ال األدب من بابًا املتقدم النحو عىل
ويكون عنه، تحكى التي الخالئق كهذه خليقة يف نحار يدعنا ال هو ولكنه ضعيفة! غري
ذلك يقطع آخر جانب من له بد فال جانب، إىل الشك تطرق فإذا حياته، يف دخل لها
أكله، يف يعاب كان كيف لك يروي ما املحفوظ شعره ومن فيه، اليقني إىل ويردك الشك،

جريمة: ال هفوة أنه ويزعم بالذنب يقر فتارة يعيبونه، من عىل رده كان وكيف

ظ��ال��ًم��ا؟ ب��ذل��ك ت��ه��ج��ون��ي أن��ش��أت م��ع��ض��وض��ة13 ول��ق��م��ت��ي اص��ط��ب��غ��ت أإن
ج��ارًم��ا ال ه��اف��يً��ا ف��ه��ب��ن��ي َع��ْم��ًدا! آِت��ه ل��م أْن غ��ي��ر — ل��ع��م��رك — ع��ي��ٌب

أكله: من ضحكت وكأنها حبيب أم جارية لقسطنطني يقول وتارة

راض ب��ذل��ك إن��ي وت��ب��ش��م��ن��ي؛ ش��ه��وت��ي آك��ل ق��س��ط��ن��ط��ي��ن ذري��ن��ي
م��اض أس��رع وال��ي��وم ي��وم��ه��ا م��دى ك��ظ��ة ال��زاد م��ن أل��ق��ي م��ا ف��أك��ث��ر

بعد إال تنرصف ال التي الكظة يذكر وأن ذلك، بغري كدأبه يعرض أن ينىس ال ثم
شهور! تسعة

عليه: واللهفة إليه بالتشويق الوصف ويعقب الطعام يصف وتارة

رج��ي��م ش��ي��ط��ان��ه��ا ب��م��ع��دة ال��زع��ي��م وأن��ا ع��ل��ي��ه��ا ل��ه��ف��ي

سواها، عىل ويؤثرها يحبها كان التي «األصناف» يف حتى نحار يدعنا ال هو بل
املعدات: غذاء ال القلوب غذاء ألنه الفاكهة؛ من املوز يحب كان أنه مثًال علمنا فقد

ال��ق��ل��وب إل��ى ال��ب��ل��ع ي��دف��ع��ه ال��م��ح��ب��وب م��وق��ع��ه م��ن ي��ك��اد
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غذاء: ال دواء ألنه املشمش؛ يعاف كان وأنه

ل��ط��ب��ي��ب إن��ه ب��ح��ق ف��أي��ق��ن م��ش��م��ش ب��س��ت��ان ال��ده��ر رأي��ت م��ا إذا

فيه: ويمعن السمك يشتهي كان أنه وعلمنا

ال��م��ت��وق��د ت��ن��وره م��ن ج��اء ك��م��ا ن��اض��ًج��ا ف��ي��ه إم��ع��ان��ن��ا ح��ب��ذا ف��ي��ا

منه بالهدية السبت أيام يوافيه أن فوعده مرة غلط املرثدي برش أبي ابن أن وعلمنا
ومناوشة، له تذكري عىل إال فرتة تنقيض كانت فما شباكه، يف املسكني فوقع الهدية، بعد

منها. يفرغ ال التي ودعابته رياه ِهجِّ الوعد هذا الرومي ابن وجعل
يف تهود قد إنه يقول: فحينًا بقية، وفيها دعابة غري وال دعابة من يفرغ كان وما

برش: أبي ابن ويسأل السمك، انتظار

م��ن��ت��ظ��ري��ه��م! ال��زائ��رون أخ��ل��ف وأنَّ��ى ج��ف��ت��ن��ا ل��ح��ي��ت��ان��ن��ا م��ا
ي��ش��ك��ي��ه��م؟ ف��م��ا ج��م��ع��ة، س��ب��ت��ه��م وج��ع��ل��ن��ا اع��ت��الل��ه��م أزح��ن��ا ق��د
ي��ك��ف��ي��ه��م م��ا ع��ل��ي��ه ح��ف��اظ م��ن ف��أت��ي��ن��ا زوره��م ال��س��ب��ت ف��ي ج��اء
ن��ح��ك��ي��ه��م أو ال��ي��ه��ود ف��ك��أن��ا ع��ظ��ي��م ع��ي��د ي��وم وج��ع��ل��ن��اه
وف��ي��ه��م اح��ت��م��ل��ن��ا م��ا ك��ل ول��ه��م ف��ي��ن��ا ال��ن��اس م��ق��ال��ة واح��ت��م��ل��ن��ا
… … … … … … … … … …
ت��أت��ي��ه��م ال ي��س��ب��ت��ون ال ي��وم ق��وٌم ك��ان وإن��م��ا س��ب��ت��ن��ا، ق��د

!… يسبتون يوم إرسائيل بني تأتي كانت التي املائدة إىل يشري
ووعد الرومي ابن شهوة به تعلقت حني السمك ى نجَّ الذي هللا يحمد وحينًا

املرثدي:

وال��ش��ب��ك ال��ج��ائ��الت ال��ش��ص��وص م��ن ال��س��م��ك ��ى ن��جَّ ال��ذي ل��ل��ه ال��ح��م��د
ت��س��ري��ح��ه إل��ى أدن��اه ك��ان م��ا ت��س��ب��ي��ح��ه م��ن ي��ون��س ع��ل��م��ه
ض��م��ان وف��ي أب��غ��ي��ه، دم��ت م��ا أم��ان ف��ي ال��ص��ي��اد م��ن ف��ه��و
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إلبطائه: مستعظًما املرثدي يسائل وحينًا

أروم؟ ال��س��م��اء ح��وت أم ال��خ��ي��ر، ل��ك ي��ون��س ح��وت أم األرض ح��وت أأل��ح��وت

السمك: يسأل وحينًا

ن��ص��وم؟ ع��ن��ك ال��ل��ه ي��ران��ا ك��م إل��ى ع��زة ال��س��م��اك��ي��ن ب��ي��ن س��م��ًك��ا أي��ا

وعده: إخالف يف العذر قليل وأنه قرصه، من قريبة دجلة أن املرثدي يعلم وحينًا

ال��س��م��ك م��ط��ارح ت��ل��ي��ه ق��ص��ر ف��ي أن��ك — ال��ج��ه��ل ُوق��ي��َت — اْع��َل��م
… … … … … … … … … …
م��ع��ت��رك ك��ل ف��ي م��أس��ورة ف��ن��ائ��ك��م ف��ي دج��ل��ة وب��ن��ات
… … … … … … … … … …
ك��ال��ع��ل��ك ب��ال��ش��ح��م م��ش��ح��ون��ة ب��ل ال��س��ب��ائ��ك ك��أم��ث��ال ب��ي��ض
ب��ال��ودك ال��ش��اوي��ن ��ر وت��ب��خِّ ق��ال��ي��ه��ا ال��زي��ات ع��ن ت��غ��ن��ي
… … … … … … … … … …
ش��رك ب��ال م��ودت��ن��ا ت��ص��ط��د ح��اج��ت��ن��ا ال��ص��ي��اد ف��ل��ي��ص��ط��د

إليه! شهي وكالهما الدعابة، وحب السمك حب به يغريه مما وهكذا وهكذا
ضابط، يمسكهما ال واستقصاء إرساف أموره: من أمر كل يف ديدنه هذا وكان
الطعام ويف الدرس، ويف املعنى ويف النكتة يف واستقصاء إرساف عزيمة، تعقدهما وال
يف مادة من يديه بني ما واستنفاد واالمتالء البََشم إال لهما حد ال والشهوات، والرشاب

صبابة. وال ُسؤر ال حتى ساعتها

ان��ت��ص��اح ع��ن��دي ف��م��ا ـ��ح ن��ص��ـ ل��ي ع��ن��دك ي��ك��ن إن
وط��م��اح ج��م��اح ـ��ه ف��ي��ـ ف��ال��ه��وى ت��ل��م��ن��ي ال
… … … … … … … … … …
ج��ن��اح ال��ص��ب��ر غ��ل��ب ف��ي��م��ا ال��م��ف��ت��ون ع��ل��ى م��ا
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ف��م��ب��اح إل��ي��ه ـ��ر ال��ص��ب��ـ غ��ل��ب ش��يء ك��ل
واص��ط��ب��اح واغ��ت��ب��اق م��اله ال��دن��ي��ا إن��م��ا
ال��م��زاح وال��ج��د ـ��رت ف��ك��ـ إن ال��ج��د وال��م��زاح

الحس توفز كلها سببها واحد: كلها وسببها اإلرساف، هذا نزعات وتختلف
األشواق هذه أن ولو عنها، الصرب وقلة معها، واالندفاع الحارضة الرغبة ومطاوعة
وسلم االعتدال، بعض ولو حاله العتدلت املتني العزم من بمسكة ُشفعت الجامحة
هو التي اللحظة إحساس أسري وهو العزيمة له أنَّى ولكن السالمة، بعض ولو جسمه
وال غابر، أو قابل يف التفكري إىل منفذًا الحارضة مؤثراتها يف استغراقه له يرتك ال فيها،

والحصافة. الحكمة له تزينه حظٍّا والخيال الحس يزينه بما يعدل
محالة ال يثوب الجامحة والرغبة الثائر، اإلحساس من خال إذا املزاج هذا وصاحب
أحالم من يفيق ال كالنشوان وجدانه، عىل يثقل وانقباض صدره، عىل يجثم وجوم إىل
ثورة من النقيضني بني أبًدا فهو النشوة، إىل فيرسع السأم عليه يرين حتى الكأس

الوجوم. وشدة اإلحساس
إىل يتعمق ال ظاهًرا إال الحقيقة يف والوجوم اإلحساس ثورة بني التناقض وليس
الوجوم؛ فرط إىل بصاحبه يؤدي ما كثريًا اإلحساس فرط إن إذ الداخلية؛ البواطن
من وبالدة شعوره بني التفاوت يرى حني تنتابه التي بالوحشة شعوًرا أو األلم اتقاء
موارد إىل اإلنسان التفات ينميها التي بالنفس والخلو التفكري عادة مع مضيٍّا أو حوله،
والحركة العمل إىل اإلحساس يتوجه لم وإذا وحسه، وجدانه عىل املتوالية اإلحساسات
الخجل يوجد أن وندر الرسيرة، ومناجاة التأمل إىل يتوجه أن عنها محيد ال التي فسبيله
ينبس كلمة وكل اإلنسان، يتحركها حركة لكل والتنبه الوعي شدة مع إال واالحتجاز
يف املتوفز الحس عىل أدل فالسكون غريه، نفوس يف وكالمه لحركته يكون أثر وكل بها،

واالضطراب. الحركة من األحيان بعض
موبقة حلقة يف وإرسافه مزاجه من وقع الرومي ابن إن نقول: أن األصوب ولعل
هذا فإن مزاجه، عىل جنى واإلرساف باإلرساف، أغراه فمزاجه طرفاها، أين يدرى ال
وينهك جسمه، يسقم أن غرو وال خليٌق ورغبة مطلب كل يف باالستقصاء املوكَّل اإلرساف
ويف سقم، جسمه ويف إال اإلرساف هذا يرسف ال أنه بيد صوابه، ويتحيف أعصابه،
واإلرساف اإلرساف، سبب هي فالعلة جماحه، يكبح ال شطط صوابه ويف خلل، أعصابه
للضليع بها قبل ال ومحنة واصب، بالء يف املوبقة الحلقة هذه من وهو العلة! سبب هو
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األطوار وشذوذ األعصاب باختالل ذلك كل وعالقة الضئيل، املهزول عن فضًال الركني
التفكري. جانب ومن الجسد جانب من عالقة وبدءًا عوًدا ثم وعوًدا بدءًا

من أو شعره من أطواره وشذوذ الرومي ابن أعصاب اختالل عىل األدلة تعوزنا وال
أعصابه سالمة يف القوية الظنة روعك يف يلقي عنه أو له تقرؤه ما أيرس فإن شعره، غري
ينقلب حتى عنه، والقراءة قراءته يف أوغلت كلما الظن بك يشتد ثم صوابه، واعتدال
الباكرة، وشيخوخته حسه، وتفزز نحافته، عن نعلمه ما وكل فيه، تردد ال يقني إىل
ونزقه وطريته، أوالده وموت مشيته، واختالج الوجوم، يف واسرتساله منظره، وتغري
نطالعه ما كل ثم ولذاته، أهوائه يف وإرسافه وهجائه، تشبيبه يف الظاهرة وشهوانيته
عىل الجازمة الداللة فيها نخطئ ال قرائن — والهواجس البدوات من سطوره ثنايا يف
ونوع االختالل نوع عىل الداللة فيها تخطئ ال بل األطوار، وشذوذ األعصاب، اختالل

الشذوذ.
النفسية الحاالت من يشمل واسع عنواٌن الكلمة هذه ألن االختالل»؛ «نوع ونقول:
ولكن صحيح، وهذا صحيح فهذا أكثر، أو «الصحة» كلمة تشمله مثلما والجسدية
يف بينهما الخالف ولكن مختلها، وذاك األعصاب مختل وهذا بعيد، جد بينهما البون
أعصاب فتختل اإلنسان، بني من مختلفني فردين بني يكون ما كأبعد واملشارب األخالق
وال العظائم يبايل ال املصاعب عىل هجام لألخطار، متعسف عنيد جسور هو فإذا املرء
من متوجس الخوف، حارض مطيع، وديع هو فإذا املرء أعصاب وتختل العواقب، يحذر
غري يف وجود لها يكن ولم تخلق، لم حيث من يخلقها أو تجسيمها يف يبالغ الصغائر،
تحت تقع ال وفروق نقائض — الحالتني من حالة كل يف بل ال — الحالتني وبني وهمه،

قياس. عىل تطَّرد وال حرص،
كان ولكنه اختالله»، «نوع يف األول الفريق من يكن لم الرومي ابن أن وبديهي

األوهام. ويختلق التوجس، ويكثر الخوف، يستحرض الذي الثاني الفريق من
حيوانات يخاف أو املاء، يخاف أو الفضاء، يخاف من املزاج هذا أصحاب ومن
من واحد الرومي فابن والجرذان، والكالب كالقطط رضاوة وال لها قوة ال منزلية
ويف ومرضه، صحته يف حياته طول الهواجس لهذه ا مستعدٍّ كان أنه نحسب هؤالء
وتقليب تفريعها يف واإللحاح الشعرية للمعاني استقصاءه أن ونحسب ومشيبه، شبابه
وال صاحبه، يريح ال الذي الوسواس هذا عالمات من خفيفة عالمة إال هو إن جوانبها
إىل سبيًال يجد ال حتى يمعن ثم فيمعن واالستدراك التثبت ويتقاضاه يشككه يزال

اإلمعان.
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أعوامه يف الوسواس به تمادى قد ومشيبه شبابه يف للهاجس استعداده مع ولكنه
عنها له فليس جميًعا، وأفعاله أقواله عىل غلبت متأصلة آفة أصبح حتى األخرية،
ركوبه إىل ودعاه أدقع، ولو يركبه ال املاء من خوفه واشتد الطرية، يف فأفرط محيص،
يدل ال تصويًرا املاء خوف من يعرتيه ما لنا وصور الضيافة، وحسن األرفاد يمنونه من
وهذا الخيال. وتهويل الشعر مجاز من فيه التشبيه كان ولو مرضية، حالة عىل إال

ركوبه: وأهوال مخاوفه يف قاله ما بعض

ث��ائ��ب غ��ي��ر ه��ول��ه م��ن ول��ك��ن��ه ب��ع��ض��ه ذك��ر أدع ل��م ع��ق��ل��ي ث��اب ول��و
… … … … … … … … … …
ال��غ��وارب ط��وال أم��واًج��ا ال��ش��م��س ل��ه وألألت ري��ح ه��زت��ه إذا أظ��ل
ال��ق��واض��ب ب��ال��س��ي��وف ن��ح��وي ي��ل��ي��ح��ون ب��ه��م��ة ف��رس��ان ف��ي��ه��ن أرى ك��أن��ي

املحيط! ماء وال البحر ماء ال دجلة ماء هو هنا يصفه الذي واملاء

عليه األغلب كان «إنه املسعودي: رواية يف — قالوا الذين عناها التي هي الوساوس هذه
وهي عقله»، من أكثر أدبه «كان أنه املعري عنهم روى والذين السوداء.» األخالط من

والجنون. الركاكة بسمة عرصه أبناء نظر يف وسمته التي

املالحظة، برسعة عرفوا والفنون الشعر نوابغ من أناس املزاج هذا أصحاب بني
األفكار، وتعاقب الخواطر، انتقال برسعة — األصح عىل — عرفوا أو الخاطر، ورسعة
تدركها وال رسعتهم، تدركها التي البعيدة واملشابهات الخفية املناسبات واستحضار

املألوف. بالسري وأخذها بطئها، يف السواد عقول
يخلط إنه القائلون: عنه يقول الذي الجنون إىل فتصل الخصلة هذه تتفاقم وقد
من وثبه لرسعة ومناسباتها؛ مواضعها غري يف األحاديث ويقحم والغرب، الرشق بني
تفكريه موضوعات بني املناسبة أوجه ولخفاء معرض، إىل معرض ومن كالم، إىل كالم

إليه. يستمعون الذين عىل
خصلة كانت الجنون، أعراض يف املشاهد األقىص حدها إىل تبلغ لم هي إذا ولكنها
فوارق من لهم وتربز البعيدة، املشابهات من لهم تقرب بما واملصورين للشعراء نافعة
يخطئون أنهم تفكريهم رسعة من يلزم ال إذ املسترسة، األشكال وظالل الدقيقة، األفكار
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كاآللة الخصلة هذه يف فإنهم استواء، غري عىل مشوًها أو مقتضبًا به ويجيئون التفكري
بعد واملناظر برهة، يف يعرض ما ملحة يف لك فتعرض املتحركة، بالصور تنطلق التي
األشياء يرى الذي املكرب كاملجهر هم أو واحد، استواء يف كلها بينها والنسبة واحدة،
والعلم األوضاع، مستقيمة األبعاد، صحيحة بعُد وهي املجردة العني تراه مما أكرب كلها
النفوس، درس يف التكبري هذا مثل إىل ويحتاج األشياء، درس يف التكبري إىل يحتاج
العني عىل خفي ما كل وال معيبًا، باطًال عامًة الناس عن به الشعور دق ما كل فليس

واإلخفاء. بالتجاهل حقيًقا
ضبط ناحية هي واحدة ناحية من الغالب يف املزاج هذا أصحاب الخطأ يدرك إنما

تناسبها. التي وإحساساتها الخواطر بني التفريق ناحية أو اإلحساس،
حرض يريدونه جنِّي يف فكروا إذا كانوا األقدمني السحرة أن األساطري يف زعموا فقد

إشارة. انتظار وال استدعاء بغري أيديهم بني
موجودون األقدمني السحرة وأن أسطورة، ال حقيقة زعموه ما إن تقول: أن فلك

املزاج. ذلك أصحاب من الفن سحرة بأعينهم هم ألنهم زمان؛ كل يف
حتى الخاطر هذا ذهنهم يف يومض أن إال هو فما مات، صديًقا أن لهم يخطر
الجني معه يثب أخرى بعبارة أو صديقه، عىل الصديق يحزنه الذي الحزن معه يثب

إشارة. انتظار وال استدعاء بغري املوت لخاطر املالزم
بها يقرتن حتى خياله يف ترتاءى أن إال هي فما الفكرة، ألحدهم تسنح وقد
أن يستطيع ال ثم اغتباط، أو فرح أو غضب أو خوف من يناسبها الذي اإلحساس
هذه فيه أيقظتها التي النفسية الخالجة عنه يرصف أن وال إحساسه، حركة يضبط

شاعرنا: قول حد عىل املحقق كالرش عنده فهو مظنون رش فكل الفكرة،

م��ظ��ن��ون��ه ي��ق��ي��ن��ه ش��ر رب ف��خ��ف��ه ش��ي��ئً��ا ظ��ن��ن��ت م��ا وإذا

يهب ما فرسعان منه، السقوط خاطر له فيسنح جبل قمة عىل أحدهم كان وربما
شعوره دفع يستطيع ال ثم فعًال، سقط قد كأنه واالضطراب الوجل شعور نفسه يف
املوهوم! الوقوع خطر من ناٍج األرض، عىل مستقر بأنه علمه روعه من يُهدِّئ وال
موضع يف يكن لم ولو الناقع، سمها من الرهبة فتُفاِجئه األفعى شبح له سنح وربما
اإلحساس لتحريك كاٍف الصغري التنبيه هذا ألن طروقه؛ بها يُظنُّ أو األفاعي تطرقه
إحساسه رد عىل القدرة عنده توجد ال ثم البرص، ملح مثل يف لخياله وتمثيله وجيشانه،

104



الرومي ابن حياة

أنه لوال االستدعاء قوة يف السحرة كأولئك فهو نفسه، حركات عىل والهيمنة نصابه، إىل
وترديه! عليه فتلتوي الشياطني بها يرصف التي اإلشارة ينىس

املزاج. ذلك أصحاب عىل الخطأ مورد هو وهذا
فالخاطر يالزمه، الذي اإلحساس يف وال الخاطر يف خطأ ثمة ليس أنه ترى ولكنك
يف أو األوان قبل يجيء اإلحساس أن الخطأ وإنما صحيح، كذلك واإلحساس صحيح،
فيه؛ عيب فال الفن يف أما املعاش، تدبري يف أو العلم يف عيبًا ذلك يعد وقد األوان، غري
كلما العاطفة وتمثيل موعده، غري يف الشعور استحضار إىل يكون ما أحوج الفنان ألن
وتشقيه، تؤمله وقد معاشه، يف تؤذيه قد الخصلة فهذه تمثيلها، إىل عارضة حاجة دعته
يكون وقد والتجسيم، التكبري حيث من إال وعاطفته تفكريه يف الخلل تستلزم ال ولكنها
وال والهدوء، القسط نظرة من البعيد وتقريب الخفي إلظهار ألزم والتجسيم التكبري

الفنون. يف سيما

أال هو وأشباهها األمزجة هذه عىل الحكم يف يشءٍ آَمَن أن نذكر أن يجب هذا كل ومع
منها مرتقبًا تزال وأال وأحوالها، أعمالها تقدير يف مقررة قاعدة إىل الركون كل تركن
يف العصبية والوداعة العصبي العنف يجتمع فقد لحظة، كل يف والغرائب للمفاجآت
الطوارئ، من عليهما يطرأ حسبما العنيف ويلطف اللطيف يعنف وقد واحد، إهاب
كليل الذهن، خابي حاالته بعض يف تراه قد وفطنة ذكاء يتوقد اليوم تراه الذي وهذا
ما وقتًا تراه قد التوافه للصغائر القيامة يقيم الذي وهذا تقول، ما عنك يعي ال الفهم
تركيبهم أيف تسأل: وأنت … يكون ما أو منها كان ما يبايل ال بالعظائم ُمستَِخفٌّ وهو

تناقض؟
غري األفعال، ظواهر يف موجود التناقض ألن ال؛ تقول: أن ولك نعم، تقول: أن فلك
وبلغت ملسته هي إذا وتقعده الضعيفة الهنة تقيمه كانت فمن املزاج، بواطن يف موجود
ثورته يف فاملعول منه، تبلغ ولم تلمسه لم هي إذا الجسام الحوادث يُبايل أال حريٌّ به؛
أزعجه إذا مثري خطري وهو إال صغري ال أعصابه: ويالمس حسه، يبارش ما عىل وسكينته
رؤيته، من وأعفاه وهمه، عن غاب إذا طفيف هني وهو إال خطري وال إحساسه، ومأل
الخطوب. فوادح من وسخر وطمأنينة األشياء، توافه من وفزع تربُّم بني الدهر فهو

يف اإلحساس استحضار إىل يحتاج كما التناقض هذا إىل أحيانًا األديب ويحتاج
مضاءً التناقض هذا من استفاد قد خاصة شاعرنا إن نقول: أن لنا يحق أو أوانه، غري
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ألزم واملفارقات النقائض فإن أْوَجَها، فيها وبَلغ بها اشتهر التي السخر ملكة يف ًة وحدَّ
يعانيها التي واملفارقات النقائص معدن هنا وها املالحظة، دقة بعد املَلكة هذه لوازم

غريه. مراقبة عن بها يستغني وقد نفسه، يف الساخر
وكان النقائض، عرص يف النقائض شاعر كان جرم وال ساخًرا، الرومي ابن كان
والبواطن، الظواهر بني االختالف عرص أو املضحك، الرياء عرص يف الوحيَّة الفطنة شاعر
وعنارص يسخر جرم فال ويستوجب، يُدَّعى ما وبني كائن هو ما بني الشاسع والبعد
مهيأ وهو يسخر جرم وال عقله، ويف قلبه يف السخر وقدرة زمنه! ويف نفسه يف السخر
العصبية صاحب فإن وعصبياته؛ أهوائه وتوزع أصوله، بتعدد ذلك عدا فيما للسخر
العصبيات صاحب ولكن واملرارة، الجد يف ويغلو ويتنطس يتحيز أن خليق الواحدة
الدعاوى تلك من ويضحك يستخف أن إال يسعه وال ذلك، يفعل أن يستطيع ال الكثرية

والقداسة. الجد موضع الناس من غريه يضعها التي املظاهر وتلك
بدين هو ويدين الفرس، إىل أمه وتنتمي الروم، إىل أبوه ينتمي شاعر هنا وها
من لدودان عدوان والءه ويتقاسم العربي، النبي أبناء إىل والئه يف وينتسب العرب،
أين ثم واملثالب؟ املطاعن تكون وأين العصبية؟ تكون فأين والطالبيني، العباسيني
مفاخر اشتجرت إذا هو يسعه لن األعمى؟ التكذيب يكون وأين األعمى، التصديق يكون
واملنافسات العصبيات بينهم واختصمت والعباسيني، والطالبيني والعرب والفرس الروم
عظيم منه قصد غري عىل يصبح وأن والدعابة، العطف بسمة صوب كل يف يبسم أن إال
من يدعي ما كلهم ويدعي بنوه إليه يختصم كالذي والفكاهة: للتسامح االستعداد
حبه ووشائج ودمه، لحمه من هو وعيب فضل من فيهم ما وكل إخوته، وعيوب فضله

وحنانه.
عرصه: يف ألحد يجتمع لم ما السخر عنارص من إذن الرومي البن اجتمع فقد
زمنه؟ ويف نفسه يف باملناقضات الشعور وعمق واإلحساس، املالحظة دقة له اجتمعت
ال ساخر فهو العصبية، مرارة تقابل التي العطف وسماحة الفوارق إىل النظر وسعة
يستخدم ونفسه، صحبه حتى يشء بكل العبث عىل مطبوع وعابث سخره، يف يُبارى
الصور تلك الكبري متحفه يف لك ويعرض واملعاتبة، واملطايبة واملديح الهجاء يف السخر
يريك أن يأنف ال ثم كله، العالم شعراء من واحد شاعر شعر يف لها مثل ال التي الهزلية

الصناعة. وأمانة العناية من حظ يعوزها ال شتى صوًرا بل له، صورة بينها
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ابن وجه إنه هو؟ من وجه الفالة، يف والتعبد للصالة فصل الذي الوجه فهذا
يقول: حيث لنا صوره فيما الرومي

ورع ل��ذي إال وج��ه��ي ـ��ل��ح ي��ص��ـ وم��ا ال��ح��س��ان ب��ال��خ��رد ش��غ��ف��ت
ال��ج��م��ع! م��ش��اه��د ف��ي��ه��ا ـ��ه��د ي��ش��ـ وال ال��ف��الة ف��ي ال��ل��ه ي��ع��ب��د ك��ي

املراقب الخائف هذا أو ليسبح، ال ليغوص السباحة تعلم الذي الغائص هذا ومن
نفسه: عن يقول حيث أيًضا الرومي ابن هو إنه املجانب؟ مر الكوز يف باملاء يمر الذي

راس��ب أول ال��ق��ع��ر م��ن��ه ل��واف��ي��ت وص��خ��رة ف��ي��ه أل��ق��ي��ت ول��و وك��ي��ف؟
م��غ��ال��ب غ��ي��ر وال��م��ض��ع��وف ال��غ��وص، س��وى س��ب��اح��ة ذي م��ن ق��ط أت��ع��ل��م ول��م
ال��م��ج��ان��ب؟ م��ر ال��ك��وز ف��ي ب��ه أم��ر أن��ن��ي ال��م��اء م��ن إش��ف��اق��ي ف��أي��س��ر
راك��ب؟ ن��ف��س ع��ل��ى ب��أم��ن��ي��ه ف��ك��ي��ف ش��ارب ك��ل ع��ل��ى م��ن��ه ال��ردى وأخ��ش��ى

ويأسف األحالم، يف حتى الطعام إىل يرشه الذي املنهوم ذلك هو أيًضا الرومي وابن
املنام: يف ولو عنه يذاد أن عىل

األح��الم م��راف��ق م��ن��ع��ت ح��ت��ى ك��ل��ه��ا ال��م��راف��ق م��ن م��ن��ع��ت ول��ق��د
ل��ط��ع��ام م��ت��ع��رًض��ا أو ال��ن��وم ف��ي ط��اع��ًم��ا أران��ي م��ا أن��ي ذاك م��ن
ب��ل��ج��ام! دون��ه وأك��ب��ح أث��ن��ى ك��أن��ن��ي ال��ش��ق��اء م��ن رأي��ت إال

يتهكم أن الشيخوخة هم ينسيه ال الذي الفاني الشيخ هو كذلك الرومي وابن
نظره: يف شخصني الشخص تجعل بَركة ألنه برصه؛ زيغان عىل هللا ويحمد بنفسه،

ُف��رَّد وه��ي — م��دى أدن��ى م��ن — ق��رائ��ن ح��ي��ال��ه ف��ال��ش��خ��وص ط��رف��ي وب��ورك

ومعانيه الكثرية أفانينه يف فله بغريه سخره أما بنفسه، سخره من مثاله هذا
أن ويندر نوعها، يف طبقة تعلوها ال طبقة فيه وبراعته كامل، بديوان يقوم ما الغريبة
له ويرتصد يضايقه كان أحدب يف فله واملغرب، املرشق يف الساخرين فحول يدانيها

منه: ليتطري داره أمام
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ي��ص��ف��ع��ا أن م��ت��رب��ص ف��ك��أن��ه ق��ذال��ه وط��ال أخ��ادع��ه ق��ص��رت
ف��ت��ج��م��ع��ا ل��ه��ا ث��ان��ي��ة وأح��س م��رة ق��ف��اه ص��ف��ع��ت وك��أن��م��ا

السخر هيئة تضمينهما يف وال والحركة، الشكل وصف يف لها نظري ال براعة وهي
فصورة والخيال، والضحك العني نصيب فيها ليتم املركب عمله الشاعر فيها عمل التي
األحدب صورة هي الثانية الصفعة ليتقي يتجمع ثم يصفع، ألن يتهيأ وهو الرجل
وال الزرية، الهيئة وال املهينة، الحركة وال الحيس، اإلتقان يعوزها ال وفصها بنصها
االتفاق. هذا التشبيه يتفق حتى بعض إىل بعضها الصورة أجزاء ضم يف الطويل التأمل

: مغنٍّ صبيان معلم يف وله

ص��ب��ي��ان ت��ع��ل��ي��م وال غ��ن��اء ف��ي ال ط��ري��ق��ت��ه ت��رض��ى ال س��ل��ي��م��ان أب��و
خ��راس��ان ف��ي وص��وت ب��م��ص��ر ض��رب م��ح��ت��ف��ًال ال��ط��ن��ب��ور ج��اوب إذا ل��ه
ه��ام��ان اس��ت��ك��ب��ار وف��ي ق��رد ق��ب��ح ف��ي م��ن��دف��ة أوت��ار ع��ل��ى ك��ل��ب ع��واء
ط��ح��ان ب��غ��ل ف��ك��ي ال��ت��ن��غ��م ع��ن��د اخ��ت��ل��ف��ا إذا ف��ك��ي��ه ال��ع��ي��ن وت��ح��س��ب

العينني: جاحظ مغنيًا وكان — جحظة يف وله

ح��ج��را ب��ال��ًع��ا أو وت��ًرا14 م��ج��اذبً��ا م��ن��ظ��ره ق��ب��ح م��ن أب��ًدا ت��خ��ال��ه
ال��ن��ظ��َرا! ك��رَّر أو نَ��غ��ًم��ا َش��َدا إذا ه��رٌم ل��ج��ة ف��ي ض��ف��دع ك��أن��ه

فيه: وله

س��رط��ان وم��ن ش��ط��رن��ج ف��ي��ل م��ن ج��ح��وظ��ه ي��س��ت��ع��ي��ر ج��ح��ظ��ة ن��ب��ئ��ت
اآلذان ل��ل��ذة ال��ع��ي��ون أل��م ت��ح��م��ل��وا ل��م��ن��ادم��ي��ه رح��م��ت��ا وا

: ُمغنٍّ يف وله

ي��ع��دوه��ا ل��ي��س ال��ل��وات��ي ت��ل��ك أل��ح��ان��ه ت��س��م��ع ل��و إن��ك
م��ع��ت��وه��ا15 ي��خ��ن��ق م��وس��وًس��ا ح��ل��ق��وم��ه داخ��ل م��ن ل��خ��ل��ت
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مغنية: يف وله

م��ع��ت��رض��ة ح��ل��ق��ه��ا ف��ي غ��ص��ٌة ب��ه ت��ش��دو ال��ذي ال��ص��وت ت��ض��غ��ط
األرض��ة ب��ي��ت م��ث��ل ع��رق ك��ل «ج��ي��ده��ا» ف��ي ب��دا غ��ن��ت ف��إذا

أخرى: مغنية يف وله

وب��ط��ش ع��ن��ف ب��ال��ق��ل��وب ل��ه ب��ل رف��ي��ق غ��ي��ر ب��ال��ق��ل��وب ص��وت��ه��ا
يُ��ج��ش ش��ع��ي��ًرا ح��ل��ق��ه��ا ف��ي خ��ل��ت م��ن��ه��ا ب��ال��ج��ه��د رق��ق��ت��ه ف��إذا

لحية: صاحب يف وله

أج��م��ع��ا ح��ي��ت��ان��ه ب��ه��ا ص��اد غ��وص��ة ب��ه��ا ال��م��اء ف��ي غ��اص ل��و
أص��ب��ع��ا خ��ط��وه ف��ي ي��ن��ب��ع��ث ل��م م��رة ب��ه��ا ال��ري��ح ق��اب��ل أو

حفص: أبي يف وله

ن��اِص��ب��ا ل��ي أص��ب��ح ك��اله��م��ا وع��ث��ن��ون��ه ح��ف��ص أب��ا إن
ال��غ��اِل��ب��ا األك��ث��ر وك��ان وح��دي م��ًع��ا ي��ه��ج��وان��ي ب��ي أغ��ري��ا ق��د
ج��ان��ب��ا ل��ح��ي��ت��ه ف��ل��ي��ع��ت��زل زع��م��ه ف��ي ل��ي ُك��ْف��ئً��ا ك��ان إن

عنده: أدب وال منظر له رجل يف وله

م��ص��ل��وُب وه��و إال ي��ح��س��ن ف��ل��ي��س أدب وال ع��ق��ل ب��ال وع��رض ط��ول

مضاغة: أكول يف وله

س��ن��ون ب��غ��ي��ر م��س��ن��ون��ة ف��ه��ي ب��ع��ض��ا ي��ك��ادم أض��راس��ه ب��ع��ض
ل��ل��م��ن��ون ال��ت��ي ال��رح��ى دءوب أو رح��اه��ا دءوب إال دءوٌب ال
ب��دون ف��ي��ه��ا ال��ث��واب ف��ل��ي��س ن س��ل��ي��م��ا اب��ن ي��ا رح��اك ت��ع��ط��ل ال
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ال��ط��ح��ي��ن غ��الء م��س��ه��م ل��م��ا ـ��ن ل��ل��م��س��اك��ي��ـ وق��ف��ت��ه��ا ل��و ق��س��ًم��ا
ال��ي��ق��ي��ن ع��ي��ن اإلن��س��ان ذاك ك��ن��ت ح��ت��ى ي��ج��ت��ر اإلن��س��ان ظ��ن��ن��ت م��ا

أصلع: أعور قصري يف وله

واح��د ف��ي وص��ل��ع وَع��َوٌر أِق��َص��ٌر
ش��واه��د م��ن ن��اه��ي��ك م��ق��ب��ول��ة ش��واه��د
ال��م��ق��اف��د م��س��ت��ع��م��ل رج��ل ع��ن ت��ن��ب��ئ��ن��ا
ك��ق��اع��د ق��ائ��ًم��ا ـ��ح��ى ف��أض��ـ ال��ق��ف��د أق��م��أه

قصري: يف وله

ي��درج ق��ي��ل: م��س��ت��ع��ج��ًال م��ش��ى م��ا إذا ُدح��ي��دٌح ال��ب��ن��ان ج��ع��د أن��ه ع��ل��ى

هجاه: فيمن وله

ال��ق��ص��ائ��د ح��وك ف��يَّ ت��ت��ج��ش��م وال ض��ل��ة ال��ل��ي��ل ل��ي ت��س��ه��ر ال رق��ادك
واح��د م��ن��ه م��ن��س��ب ف��ي م��ن��اس��ب��ن��ا ت��ل��ت��ق��ي آدم ال��ش��ي��خ وأب��وك أب��ي
وال��د والدة ض��م��ت��ن��ا وإي��اك أن��ن��ي ال��ذم م��ن ح��س��ب��ي ت��ه��ج��ن��ي ف��ال

بخيل: يف وله

خ��ال��د وال ب��ب��اٍق ول��ي��س ن��ف��س��ه ع��ل��ى ع��ي��س��ى ي��ق��ت��ر
واح��د م��ن��خ��ٍر م��ن ت��ن��ف��س ل��ت��ق��ت��ي��ره ي��س��ت��ط��ي��ع ف��ل��و

أصلع: يف وله

ل��ي��ل��ه م��ن ال��ص��ي��ف ن��ه��ار أخ��ذ رأس��ه م��ن ي��أخ��ذ ف��وج��ه��ه

يف اإلسهاب من فائدة هنا نرى وال إحصاؤه، بنا يطول ما ذلك أمثال من وله
شواهده. تكرار
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من لك خلق أو محسوسة، صورة لك شبه هو إذا ترى كما سخره يكون ما وأبرع
بني باملقابلة فيضحك الصورة خلق ويحكم التشبيه، يحكم فإنه معنوية، صورة خياله
الشكول خلق إىل يعمد حني الغريب املنظر من تتخيله بما ويضحك وشبيهه، اليشء
يف يُرضب الذي املقافد» «املستعمل الرجل كصورة أو مثًال، األحدب كصورة املعنوية؛
الطرق لكثرة ويقرص شعره، موضع يف لَقْفده فيَْصلع للرضب، منه صالح مكان كل
كحركة عجل عىل تُتىل حني نفسها األبيات وحركة عينه، عىل لرضبه ويعور رأسه، عىل

األبيات. تلك يف عنها أنبأ كما صاعدة نازلة تني ما الصفعات
فيه، ما أحسن يظهر بذاك ألنه يصلب؛ أن إال له نفع ال الذي الرجل كصورة أو
الضفدع كعيني الجاحظتان عيناه ترتاءى الذي املغني كصورة أو وطوله، عرضه وهو

املاء! يف وفمه ويغني النظر يكرر لجة يف «الهرم»
يف وال املعنى يف وال اللفظ يف فائتة األغراض من تفوته ال هذا عن فضًال وكان

البيت: هذا يف «جيدها» كلمة إىل مثًال بالك ألق التصوير:

األرض��ة ب��ي��ت م��ث��ل ع��رق ك��ل ج��ي��ده��ا ف��ي ب��دا غ��ن��ت ف��إذا

«جيدها» غري كلمة الختار املعنى هذا أراد السخر عىل مطبوع غري ساخًرا أن فلو
هي املوضع هذا يف الكلمات أصلح فرتى تنظر ولكنك والتشويه، التقبيح يف للمبالغة
املشهودة، والصورة الوهم بني التامة املناقضة لك وتحرض الحسن، تُوهمك التي الكلمة
نضحك كما األرضة، وبيت الجيد بني املضحك الفرق لنا ويبدو النكتة، طرفا فيستوي

العمالق. جانب إىل القزم وقف إذا لنا يبدو الذي الفرق من
البيت: هذا يف «طحان» كلمة وتأمل

ط��ح��ان ب��غ��ل ف��ك��ي ال��ت��ن��غ��م ع��ن��د اخ��ت��ل��ف��ا إذا ف��ك��ي��ه ال��ع��ي��ن وت��ح��س��ب

بها تمت التي هي املعنوية الصورة بل الكلمة، بهذه وحدها القافية تمام فليس
املمتع الغناء موقف يف تمثلنا إذا إال التشبيه هذا يف يستوَىف لن السخر ألن تمام؛ أحسن
ولو هامان، استكبار بأنغامه ويستكرب يتنغم الجياع العجاف الطحانني بغال من بغًال
وقوة السخر قوة فيها وفرتت الصورة، لنقصت املرتفة الفارهة البغال من بغًال كان

والصور. األبيات سائر عليه قس أو آدم، «الشيخ» ذلك عىل وقس التشبيه،
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عبقريته، عىل الكالم عند شعره يف التصوير ملكة عىل الكالم تفصيل وسيأتي
والحياة. الطبيعة وبني فنه بني والصلة

يشء كل لنعلم التصوير؛ بارع ساخًرا كان الرومي ابن إن نقول: أن يكفي وليس
يوحيه، الذي الباعث يف يتفق ال حتى يتنوع السخر فإن سخره، عن نعلمه أن نحب
واملجانة والعبث، التهكم إىل يقسمونه «النفسيني» وأدباء تؤديه، التي العبارة يف وال
مستقالٍّ بمفرده، قائًما «الضحك» من نوًعا جميًعا منها قسم كل ويجعلون والفكاهة،
االختالف ونجعل الضحك، نوحد أن عندنا املوضوع فهم إىل واألقرب وغرضه. بصيغته
الخليقة وضحك الكريمة، الخليقة ضحك بني فنفرق النفسية، والحاالت الخالئق يف
ثم والجفاء، الغضب حالة يف والضحك والعطف، الرىض حالة يف الضحك وبني اللئيمة،
غري األريحي النبيل فعبث الواحدة؛ النفس من املختلفني الحالني يف العبث بني نفرق
من الدنيا ويف الذليل، الرخو تهكم غري األبي الصارم وتهكم الخبيث، الوضيع عبث
من واحًدا «نوًعا» ليس التهكم أن بذلك نعني املتهكمني، من فيها ما بمقدار التهكم
والخالئق الحاالت باختالف تختلف أنواع ولكنه امللكات، من واحًدا شكًال وال الضحك،
يف كله التهكم نجمع أن من الحاالت هذه اختالف إىل نرجع أن لنا فخريٌ واألساليب؛

كذلك. ليس وهو واحدة، وصبغة واحد، باب
متهكم فهو األطوار، مختلف يف الحاالت هذه لجميع قابٌل وهو إال ضاحك من وما
أن كثريًا يتفق كما األحيان بعض يف الشعورين هذين بني ومازٌج حينًا، وعابث حينًا

املتغايران. الشعوران يمتزج
نوع لنعرف السخر؛ نوع نعرف أن بقي فقد ساخر الرومي ابن إن قلنا: فإذا
الطوية، سليم طيٌب وهو ساخًرا يكون — تقدم كما — املرء فإن توحيه، التي الطبيعة
وأي الرومي، ابن كان الساخرين فئات أي فمن الرسيرة، مظلم خبيث وهو وساخًرا
ويف الخبثاء؟ يف أو الطيبني يف أنسلكه سخره؟ عىل تهيمن كانت الخالئق من خليقة

العوجاء؟ الكدرة الخالئق يف أو القويمة الشفافة الخالئق
ونبتسم. السؤال هذا نسأل إننا

فرجة أو املضاحك، من مضحكة وراء يعدو اللعوب الطفل نرى قد كما نبتسم
ملن الطفل ذلك يكنها التي العداوة هي ما ورزانة: جدٍّ يف السائل يسألنا ثم الُفرج، من
هنا طيبة؟ وأي خباثة وأي صداقة؟ وأي عداوة فأي بمعابثتهم؟! ويلهو خلفهم، يعدو
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ال فِلَم يضحك، أن هنا يستطيع أنه إال منطقه يف الطفل يفهم ولن وكفى! مضحكة
حارض؟! به واإلغراء لذيذ والضحك ال ِلَم نعم، إي يضحك؟

حق نفهمه لسنا وهجائه، وتهكمه وضحكه سخره يف الطفل ذلك هو الرومي فابن
التي النامية الطفولة هيئة عىل واخرضاره اإلحساس جدة يف أبًدا تمثلناه إذا إال فهمه
من كثرية عقد بنا وستمر األوصال، وشاخت املفاصل ت جفَّ وإن تشيخ، وال تجف ال
يفرغ ال كبري طفل أنه وهو واحد، اعتبار عىل إال تفرس وال تدرك ال ومواهبه عاداته
بَمزيَّتها النامية الطفولة عن سؤالك ولكنَّ عنه، شئت ما فسل حياته! طول الطفولة من
أو غضب، إذا األدب سوء منه وانتظر وغضبها، ورضاها وخبثها، وطيبها ونقصها،
الطبيعة خلة غري خلة السيئ األدب أن تنس ال ولكن صدره، واختنق غيظه احتدم
حال. كل يف الجميل والصفح الكرامة عىل عالمة والسكوت الكظم ليس وأن السيئة،

والضغينة؛ بالحسد الرومي كابن ً امرأ يصف من اإلنسانية بالطبائع الناس وأجهل
الحسد ليس إذ دونه؛ بالخري الجهالء لحظوة ويعجب لحرمانه، ويتحرس يتألم كان ألنه
معنى ويعرف ويتذوقها، يشتهيها التي النِّعم عن َمْزءُود محروم ألنه اإلنسان؛ يألم أن
النِّعم بتلك وأليق أجدر أنه — رأيه يف مخطئًا أو مصيبًا — يرى أن وال بها، املتعة
هو هذا ليس كال! واملآثر، املناقب يف وأقرانه والذكاء، الفضل يف أنداده يحسبهم ال ن ممَّ
يبتىل كريه خلق هو املذموم الحسد وإنما الصفات، رديء يف املعدود املذموم الحسد
الناس شعور إىل يسرتيح وال عنده، كانت وإن غريه عند النعمة يطيق فال املرء، به

واآلالم. األفراح يف واملشاركة العطف رحم من وبينهم بينه ما النقطاع بالسعادة
وتحجٌر العاطفة، نضوب من إنسان أبعد الرومي وابن العاطفة، يف نضوب فالحسد
الخري يجعل ال والحاسد مكان، وأمثاله الرومي ابن خالئق يف للتحجر وليس الشعور، يف
وأجدر أقدر ألنه والجاه املتعة يطلب وال باملناقب، مرهونة والنعمة بالفضل، مقرونًا
عن غريب النمط هذا عىل التفكري إذ معرفة؛ وال حق بغري الدنيا يف بهما ينعمون ممن
له يديل أن عقله يكلف ال ثم وكفى! يريده ألنه الخري؛ يريد إنما الذي الحاسد جبلة
ال التي الصماء واألنانية سببًا، تسأله ال التي الحيوانية األثرة حجة غري طلبه يف بحجة
ويرى عليه، وقًفا النعمة يرى ألنه الناس ينعم أن ويسوءه تتدبر، وال توازن وال تعقل
أو العلماء، ينافس ال وهو علًما الرسور ذلك وليكن منه، مسلوب غريه رسَّ ما كل أن
أنه فحسبه الرشف، إىل يطمح ال وهو رشًفا أو الصالح، بأهل يتشبه ال وهو صالًحا
ثأًرا الرسور ذلك ليكون ويتماله؛ غريه به ينعم وحظ الناس، من أحد عرف يف رسور
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طبيعة يف ليس الذي الحسد هو وهذا ودأبه. ه همِّ من به املرسور تنغيص ويكون عنده،
وضده. نقيضه إال عنده ما ليس بل منه، ذرة الرومي ابن

كما بها وسعد َصْحبه، مع غنمها التي املتع تلك وصفها التي متعه ألذُّ كانت فقد
إىل به ليرسع إال يحبه الذي السمك طلب يف اإللحاح ذلك يلح ال كان وربما غريه، سعد

فيه: ويرشكه إليه، يدعوه صديقه

وال��ف��رخ وب��ال��ش��ب��وط ب��ال��ك��رخ ع��ه��دك م��ت��ى
ال��ط��ب��خ وال ب��ال��ن��ار ـ��ق ت��ش��ـ ل��م ال��ت��ي وب��ال��ب��ك��ر

وبني بينه تكن لم ولو نفسه، بحرمان كشعوره غريه بحرمان شعوره كان وقد
وْصَف حاله فيَصُف به برص إذا املكدود للحمال يرثي فكان عالقة، وال صداقة املحروم

أمله: لجميع يألم عليه ُمشفٍق

ال��وه��د وف��ي األك��م ف��ي ي��ع��ث��ر ال��ع��م��ى م��ب��ي��ن ح��م��اًال رأي��ت
ال��ج��ل��د ق��وة ع��ن��ه ت��ض��ع��ف رأس��ه ع��ل��ى ث��ق��ًال م��ح��ت��م��ًال
ال��م��ج��د ع��ن ن��ام��وا ب��ش��ر م��ن وأش��ب��اه��ه��ا ج��م��االت ب��ي��ن
ع��م��د ب��ال ال��ل��ب ت��ائ��ه أو ع��ام��ًدا ي��ص��دم��ه وك��ل��ه��م
ع��ب��د م��ن ل��ل��م��ك��روه أذل م��س��ت��س��ل��م ال��م��س��ك��ي��ن وال��ب��ائ��س
ال��ج��ه��د إل��ى ال��ل��ؤم م��ن ف��رَّ ول��ك��ن��ه ذاك اش��ت��ه��ى وم��ا
ال��وغ��د ال��م��ك��ث��ر ك��ل��ح��ات م��ن ض��ع��ف��ة ع��ل��ى ال��ح��م��ل إل��ى ف��رَّ

والعجب عليه، اإلشفاق ذلك فيه حركت صلة من الحمال ذلك وبني بينه كان وما
التكسب عىل العناء وبرح اللؤم، مقاساة عىل الجهد مقاساة يؤثر كان أنه إال صربه من
وذل النوال استجداء من إليه ويفتقر الشاعر، يعانيه مما نفسه ويريح البخالء، بمدح
والتأيس العطف، عىل مجبولة نفس يف إال العاطفة بها تتحرك ال صلة وهي السؤال،

والوضيع. والرفيع والصغري الكبري بأحوال
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به املتصل فكان السلطان، حاشية من جليل برجل متصلني له وصديق هو «وكان
عىل الجليل الرجل ذلك يلوم الرومي ابن فقال به»، االستحفاف يف صديقه عىل يرسف

بصديقه: استخفافه

ت��ش��ت��م��ه م��ا ب��وزن ت��ش��ت��م��ن��ي أن أح��ب
أك��رم��ه ول��ل��ذي ل��ي اإلك��رام ت��وق��ع أو
ي��ح��ش��م��ه ب��ح��ض��رت��ي ت��ف��ع��ل��ه م��ا ف��إن
… … … … … … … … … …
ي��ظ��ل��م��ه ام��رئ ك��ل ي��ظ��ل��م��ن��ي وإن��ن��ي

لرسه سوء؛ دخيلة أو حسد بنفسه كان موضعه يف الرومي ابن غري رجٌل ولو
عىل بموافقته الجليل الرجل ذلك عند الزُّلفى والتَمَس زميله، دون بالحفاوة يُخصَّ أن
بعطف رسوًرا وأعظمهم حسد، من الناس كأبرأ الواقع يف كان لكنه واستخفافه، مزاحه

الحبيب. عىل عنده مقدًما الصديق كان بل صديق،

ال��ح��ب��ي��ب ذك��ر ع��ن وع��د ي��ق ال��ص��د ذك��ر ع��ل��ى ع��رِّج
م��ط��ي��ب! ل��ي ق��وٍل وم��ق��ل م��خ��ب��ث ل��ي م��ك��ث��ر ك��م

كان مما له ووقاءٌ رضوراته، من ورضورة قلبه حاجات من حاجة العطف ألن
كما جديًدا خلًقا ويخلقه نفسه، يحيي الصديق عطف فكان صربه، عىل ويشتد يرهقه

قال:

ج��دي��دا خ��ل��ًق��ا ��أ أُن��شَّ ك��أن��ي زارن��ي إذا أظ��ل خ��ل��ي��ل
ف��ري��دا وح��ي��ًدا ع��ن��ي غ��اب م��ا ن ال��م��ؤن��س��و ك��ث��ر وإن أران��ي

يحب الناس كسائر إنسانًا إال كان وما بالحاسد، شبيًها وال حاسًدا الرجل كان فما
حدَّة يف كانه الذي الكبري الطفل ذلك إال كان ما بل لغريه، يكرهه وال لنفسه الخري
ريقه فبلع غريه، يد يف الحلوى قطعة إىل فاه وفغر عينيه فتح وقد حيلته، وقلة طعمه،

الحاسدين: طبائع تعرفهما ال ورصاحة براءة يف وصاح
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ش��دي��د! — أُخ��يَّ ي��ا — ال��ب��خ��س م��ن ـ��س ال��ن��ف��ـ أل��م ح��اس��ًدا؛ ت��ل��وم��ن ال

عن الصدوف وكيف وحوله؟ حيلته قلة ويف قلبه، شهوة يف املسكني حيلة وما
من معصوم أهو لذَّتها؟ عن بغافل وال لقدرها، بجاهل وال فيها، بزاهد هو وما النعمة
بالغبن وإنه وأرضى! ألشد فتنته إن بل ال، النعمة؟ من نصيبه حرم قد كما الفتنة

وأدرى: ألحس

وال��ف��ت��ن ال��ش��ه��وات م��ن ع��ص��م��وا ُح��رم��وا إذ ال��ع��ق��ل أه��ل ل��ي��ت ي��ا
اإلح��ن م��ن م��رض��ى ف��ق��ل��وب��ه��م ع��ص��م��وا وم��ا ح��رم��وا ل��ك��ن��ه��م
ال��غ��ب��ن ب��م��رارة غ��ي��ره��م م��ن ب��ل��ي��ت��ه��م ع��ل��ى أح��س وه��م

يف الحيلة قليل الحياة، متع يف الرغبة شديد كان أنه حسده يف القول فمبلغ
الذي الطفل إن وقل: حاسد، الرومي ابن إن فقل: حسًدا هذا سميت فإذا احتجانها،
معنًى التسمية بهذه الحسد إىل وأضف حاسد، الصغري رفيقه يد يف الحلوى إىل يتطلع

الذميم. البغيض الخلق هذا معاني من يكن لم جديًدا

بني بعيد والبون حاقًدا، يكن ولم ساخًطا كان فقد حسده، يف يقال ما حقده يف ويقال
الظواهر. طالب عىل الخلقني هذين أعراض التبست وإن والحقد، السخط

اإلنسان فيسخط متناقضني، األحيان بعض يف يكونان وقد متباينان، خلقان فهما
استجابته لكثرة سخطه كثرة تكون وقد أثر، الحقد من قلبه يف وليس سخطه يدوم بل
عىل إرصاره وقلة حقده لقلة أي حسه؛ عىل تتعاقب التي الطارئة الجديدة للمؤثرات

القديم. البغض
يستكرب الخلة فلهذه الصماء، واألنانية الحيوانية األثرة خلة يف الحسد توءم والحقد
غريه، عىل القليلة النعمة الحاسد يستكثر كما نفسه، إىل الصغرية اإلساءة الحاقد
الحيوانية األثرة يف واستغراقه نفسه، حب يف لغلوه أنه وهو واحد؛ الحالتني يف والسبب
وأن الحق، بغري أو بالحق يساء أن يعنيه وليس غريُه، يُرسَّ أن وال هو، يساء أن يريد ال
وحسابه، تفكريه وراء من كله ذلك فإن عليه، ُمعدوٍّا أو اإلساءة هذه يف عاديًا يكون
إليه يسيئوا أن وبني ينصفوه، أو إليه اإلساءة يف الناس يظلمه أن بني عنده فرق وال

العدوان. عن هو بصده أو عليه بالعدوان
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من ليستفيد يرضهم أن عليه أبوا ألنهم الناس عىل يحقد من الحاقدين فمن
حياتهم! وإلنقاذ حقهم من هذا وقوفهم كان ولو مصلحته، وبني بينه ووقفوا رضرهم،
إال الكراهة من يعرف وال وعسف، جور ألنه العدوان يكره وال بالعدل يكفر ال وهو
غري وهذا واالضطرار. العذر فيه بلغ ما وبالًغا كان، ما كائنًا يسوءه ما يكره أن
يتواىل ثم ذلك، فيسوءه الحق، بغري عليه يُعتدى حني املرء به يشعر الذي الشعور
املرء يغضب أن النبل من فإن واالمتعاض؛ السخط ويطول االستياء، فيتواىل العدوان
ال فهو النبل، مقام إىل العدوان بغض يرتفع لم فإن بغريه، ووقع به وقع للعدوان

املستقيم. والطبع املعقول العذر منزلة دون ما إىل بصاحبه يهبط
فتواىل السخط، أسباب عليه توالت حني الرومي ابن شعور كان القبيل هذا من
ال «أخرض» سبب فهو يثريه كان سبب فكل وضجره، شكواه وتواصلت وغضبه، سخطه
تيبس أو وتتعفن، تفسد حتى بالضمري ثواؤها يطول التي الحقد ألسباب فيه مشابهة

وتتحجر.
غري اإلحساس من برضب طاقة الرومي ابن كطبيعة مهتاجة لطبيعة كان وما
وأنَّى زواله، ورسعة أثره ورسعة نبضه، وحرارة لحدَّته «باألخرض»؛ نسميه الذي ذلك
وتجدد الحوادث تقلب بني فيه ما عىل وثباته وتدبريه، الحقد إرصار الطبيعة هذه ملثل
الذي الشعور ذلك هو الشعور من الطبيعة هذه تطيقه ما كل واملصائب؟ املرسات
فاأللم مغضبة، مؤملة تزال ال األسباب كانت فإذا مؤثراته، عليه وتلح أسبابه، تحرضه
ذميم خلق وإنه الضغينة، وإنه الحقد، إنه حينئذ: يقولون والناس الزم، والغضب دائم
واتصل، دام إذا االستياء عىل العامة يطلقه الذي االسم هو الحقد ألن رديئة؛ وطبيعة
اإلحساس وقلة األنانية بالدة من بلغوا ربما وألنهم وجوده، فتواىل موارده وتوالت
… واالستياء األلم منه يتوقعوا وال املخذول، املستضعف إىل يسيئوا أن العدل بمعنى
يرسون، به بما يرس ال إذن باله فما عليه؟ ويتماجنوا به يعبثوا أن يرسهم أال ال؟ ولم

يضحكون؟! هم كما هو يضحك وال
تحرضه الذي ذلك هو الشعور من الرومي ابن طبيعة تطيقه كانت ما فكل
ملحة يف شعوره نيس املؤثرات وفرتت األسباب غابت فإذا مؤثراته، عليه وتلح أسبابه،
وراء ما يعرف أن شاء ملن عربة األخفش مع قصته ويف نقيضه، إىل وانقلب عني،
به، يعبث الزمن من صمد ما األخفش صمد فقد واملودة، والغفران الطيب من سخطه
الرومي ابن فعاتبه ملعاشه، ويترصف بيته يربح أن منعه حتى العبث يف عليه ويثقل

يتوعده: له وقال يحفل، فلم وأنذره يرعِو، فلم
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ع��رض��ا ل��م��ن ع��ارٌض ف��إن��ن��ي ب��ادرات��ي ال��س��ف��ي��ه ي��أم��ن��ن ال
رك��ض��ا إن ال��ل��ج��ام وع��ن��دي ـ��ي��ر ال��س��ـ ف��ي ت��ل��وَّم إن ال��س��وط ل��ه ع��ن��دي

وأقذع هجاه ذلك ينفعه لم فلما واعتذار، وصلح ومحال لجاج بعد إال توعد وما
ويستعطفه، يسرتضيه إليه األخفش فعاد هجاء، كل يف الزمان أهل كعادة هجائه يف
يف ويبالغ ويطريه، يقرظه وأقبل الهجاء ونيس تثقيله فنيس وأرسع وعطف، فريض

مستأنف: لوتر وال قديم، لوتر بقية لنفسه تارك غري وإطرائه تقريظه

ل��ف��ض��ال ال��ح��دي��ث ل��ألخ��ف��ش إن ف��ق��ل��ن��ا: ال��ق��دي��م األخ��ف��ش ذك��ر
ع��دال ك��ن��ت م��ع��رب ك��الم ف��ي أه��ل��ي وال��روم ح��ك��م��ت م��ا وإذا
أه��ال ل��ل��م��ح��اب��اة ال��زور أرى ال غ��ري��ب ف��ي��ه ال��خ��ص��وم ب��ي��ن أن��ا
ه��رق��ال أس��وم ول��م ف��ي��ل��س��وًف��ا ��ب أُل��قَّ ل��م ب��اط��ًال ق��ل��ت وم��ت��ى
رس��ال ف��ان��ق��اد األخ��ف��ش��ي��ن أح��دث ف��غ��ذاه ن��اش��ئً��ا ال��ن��ح��و ب��دأ
… … … … … … … … … …
ون��ه��ال ع��الٍّ ب��ال��ص��واب ي��س��ق��ك��م ِرُدوُه ال��ص��واب إل��ى ظ��م��اء ي��ا
ض��ح��ال ح��اش��اه ول��ي��س م��ل��ًح��ا، ل��ي��س ف��رات ال��ب��ح��ور م��ن ب��ح��ر ه��و

وخدينه: مقوِّمه دعاه حتى ذلك يف وأطنب

ش��ك��ال ل��ي غ��دا وم��ن وك��ن��ي��ي وس��م��ي��ي م��ق��وِّم��ي ي��ا ل��ه: ق��ل
م��ه��ال ال��ب��ع��ي��دة: غ��اي��ات��ك ل��ي ف��ق��ال��ت ف��ي��ك اإلط��ن��اب أردت ق��د
ن��ص��ال م��ث��ل��ك ك��ان ال��ن��ص��ل إذا ـ��ل��ي ال��ح��ـ م��ن ي��ك��ف��ي ال��ي��س��ي��ر ورأي��ت

عابثًا كان كما صلحه يف عابثًا إال يكن ولم الصفاء، هذا يصف لم األخفش أن إال
حسب حتى نبذه الذي سالحه إىل الرومي ابن وعاد معه، شنشنته إىل فعاد خصامه، يف

يذكره: فقال حطمه، أنه صاحبه

م��رس��ل ال��رج��ز م��ن ق��ط��ع ي��ظ��ل��ك��م ف��إن��م��ا ن��ظ��ار أو ع��رام��ي ح��ذار
أغ��ف��ل ال��س��ل��م ه��دن��ة ف��ي أن��ن��ي وال آل��ت��ي أن��ص��ل ال��ص��ل��ح ت��ح��س��ب��ن وال
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وأن��ص��ل ت��ارة ن��ب��ل��ي ق أُف��وِّ م��غ��ب��ر ال��ح��ل��م م��س��ت��ج��م��ع ول��ك��ن��ن��ي
أع��زل م��ن��ي ي��ل��ق ل��م ب��دئ��ه��ا ع��ل��ى ع��وده��ا ع��اد أو ال��ه��ي��ج��اء ه��اج��ت ف��إن

حقده، يعلمون بمن هذا يصنعون الناس وال الغرور، هذا الحاقد يغرُّ وليس
نيته. تصميم منه ويحذرون

— أخباره من عرفت كما — الرومي وابن الرومي، ابن عىل عمار ابن وانقلب
رزقه، إىل سببًا له وجعل أصحابه، الرؤساء من وقربه وسعه، يف بما أعانه الذي هو
عطفه عىل جهده تحيل أن بعد إال ذلك يفعل ولم بمسبة، ومسبة بانقالب انقالبًا فجزاه

مودته: سالف إىل يستعيده إليه وكتب يفلح، فلم وحسده حقده واستالل

واإلخ��وان��ا ال��زم��ان وذم��ي ـ��ر ال��ع��س��ـ ص��ح��ب��ت��ي ع��ل��ى ال��ح��اس��دي أي��ه��ا
غ��ض��ب��ان��ا م��ع��ب��ًس��ا ول��ق��ائ��ي ش��ع��ري ث��ل��ب ع��ل��ى ه��اج��ه ح��س��ًدا
رج��ح��ان��ا ن��ق��ائ��ص��ي ل��ي ي��رى ن ك��ا وق��د ال��ع��دو م��ع وان��ت��ق��اص��ي
ع��ي��ان��ا إخ��ائ��ي ال��ظ��ال��م��ي أي��ه��ا ع��ل��ي��ه ح��س��دت م��اذا ش��ع��ري ل��ي��ت
ريَّ��ان��ا ص��اديً��ا ك��ان م��ن ك��ل وأض��ح��ى ظ��م��ئ��ت أن��ن��ي أع��ل��ى
رك��ب��ان��ا ك��ل��ه��م ال��ن��اس وأرى ح��س��ي��ًرا أم��ش��ي أن��ن��ي ع��ل��ى أم
واألوط��ان��ا ال��ث��راء وع��دم��ت ش��ق��ي��ق��ي ث��ك��ل��ت أن��ن��ي ع��ل��ى أم
ه��وان��ا م��ن��ي ل��ق��ي��ت وإال ـ��ت ك��ن��ـ ك��م��ا ك��ري��م إل��ى ك��ري��ًم��ا ع��د
ه��ج��ران��ا أردف��ت��ه ب��ج��ف��اء ول��ك��ن ت��ق��ول ب��م��ا ع��ق��اب ال
ض��م��ان��ا ب��ذاك وخ��ذ ح��ي��ات��ي، ـ��د ال��ع��ه��ـ ع��ل��ى م��ق��ي��م أن��ي وت��ي��ق��ن
وح��ن��ان��ا م��ق��ب��ول��ة ه��داي��ا ب��ل ذن��وبً��ا م��ن��ك ال��ذن��وب أع��د ال

ديوان يف تقرأ ثم وثلبه، عدائه عن يثنه ولم عمار، ابن استعطاف يف ذلك يُجد فلم
عىل الجراح يمدح ستة أو أيام بخمسة موته قبل قالها قصيدة فيه فرتى الرومي ابن

لديه. يرجوها كان منفعة لتيسري هذا عمار ابن لسان
وغرارته الرومي ابن عطف عىل واألمثلة القصص رسد عن غنية يف أننا ونظن
ورضورة طبعه، حاجات من حاجة — أسلفنا كما — العطف كان فقد قلبه، وطيب
فقده وشدة أحبابه، عىل تفجعه ويف كله، شعره يف بينة ذلك وآية حياته، رضورات من

119



الرومي ابن

ال حيث عليها ويأىس وجدها، حيث يأخذها املودة من باليسري منهم وقناعته ألهله،
صدق: وقد القائل وهو يجدها،

ب��غ��ض وع��ل��ى ب��ع��ض��ه��م ف��ي ح��س��د ع��ل��ى واص��ل ب��األق��ارب ل��ب��رٌّ وإن��ي

يف يعتمدونها األقدمني بعض كان التي العتيقة الطريقة تلك ننبذ أن آن ولقد
تعودوا فإنهم منهما؛ واملتخالف املتشابه بني واملقابلة أسمائها، وتسمية األخالق، نقد
إىل ينظرون وكانوا املخابر، دون وبالظواهر الجواهر، دون باألعراض فيها يأخذوا أن
سمة والحقد الدائم فللغضب … بواعثها من وراءها ما إىل ينظرون وال البادية السمات
فهذه الناس، عىل واإلنحاء الذم كثري الشاعر كان ومتى واحد! خلق إذن فهما واحدة؛
رسيرته قبح يف شك وال حقده، يف إذن جدال فال وجهه، سمات إىل تضاف جديدة حجة
عىل شهد أنه هذا مع اتفق فإذا املودة، دون والعداوة الخري، دون الرش إىل وجنوحه
ناقًما تراه أال القضاء، فيه ونفذ الكلمة، عليه وحقت الجدال، بطل فقد بالحقد نفسه
ويصارح بذنبه يقر تراه أال ثم والشتيمة، الذم عن يكف ال هاجيًا تراه أال ثم ا؟ مغتمٍّ

يدان؟! وأن يوصم أن غري الحكم أسباب من بعد بقي فماذا بغضه؟ بدفني الناس
سبٌب كله هذا بعد لدينا يحصل ولم يشء، كل الحكم أسباب من بقي قضاة! يا ال
نفسه؛ عىل وشهادته وذمه نقمته أسباب يف البحث بقي عليه! نعتمد أن لنا يجوز واحد
كلمات وال الغضب مالمح وليست األخالق، منها تتألف التي العنارص هي هذه فإن
نعرف ولم رس، كل جهلنا فقد مجهولة ظلت إذا أما فذاك، عرفناها نحن فإذا الشفاه،

النقمة؟ تدل عالم الطالء. ألوان إال
االعرتاف؟ يدل عالم ثم

أخبث من وهو لريىض وأنه نقمته، يف الناس أرشف من وهو لينقم اإلنسان إن
وهي والنفاق، املواربة رذيلة من يربئه أن ألحجى املعرتف اعرتاف وإن رضاه، يف الناس

الحقود؟ طبيعة أو الحاسد طبيعة منها تخلو ال رذيلة
الزمن قضاة من كثريًا يختلفون ال النمط هذا عىل األخالق اد نقَّ أن لنا ويلوح
نفسه، عىل بشهادته يأخذونه ثم بالذنب، ليقر «املتهم» يرضبون كانوا الذين الغابر
املسوق املنقود عن يسألون ال كذلك ولكنهم يرضبون، ال نقادنا أن بينهم الفرق فغاية
مرضوبًا إليهم يساق بأن يغتبطون ونخالهم مرضوب؟ غري أو مرضوب هو هل إليهم:

والجواب! السؤال مؤنة من ويعفيهم البحث، عن ليغنيهم معرتًفا
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لم ما لها قيمة ال كلتاهما بالخري، لها كشهادته بالرش نفسه عىل اإلنسان وشهادة
فقال بالحقد نفسه عىل شهد قد الرومي فابن والواقع، الطبيعة من مصداق لها يكن

بأخالقه: يتحدث وهو

ع��ن��دي م��ك��ان وال��ش��ر ل��ل��خ��ي��ر ح��ق��دي وك��ذاك ع��ت��ي��د ش��ك��ري

وقال:

ب��ع��ض إل��ى ي��ن��ت��س��ب��ن ال��س��ج��اي��ا وب��ع��ض ال��ف��ت��ى ف��ي ال��ش��ك��ر ت��وءم إال ال��ح��ق��د وم��ا
ال��ق��رض ح��س��ن ع��ل��ى ش��ك��ًرا ت��رى ف��ث��م إس��اءة ذي ع��ل��ى ح��ق��ًدا ت��رى ف��ح��ي��ث
أرض م��ن ن��اه��ي��ك ف��ه��ي ف��ي��ه��ا ال��ب��ذر م��ن زارع أن��ت م��ا ري��ع أدت األرض إذا
ت��ق��ض��ي ف��ال دي��نً��ا ت��دان أن ال��ع��ي��ب ب��ل ب��م��ث��ل��ه��ا ال��ق��روض ت��ج��زي أن ع��ي��ب وال

ليس بعُد ولكنه العتيقة، املحكمة قضاة القضاة؛ عليه يتلهف صحيح اعرتاف فهذا
الحقيق وهو الصدد، هذا يف األهم هو ا رسٍّ وراءه ألن الرجل؛ أخالق عن البحث يف باملهم

إليه. البحث يدار بأن
فإن الشهادة، هذه بالحقد نفسه عىل الرومي ابن شهد ملاذا أوًال نعلم أن فيجب
عىل مطبوًعا يكون ال الرصاحة عىل واملطبوع بحقده، نفسه عىل يشهد ال الحقود
وتدعونا «االعرتاف»، هذا يف شاذ أمر إىل النظر تلفت هنا الرومي ابن ورصاحة الحقود،

ببعيد. ليس ورسه رسه، عن السؤال إىل
إرضاءه ويستسهلون جانبه، يستوطئون الذين ليخيف الحقد يدَّعي كان فالرجل
ظاهر، أو خفي طرف من ويتوعد ينذر وهو إال الحقد يذكر كان فما إغضابه، بعد
عنده الدعوى فهذه حقده. ويجتنبوا شكره، ليغنموا وحقده؛ شكره بني الناس ويخري
يكون ال حني والتهويل لإلخافة الحيوان بعض ينتحلها التي البغيضة السحنة كتلك
البغيضة سحنته إىل الحيوان حاجة دعواه إىل محتاج وهو الحقيقة، يف هائًال وال مخيًفا

الحياة. معرتك يف
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صناعة ويتعاطى الجدل ويدرس يتفلسف كان أنه بالحقد العرتافه آخر وسبب
القبيح وتحسني الحسن بتقبيح والفلسفة املنطق يف قوته يمتحن أن ويجب الربهان،
ذلك يف معروفة كانت سنة وتلك فيه، األقوال تنازع ومن وجهيه، من له يبدو حسبما
وذمه، الحقد الرومي ابن فمدح الربهان، قوة بها ويقيسون البالغة، بها يقيسون العرص
مادحيه: عىل والرد الحقد ذم يف القائل وهو املديح، حجة عن الذم بحجة يقرص ولم

وع��ثً��ا م��س��ل��ًك��ا إل��ي��ه��ا س��ل��ك��ت ل��ق��د ش��ب��ًه��ا ل��ه م��ح��ت��اًال ال��ح��ق��د م��ادح ي��ا
ح��دث��ا ع��اس��يً��ا ك��ب��ي��ًرا ي��رد ح��ت��ى يُ��زي��ن��ه َم��ن زي��نً��ا ال��ع��ي��ب ي��ق��ل��ب ل��ن
م��ن��ت��ك��ث��ا م��ن��ه��ن س��ب��بً��ا ت��رى ف��ل��ن م��ًع��ا األم��ور أس��ب��اب ال��ل��ه أب��رم ق��د
ج��دث��ا ل��ه أم��س��ت ال��ذي ال��دف��ي��ن س��اء ج��وان��ح��ه ض��ع��ف��ي ف��ي ال��ح��ق��د داف��ن ي��ا
ح��رث��ا ج��م��ره م��ا إذا ال��ص��دور ي��رى ل��ه دواء ال دويٌّ داء ال��ح��ق��د
ن��ف��ث��ا م��ا ال��م��ص��دور ي��ب��رئ ف��إن��م��ا م��ع��ات��ب��ة أو ب��ص��ف��ح م��ن��ه ف��اس��ت��ش��ف
م��ك��ت��رث��ا األم��ر ل��ص��غ��ي��ر ت��ك��ن وال ع��ظ��م��ت م��ا ب��األوت��ار ط��الب��ك واج��ع��ل
ف��رث��ا16 أو األل��ب��اب ج��رح م��ج��رم م��ن ج��رٌم وإن ل��ل��ت��ق��وى أق��رب وال��ع��ف��و
بُ��ع��ث��ا وم��ن ص��ل��ى َم��ن خ��ي��ر إل��ى وح��يً��ا ق��رظ��ه ال��ل��ه أن ال��ع��ف��و ف��ي ي��ك��ف��ي��ك
ش��رث��ا17 ص��دره ح��ق��وًدا أخ��اك ت��ل��ق��ى أن س��اءك أذن��ب��ت ل��و أن��ك ش��ه��دت
دم��ث��ا ج��ان��بً��ا م��ن��ه ت��ص��ادف وأن م��ًع��ا ال��ذن��وب ي��ن��س��ى أن وس��رك ن��ع��م
ع��ب��ث��ا أو ك��ان ا ج��دٍّ ال��ف��ع��ل، ب��س��ي��ئ ص��ال��ح��ه��م األق��وام خ��ل��ط إذا إن��ي
ال��خ��ب��ث��ا ال ال��ب��ي��ض��اء ال��ف��ض��ة ي��س��ت��خ��ل��ص ح��س��د م��ن ال��س��ب��ك ك��ط��رق ق��ل��ب��ي ج��ع��ل��ت
خ��ب��ث��ا وم��ا م��اء م��ن ط��اب م��ا ب��ح��ف��ظ أم��زج��ه ك��ال��ح��وض أج��ع��ل��ه ول��س��ت

املعنى: هذا يف القائل وهو

وار ب��زن��ٍد ت��ق��دح ل��م ل��ل��ح��ق��د م��ط��ريً��ا ال��م��زخ��رف ال��م��ث��ل ض��ارب ي��ا
ت��م��اري وأن��ت م��ح��ت��ج وال��ح��ق ب��ن��ى م��ا ت��ه��دم ال��ح��ق خ��ص��م أص��ب��ح��ت
خ��ي��ار غ��ي��ر خ��ل��ق��ي��ك م��ن واخ��ت��رت ض��ل��ًة س��م��ي��ن��ك ال غ��ث��ك أط��ري��ت
��ار وال��ع��مَّ ب��األرض آالءه��م ي��ول��ون��ه��ا واألُل��ى ن��ف��س��ك ش��ب��ه��ت
ب��ح��ار وع��ت��ق ك��رًم��ا — س��ي��ئ أو ص��ال��ح م��ن — أت��وا م��ا ح��ف��ظ��ك ورأي��ت
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ب��اإلق��رار ال��ت��ق��ري��ر س��اب��ق ي��ا أرض��ي��ة ط��ب��ي��ع��ة ف��ي��ك وزع��م��ت
ب��اإلن��ك��ار ال��م��ع��روف يُ��دف��ع ال ف��إن��ه ك��ذب��ت؛ وم��ا ص��دق��ت ول��ق��د
ب��األس��ت��ار ع��ل��ي��ه ي��ل��ظ م��م��ا ال��ف��ت��ى ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة ه��ات��ي��ك ل��ك��نَّ
ف��خ��ار ي��وم ال��ف��خ��ر ف��ي ع��ده��ا م��ن ب��ه أول��ى ذك��ره��ا ع��ن ول��ص��م��ت��ه
ق��رار ل��ش��ر أب��ًدا ب��ن��ا ت��ه��وي أرض��ي��ة ط��ب��ي��ع��ة وف��ي��ك ف��ي��ن��ا
دار أف��ض��ل ال��ف��ردوس ج��ن��ة م��ن وب��زوج��ه ق��ب��ل��ن��ا ب��آدم ه��ب��ط��ت
واألن��ه��ار ال��ج��ن��ات ت��ل��ك��م م��ن ك��اس��م��ه��ا ال��دن��ي��ة ال��دن��ي��ا ف��ت��ع��وض��ا
ج��ار أك��رم ق��رب أب��ان��ا ح��رم��ت ط��ب��ي��ع��ة ت��ل��ك — ال��ل��ه ل��ع��م��ر — ب��ئ��س��ت
إس��ار ب��غ��ي��ر أس��رى ل��ه��ا ف��ُه��ُم ب��ع��ده��ا ب��ن��ي��ه َض��ْع��َف��ى واس��ت��أس��رت
األح��رار ف��ي ال��س��ل��ط��ان م��ق��ه��ورة م��ق��س��ورة م��أس��ورة ل��ك��ن��ه��ا
ال��ن��ار س��م��و ت��س��م��و ون��ف��وس��ه��م ب��ه��ا ت��ه��وي أج��ل��ه��ا م��ن ف��ج��س��وم��ه��م
… … … … … … … … … …
اآلث��ار ص��ال��ح م��ن أث��رت ق��د م��ا ف��ض��ل ف��ي��ه��م ال��ل��ه ل��روح ع��رف��وا
واألح��ج��ار ال��ط��ي��ن ط��ب��ع ل��ؤم ع��ن وت��ك��رم��وا وت��ع��ظ��م��وا ف��ت��ن��زه��وا
األغ��وار ع��ن وس��م��وا أرواح��ه��م، أت��ت م��ن��ه ال��ذي ال��ن��ج��ر إل��ى ن��زع��وا

العتيقة املحكمة بقضاة وكأننا ذاك. القائل الرومي ابن هو هذا القائل الرومي فابن
يجدون فال دانوه، الذي املجرم عن أيديهم بني ويبحثون املربمة، لإلدانة يتحفزون
ألنه ال خائف ألنه يزأر مستضعًفا هرٍّا أو وجهيها، عىل القضية يقلب متفلسًفا إال هنالك
عىل ويعرتف ولهجته، الدائم الغضب سمات يستجمع قد الرجل أن يعلمون أو مخيف،

قليل. وال كثري الحقد من يشء عىل ذلك بعد يكون وال بحقده، نفسه
كما فهو النهاية، هذه مثل إىل فيها البحث عند تنتهي الرومي ابن أخالق وجميع
يعرف ال هو أو لوقته، املاء فيه يجري الذي «األخرض» إال األخالق من يعرف ال أسلفنا

دواعيه: صدره يف وتختلج سببه، يحرضه ما إال األخالق من
املعايص؟ عن ويتوب أيندم

إذ: والندم؛ التوبة وجبت نعم!

ب��ال��دون؟ ال��ف��وق ون��ب��ي��ع س��ف��اه��ة، ب��آخ��رة دن��ي��ا ن��ش��ت��ري م��ت��ى ح��ت��ى
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م��وض��ون ال��ع��ي��ش غ��رور م��ن وزخ��رف ت��خ��ادع��ن��ا ب��آم��ال م��ع��ل��ل��ي��ن

ويقصف؟ أيلهو
ويندم: يتوب ملن ويقول ويقصف يلهو نعم!

وال��ب��ي��ن ال��ه��ج��ر ع��ذاب ال��ُم��ق��اس��ي ع��ل��ى ف��ت��ع��ط��ف��ن��ا ب��ال��ت��ق��وى ال��خ��ب ت��خ��ل��ط ال
ب��ال��دي��ن ال��ن��ق��د ي��ب��ي��ع ال وم��ث��ل��ن��ا ب��آخ��رة دن��ي��ان��ا ق��ط ن��ب��ع ول��م

الشباب؟ وإدبار املشيب إقبال بعد أيسكر
نعم.

األط��اول ال��م��ش��ي��ب أي��ام ل��ت��ق��ص��ي��ر ش��ارب ال��م��دام��ة ُش��رَّاب ف��أع��ذُر

أو:

ع��ج��الن��ا ب��ال��ل��ذات ال��ش��ي��ب أب��ادر ي��ط��ل��ب��ن��ي ال��ش��ي��ب أج��دَّ ح��ي��ن ف��اآلن

الشباب؟ وإدبار املشيب إقبال بعد السكر عن يقلع أم
خريًا: ذلك يكون قد

م��ظ��ل��م��ا ال��ق��ل��ب ي��ص��ب��ح أن م��ح��اذرًة م��ش��رًف��ا ال��رأس أص��ب��ح إذا ش��رب��ه��ا ف��دع
م��ق��دم��ا وال��ل��وم واإلس��الم ال��ش��ي��ب ع��ل��ى وال��ن��ه��ى وال��ل��ه ال��س��ن ت��ري��ن��ك وال

ماله؟ عىل ويحرص أيشح
فإنه: نعم؛

ع��رض��ي ع��ل��ى ش��ح��ي م��ث��ل ع��ل��ي��ه ف��ش��ح��ي ��ن��ي ي��ك��فُّ م��ا س��وى ع��ن��دي ي��ك��ن ل��م إذا
ال��ق��رض ط��ل��ب ف��ي ال��ع��رض م��ص��ون تُ��ذي��ل ح��اج��ًة اح��ت��ج��ت أت��ل��ف��ت��ه م��ت��ى ألن��ي

ويرسف؟ أيجود
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و: نعم،

غ��ده ع��ن ت��ق��ص��ر أن ل��ع��ل��ك ي��وم؛ ع��ل��ى أي��ام ه��م��وم ت��ح��م��ل��ن ال

الجود: ويلهمه الشح يقيه أن هللا يسأل هو بل

ال��ب��خ��ل وش��ي��م��ت��ي ح��ظٍّ��ا ل��ي ال��ج��ود أرى ف��إن��ن��ي ن��ف��س��ي؛ ش��ح إل��ه��ي ي��ا ق��ن��ي

والتوكل الحرص بني النفس حائر فرتاه واحدة، لحظة يف الحالتان تعاورته وربما
ذاك: إىل يثوب حتى هذا إىل يطمنئ ال

واآلب��اء األم��ه��ات م��ن س ل��ل��ن��ا أح��وط اإلل��ه وق��ض��اء
ال��خ��ف��اء ش��دي��د ب��اط��نً��ا م��رًض��ا م��ري��ًض��ا أض��ح��ى ال��ي��ق��ي��ن أن غ��ي��ر
ام��ت��راء ش��وب وف��ي��ه إال ق��ن ي��و أن��ه ي��رى ام��رأ وج��دت م��ا
ال��س��م��اء م��ل��ي��ك إل��ى إال غ��ب ال��را رغ��ب م��ا ال��ي��ق��ي��ن ي��ص��ح ل��و
األن��ب��ي��اء م��رات��ب ع��ل��ي��ا ت��ل��ك ا ج��دٍّ ه��ات��ي��ك ب��ل��وغ وع��س��ي��ٌر

إحجامه رس ويعلن السلطان، هجاء عن فيُحجم األريحية أو الحذر يدركه قد أو
اإلعالن: بهذا مطالب كأنه

ع��ق��اب��ه وم��ر ل��س��ط��وت��ه خ��وًف��ا أي��ام��ه ف��ي ال��س��ل��ط��ان أق��ذع ال
م��ث��اب��ه ووش��ك رج��ع��ت��ه ح��اذرت ب��ص��روف��ه أص��اب��ه ال��زم��ان وإذا
أن��ي��اب��ه م��ن األي��ام ف��لَّ��ت إذ ب��ع��ض��ه أه��مَّ أن ل��ؤًم��ا وأع��دُّ

واضطرمت بالبله، ثارت إذا فأما األريحية، ويذكر الخوف يساوره حني ذلك
ناٍب حديد سلطان عىل هاجم أهجم فهو وخوفه، حزمه فاجتاح الغيظ وملكه لواعجه،

يخاف. ال الذي الجسور يخافه ما عىل هجائه يف الجسور وهو مفلوله، أو
الذي املفتاح هي الطارئة» و«النوبة إحساسه، من الحارض وطوع ساعته ابن فهو
مغلق رس من نفسه يف كان وما الجملة، عىل نفسه أرسار من استغلق ما كل به يُفض

شعره! لقارئي عنه والكشف عليه بالغوص منهوًما معنٍّى هو وجدته إال
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معيشته

نازعه وقد رسيًعا، يعود حتى قليًال يفارقها ال بغداد، يف كلها حياته الرومي ابن عاش
كل فيها مدافع: غري الدنيا عاصمة يومئذ بغداد وكانت حنني، نحوها وغلبه شوق إليها
النفقة تبلغ قصور وشقائه؛ الواسع العمار رفاهة وكل وعيوبه، الواسع العمار محاسن
املرشق أقىص من القوافل أصحاب يؤمها ومتاجر األلوف، ألوف وتأثيثها بنائها عىل
من فرع كل يف األئمة فيها يجلس للمذاكرة وحلقات ومكاتب ومدارس املغرب، وأقىص
الخالء يف أو النهر عىل ومرتاد منزه، كل يف بيوت ذلك جانب وإىل واألدب، العلم فروع
والسواد، العلية ويغشاها الجواري، ويرقص القيان، فيها يغني والسمر واملعاقرة للهو
تغيب حيث إىل فيبعدونها عليها يغضبون أو وتعمر فتكثر حينًا، الخلفاء عنها ويسكت
يكمن منبوذة أحياءٌ ذلك وراء ومن والرواد، الطالب عن تغيب ال ولكنها األنظار، عن
املورسين واستدراج الخزائن، وحمل الدور، نقب عىل يتألبون واملغتالون اللصوص فيها
تصفحت فإذا الزمان، هذا عواصم يف والجريمة اإلثم عصابات عن نقرأ ما نحو عىل
املال طلب عىل واحتيال وفاقة وبذخ وشناعة جمال من عليه اشتملت بما بغداد أخبار
أخبار تتصفح فكأنك وجهة، كل يف والرغد الرسور إىل وانرصاف مطلب، كل من واملتعة
ونيويورك. وشيكاغو ولندن وبرلني باريس اليوم تسمى التي الدنيا عواصم يف الغرائب
ساكنها فكان خاصة بغداد أما بمال، إال إقامٌة فيها تطيب ال كافة العواصم وهذه
الثالث القرن يف للغالء عرضة كانت ألنها الحديثة؛ العواصم ساكن من املال إىل أحوج
حني، بعد حينًا عنها الوارد وانقطاع تمريها، كانت التي الجهات يف األمور الضطراب
يف الرومي ابن وصفه ما وكان الدقيق، سعر وارتفع الخبز، ندر الغالء فيها وقع فإذا

شكاياته: بعض

أدق��ع��ا ح��ت��ى أف��ل��س رج��ل م��ن م��وق��ًع��ا ال��دق��ي��ق ك��ان م��ا أح��س��ن
… … … … … … … … … …
ي��ش��ب��ع��ا أال ال��ج��ائ��ع وخ��ش��ي ج��وَّع��ا ال��ب��ط��ان ال��ق��وم وأص��ب��ح
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اليسار، بعض عن فيها املعيشة طالب يستغن ولم ترخص، لم تغل لم إذا وهي
الشعراء: بعض قال كما

األن��ف��س ن��زه��ة ل��ل��ورى غ��دت ج��ن��ٍة م��ن ب��غ��داد ال��ل��ه س��ق��ى
ال��م��ف��ل��س ح��س��رة ول��ك��ن��ه��ا ي��ن ال��م��وس��ر م��ن��ي��ة أن��ه��ا ع��ل��ى

ومرسة، ومتعة معيشة طالب كان بل وحسب، معيشة طالب يكن لم الرومي وابن
وحيث كانت، أنَّى واللذات املناعم غواية عىل الصرب قليل كلها، مطالبه يف منهوًكا وكان

والحيلة: الحول منها أمكن

م��رت��ح��ل وش��ك م��ن واح��ذَر ـ��ل��ذات وال��ـ ب��ال��م��ن��اع��م ال��ده��ر ف��ب��ادر
ال��ح��ي��ل ل��ط��ائ��ف ف��اح��ت��ْل َوة ب��ال��ُق��ْو ي��ج��ئ��ن��ك أن ت��ع��ذَّرن ف��إن

الئم: لوم فيهن يسمع وال ويسمعهن يعارشهن القيان لبيوت األلفة كثري وكان

ال��ق��ي��ان أوت��ار ب��ن��ب��ل رم��ي��ت م��ه��ًال ف��ق��ل��ت: ال��ق��ي��ان ف��ي والٍح
… … … … … … … … … …
س��ن��ان ب��ال ال��ق��ل��وب ف��ي وَك��ْل��ًم��ا م��ت��وٍن ق��ن��ا ال��رم��اح ش��ب��ي��ه��ات
ب��ن��ان؟ أو ك��ث��غ��ر أو ك��ع��ي��ن س��ن��ان م��ن أو ح��رب��ة م��ن وه��ل

وحضور القيان، ودِّ عىل بها يحتال كان التي حيله من الشعر كان وربما
بالدنانري غريه يناله ما بذلك وينال أحيانًا، ويهجوهن حينًا، عليهن فيثني مجالسهن،
تغنيه ال هي ثم كثريًا، تغنيه وال قليًال الغرض هذا يف تغنيه حيلة أنها بيد والدراهم،

ولهوه. عيشه وجوه سائر يف إليه احتاج كلما املال عن
فهل فطر، قد والزهد التقشف غري وعىل عاش قد الغالء مدينة يف فصاحبنا
رضوراته يف يغنيه بمال له كفيًال الشعر كان وهل املؤنة؟ مكفي الحالة ميسور كان
موائد عىل يغبه ما إال العيش فرص من يصيب ال محروًما فقريًا كان هو أو ونوافله؟

وتفيد؟ تسعف وقلما وأفادت، أسعفت حيثما الحيل» «لطائف له يحتال أو األمراء،
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هذه من القارئ ذهن يف واحًدا أثًرا إال تدع ال جملتها يف الرومي ابن قصائد إن
تخلو ال ولكنها الشكاية، كثري الحرمان، كثري وفاقة، ضنك يف كان أنه وهو الوجهة،
كانوا ممدوحيه بعض أن وعىل اليرس، من حظ أو كفاف عىل تدل أبيات من وهناك هنا

عليه: يرونه الذي اليرس لذلك عطاياهم يحرمونه

ال��س��غ��اب ك��ال��رَّْزَح��ى ل��س��ت وأن��ي م��س��ت��ق��ل ألن��ي أت��ح��رم��ن��ي
ال��وط��اب م��آلن ص��ادف��ن إذا درٍّا ال��در ذوات ت��ح��م��ي ف��م��ا

وتحف وثراء دارين وصاحب ضيعة، صاحب كان أنه عىل يدل ما أبياته ومن
يحيى بن عيل إىل أهداه وقد وصفه يف وقال للرشيد، كان أنه زعم قدح منها موروثة،

املنجم:

ط��رف ك��ل وي��ط��ب��ي ع��ق��ل ك��ل ي��س��ب��ي ال��ب��دائ��ع م��ن وب��دي��ع
وص��ف ح��ق واص��ف ي��وف��ي��ه م��ا ح��ت��ى وال��م��الح��ة ال��ح��س��ن ��ي ُوفِّ
خ��ل��ف غ��ي��ر ذك��وره م��ن خ��ل��ف اص��ط��ف��اه ل��ل��رش��ي��د ك��ان ق��دٌح
ب��ح��رف ي��ن��اغ��ي ال ك��ان وإن ـ��ل��ى، أح��ـ ب��ل ال��ح��الوة ف��ي ال��ح��ب ك��ف��م
م��ص��ف ب��ك��ي��م��ي��اء ع��الًج��ا ال ط��ب��اًع��ا ��ى م��ص��فٍّ ج��وه��ر م��ن ص��ي��غ
ال��م��س��ت��ش��ف رق��ة م��ن أخ��ط��أت��ه ت��راه��ا ح��ت��ى ف��ي��ه ال��ع��ي��ن ت��ن��ف��ذ
وأص��ف ب��ذاك أرق��ق ب��ض��ي��اء م��ش��وب ه��ب��اء ب��ال ك��ه��واء
ل��رش��ف ي��ص��غ��ر ول��م م��ت��وال، ل��ج��رع ي��ك��ب��ر ل��م ال��ق��در وس��ط

وقت يف كان وأنه التيسري، بعض ولو املعيشة ميرس كان أنه لنا يلوح هذا فعىل
إال الضيعة تلك بخرب نعلم ال أننا غري السغاب»، «كالرزحى ليس « «مستقالٍّ أوقاته من

عليه: تغل وال عناءه تطيل مجدبة أنها لنعلم

ع��ن��اء ف��ي ق��دًم��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د م��ن��ه��ا زل��ت م��ا ض��ي��ع��ة أع��ان��ي

128



الرومي ابن حياة

السنني: بعض يف زرعها عىل فيأتي بالجراد تصاب كانت وأنها

ال��ع��واد رزئ��ت��ه م��ذ ع��ادن��ي ال��ج��راد ع��ل��ي��ه أت��ى زرع ل��ي
ال��ح��ص��اُد ال��ح��ص��اَد ي��ب��ل��غ أن ق��ب��ل ف��أت��اه ح��ص��اده أرج��و ك��ن��ت

إليه يشكو سليمان بن وهب إىل ويكتب خراجها، دفع من يستعفي كان وأنه
يديه: يف ما الخطوب وسلب ضيقه

ال��وه��اب ووس��م��ك وه��ب ـ��م��ك اس��ـ ف��إن ع��ل��ي��ه م��ا ل��راج��ي��ك ه��ب
ع��ب��اب ل��ج��ان��ب��ي��ه ب��ح��ر ـ��وال األم��ـ تُ��ج��ت��ب��ى ل��ه وم��ن ب��ح��ر أن��ت
س��راب ب��ل ص��ب��اب��ة، إال ف��ي��ه ف��ل��ي��س��ت ش��ع��ب��ي م��داد ع��ن ف��ارغ��ب��ا
ون��اب ظ��ف��ر ال��ص��ئ��ول ل��ل��زم��ان ع��ل��ي��ه أل��ح الم��رئ وارث��ي��ا
أث��واب ت��ج��م��ل م��ن ول��ه ي��دي��ه ف��ي م��ا ال��خ��ط��وب س��ل��ب��ت��ه
… … … … … … … … … …
ال��ش��راب ي��س��وغ ب��أع��الق��ه م��ا وح��دي خ��راج��ي ف��ي ل��ي��س أن غ��ي��ر
أح��الب ب��ل ش��ئ��ت ك��ي��ف ح��َل��ٌب دون��ي ال��رع��ي��ة م��ك��ث��ري ف��ي ل��ك

و: بحريق فيه أصيب أنه لنعلم إال «بثرائه» نعلم ال كذلك

ال��ث��راء م��ن ج��م��ع��ت م��ا ت��ح��ي��ف ح��ري��ق م��ن��ه��ا ح��وادث ح��دوث

املطعمني: من كان أن بعد يستطعم أصبح وأنه

ال��ط��اع��م؟! م��ن��زل��ة أع��دم ال��م��ط��ع��م��ي��ن م��ن��زل��ة ب��ع��د أم��ن

من خرجتا أو زعم، كما منه، غصبتا أنهما لنعلم إال داريه بخرب نعلم ال وكذاك
تاجر له دار عىل جار الثالثني نحو يف كان فلما حال، أية عىل حق بغري أو بحق يده
عىل وأجربه جدرها بعض فاغتصب — اآلداب زهر رواية يف — كامل أبي بابن يعرف
الدار تلك ويذكر يستعديه طاهر بن هللا عبد بن سليمان إىل الرومي ابن وفزع بيعها،

«الوطن»: ذلك أو
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م��ال��ك��ا ال��ده��ر ل��ه غ��ي��ري أرى وأال أب��ي��ع��ه أال آل��ي��ت وط��ن ول��ي
ظ��الل��ك��ا ف��ي أص��ب��ح��وا ق��وم ك��ن��ع��م��ة ون��ع��م��ة ال��ش��ب��اب ش��رخ ب��ه ع��ه��دت
ه��ن��ال��ك��ا ال��ش��ب��اب ق��ض��اه��ا م��آرب إل��ي��ه��م ال��رج��ال أوط��ان وح��ب��ب
ل��ذل��ك��ا ف��ح��ن��وا ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ا ع��ه��ود ذك��رت��ه��م أوط��ان��ه��م ذك��روا إذا
ه��ال��ك��ا غ��ودر ب��ان إن ج��س��د ل��ه��ا ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ن��ف��س أل��ف��ت��ه ف��ق��د
… … … … … … … … … …
ب��ح��ب��ال��ك��ا م��ع��ص��م م��ن��ه أن��ا وه��ا وع��زَّن��ي ل��ئ��ي��م ف��ي��ه ض��ام��ن��ي وق��د
ال��م��س��ال��ك��ا م��ن��ي ب��ي��ع��ي��ه إل��ى ي��ري��غ ب��م��ن��زل��ي أض��رت أح��داثً��ا وأح��داث
اح��ت��ي��ال��ك��ا ج��ه��د ف��يَّ اج��ده ل��ي وق��ال ظ��الم��ت��ي م��ن أت��ى ف��ي��م��ا وراغ��م��ن��ي
ض��الل��ك��ا م��ن ض��ل��ة إال ال��ش��ع��ر وم��ا س��ادًرا ال��ش��ع��ر ن��ظ��م��ك إال ه��و ف��م��ا
م��ق��ال��ك��ا خ��الف ق��واًال زال وم��ا م��ث��ل��ه��ا ق��ال م��ث��ل��ه وغ��د م��ق��ال��ة
ب��م��ث��ال��ك��ا ص��ال��ح ف��ي ي��ح��ت��ذي وال ال��ع��ال ي��رأم ال ال��خ��ي��رات ع��ن ص��دوًف��ا
ب��ف��ع��ال��ك��ا أف��ع��ال��ه��م ت��ق��ت��دي وال ل��ش��اع��ر ��ا ح��قٍّ ي��رع��ون ال ال��ق��وم م��ن
س��ؤال��ك��ا م��ث��ل األح��رار ع��ل��ى ب��ع��ار ي��ك��ن ول��م ال��م��ل��وك س��ؤل ي��ع��ي��رن��ي
ج��الل��ك��ا ث��م ال��ل��ه ج��الل وح��ق ب��ح��ل��ة ي��ص��ب��ه ل��م ب��م��ال م��دالٍّ
ج��م��ال��ك��ا م��ن ب��ه ع��ي��ن��ي ام��ت��ألت ب��م��ا زاج��ر األل��ي��ة إث��م ع��ن وح��س��ب��ي
ب��م��ال��ك��ا م��دالٍّ أُل��ف��ى أن آلم��ل ب��م��ال��ه م��دالٍّ أض��ح��ى وإن وإن��ي
ش��م��ال��ك��ا م��ن ن��ق��م��ة ت��خ��ط��ئ��ن��ه ف��ال ن��ع��م��ة ي��م��ي��ن��ك م��ن أخ��ط��أت��ن��ي ف��إن

هللا. عبد بن سليمان إليه يصغ فلم
الرومي وابن بغداد، عىل واٍل وسليمان غصبت التي األوىل الدار قضية هي وهذه
قيل مما حرف منها يسقط لم مفصلة ترى كما قضية وهي الثالثني، نحو يف يومئذ
الدار تنىس أن إال يسعك فال منها تنتهي حتى األبيات تقرأ املتنازعني، الخصمني بني
املشكلة وقائع رسد يف الدقيق االستقصاء هذا إىل التفاتًا وعرسه، الرومي ابن يرس وتنىس
كلمة من فما زعمه، يف عليه، الباغي والتاجر الدار صاحب بني نشبت التي واملشاجرة
بها وأبرأ الرومي، ابن بها جاء إال اليوم إىل أمثالها يف تقال أو املشاجرة تلك يف قيلت

الغموس. اليمني حالف الذمة يربئ كما ذمته
فيقوم بيعها، عىل ليجربه ويتلفها جدارها فينقض الشاعر دار عىل التاجر يجور
فيهزأ األمور، وعظائم والثبور الويل خصمه وينذر ويزبد، ويرغي ويقعد، الشاعر
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أن عساك وماذا له: ويقول وفضته، ذهبه غري يشء بكل الساخر بثروته املعتز التاجر
فما ينفعك! الشعر ودع لك، بدا ما وانظم فاذهب قصيدة! تنظم أن قصاراك تفعل؟
لشعره، الشاعر فيغضب عليك، يجدي وال بك يرضُّ لك وبالء ضاللك، من ضلة إال هو
من أنت وما له: ويقول بفخره، التاجر فيستخف واألمراء، وامللوك والعلم األدب ويذكر
الشاعر عليه فريتد غريك! مال إىل يديك تمد مسرتفد متسول إال أنت ما كله؟ ذاك
ويستعدي يشكو ويذهب والحرام، والسحت والخداع الرسقة من إال يجمع لم بما مزريًا

ويستجدي. ويرجو
عىل الشعر يف كلها القضية وتسجل القصيدة، يف واملنابزة املالحاة تدور وهكذا
الدار، عن بالرواية مشغول الشاعر كأن ينقص، وال فيها يزيد وال حرًفا، يخرم ال نمط
أن الطبيعي من ليس ولكن حدث، ما جميع يحدث أن الطبيعي ومن عليها! واملنازعة
إال وأضعفهم الشعراء أقدر بني فرق ال إذ قصيدة؛ يف حدث ما جميع الشاعر يثبت
«الطبيعي» يهمل وأضعفهم البسيط، «بالطبيعي» شعره يف يجيء الشعراء أقدر أن

عليه. يزيد أو منه وينقص البسيط،
نازعته فقد القضية، هذه تفصيل عرفنا كما تفصيلها نعرف قضية الثانية وللدار
عليه يعرض سليمان بن هللا عبيد الوزير إىل فكتب عنوة، منه ونزعتها امرأة، فيها

ويستغيث: القضية

م��ع��ج��ب أع��ج��ب ه��ات��ي��ك وف��ي ع��ق��اري، ج��ه��رة وت��غ��ص��ب أن��ث��ى ت��ه��ض��م��ن��ي
م��غ��ل��ب» م��ث��ل ي��غ��ل��ب��ك ل��م «ف��إن��ك ق��ول��ه: ال��ق��ي��س الم��رئ أذك��رت��ن��ي ل��ق��د

فيها: يقول ألمية — الديوان يف كما — قالها قصيدة آخر وكانت

ه��ب��ل18 وم��ن ودٍّ م��ن أك��ب��ر ال��ل��ه ج��اري��ٍة: ك��ف غ��ص��ب��ت��ن��ي إذ أق��ول
أج��ل م��ن الق��ي��ن م��ا ي��ب��ال��ي��ن ف��م��ا أم��ل م��ن أم��ل��ن ب��م��ا ال��غ��وان��ي إن
وال��غ��زل ال��ل��ه��و رج��ال غ��ل��ب��ن ك��م��ا زم��ن ف��ي ال��ج��د رج��ال غ��ل��ب��ن م��ت��ى
ث��ق��ل م��ن األرض ح��م��ل��ت��ه م��ا ك��ل ف��ي م��ب��ص��ره أن��ت ش��يء أع��ج��ب وإن
وال��ُع��ض��ل األب��ط��ال م��ن خ��ض��ي��بً��ا ��ا ك��فٍّ غ��اص��ب��ٌة ال��ح��ن��اء م��ن خ��ض��ي��ب ك��فٌّ
ت��زل ول��م تُ��ن��ك��ر ل��م ال��ح��ال ه��ذه إن ع��ج��ب��ا! وي��ا ل��ه��ف��ا! وي��ا ل��ي! ح��س��رت��ا ي��ا
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ب��ل��ل وال ريٍّ ب��ال ظ��م��يء ع��ودي زم��ن��ي وف��ي م��غ��ص��وب أن��ا دول��ت��ي ف��ي

وممدوحوه. أنصاره وهم وهب بني دولة يريد
رجعها يطلب ألنه قليل؛ بزمن موته قبيل منه أخذت الدار هذه أن الواضح ومن
أن يحتمل وقد والغزل». اللهو رجال «من يومئذ يكن لم إنه ويقول: شعره أواخر يف
فيها أحدث بعدما الدار بتلك تشبث وأنه دارين، يف ال واحدة دار يف قيل كله الشعر هذا
ضاعت حتى لها مالًكا وظل يبعها، فلم بيعها إىل يضطره أن ورام األحداث، التاجر
اآلداب زهر ألن نستبعده ولكننا الخاطر، عىل يرد احتمال وهو عمره. أخريات يف منه
الصبا يذكر أن ينىس ال الرومي ابن وألن داره، بيع عىل «أجربه» التاجر أن يف رصيح
صباه من فيها وعاش ملكها التي األوىل الدار هي كانت لو الدار، بسكنى العهد وطول

هرمه. إىل
الرشطة وايل شأنها يف ويخاطب يسكنها، الرومي ابن كان «لدار» أخرى قصة وثم
ببضع الرومي ابن موت بعد ما إىل الوالية له بقيت الذي الواثقي محمد بن أحمد

يقول: الدار تلك فعن سنوات،

م��أه��ول��ة م��ع��م��ورة دار م��ل��ك ت��رج��و ب��ك وي��ب��ه��ا ال��ن��ف��س ب��ي��ن��م��ا
م��م��ط��ول��ة ل��ل��م��ن��ى م��واع��ي��د ز إن��ج��ا م��ن��ك آم��ال��ه��ا وت��راع��ي
رس��ول��ه أو ن��ف��س��ه ال��م��وت ي��ش��ب��ه ب��أم��ر م��ن��ك ال��رس��ول أت��ان��ي إذ
ح��ل��ول��ه اس��ت��ط��اب��ت ق��د م��ح��ل ع��ن ع��ن��ف ب��أع��ن��ف إزع��اج��ه��ا وه��و
م��أك��ول��ة ف��ري��س��ة ش��ك غ��ي��ر ع��ن��ي ب��ي��م��ن��اك ت��ذد ل��م إن أن��ا

بعينها: الدار هذه يف قاله مما اآلتيني البيتني أن ونظن

م��خ��رج ك��رب��ه��ا م��ن ل��ه ل��ي��س غ��م��ة ف��ي أص��ب��ح م��ن وي��ح ي��ا
ي��زع��ج ب��ي��ت��ه ع��ن وج��س��م��ه ج��س��م��ه ع��ن ت��زع��ج ف��روح��ه
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وهو مأجورة داًرا تكون وقد املرأة، منه نزعتها التي هي الدار هذه تكون وقد
حلوله»، استطاب قد «محل أنها إال مزاياها يف يقول ال الشاعر ألن عندنا؛ األرجح

مكان: وأنها نزوله»، أحب و«منزل

ك��ب��ول��ه ع��ن��ي اإلل��ه وف��ك ـ��و ال��ش��ك��ـ م��ن اإلل��ه ع��اف��ان��ي ف��ي��ه
ب��ال��م��ح��م��ول��ة أث��ق��ال��ه��ن ل��ي��س ض��روبً��ا م��ن��ه ح��م��ل��ت ج��ه��د ب��ع��د

معنى فيه وكان غريه، تجربة بعد جرب مكان يف يقال بأن أشبه كالم وهو
واالستحسان، املوافقة مزية املأجورة األماكن من غريه عىل وله واالختيار، لالستطابة
فما مأهولة، معمورة دار «ملك» يرجو كان إنه يقول: الشاعر أن ذلك ترجيح يف ويزيد

أشبه. تقدم بما وذلك مسكنه، عن أزعجوه حتى اململوكة الدار تفوته أن كفاه
مأجورة، دار يف مات أنه فيه خالف ال الذي فاألمر سبق، فيما الخالف كان وأيٍّا
باب إىل الكرخ من انتقل إنه وفاته: مرض يف قصته علينا قص حني يقول الناجم فإن
بعض عليه أشار كما املعاىف ابن دار يف يسكن ولم قالبة، ابن دار يف فسكن البرصة،
عبيد بن القاسم إىل البائية قصيدته من فيقول ذلك قبيل حاله يصف وهو أصدقائه،

املعتضد: الخليفة مع «آمد» إىل الشخوص عىل عزم حني هللا،

ال��م��ج��ش��وب ب��رغ��م��ي وط��ع��ام��ي ط��راء وال��ث��ي��اب ال��رث ث��وب��ي
م��ن��ق��وب ف��ك��ل��ه��ا ب��ي��وت��ي ت وج��دارا ع��اري��ة وم��ح��ل��ي
ي��ذوب م��ن��ه ي��ك��اد ف��ع��ظ��م��ي ـ��ش، خ��ي��ـ ب��ال س��خ��ن ال��ص��ي��ف ف��ي وم��ق��ي��ل��ي

أبيه من داًرا ورث أنه بعض إىل بعضها يجمع حني األخبار هذه من يفهم فالذي
أن قبل فيه نشأ إرثًا إال هذا عىل تكون فال صباه، أيام فيها قىض إنه يقول: التي هي
زعم التي الكأس كتلك تقتنى تحًفا وورث الدور، ثمن فيها يكسب التي السن يدرك
يف اقتناه مما تكون وقد أبيه، من إرثه بعض الضيعة تكون وقد للرشيد، كانت أنها
عليه وتقوم للضياع، عقاره فيعرض الدين إىل يحتاج كان ولكنه وفره، حاالت بعض
كثرية الديون من وشكاياته دعواه، وقبول خصومه دفع عىل الوالة يقدر فال الحجة

فمنها: التفسري، هذا تؤيد

133



الرومي ابن

رج��ائ��ي��ه دي��ن��ي ي��ح��م��ل��ن��ي م��ن ي��ا ق��اض��ي��ه أن��ت ث��ق��ي��ل دي��ن ع��ل��يَّ
س��واق��ي��ه ب��ح��ر إل��ى ووك��ل��ت��ن��ي م��وارده��م إخ��وان��ي ح��م��ان��ي وق��د

ومنها:

ب��ال��ي��دي��ن ال��ل��ه ت��س��ت��رزق ع��رس��ي رأي��ت ل��م��ا أق��ول
ال��ح��س��ي��ن أب��ي ب��ج��دوى ي��س��ًرا ع��س��ر ب��ع��د ال��ل��ه س��ي��ج��ع��ل
… … … … … … … … … …
دي��ن وح��ط ق��در ورف��ع ب��ال ورف��ه ح��ال ح��س��ن م��ن

ومنها:

ال��ف��ص��ي��ح ب��ال��س��ان ي��ه��ج��وك ـ��ك ظ��ل��ـ ف��ي إي��اي ال��دي��ون وارت��ك��اب

دائنوه. به واستبد عقاره ضاع الديون هذه ففي
أن منه يستغرب وإنما ويستدين، يرسف أن منه يستغرب ال الرومي ابن ومثل
حسبما مقرت، شحيح وإما متالف مضياع إما فهو ترصفه، يف ويعتدل نفقته، يف يقصد
مضياًعا هو كان وقد الفاقة. من الخوف وهواجس باإلنفاق املغريات من يتعاوره
فكان ضابط، لها يضبط وال سبب، لها يدرى ال نوبات يف مقرتًا وشحيًحا متالًفا،
أنحى ما وكثريًا كذاك، منه الكره عىل مقرتًا وشحيًحا منه، الكره عىل متالًفا مضياًعا
الحرص عىل يغالبه كأنما هللا إىل وشكاها إيمانه، وضعف لحرصه باللوم نفسه عىل

قال: كما املراس شديد مغالب

ال��ب��خ��ل وش��ي��م��ت��ي ح��ظٍّ��ا ل��ي ال��ج��ود أرى ألن��ن��ي ن��ف��س��ي ش��ح أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
األك��ل ي��ع��وزن��ي ال��ل��ه ي��ران��ي أن إل��ى ذخ��ائ��ري ب��ذل ال��ج��ود ح��ق ك��ان وق��د
ال��ن��ب��ل ي��وج��د م��ا ال��م��ال ن��ب��ل ح��ي��ث وم��ا م��ال��ه��ا ن��ب��ل آث��رت ن��ف��س��ي ول��ك��ن
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قال: كما أو

ق��در ب��ه ال��ج��واد ع��ن��د ل��ل��غ��ن��ى وم��ا ال��غ��ن��ى م��ح��اول��ة ف��ي اج��ت��ه��ادي وف��ي��م��ا

املغالبة، عن العجز إىل ويخلد ورسفه، حرصه بني الرصاع عليه يثقل وحينا
الحاجة، عن يصونه ألنه املحمودة املكارم من الشح ويجعل لنفسه، املعاذير فيلتمس

واالقرتاض: السؤال من ويعصمه

ع��رض��ي ع��ل��ى ش��ح��ي م��ث��ل ع��ل��ي��ه ف��ش��ح��ي ي��ك��ف��ن��ي م��ا س��وى ع��ن��دي ي��ك��ن ل��م إذا
ال��ق��رض ط��ل��ب ف��ي ال��ع��رض م��ص��ون ت��ذي��ل ح��اج��ة اح��ت��ج��ت أت��ل��ف��ت��ه م��ت��ى ألن��ي

الرغبة: شديد الزهد شديد أبًدا يزال ال فهو

راغ��ب أرغ��ب اإلث��راء ف��ي ك��ان وإن زاه��د أزه��د اإلث��راء ف��ي وأص��ب��ح

ويظل ورسفه، شحه حالتي يف القصد عن ويخرج عيشه، يف يضطرب جرم فال
يذر. وال ماله من يبقي ال مبدًدا أو ادخر، بما ينتفع ال مدخًرا

البحث عن ذلك أغنانا ملا ملكه أنه علمنا ما وكل أبيه من ورث ما كل له بقي لو أنه عىل
من يحسب ال مالكه يسكنه الذي البيت كان إذ عيشه؛ اتصال وسبب رزقه، مورد يف
يكفيه، رزًقا عليه تدر أن تبلغ ال عناء» يف منها زال «ما التي والضيعة الكسب، موارد
البؤس هذا فلوال حياته، معظم عليه الغالب وبؤسه جده بعثور يقطع ما أخباره ومن
بينه وقع ملا وافتقاره عرسه ولوال والخصاصة، الخيبة عريوه وال النحس ميسم لزمه ملا
إليه وكتب دراهم، وكيس متاع تخت إليه «فأهدى هجاه، إذ وقع ما البحرتي وبني
الفقر إال فعل ما عىل يحمله لم وأنه عليه، رقة ولكن منه، تقية ليست الهدية أن لرييه
عادة وأنها فقره، حقيقة عىل تدل ال الكثرية مطالبه أن لنا خطر فإذا املفرط»! والحسد
البحرتي وردُّ والتخلف، بالنحس فاشتهاره عرصه، يف الشعراء جرى كما عليها جرى
والصالت املدائح إىل دائمة حاجة عىل دليل أو ريب، فيه ما حقيقي عرس عىل دليل عليه

لهوه. نوافل عن فضًال معاشه رضورات يف عليها يعول
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املدائح، من نصيبه كان ماذا هو: املعرض هذا يف نسأله أن ينبغي الذي فسؤالنا
نصيبًا يكن لم إنه فيه: تردد ال الذي والجواب ممدوحيه؟ عند حظوته كانت وكيف
التي الكبرية جوائزهم يأخذ ولم بالخلفاء، يتصل لم هو إذ مغبوطة؛ حظوة وال جزيًال
كلها مدائحه كانت وإنما حياته، بقية عنه تغنيه أو زمنًا، السؤال عن الشاعر تغني
فلم والثروة، الرتبة يف عنهم ويقل يضارعهم ومن والكتاب، والقواد والوزراء للوالة
يعرفهم الذين من نديم أو رئيس وبني الخليفة هذا بني لعالقة إال قط خليفة يمدح
بن محمد ألن بينهما؛ الخالفة تنازعا حني املعتز وهجا املستعني فمدح إليهم، وينتمي
يمدحه الرومي وابن بغداد، يف مقيًما وكان املستعني، حزب من كان طاهر بن هللا عبد
يكتب وهو — مدحه عليه اقرتح املغني بنانًا ألن املعتمد ومدح املدينة، يف معه ويقيم

القصيدة: ختام يف اسمه وذكر اقرتح، ما إىل فأجابه — لبنان

وال��ل��ي��ان ال��خ��ف��ض م��زاج��ه ع��ي��ش ن��ع��ي��م ف��ي ي��زل ف��ال
ب��ن��ان ع��ن��ده وم��ن��ي��ة س��ؤل ك��ل ف��ي��ه ي��رى ح��ت��ى

تويل لدن من وكالئهم وهب آل صديق كان ألنه الكثرية باملقاطيع املعتضد ومدح
بالخالفة. بويع أن إىل العهد

وال عددها يف بالكثرية هي وما العهود، ووالة للخلفاء مدائحه سائر ذلك عىل وقس
الوالة مدائح يطول كان كما بتطويلها يعنى ال كان فقد أبياتها، عدد يف بالكثرية هي
القرتاح وتلبية ألصحابه؛ مرضاة إال ينظمها ولم لذاتها، تقصد لم مدائح ألنها والوزراء؛
لعطاياهم، وإزالفه الخلفاء من تقريبه يف بذلك يُْطِمعونه كانوا وكأنهم عليه، املقرتحني
شعره عن يسألون وال يستدعونه، ال الخلفاء عن محجوبًا فظل يفعلون، ال ولكنهم

والرشاب! الطعام يف قاله عما يسأل املستكفي وجاء مات، حتى
يصلون ما وغاية عندهم، الجائزة نصاب عن لنبحث والرؤساء الوزراء إىل ونعود
واضح ألنه هذا؛ يف البحث بنا يطول وليس عطائه، يف وبالغوا عنه، رضوا إذا الشاعر به
أبو «أقرأني البحرتي: يقول حيث الرومي، وابن البحرتي بني جرى الذي الحديث من
بيت لكل أعطوه فقلت: عنها الثواب عن وسألني أبيه، يف لك قصيدة صاعد بن عيىس
ابن ينتظره كان ما وغاية بجائزة، املويص إليه يرتقي ما غاية هذا فكأن ديناًرا.»
الجوائز هذه نصاب عني قد نفسه الرومي وابن إليه. يتودد متشفع شفاعة من الرومي

فيه: يقول املنجم يحيى بن عيل به يخاطب بيت يف تعيينًا
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ال��ص��ق��ر أب��ي األري��ح��ي أخ��ي��ك م��ن وال ب��ب��دع��ة م��ن��ك ال��ص��ف��راء ال��م��ائ��ة وم��ا

يحسب أن بد وال األمراء، جوائز من الغايات غاية إذن فهي دينار، مائة يعني
ومبالغة الطمع، مبالغة هما املقام هذا يف مفروضتني مبالغتني حساب التقدير هذا يف
كان دينار بمائة اإلنعام أن وهي البيت، يف رصيحة أخرى مبالغة حساب بل الثناء،
فمن املمدوحني، هذين غري من العرص ذلك يف بدعة وكان األريحية، إليه تسمو ما أقىص
وعرشة ديناًرا بعرشين — أجازه إن — الشاعر يجيز كان من — هذا عىل — الرؤساء
جرى الذي والنصاب الشائعة السنة هي هذه وكانت دونه، وما ذلك فوق وما دنانري،

الشعراء. ومعظم الرؤساء معظم بني العرف عليه
والتذكري الشكوى يف قصائد عرش فيه فتقرأ الرومي، ابن ديوان تقلب وأنت
من الخالص املدح يف واحدة قصيدة جانب إىل والهجاء واإلنذار واإللحاح واالستبطاء
فمحصل جائزة، مائة عليها وأخذ قصيدة، مائة يف نجح أنه فلنقدر واالستنجاز، العتاب
وألفا الدنانري. ومقدار الجوائز عدد يف التسهل مع دينار ألفي عىل يزيد ال كله ذلك
العوز من بالوقاء وال الرخي، بالرزق ليست سنة أربعني نحو يف الشاعر يتلقفها دينار
ممنونة متقطعة تجيء أنها عنك ودع واإلرساف، البذخ وعرص الغالء، مدينة يف والدين

والحاجة. الطلب أوقات توافق وال موعد، لها يعرف ال
فأما بالعطاء، وسمحوا رضوا إذا والوزراء الرؤساء عند الجوائز نصاب ذلك
أجاد وإن أكثر وإن األوقات، أكثر يف الرومي ابن قسمة من تكن فلم عندهم الحظوة
به، ويستخفون عليه، يتجنون كانوا ما أكثر فما واالسرتضاء، التزلف يف أفرط وإن
بلبل بن إسماعيل فهذا شعره! يف والقدح وجفائه لحرمانه الواهية العلل ويتمحلون
له فتجهم أحدثها، إىل أزمانه أقدم من العربي املدح شعر يف معدودة بقصيدة مدحه

فيها: قال ألنه ذنب؟ وألي عليه، وضن

ش��ي��ب��ان م��ن��ه ول��ك��ن — ل��ع��م��ري — ك��ال ل��ه��م: ق��ل��ت ش��ي��ب��ان م��ن ال��ص��ق��ر أب��و ق��ال��وا:
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نسبه! من ادعاه ما عليه وأنكر هجاه، أنه — زعم كما — فيه ذاك؟ يف يشء وأي
بعده: ما فاسمع املديح، أحسن من هذا له: فقيل

ع��دن��ان! ال��ل��ه ب��رس��ول ع��ال ك��م��ا ش��رٍف ذَُرى ب��اب��ٍن ع��ال ق��د أب وك��م

شيبان، يبخس لم إنه له: فقيل بي، شيبان ليس بشيبان أنا وقال: وتعلل فتجنى
فيها: قال وقد

وأغ��ص��ان أع��راق ال��م��ب��ال��غ ب��ه��ا ب��ل��غ��ت ال��ت��ي ب��ش��ي��ب��ان أق��ص��ر ول��م
ول��دان م��ن��ه ش��اب��ت ال��روع إذا روع ي��ش��ي��ب��ه��م ال ق��وم ش��ي��ب��ان ل��ل��ه

فوق عليه مغضوبًا الشاعر ورجع أثابه، ال وأقسم والتعلل التجني عىل فأرص
هذا يكفه ولم ويُثاب، عنه يُرىض أنه وأطال جود بما رجاؤه كان وقد وطرده، حرمانه
القصيدة، بتلك يُمدحوا لم ألنهم عنه اآلخرين الوزراء انحراف نفسه عىل جنى حتى

البطيخ! دار إنها يقول: من منهم فراح
شعره وهجا للشاعر منافًسا ناقًدا فانقلب مرة طاهر بن هللا عبد بن محمد ومدح

بيشء: يُجزه ولم

ش��ع��ري وه��ج��ا رف��ده م��ن ف��خ��ي��ب��ن��ي رف��ده أط��ل��ب ال��ع��ب��اس أب��ا م��دح��ت
ال��وت��ر؟ م��ض��ض ع��ل��ى ش��ع��ري ل��ه أيُ��غ��ض��ى م��ث��وب��ت��ي م��ن أع��ف��ي��ت��ه ق��د ف��ه��ب��ن��ي

إليها فنظر النوبختي، سهل أبي إىل عتاب قصيدة كتب أنه إياه إهمالهم ومن
وأقبل ثائرته، فثارت باملداد! ظهرها يف خطط وقد الدار جانب يف بها تلعب والرياح

الثواب: إلهمال يعاتب كان أن بعد العتاب إلهمال يعاتب

م��ه��ان م��ث��وى ذراك ف��ي ول��ه��ا ظ��ل��ت ل��ك م��ع��ات��ب م��ن رق��ع��ة
… … … … … … … … … …
ي��س��ت��ب��ان ف��م��ا م��ت��ن��ه��ا ع��ف��ت ـ��ر أس��اط��ي��ـ ف��ي��ه��ا ال��ع��اب��ث��ون س��ط��ر
ول��دان ك��أن��ه��م رج��ال أو ف��ي��ه��ا أف��ان��ي��ن ول��دان��ك��م خ��ط
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… … … … … … … … … …
ت��ص��ان ال م��ع��ات��ب م��ن رق��ع��ة ق��ب��ي��ح ك��ل ي��ج��وز وق��ب��ي��ح

فرًضا املسكني فريى نائم، كأنه الشعر ينظم إنه مدحهم: إذا فيقولون ويتماجنون
عىل الثناء معاني من جديًدا معنًى يستخرج وأن عابوه، الذي العيب لهم يسلم أن لزاًما

عليه: تماجن الذي املمدوح، ذلك

ه��اج��ع��ا وس��ن��ان ال��ش��ع��ر ف��ق��ل��ت ك��ري��م ام��رئ إل��ى ال��م��س��ت��ن��ي��م م��دح م��دح��ت��ك

يشكو رأيته إال قصدهم، من وأكثر لهم انقطع الذين من أحد يف شعًرا له ترى وال
فهو منه، أقل هم ومن أمثاله دون بالحرمان ويخصه حقه، يظلمه أنه له خطابه يف

وهب: لبني يقول

ت��راب ب��س��اف��ي��ات وف��زت ه��ط��ل��ت، ب��س��ح��ائ��ب ري��ح��ك��م م��ن ال��ورى ف��از

طاهر: ولبني

وال��ل��س��ن ع��ي��ي��ه��م س��واء ع��ن��دك��م ح��ظ��وا ال��ش��ع��راء أرى
س��م��ن ق��د وك��ل��ه��م ه��زل��ت، ام��رأ أران��ي ف��إن��ي س��واي!

هاشم: ولبني

ع��دل أول��و وأن��ت��م أح��ي��انً��ا ت��ج��ورون ك��أن��ك��م أراك��م ل��ي م��ا ه��اش��م ب��ن��ي
ال��ق��ت��ل دي��ة م��ادًح��ا ف��أوف��وا ك��ذاك ق��ت��ل��ه ح��ل ش��اع��ر ه��ج��اك��م ل��و ك��م��ا

بلبل: بن وإلسماعيل

ُم��ث��اب��ا إال — غ��ي��ري — ال��م��دح ل��ك ُم��ه��ديً��ا أرى ل��س��ت ال��ص��ق��ر أب��ا
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وحفاوتهم؛ جوائزهم من نصيبه أنذر الذي هو عليهم وحسابه منهم قربه ولعل
يسهم فيما أحيانًا وإسهامه وموائدهم، مجالسهم حضور عليه يحسبون كانوا ألنهم
وحدهم لهم يظل أن بذلك عليه ويوجبون وهداياهم، ألطافهم من والندمان الجلساء فيه
التهنئة، مناسبات يف بالتهنئة ويواليهم األدبية، بامللح يطرفهم بيتهم، وأديب شاعرهم،
يف وال قصيدة، كل عىل والصالت الخلع منهم ينتظر ال ثم الثناء، معارض يف والثناء
فوق وهم لطيته، ويذهب قصيدته يلقي الذي الطارئ الشاعر ينتظر كما موسم كل
العبد وفاء عليه ويفرضون موائدهم، وأحرضوه مجالسهم يف قبلوه أن عليه يمنون هذا
والظليل: والظل الرغيد بالعيش كفلوه أنهم ويظنون النعمة، لويل والصنيعة للسيد،

ل��م��رب��وب��ه رب ت��ع��ب��ي��د وه ع��بَّ��د أك��ل��ة ام��ت��اح��ه��م إذا
م��ط��ل��وب��ه أف��ض��ل ب��ال��ق��وت ه ب��ل��غ��و أن��ه��م ي��خ��ال��ون
م��ره��وب��ه غ��وائ��ل م��ن ب��ه ن��ف��س��ه ح��رس��وا وأن��ه��م
ك��م��رك��وب��ه أو ك��م��ل��ب��وس��ه ض��ي��ف��ه م��ض��ي��ف��ه��م ي��زي��ل

غراًما موائدهم ويحرضونه مجالسهم، يف يقبلونه كانوا أنهم عندنا واألغلب
كل يف املجالس أصحاب دأب هو كما وامللح بالطرائف وكلًفا والشهرة، الشذوذ برضوب
محفوظه ووفره أطواره لغرابة ويقربونه حاالتهم، بعض يف به يأنسون فكانوا أمة،
اصطنعوه فكأنهم واملحاكاة، للتشبيه ارتجاله ورسعة واألمثال، والنوادر األشعار من
مجالس يحرضونه كانوا ولهذا والكرامة؛ للثقة ال للمظهر وتخريوه للمودة، ال لإلغراب
مساءته فوق فتسوءه بهذا يعلم وكان والتبسط، الحفاوة خلوات عن ونه ويُنحُّ االحتشام،
هذا مثل يف العتاب عن يسكت أن كظمه عىل يقوى ال الذي الغيظ ويعجله بالحرمان،

للقاسم: املرات هذه من مرة يف قال كما حجب كلما فيعتب األمر،

م��ت��ع��ت��ب ل��ع��ات��ب ال��وزي��ر اب��ن ي��ا دب��س��ي��ة وأخ��ت��ه��ا ج��ل��ن��ار ف��ي
ت��ح��ج��ب ل��غ��ي��ري ال��ك��ب��رى دب��س��ي��ة وأح��ض��رت ج��ل��ن��ار، أح��ض��رت��م��ون��ي
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استوجبه، الذي النقص ما وال علته، ما يدري وال الحجب هذا يف يحار وكان
نفسه: عن األمري ويسائل

ف��ط��ن��ه؟ ش��اب��ت ال��ن��ك��راء ت��رى أم ح��ل��م��ه ش��اب��ت ال��غ��ف��ل��ة ت��رى ه��ل
ل��س��ن��ه؟ ي��ؤاخ��ي ال��غ��ي ت��رى أم ص��م��ت��ه ي��ؤاخ��ي ال��ع��ي ت��رى ه��ل
ي��ق��ن��ه؟ ت��راه أم ح��ق، ع��ن��د غ��ال��ب ع��ل��ي��ه ال��ش��ك ت��رى ه��ل
دف��ن��ه؟ ج��م��ي��ًال م��ن��ك رأى أم ب��ث��ه ق��ب��ي��ًح��ا م��ن��ك رأى ه��ل
م��ح��ت��ج��ن��ه؟ غ��دت أم��ان��ات أم ذائ��ع س��ر ل��ك ل��دي��ه ه��ل

بضاعته إىل ترشدنا ألنها حجبه؛ أسباب إىل ترشدنا قد هذه الرومي ابن حرية لكن
العلم أدوات وهي واملصاحبة، التقريب بها مستحق أنه وحسب للمنادمة، أعدها التي
يلزم ما بألزم هي وما اليقني! موضع يف واليقني الشك، موضع يف والشك والبحث
كلها عنها النديم يستغني فقد االحتشام، مجالس عن فضًال الخلوة مجالس يف النديم
وال القدرة، تلك عن يغنيه ال العلم أن حني يف األهواء، ومسايرة املصانعة عىل بالقدرة

اإلباحة. مجالس وال االحتشام مجالس يف مسدها يسد
املحتجزين جلسائه لرأي أو للحقيقة مطابقة فيه دعواه نظن وما الرس حفظ بقي
يمسك نخاله ال بعيوبه «االعرتاف» عىل مطبوًعا مثله كان من ألن اإلباحة؛ خلوات يف عنه
ال فألنه الخلوة؛ مجالس عن األمراء حجبه فإذا لهوه، ساعة رآه ا رسٍّ ويحفظ لسانه
اللسان، فلتات من فيها يقع وما أرسارها عىل عندهم يؤمن وال املجالس، تلك يف ينفعهم

السجية. عىل النفس وإرسال الكلفة، رفع وبوادر
عن حجبة عىل يقترصون وال العامة، املجالس عن أيًضا يحجبونه كانوا لكنهم
كل له ويتنمر الدنيا، به تضيق حتى وبينهم بينه ما يقطعون وكانوا الخاصة، املجالس

إليهم: ينتمي أو إليه ينتمي من

ق��اس��م ج��ف��ان��ي م��ذ ع��ل��ي��ه��م ه��وان��ي وخ��ادم��ي وص��ح��ب��ي أه��ل��ي ف��ي ت��ع��رَّف��ت
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املطالب: سائر عن به ويكتفي املقابلة، يف اإلذن يسأل فيعود

األع��ظ��م ال��س��واد ف��ي ل��ق��اءك إال ح��وائ��ج��ي ج��م��ي��ع م��ن م��ع��ًف��ى أن��ت ب��ل
م��غ��ن��م أف��ض��ل ف��ه��و ب��وج��ه��ك، ح��س��ب��ي م��رة أس��أل ك��ن��ت م��ا أب��ت��غ��ي ال

وأمثاله القاسم وكان برده، الخدم وأمر لقائه، عن القاسم حجبه وقد هذا قال
غضبوا إذا فأما عنه، الرىض وبعض له، الرعاية بعض نفوسهم ويف املنع بعض يمنعونه
بينه ويخلون باب، كل دونه ويوصدون ينبذونه كانوا فقد بالجفاء له ورصحوا عليه
مستأذن عىل التصلف يعوزهم ال والحجاب عليه، ويتصلفون يدعونه الحجاب وبني
لكل منافٌس الحاجب فإن بإيذائه؛ الرىض سادتهم من ويأنسون فيه، العواقب يأمنون
وهو الخادم، مقام الباب عىل قائم وهو والسمري، الخليل منزلة سيده من ينزل جليس
الحفاوة يف والتمييز والتقريب واإلقصاء واإلذن، الرد عىل بقدرته عليه يدل أن يود
غلظة من شديًدا يقايس واإلعراض اإلقصاء فرتات يف الرومي ابن فكان والتعظيم،
وهو عنه، املعرضني الرؤساء أبواب عىل منهم يلقاه ما رشح إىل كدأبه ويرسع الحجاب،

متغاضب: أو غاضب حاجب كل من الجانب مهيض طارق كل يلقاه بما شبيٌه

ب��ال��ك��س��ر ال��ك��س��ر م��ن ف��ي��ه م��ا ال��ل��ه م��ح��ا ح��اج��ب ك��اس��ر غ��ض��ب��ان ح��اج��ب وك��م
ن��زر! م��ن��ط��ق وم��ن ك��ب��ر! م��ن ل��ك ف��ي��ا ب��ت��ح��ي��ة ح��ي��ي��ت��ه إذا ع��ب��وس
أم��ري م��ن ��ر وص��غَّ ق��دري م��ن ح��طَّ ب��م��ا ق��دره ي��رف��ع ال��ل��ه ك��أن ي��ظ��ل
وق��ر م��ن ب��أذن��ي��ه م��ا س��م��ي��ًع��ا وص��م ع��ًم��ى ب��ال أع��م��ى ع��اد رآن��ي م��ا إذا

جسده: يف أذى بغري عليه الحجاب تعجرف من نجا أنه أحيانًا هللا يحمد كان ولقد

أت��وه��م ول��م أذك��ر ف��ل��م ح��ال��ي، وت��خ��ل��ف��ت ب��أذن��ه األذي��ن ع��م
وم��ع��ل��م ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن وب��م��ن��ظ��ر ب��م��س��م��ع ال��ل��ف��ي��ف م��ع ن��ب��ذت ل��ك��ن
أل��ط��م! ل��م ألن��ن��ي غ��ب��ط��ت؛ ل��ك��ن ش��م��ات��ة ه��ن��اك أص��اب��ت��ن��ي م��ا ب��ل
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تكن ولم املجالس، ألطاف من وال الجوائز من متصًال إذن الرجل رزق يكن فلم
معظم يف حقيقية فاقة عن تنم ال التي املصطنعة بالحاجة العيش رضورات إىل حاجته
عىل معتمد يطلب، ما إىل محتاج سؤال وامللبس والطعام الدقيق فسؤاله حياته، أيام
طلبه، يف ويلح يطلبه حني اليشء إىل حاجته يف نشك أن ولنا النوال، من يجمع ما
كما السؤال طريق من اليشء ذلك إىل آجًال أو عاجًال حاجته يف نشك أن لنا ليس ولكن
اضطربت الذي الزمان ذلك يف سيما وال املاضية، األزمان يف الشعراء عامة يصنع كان
يف الشك يصعب ما الرومي ابن مسائل فمن طوارئه، وتالحقت ضمانه، وقل شئونه،

ييأس: يكاد وهو يستعطف كقوله صدقه؛

م��اء م��ائ��ك وغ��ي��ر ي��رت��ع��ي��ه م��رع��ى م��رع��اك غ��ي��ر ل��ل��ه إن
وع��ن��اء وض��ي��ع��ة ض��ي��ًم��ا ـ��دك ع��ب��ـ ع��ل��ى ج��ن��ي��ت م��ت��ى وت��ي��ق��ن
واآلب��اء األم��ه��ات س��ب��ق ل��ط��ًف��ا ب��ال��ب��ري��ة ل��ل��ه إن
… … … … … … … … … …
س��م��ح��اء أل��ف��ي��ت��ه��م ف��ي��ه��م ـ��ق��وت ال��ـ س��أل��ت ل��و ص��اح��بً��ا خ��م��س��ون ل��ي
إج��راء ب��ل��غ��ت��ي ال��ش��ه��ر ي��م��ن��ع م��ن��ه��م ل��ي ص��اح��ب ك��ل أت��رى
ال��ح��وج��اء ي��ط��رد م��ا ف��ئ��ام م��ن ش��ه��ر ك��ل ف��ي دره��م��ي��ن ف��ي ل��ي

أو والية يف يجربوه أن الرؤساء إىل وتوسل الدائمة الحاجة لهذه ألم ما وكثريًا
واالنتظار، القلق وعذاب السؤال، ذل من يريحه الديوان يف لعمل يتخذوه أو جباية،
ما وهب آل ولزم الحال، تلك سوء من ينقذوه أن ويأبون سأل، بما عليه يضنون فكانوا
إليهم صارت فلما أيديهم، عىل الجزيل الخري ويرتجى دولتهم، أيام يرتقب وهو لزمهم
قبل يناله كان ما ومنعوه صلة، بعد قطعوه أنهم وزادوا شيئًا، يصنعوا لم الوزارة
عىل مقدم وهو حينًا رأوه وربما بينهم، مقامه فتأخر وقصادهم، زوارهم وكثر الوزارة!

سواه.

م��ق��دَّم ع��ل��يَّ م��ؤت��ن��ف ك��ل م��ن م��وح��ش دارك وب��اب ع��راك م��ن أن��ا

صغرية بوظيفة الديوان يف العمل عن يلهيه كان من معه الرؤساء أسمح وكان
ومن الضمان، بعض املضمونة املرصودة األرزاق سجل يف يثبتها وال عليه، يشاهرها

143



الرومي ابن

التذكري إليه يجر أن بد ال مما والتنبيه، التذكري إىل أبًدا تحتاج أن النوافل هذه شأن
الوظيفة خرس — حصوله من بد وال — ذلك حصل فإذا والجفاء، السأم من والتنبيه

كان. مما رش إىل وباء الوظيفة، وصاحب
الذي املغني بنان آل عند الكتابة يف عمله هو ديوانه يف ذكر الذي الوحيد والعمل
وكأنه بلسانه، الخليفة يمدح أن الرومي ابن ويسأل ويغنيه، املعتمد الخليفة ينادم كان

قوله: من يؤخذ أن يجوز ما عىل سنني عرش العمل هذا يف لبث

اإلن��اء م��ن��ه م��ألت ق��د س��ح��ن��ة وض��ربً��ا ش��ْدًوا ال��ش��دي��د وال��غ��ن��اء
األن��ح��اء وأس��م��ع أغ��ن��ي ـ��ه م��غ��ان��ي��ـ ف��ي ك��وام��ًال ع��ش��ًرا ِظ��ل��ت

، مغنٍّ كاتب يتناوله بأجر يُظنُّ كما مغبونه األجر ضئيل إال العمل ذلك يكون ولن
بنان: يف املشهوران بيتاه يدل وكما

ال��ف��رق��دان ح��ل ح��ي��ث ف��ح��الَّ ب��ن��ان دي��ن��اري ج��د ت��ع��ال��ى
أم��ان ف��ي ال��ح��وادث م��ن غ��دون ح��الَّ ب��ح��ي��ث ال��ن��ف��وس أن ول��و

الديناران إليه يرتقي ما فأقىص للحرص، ال للتلطيف هنا «الدينارين» إن قلنا: فإن
بمدينة املعتمد كعرص عرص يف الطيب بالرزق ليست دنانري وعرشة عرشة! يكونا أن

بغداد.
مع وهو لها، متذوق بالحياة عارف معيشة كانت أدوارها جميع يف الرجل فمعيشة
والخيبة، القلق بني الفكر مشتت الرزق، بأمر الهم طويل محروم ملدد والتذوق املعرفة
وال والجسد، الفكر وتنهك القوى، تهد مكهربة مزعجة معيشة وهي والحرمان، واملطل

األعصاب. عليل املخاوف كثري مثله رجل نفس يف األثر وخيمة إال تكون

فشل؟ ملاذا

فما فشله، أسباب يف يقال ما أوجز ذلك الدهاء، من صفًرا الحيلة قليل كان ألنه فشل
عنه مصدوًفا كان أو مخفًقا، فيه الرومي ابن كان إال حيلة إىل يحتاج كان عمل من
يف التفنن وكثر أيامه، يف راجت التي الشطرنج للعبة كراهته ثم ومن اللعب، حتى
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يقول وهو رقعتها، إىل وظهره يلعبها أحدهم كان حتى ممدوحيه بني لعبها طرائق
فيه:

ال��ن��ك��راء ب��ال��ق��ت��ل��ة ط��بٍّ��ا ـ��ع��ة ال��رق��ـ م��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث ال��ش��اه ت��ق��ت��ل
ال��رس��الء ع��ل��ى م��ق��ب��ل وال ـ��ت ال��دس��ـ ف��ي ب��ع��ي��ن��ك ن��اظ��ر م��ا غ��ي��ر
ذك��اء م��ن م��ص��ور ب��ق��ل��ب ـ��ر ال��ظ��ه��ـ م��س��ت��دب��ر وأن��ت ت��راه��ا ب��ل
ال��ه��ي��ج��اء ف��وارس ي��ردي وه��و ي��ول��ي ق��رنً��ا س��واك رأي��ن��ا م��ا

بها هازئًا فينقلب الحيلة، تساعده فال فيها الرباعة ويحاول يجهلها كان هو ولكنه
والجوع: الفراغ تعالت من بأنها عليها ويقيض

ت��ح��ص��ال أال ال��ن��اس أم��ور أح��ق ح��ص��ل��ت ه��ي إن ال��ش��ط��رن��ج ل��ع��ب��ة أرى
ف��ت��ع��ل��ال خ��ي��ره، ق��ل��ي��ل ب��ب��اب وأرم��ال ج��اع��ا ب��واب��ي��ن ت��ع��ل��ة

يقول: أو

ال��ع��ق��ل ب��ال��وع��ة ف��ه��ي رأي��ي ص��ح ف��إن ع��رف��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��ش��ط��رن��ج ف��ي ت��ف��رس��ت

بالهالك عليه مقضيٍّا ليكون الثالث القرن أواسط يف حيلته تقل أن الرجل وحسب
عليه يقيض بل الدولة، سياسة يف والعاملني األخطار بذوي اتصل وإن بالفاقة، أو
فمدائح الحيلة؛ وسعة املكر إىل امليادين أحوج هو بميدان اتصل ألنه والفاقة بالهالك
أبناء بني الخصلة هذه وشيوع أيامه، يف الدهاء رضورة عىل يشء أدل نفسه الرومي ابن

عرصه.
والكاتب والنديم والقائد الوزير بينهم املقامات ذوي من أشتاتًا مدح فإنه
من بني مشرتًكا وثناء منهم، واحد كل مدح يف تتكرر صفة الدهاء فكان والفيلسوف،
قليلة أمثلة وإليك يفوته، أن يعيبه وال منه يطلب ال ومن عمله، بحكم الدهاء منه يطلب

الكثرية: مدائحه يف املعنى هذا عىل جاء ما كل إحصاء عن بها نكتفي
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النديم: يحيى بن عيل يف قال

ال��ت��أل��ي��ب ذوي ال��ع��دى زح��وف ـ��د وب��ال��ك��ي��ـ ال��خ��ص��وم ب��ال��ح��ج��ة ف��لَّ

الكاتب: ثوابة ابن يف وقال

اخ��ت��ض��اب��ه وي��خ��ت��ض��ب ع��ل��ًق��ا ال��ق��ن��ا ي��روي وب��ك��ي��ده

الوزير: هللا عبيد بن القاسم يف وقال

ف��الئ��ق��ه��ا م��ن ده��ي��اء وج��ه ف��ي ف��الئ��ق��ه م��ن ب��ده��ي��اء ي��رم��ي

القائد: هللا عبد بن هللا عبيد يف وقال

س��رب��ه ب��ع��ي��دة أري��بً��ا ج��ل��ًدا ي��خ��ات��ل��ه أو ال��ق��رن ي��ص��اول
م��ن��س��رب��ه ال��خ��ف��ي ال��ش��ج��اع م��ث��ل وآون��ة ب��أس��ه ف��ي ك��ال��ل��ي��ث

األتراك: الجنود يف وقال

وأن��ك��ر ده��اء أده��ى ول��ك��ن��ه��م م��ب��ي��نً��ا ف��ي��ه��م اآلس��اد ش��ب��ه ت��رى

بد ال الذي والخلق عرصه، صفة إىل الرومي ابن فطنة املدائح هذه يف صدقت وقد
لواحد يكن فلم جنود، أو وزراء أو قادة، أو كتاب، أو ندماء، من فيه للمتقدمني منه
هذه بروز بارزة صفة كله للعرص تكن ولم والدهاء، والختل الكيد عن غنى هؤالء من
اتقاء إىل الدائم واالضطرار والدسائس القالقل بني إليها الحاجة اشتدت التي الصفة
الحاجة تشتد أن وأحجى األحداث، طوارئ به تأتي ملا والحيطة األقوياء، ومداراة الرش،
بهم ويلحق يعارشهم ومن الدولة رجال بني وتفرخ وتبيض الفتنة تعشش حيث إليها
الدولة هذه وإقبال ذاك، وهبوط هذا صعود من الفرص ومغتنمي والندماء، الشعراء من
عاش التي البيئة يف ساعة كل وشاغل يوم كل عمل هو هذا كان فقد تلك، وإدبار
له يُدبَّر أو يعزل خليفة غري عىل تنقيض أيامهم كانت فما خاصة، الرومي ابن فيها
وصاحب لخصمه، يكاد أو له يكاد ووزير الخلع، له يُدبَّر أو يُخلع عهد وويل العزل،
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يزاوله من يفتقر شغل وأشباهه وهذا غريه. مال الستصفاء يسعى أو يستصفي مال
من له األلزم الحرب وسالح األوىل، املعيشة أداة إىل افتقاره الدهاء إىل بيئته يف ويعيش

سالح. كل

أن قط يحسن ولم ة، بُعدَّ له يستعد لم أعزل وهو الرومي ابن عاش العرص ذلك يف
طوع بإحساس فيه يتقلب وراح أحد، دهاء من يحرتس أن وال أحد، عىل يتداهى
كان إذا زمنه، ملثل يصلح الذي الرجل نقيض فكان اإلحساس! طوع ولسان الحوادث
ولسانه إحساسه بني يجعل وأن يطيعه، وال إحساسه يملك أن الرجل ذلك يلزم ما ألزم
أن القلق عصور يف املرء عىل الخطر يجر ما فأخطر خلفه، يسترت الرياء من منيًعا ا سدٍّ
ابن يفعل كان كما حوله، عما يديه بني بما يلهو وأن لسانه، يطلق وأن نفسه، يرسل
وهو إال ممدوحيه يف الدهاء صفة يكرر كان نظنه وما غراره، عىل طبعوا ومن الرومي
الدهاء يعطيه ال الدهاء إىل بالحاجة الشعور أن غري إليه، وحاجته منه بخلوه يشعر
يأىس أن يستطيعه ما وغاية القوة، يعطيه ال القوة إىل بالحاجة املريض شعور أن كما
هو ما ضعفه من يبدي أن إال التكلف وال األىس يفيده فال خلقه، يف ليس ما ويتكلف

بإخفائه. أوىل

أسبابه. إجمال يف يقال ما أوجز ذلك أو الفشل أول ذلك
كانت واملداورة الدسيسة عرص يف الجنايات أكرب من تعد التي الغرة هذه مع وهو
جميع وعند األمم، جميع وبني العصور، جميع يف الجنايات أكرب من تعد أخرى جناية له
تفرده ألنها األطوار؛ غرابة من الحيلة الضعيف عىل أرض وال األطوار، غريب كان األفراد:
ظن وسوء وسفاهة، لؤم من اإلنسانية الطبائع يف ما لكل هدًفا وحده فتنصبه املأل بني
الغرابة بهذه يشتهر أن املرء فحسب يقول، كما غربا» إذا مستوحش و«اليشء ومجانة،
ويكون حقوقه، وتسقط دعواه، تبطل حتى يعرفه ال ومن يعرفه من عليه يسجلها وأن
غابر يف السلطان يصدره كان الذي الحكم كذلك رسمًدا حكًما عليه أصدر قد املجتمع
يتحرج وال أحد، ينصفه فال وسخطه، عقوبته من الهارب الطريد دم بإهدار األزمان
لإلنسان يعرف أن اإلنصاف أساس فإنما لغضبه، والتعرض عليه، العدوان من متحرج
يألم أنه عنه واشتهر الحق هذا سلب فإذا واملالم، الشكوى وحق والغضب، الرىض حق
ويثور يعجبون، ال والناس ويعجب الفرح، يوجب ما لغري ويفرح األلم، يوجب ما لغري
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فيم يشعرون ال وهم ويهلل يطرق، فيم يعرفون ال وهم ويطرق يثورون، ال والناس
األعظم؛ السلطان طلبة إذن وهو حقه! واهتضام إسخاطه من حل يف إذن فهم يهلل،
يُشكى وال متهم، وهو إال يشكو فال وماله، أمنه وأباح دمه، أهدر الذي املجتمع سلطان
شعور وذو معدنهم، غري معدن من أنه الناس بني ذنبه وكل حجة، عليه وللشاكي إال

باإلنصاف. وأجدر منه خريًا يكون وقد شعورهم، غري بالحياة
هو، يفعله غريبًا عمله من املألوف يصبح حتى بالغرابة يشتهر أن املرء حسب بل
ألن عليه؛ أحد يتغامز وال يالحظ فال غريه ويفعله بالغمزات، الناس ويتبعه فيالحظ

بالغرابة. توصف التي الحوادث وليست الصدد، هذا يف املهم هي الغرابة سمعة
سطوة له أطواره غرابة مع كان إذا «اإلهدار» هذا من األطوار الغريب يعفى وقد
أساغوا فربما إليه، يميل جار أو عليه، تغار عشرية من بها يعتصم عصمة أو ثروة أو
يكون أن فأما فيه، ترغبهم وظريفة تزينه، حلية وعدوها الحالة، هذه يف غرابته منه
الذي املضاعف الجرم هو فذلك وشعوره؛ خلقه يف وغريبًا حيلة، وال له حول ال ضعيًفا
ال من لؤم يشاء كما فيها مشدد عقوبة يف وقل عقوبته، من نجاة وال فيه شفاعة ال

النصري. معدوم كل إيذاء يف يبالغ كما فيها مبالغ لؤمه، عاقبة يخاف

مستهدف فهو األطوار، غريب أعزل فهو الحيلة، قليل العرص ذلك يف الرومي ابن عاش
وساء الخيبة، صدمات عليه وثقلت يصيبه، بما معذب فهو الحس دقيق يرميه، من لكل
عىل وانطوى السعي وعاف الشباب، عزم بقية من فيه ما فوهن الناس، بإنصاف ظنه

رصخته: من تعرفه وجًدا لذلك نفسه ووجدت اليأس،

ِع��ْف��تُ��ه��ا! ِع��ْف��تُ��ه��ا ال��ع��ط��اي��ا ع��ل��ى ب��ع��ده��ا أس��ف��ي ف��ي ل��ي ع��ذر ال

يرأمه من إىل وحاجته تركيبه، يف املغروس وحذره واعتالله، ضعفه مع هذا فكان
القعود إىل به جانًحا الوطن، عن والنزوح الرزق، طلب يف السعي عن له صارًفا ويعينه

إنصافه. قلة يف سواء واألرشار األخيار وأن كبلده، البالد أن إال يرى ال قعد حيث

واألخ��ي��ار األش��رار ص��ح��ب��ة م��ن ك��راح��ٍة ال��ت��ذذُت ف��م��ا ال��ط��ع��وم ذق��ُت
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كان ولكنه املشيب، بله الشباب، أيام يف واملشقة للجلد مخلوًقا الرجل كان وما
نظن فيما وهي — بعلبك أو رأى» من «رس سامرا أو األبلة إىل األيام تلك يف رحل ربما
لقي وما منها، ويعود وتنكره ينكرها أن يلبث فال — رحالته يف إليه وصل ما أبعد

وطنه: يف لقي مثلما إال فيها

ال��ب��ت��ل ص��اح��ب��ة ب��غ��داد ب��ل األرض ب��ل وأه��ل��ه��ا ب��ع��ل��ب��كٌّ أن��ك��رت��ن��ي ل��ق��د

عىل آثر وال سفًرا، بعدها أزمع ال ويقسم يتشوف بغداد يف أصحابه إىل ويرسل
مطمًعا: قلوبهم

ن��ذر أف��ارق��ك��م أال ل��ه ع��ل��ي ف��إن��ه ال��رج��وع ال��ل��ه ل��ي ي��ق��ض وإن
ال��ده��ر ي��ف��رق��ن��ا أن إال ال��ده��ر م��دى ورح��ل��ة ش��خ��وًص��ا ع��ن��ك��م أب��ت��غ��ي وال
وال��ه��ج��ر ع��ن��ك ن��أي��ه إال ال��م��وت وم��ا إل��ف��ه أن��ت م��ن ق��رب إال ال��ع��ي��ش ف��م��ا

أسباب أحصينا فإذا قيل، كما لديباجتيه» مخلٌق الحي يف املرء مقام و«طول
طول أن شك فال أخرى، بعبارة فشله وأسباب ممدوحيه، من يشكوه كان الذي الجفاء
ومن الشعراء، أنداده من غريه عليه رجحت التي األسباب تلك من واحد ببغداد مقامه
يف بالعطاء األمراء عليهم يضن فال ويحرضون، يغيبون كانوا ألنهم الطبقة؛ يف أقل هم
يلقى فال يوم كل يف أعينهم أمام مقيًما كان وألنه السنوات، بعد أو السنة بعد السنة
يظنها كان التي القصار الرحالت تلك يرحل لم وهو غياب، بعد الطارق حفاوة عندهم
األمر، عليه طال فلما والجوائز، الوالية يف والطمع القوة إبان يف وهو إال طويلة غربة
بلده، يف وادع وهو له يتفق بما وقنع يريمها، ال بغداد يف قعد اليأس عىل نفسه ووطن
البحر ركوب يكلفه ألنه لناره»؛ «الحطب عىل ويحضه إليه، يستدعيه من يجيب أن وأبى

ركوبه. من يكون ما أخوف وهو

ال��م��ح��اط��ب ش��رور ت��خ��وي��ف��ي ال��خ��ي��ر ل��ك ت��دع ف��ال ل��ن��اري ح��ط��ب��ي ع��ل��ى ح��ض��ض��ت
… … … … … … … … … …
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ال��م��ط��ال��ب ع��ن��اء م��ن م��ص��ونً��ا م��ق��ي��ًم��ا ت��ث��ي��ب��ن��ي أن ف��ي ال��رأي ع��ن��ك أي��ع��زب

من الوالة يف قلَّ إذ تتكرر، أن باملنظور يكن لم نظن فيما دعوة إال بعُد هي وما
حقه يرعى كان من فيهم وقل ومشيبه، شبابه حايل يف رزقه وشأن بشأنه يعنى كان

مودته. يف ويخلص
إليهم فتشفع عندهم، ا حقٍّ لنفسه وخيل منهم، املجاملة ببعض هو اغرت وربما
من بأضعف ضيف «وما عليه املغضوب األسري القاسم ملهندس تشفع كما أتباعهم يف
تشفع كما أو أحواًال»، الكتاب أسوأ وهم «أضحوا الذين لكتابه تشفع كما أو أسري»،
القاسم أخيه تقديم من أبيه إىل هللا عبيد بن الحسن شكاية وهو وأجل، أكرب هو فيما
ابن عىل أوجبها ماذا نعرف ال شفاعات أنه إال دونه، املراتب لعظيم وترشيحه عليه،
يشء عىل دلت إن فهي لديهم، املشفوع عند مصريها كان ماذا نعرف وال الرومي،
تبليغها، يقبل من فيها يقصدون كانوا حوائج ذوي قوًما أن عىل تدل فإنما قاطع،
به أغراهم وربما غريه، األمراء صحابة يف يأنسونها ال تلبيًة الرومي ابن من ويأنسون
أن منه والتماسه أبيه، عند الحسن وساطة يف سيما وال استمالته، ورسعة طبعه سذاجة

ألنه: القاسم أخيه وبني بينه يسوي

اش��ت��داده ف��ي ي��زي��ده ب��ل ه إي��ا ش��دك أخ��اه ي��وه��ي ل��ي��س

تلك إياه ومجافاته عنه، القاسم إعراض علة الوساطة هذه تكون أن يبعد وال
الوساطة هذه عىل يقدم ال الرومي ابن فغري بقتله، انتهت إنها قيل: التي املجافاة
ولو ينافسه، من كل عىل بنرصته األيام تلك رشيعة يف املطالب القاسم جليس وهو
وأال كانت، حيث الدولة يتبع أن والحكمة الحزم يرى إذ أخيه؛ من املنافسة جاءت
النجاح، يف األمل ضعيف مهجور له أخ أجل من الحظوة صاحب لغضب نفسه يعرض
أرادوه أنهم من أكثر عىل وال هذا، من أكثر عىل يدل ال الرومي بابن الناس فاستشفاع
أصيب أنه عىل يدل وقد يسمع، لم من ويُسمعوا غافًال ينبهوا أن عىس والتذكري، للتبليغ
الحسن بني الوساطة جرائر من لنا يلوح كما وحياته، رزقه يف الشفاعة هذه بسبب
بأمر منهم وعناية األمراء، عند له مرعي حق عىل الشفاعات هذه تدل أن فأما وأبيه،
السواء. عىل وأشعاره أخباره تناقضه بعيد احتمال فذلك وبعده؛ قربه يف وصيانته رزقه

150



الرومي ابن حياة

األدب يف املؤاخاة من الرومي ابن وبني بينه كان ممدوحيه من أحًدا أن نخال وما
كانت فقد املعروف، الفلكي البيت سليل نوبخت بن سهل أبي وبني بينه كان مثلما
بعض يف للصديق والصديق للند، الند مخاطبة فيها تلمح كثرية مساجالت بينهما

فيقول: مدحه يف يغرب الرومي فابن األبيات،

ب��ال��ح��س��اب ي��أت��ه��م ل��م ع��ل��ًم��ا ب��خ��ت ن��و ب��ن��و ب��ال��ن��ج��وم ال��ن��اس أع��ل��م
ال��ص��ع��اب ال��م��ك��رم��ات ف��ي وُرق��يٍّ��ا س��م��وٍّا ال��س��م��اء ش��اه��دوا ب��أن ب��ل

بجوابه: اضطالعه قلة من يعتذر وهو يجيبه سهل وأبو

واآلداب األذه��ان أه��ل ان اإلخ��و م��ن ال��ودود ي��ج��ت��ن��ي ه��ه��ك��ذا
ال��ك��ع��اب ص��در ف��وق ك��ال��ع��ق��د ـ��ج��د ال��م��ـ ش��م��ل ي��ن��ظ��م ب��ه ش��ع��ر ن��ظ��م
ب��ال��ج��واب ن��ض��ط��ل��ع ل��م ول��ك��ن ـ��رض ال��ق��ـ ال��ح��س��ن م��دي��ح��ك س��م��ع��ن��ا ق��د

توجبه فيما كالصديقني أو صديقني رجلني بني إال يكون ال الخطاب هذا ومثل
لحقه، رعايته يف سهل أبو كان كيف هذا مع فانظر واملعونة، الوالء من بينهما العالقة

فيه: قال كما كان لقدره، وصيانته بأمره، وعنايته

ب��ش��راب ل��ي ي��ج��ود أن ي��ك��د ل��م ط��ع��اًم��ا ل��ي رأى إذا ص��دي��ق ل��ي
ال��ث��ي��اب ل��ب��س ل��دي��ه ك��ف��ي��ان��ي ج��م��ي��ًع��ا ل��ي رآه��م��ا م��ا ف��إذا
آراب��ي م��ن ل��دي��ه ح��س��ب��ي ف��ه��ي ع��ن��دي ال��ث��الث��ة رأى م��ا ف��م��ت��ى
ال��رغ��اب ال��ع��ط��اي��ا م��وض��ع وال ري ال��ظ��ه��ا ل��م��ل��ك أه��ًال ي��ران��ي ال
م��ت��ص��اب وال ن��ه��ي��ة ذي ل��ه��و ش��أن��ي ل��ي��س ظ��ن��ه ف��ي وك��أن��ي
اإلط��راب ع��ن ص��ادف ع��ازف ل��دي��ه م��الئ��ك��ي ط��ب��ٌع ف��يَّ
إت��ع��اب ب��ال ع��ن��ده ش��ب��ع��ة ح��ظ��ي ف��م��ق��دار ح��م��اري��ة! أو
اإلع��ج��اب م��ن ب��ي ف��ي��ه م��ا م��ع ل��دي��ه ال��ل��ف��اء ح��ظ��ي إن��م��ا
وص��واب وح��ك��م��ة وب��ي��ان ب��ف��ه��م ل��ي ش��اه��ًدا ي��ن��ف��ك ل��ي��س
ب��اب إغ��الق م��ن��ه ت��وق��ع��ت ال��ل��ه م��ن ب��اب ف��ت��ح ك��ان وم��ت��ى
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قصارى كان فقد والبيان، بالفهم له والشهادة به اإلعجاب من فيه ما مع نعم!
لفطنته يتعجبوا أو به، يعجبوا أن جميًعا املورسين أصحابه وعند هذا صاحبه عند حقه
شاعر مجاراة عىل قدرتهم بها يظهرون مساجلة الشعر يف يساجلوه أو أحواله، وغرائب
يستأدوه ثم ونوادره، بحديثه فيه يلهون سمًرا يسامروه أو للشاعرية، منقطع قدير
حقه من فليس ومربة، نفع من ذلك وراء ما فأما وجهه، وماء صربه من غاليًا الثمن
من واحد كان وما الحمري! نصيب أو املالئكة نصيب إال قال كما منه له وليس عندهم،
صححوا لو يناسبه له عمل وتدبري أمره، وإصالح إغاثته عن عاجًزا ممدوحيه كبار
وليأبوا يعطونه، مما أكثر منه ليأخذوا الشحيح التاجر مساومة يساوموه ولم النية،
يف النية يستحرضوا أن كانوا قدرتهم ففي يمنعوه؛ أن وسعهم يف دام ما يهبوه أن
عىل واحًدا سببًا يجدوا أن كانوا قدرتهم ويف عيوبه، وتاليف نقائصه، وجرب إصالحه،
يجدوه لم أنهم بيد الرحمة، باب من أو الوفاء، باب من عندهم الحق هذا يوجب األقل
األعمال توجيه من واالعتذار وإهماله، لحرمانه شتى أسبابًا ووجدوا إيجاده، حاولوا وال
سهل ألبي قوله نقرأ ونحن الديوان، مرافق بعض يف النظر أو للكتابة واتخاذه إليه،

ذكره: تقدم الذي

ال��ف��رض؟ م��ن ص��دي��ق��ي ع��ن ازوراري رأي��ت ق��ري��ًة ت��ول��ي��ت إن أن��ي أت��زع��م

للقاسم: وقوله

ش��ن��ع��اء؟ ج��ن��ى أم ف��ي��ه، ج��ن��ى ال ص��ف��ًرا ع��ب��دك رأي��ت أرك��ي��ًك��ا

يكرهون كانوا أنهم نفهم عليه، بها يعتلون كانوا التي العلل هذه جملة فنفهم
عليه يحسبون كانوا أنهم أو موردهم، غري مورًدا له ويعرف عنهم يستقل لئال توليته؛
املن يكدرها ال جراية من الرزق وكفالة العطاء حرمه كما الوالية، يحرمه ذنبًا غراراته
نبحث حني نفهمها الحياة يف للحرمان طبيعية أسباب — مراء وال — وهي والتسويف.
ميزانًا تعد وال اإلفضال، يريد الذي للمتفضل عذًرا تصلح ال ولكنها حرمانه، رس عن
اللئيم يعبث وأن الحمل، الذئب يأكل أن الطبيعي فمن األخالق؛ ومكارم للمروءة رفيًعا
أن إال الضعيف، األعزل مال واملغتال اليتيم، الطفل مال املحتال ينهب وأن بالغرير،
األخالق، ومكارم الهمم معايل وبني الدنيا يف الطبيعية األسباب هذه بني ا جدٍّ بعيد البون
والقصور. والفضل والضعة والرشف واللوم الحمد مناط لهو ا جدٍّ البعيد البون هذا وأن
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وحرمانه. فشله هو آخر سبب وحرمانه الرومي ابن لفشل وكان
عىل يلومونه فكانوا إياه، واتهامهم منه الناس لنفرة سببًا وحرمانه فشله كان نعم
فوق وحرسة بالء، فوق بالء هذا لومهم وكان وخطاياه، ذنوبه من ويعدونها بلواه،

الشكاية: حق تحرمه ألنها الشكايات؛ سائر من عليه أشد وشكاية حرسة،

ل��وَّام��ي بُ��ل��ي��ُت أن ف��ي أك��ث��ر وم��ا ال��ب��الء أط��ول م��ا رب ي��ا
إح��رام��ي غ��ي��ر ال��ل��ه أل��زم��ن��ي وم��ا ح��رم��ت أن ال��ن��اس ي��ل��وم��ن��ي

ما آلم وهذا السكوت، من أعظم عنده فالرزيئة سكت وإذا مذنب، فهو شكا فإذا
مألوف طبيعي كذلك ولكنه وظلمه، نكبته من املزيد إىل وأدعاه وأظلمه املنكوب به يبتىل
جريرة عليه يحيلوا أن استطاعوا إذا بأحد الرأفة أنفسهم يكلفون ال ألنهم الناس؛ يف
نفسه، عىل جناه بما للحرمان مستحق محروم ألنه إال ذاك فما حرم فإذا خطاياه!
عدوى من والهرب منه باإلجفال أوىل فهم كذلك كان وإذا القضاء، عليه جناه بما أو
وال للقضاء يصنعون ماذا ثم نفسه؟ عىل الجاني وهو له يصنعون فماذا وإال شقائه!
حجة مصابه وليكن أبًدا، وليفشل أبًدا فليحرم وفشل حرم فمن القضاء؟ برد لهم طاقة
حيلة! فيه للناس وال منه، خالص ال عليه مكتوب شقاء عىل ودليًال مصابه، من للمزيد
يجنيه مما هي وال فيها، ملخلوق يد ال متواليات نكبات الحرمان ذلك إىل وتضاف
عليه وتثبت الشؤم، تهمة عليه فتحق حوزته، عن إنسان يرده أو نفسه، عىل إنسان
عنه، بالبعد واألمان العصمة ويلتمس منه، يفر أن إال للعاقل رأي فال األقدار، مطاردة
أهله يف الفجائع ونقمة والحرمان، الفشل نقمة النقمتان: الرومي ابن عىل أطبقت وقد
مشئوم ريب ال فالرجل عقاره؛ يف والضياع تراثه، يف والحريق زرعه، يف والتلف وولده،
بنفسه غرر فمن رسبه، عىل آمن وهو مجري يجريها ال لألقدار وطريدة منه، يستعاذ
ثم بالئها، بمثل محالة ال مبتًىل فهو يتعقبها، الذي القدر من الطريدة خالص وعالج
من مجري أنه إليه وخيل املهالك، يف التورط له سول سخيًفا ورأيًا نحسه، إال يلومن ال

لحكمه. مرد ال ملا ورادٌّ هللا، قدرة
السعد عرص كان ألنه القدر؛ وطرداء املشئومني يخافوا أن الثالث القرن ألبناء وحق
وألنه واألوهام؛ الخرافات من ذلك يصحب بما اإليمان مع واملفاجآت، والقالقل والنحس
أحاديث املسلمني بني وشاعت والفارسية، الهندية الكتب ترجمة فيه تمت الذي العرص
يف وزاد الصحيح. العلم قبيل من كان وما كاذبًا، خرافيٍّا منها كان ما والطوالع النجوم
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امللوك قصور يف املجالس آداب وأن للفرس، يومئذ كانت الدولة أن األحاديث تلك شيوع
ساعات لهؤالء وكانت الفارسية، البالد يف والناشئني الفارسية، آداب كانت والرشفاء
تارة، والرشاب الطعام معها يطيب األفالك بني ومقارنات للنحوس، وساعات للسعود
وبشائره وأرصاده، حسابه والسماء األرض يف يشء لكل كان بل أخرى، تارة يطيبان وال
ألرصاد وموافقة للنجوم، استشارة بعد إال العامل يتحرك وال املسافر يسافر فال ونذره،
لها وجعلت زمانًا، الكواكب عبدت أمة وهم ذلك عىل الفرس يدرج أن عجب وال الطوالع.
املقادير. وتقدير الدول، وتحويل الحوادث، تدبري إليها وأسندت والرش، الخري صفات

يف فظهر بالنجوم، العناية أسباب كل الثالث للقرن تهيئ أن األقدار شاءت وكأنما
والذي سنة، وثالثني نيف قبل األخرية دورته يف هنا رأيناه الذي «هايل» مذنب أوائله

األيام: تلك يف تمام أبو فيه قال

ال��ذن��ب ذو ال��غ��رب��ي ال��ك��وك��ب ب��دا إذا داه��ي��ة ده��ي��اء م��ن ال��ن��اس وخ��وَّف��وا
م��ن��ق��ل��ب غ��ي��ر أو م��ن��ق��ل��بً��ا ك��ان م��ا م��رت��ب��ة ال��ع��ل��ي��ا األب��رج وص��ي��روا
ق��ط��ب وف��ي م��ن��ه��ا ف��ل��ك ف��ي دار م��ا غ��اف��ل��ة وه��ي ع��ن��ه��ا ب��األم��ر ي��ق��ض��ون

ظهوره أول املرهوب املذنب ذلك أثر يكون كيف نتمثل أن علينا يصعب وليس
بالتنجيم االشتغال عليهم غلب قد األناس، كأولئك أناس وبني الزمان، كذلك زمان يف

النجوم. بأنباء األرض حوادث يُعلِّقون من ا جدٍّ بينهم وكثر ومكذوبه، صادقه
الثالث القرن شعراء كالم يف الكواكب وأسماء والنحوس السعود ذكر تردد ولقد
مراًرا، والبحرتي تمام أبو إليها فأملع كلها، العوامل هذه أثر من بعده الذي والقرن
وتمادى املطالب، بهذه صاحبيه من أعلم كان ألنه إليها؛ اإلشارة يف الرومي ابن وأفرط
آداب عىل مطلع مثقف رجل كل عىل فريضة النجوم درس أصبح حتى بعدهم بمن األمر
رهني فكان الباب، هذا يف للتوسع صالح غري البرص مكفوف كاملعري كان ولو زمانه،
مقارناتها عن ويتكلم مواقعها، ويصف واللزوميات، الزند سقط يف يذكرها املحبسني
الصناعة. هذه جهل يف العذر واضح رضير بأديب وليس بصناعته، مشتغل فلكي كأنه
وكان الرومي، ابن بهما علق اللتني األرستني يف النجوم عقيدة راجت أن اتفق ثم
أرسة نعني ممدوحيه، سائر نصيب من أكرب وعتابه ومدحه شعره من نصيب لهما
التي األرس من الزمان ذلك يف حكم من وأغنى أقوى وهما وهب، بني وأرسة طاهر بني
الخصوم، وعزل األنصار، وتولية والعطاء، للمدح أبناؤها وتصدى الدولة، يف ترصفت
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أن الناس وتحدث أهله، تحدث القمر وخسف طاهر بن هللا عبد بن محمد مات فلما
يف الرومي ابن وذكره تاريخه، من كتبوا فيما املؤرخون ذلك وكتب ملوته، خسف القمر

فقال: شعره بعض

ي��ك��س��ف وه��ذا ي��ودع��ن��ا ه��ذا س��م��ائ��ن��ا ب��در وب��ات األم��ي��ر ب��ات
ت��ذرف ال ب��ع��ب��رة ع��ل��ي��ه ف��ب��ك��ى ب��ن��ف��س��ه ي��ج��ود ق��م��ًرا رأى ق��م��ر

يكون أن وهب بن سليمان بن هللا عبد بن القاسم فخاف مرة الشمس وكسفت
أ هدَّ الذي هو الرومي ابن فكان لذلك؛ وهلع الدولة، يف عظيم بموت مؤذنًا كسوفها

إليه: وكتب نفسه عن للترسية والسماع باللهو له ونصح روعه،

م��غ��رب��ه��ا م��ن ت��ط��ل��ع أن دون ك��س��ف��ت ش��م��س ت��ه��ول��ن��ك ال
م��ط��ل��ب��ه��ا م��ن ع��زك م��ا ه��ان م��ث��ل��م��ا ف��ي��ه��ا ال��رزء ذاك ه��ان
م��ل��ه��ب��ه��ا م��ن ب��اآلي��س ل��س��ت م��ط��ف��ئ��ه��ا واف��ق��ت ن��ار ه��ي
م��ع��ط��ب��ه��ا م��ن أوم��ن��ت ف��ل��ق��د م��ع��ط��ب��ه م��ن ت��ش��ف��ق م��ن ف��اب��ك
م��ث��ق��ب��ه��ا ي��دا ت��ذك��ي��ه��ا س��وف ج��م��رة أب��ي��خ��ت أن ب��اك ض��ل
ب��ه��ا ال��ش��م��س ت��خ��ل��ف ش��م��س غ��ي��ر ك��س��ف��ت م��ا إذا ل��ل��ش��م��س ل��ي��س
م��ن��ص��ب��ه��ا ع��ن ال��م��ش��رق ل��ون��ه��ا ي��ك��ذب��ن��ا ال ال��روم ب��ن��ات م��ن

روع مهدئ الرومي ابن يكون أن الخطوب فكاهات من مضحكة لفكاهة وإنها
الزمان نذر من الوجل عنه ويذهب روعه، يهدئ من إىل إنسان أحوج وهو هذا، يف

وعالماته!
بعض ويف واجتنابه، فشله أسباب أقوى من كان صاحبنا شؤم من فالخوف
واجتنابهم الشؤم، هذا من وهب وأبناء طاهر أبناء تطري إىل رصيحة إشارة معاتباته
طائف يدركها أن سعودهم عىل مخافة النعمة؛ لهم وزخرت الدولة، جاءتهم أن بعد إياه
هذه نفسه عن يدفع طاهر بن هللا عبد بن هللا لعبيد يقول فكان ونحسه، شقائه من

التهمة:

م��ش��ائ��ي��م أع��ادي��ك ع��ل��ى أن��ن��ا ع��ل��ى م��ي��ام��ي��ن ن��ح��ن
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ت��ح��وي��م ح��ول��ك ل��ه��ا ك��ان ن��ع��م��ة دخ��ل��ت دخ��ل��ن��ا ل��م��ا
ت��ف��خ��ي��م ب��ك ل��ل��ع��ط��اي��ا ب��ل ن��ل��ت��ه ال��ذي ي��ف��خ��م��ك ول��م

هللا: عبيد بن للقاسم يقول وكان

ط��ال��ع م��ا وأس��ع��د ع��ل��ي��ك��م ط��ائ��ر م��ا ب��أي��م��ن ط��ل��ع��ت
ي��ان��ع ث��م��ر ف��ي ت��ف��ي��أ غ��ض��ة دول��ٌة ف��ج��اءت��ك��م

ما إليه وينسبون وهب، لبني بشؤمه يُعرِّضون ومزاحموه حاسدوه كان وكأنما
إليه نسبوه ما تفنيد إىل ويرسع إليهم يربأ فكان مشقة، أو رحلة من الوهبيون يكره

الذنوب: اختالق إىل عندهم حاجة يف هو وما عليه، يحسب أن قبل

م��ع��ص��وب ب��رأس��ه ذن��ب ك��ل م��ل��ق��ى وال��ب��ريء خ��ف��ت ول��ق��د
ح��وُب واإلف��ك ال��ش��خ��وص، ه��ذا ق��اد ش��ؤم��ي إن ل��ي: ال��وش��اة ي��ق��ول أن
ون��ك��وب م��خ��اوف ف��زال��ت ت وش��اه��د ي��غ��ي��ب��وا ل��م أن وج��واب��ي
وي��ح��وُب ف��ج��رة اب��ن ي��م��ي��ن أو م��ن��ه ال��ي��م��ن ف��ي ي��ش��ك ال م��ن أن��ا
م��ج��ن��وب م��ق��ادت��ي ف��ي رأس��ه��ا خ��ل��ف��ي ال��س��ع��ي��دة وال��دول��ة ج��ئ��ت

فيقال: النحس أو السعد من شبهة عليه تلوح أن العرص ذلك يف اإلنسان فحسب
به لصوًقا وتشتد حياته، طول به وتلصق التهمة تلزمه ثم منحوس، أو مسعود إنه
كان وهل عليها، واإلرصار فيها باإللحاح الناس يغري ما وأخالقه أحواله يف كان إذا
عامًلا كان ألنه النحس؛ شبهة كل عنده بل كال، الرومي؟ ابن عند ناقًصا ذلك من يشء
الجد يكون أن إال أمثاله حظوة وبني بينه يحول الذي فما جاه، وال حظوة وال ذكيٍّا
بعدهم وعاش وأبناءه، وزوجته وأخاه وأمه أباه فقد وألنه املشئوم؟ والطالع العاثر،
يف بعدهم ويعيش هؤالء كل يفقد وهل والناس، األيام من للبالء مستهدًفا حزينًا كئيبًا
والحريق ضيعته، يف بالجراد رأينا كما مني وألنه املنحوس؟ املرزأ املنكود إال الحال تلك
من إال — والضنك املوت مصائب مع — بذلك يمنى وهل عقاره، يف والضياع ماله، يف

ملشبوك؟ منها نجاة ال شبكة يف النحس شمله
واملجون، العبث أهل به تغري التي الخالئق تلك من ً مربَّأ الرومي ابن كان هل ثم
الرجل كان بل ال، ويؤذيه؟ ذلك من يؤمله بما ويتفكهون الشؤم، بتهمة عليه فيلحون
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من الحجة ولزمته والتطري، التبارش للناس يسوغ من وأول املتشائمني، املتفائلني أول
يف تعد عليه نكبة الذكاء فكان وصحبه، ذويه يف مصائبه ومن حظه، وإدبار ذكائه
وولع نحسها، سمعة من يصيبه وما رشها، من يصيبه ما ضعفني: واملصائب النكبات

عظيم. ملصاب وإنه منها، بالسخر العابثني
به فعبث مدة، بعد الرجل فُعزل لرجل، يكتب كان جعفر أبا أخاه أن رأينا ولقد
كان والسعد الشؤم حديث كأن شؤمك.» عزله «إنما له: وقالوا شيخ أبي آل أصدقاؤه
منحوسني، مشئومني كلهم لكانوا القوم أنصف ولو نعمة، كل ويف نكبة، كل يف حديثهما
وإذا واألرشار، األخيار نكبات وشهدوا واألنصار، األصحاب يف فجعوا قد كلهم كانوا إذ
وال سعده، عىل لشؤمه فضل فال أحبابه، فقد كما أعداءه فقد قد الرومي ابن كان
القسط تعرف ال التي الحظوظ ولكنها الرشور، طوالع عىل فيه الخريات لطوالع رجحان
بسمعة منفرًدا الرومي ابن يكون أن بأسبابها أملمنا التي الحظوظ ومن املوازين! يف

املشئومني! سائر دون العرص ذلك يف الشؤم
يكلفهم اإلنصاف كان إذا ينصفون ال هم ثم مختارين، ينصفون ال الناس وسواد
وحده يبوء أن إال إذن الرومي البن فليس منها! يضحكون فكاهة يحرمهم أو واجبًا،
يف وعاش بالفشل، عليه مقضيٍّا ولد أنه فيه الحكم فغاية زمنه، وعقائد ضعفه بجريرة

دفعه. يف حيلة ال ما به يصنع لقضائه يرتك أن ووجب ملثله، فيه رحمة ال زمن
يف كاألطفال اإلنسانية الجماعات يف الفنون رجال أن يرى من الباحثني من إن
ألنهم ألنفسهم؛ السعي عن تغنيهم قومية وأمداد تكتنفهم رعاية من لهم بد ال األرسة،
حيله، وإتقان العيش ملمارسة تفرغوا إذا عملهم يجيدون وال السعي، حيل يحسنون ال
تاريخ يف يجدون نخالهم فما رأيهم، به يدعمون مثًال الباحثون هؤالء التمس فإذا
القرن كأواسط متناقض عجيب زمان يف الرومي كابن شاعر من أصلح مثًال اآلداب

للهجرة. الثالث

طريته

أرشنا الذي واختاللها، األعصاب ضعف من الناشئ الخوف مرض من شعبة الطرية
ابن يف وهي وأعراضه، بواعثه له خاص خوف أنها إال الشاعر، مزاج عىل الكالم يف إليه
بحيث املتطريين، أكثر يف ألوانها غري ألوانًا ولبست مداها، بلغت قد خاصة خلة الرومي

التفصيل. ببعض الكلمة هذه يف بالبحث نفردها أن وجب
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كل قبل األعصاب اختالل هو الطرية بداء الرومي ابن أصابت التي البواعث فأصل
يشء.

النفرة يحس وال خريًا، الدنيا من ينتظر ألنه يتشاءم؛ وال يتطري ال السليم فالرجل
منها. والتطري الخوف يحس ال ثم ومن وبينها، بينه

خفيًفا موقًعا نفسه عىل فتقع كافة، الناس تصادف كما الحوادث تصادفه وقد
يلقى كان مذ والتوجس الحذر عن غنًى يف فهو شعوره، معه ويضبط عزمه، معه يملك
وقوعه، قبل منه الفزع يتسلف ال مطمئنة، ونفس كاملة، بعدَّة — يلقاه حني — الخطر
الطمأنينة هذه به تؤدي وقد دفعه. عليه واستحال وقع متى منه الفزع يف يفرط وال
لألمن ويستسلم السواء، عىل واملتوهم الصحيح الخطر عنه فيحتجب الطرية، نقيض إىل
ومكنونه، الوهم وظاهر وصادقه، الخوف لكاذب املتطري استسالم والكذاب الصادق

وارتياب. حرب حالة يف أبًدا املتطري يكون إذ وأمان سلم حالة يف أبًدا فهو
عامة. الطوارئ من والخوف خاصة، التطري حيث من السليم طبيعة هذه

وهمه، يف كثرية واألطياف واألشباح حسه، يف ة مكربَّ فالصغائر األعصاب مختل أما
وكان شاعًرا، ذلك إىل كان فإن واألوهام، األخيلة من الفزع يزيده ثم ويتوهم، يتخيل

والطوارق. واالبتكار الخلق من ينضب ال معني فيه فللطرية قويٍّا؛ خياله
فيتيقظ — املزاج هذا ألصحاب منبه الدنيا يف طارق وكل — املنبهات عليه وتتوارد
كل يف الشأن هو كما اآلخرون، يلمحها ال حيث املخاوف ويلمح بالخطر، الشعور فيه

للمفاجأة. متوقع للحذر مستحرض
التلفت، يوجب قد ما يلفتك وال نبأة تزعجك فال املأمون، الطريق يف تسري فأنت
كل يف تسمع أنك إليك خيل حولك الليل واستحلك املرهوبة، األجمة يف أدلجت إذا ولكنك
ينتحيك عدو هجمة تليك خبطة كل ويف أسد، همهمة نفخة كل ويف أفعى، فحيح همسة
التوقع، اختالف إال املرهوبة واألجمة املأمون الطريق بني حسك عىل اختلف وما بمكروه،
بني بعينه االختالف موضع هو وذلك منظور، غري مجهول كل من الحذر واستحضار

املتطريين. وغري املتطريين
فيه؛ املركبة الحذر طبيعة عليه تخفى أن من لنفسه أوعى الرومي ابن كان ولقد
من فيتخذ الحذر، من له مفر أال ويعلم حذور، بأنه طبعه دخيلة من يشعر فهو

األمان: باب الحذر أن ويزعم — يقولون كما — فضيلة الرضورة
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ال��خ��ط��وب م��ن ال��ح��ذار ل��ب��س إذا ي��وًم��ا ال��م��رء ي��ك��ون م��ا ف��آم��ن

يف بك مر كما والروايات، واملنطق والحديث القرآن من كثرية بحجج لذلك ويحتج
أو محاذيره وصدقت قويت، أو حجته ضعفت مصيب، محق أنه يف يشك ال ثم أخباره،
وافقتها، إذا وتؤكدها تسبقها، وال العقيدة تلحق الشعورية العقائد يف الحجة ألن كذبت؛

عارضتها. إذا تفندها ال ولكنها

الخواطر. وتداعي الجمال ذوق الرومي ابن يف الطرية روافد ومن
وتنفر السوية، الجميلة للمناظر وتتهلل تفرح الجمال ذوق عىل املطبوعة فالنفس
والرغبة، واالستبشار اإلقبال الفرح ويصاحب الشائهة، الدميمة املناظر من وتنقبض
بني املسافة من أقرب وليس والكراهة، والتشاؤم واإلنكار الحزن النفور ويصاحب
يثنيه نذيًرا عنده االنقباض وأصبح الحذر، عليه وغلب الحس دق إذ والطرية النفور

أمله. طريق عليه ويقتضب
تؤدي ما غاية الفكرة أو الكلمة من يستخرج أبًدا فصاحبه الخواطر تداعي أما
أسهل فليس التشاؤم، عىل مركبًا ومزاجه الحذر طبيعته كانت ومتى عليه، وتنقلب إليه،

مزاجه. واستمر طبيعته ألفت حيث إىل الرسيعة خواطره اتجاه من
ويكشف الرس، ذلك يعرف أن عليه ويسريٌ مخافة، رس ولكل رس، عنده كلمة فلكل
ومشابهاتها املعاني بني الربق كومضة يتنقل الذهن حركة رسيع ألنه املخافة؛ تلك
أن عليه يشق فال وأوزانها، حروفها ويشاكل يجانسها وما الكلمات وبني ومناقضاتها،
ومشاكلة املعاني، تلك من معنًى عند ذهنه ومتوجه طبعه، لنزعة املوافقة بطلبته يعثر

املشاكالت. تلك من
يكونان ما وأيقظ أدق عىل الرومي ابن يف كانا الخواطر وتداعي الجمال وذوق
الذي املنهوم الجائع التهام واألشكال األلوان تلتهم خاطفة عني له كانت إنسان؛ يف
التفاته وغرابة صوره، وإحكام تشبيهاته، دقة يف ذلك من أمثلة عرفنا وقد يشبع، ال
عىل الكالم عند ذلك أضعاف وسنعرف غريه. شاعر إليها يلتفت ال للنظر مواقع إىل

وتصويره. الحس تناول يف وأسلوبه وفنه عبقريته
وكان ويسرت، يعاف ذنبًا ويحسبه القبح، يشنأ الخاطفة النظرة هذه مع كان ثم
عىل والسخط صلعه، إخفاء يف يبالغ كان كما به، ابتيل إذا نفسه من إخفائه يف يبالغ
أو األعور أو األحدب يرى وال بالرش، نذير أو رش عنده فالقبح عنه! يسألونه من
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املشوهني من غريهم أو املسلوخ، الجلد لون وجهه لون يحكي الذي األشقر أو الخيص
من االنقباض يالزم ما إليه وأرسع نفسه، انقبضت إال الخلقة سواء عن الخارجني

والوجوم. والحذر التوجس
غرض، دون بغرض منه يستدل ال شعره جميع يف ملحوظ الخواطر وتداعي
له عنَّ وكلما يستنفد، حتى ويشعبه املعنى يسلسل فهو قصيدة، دون بقصيدة وال
يف هذا الوقوف. إىل ويضطر املناسبة، تبطل حتى يناسبه وما يقاربه ما به لحق خاطر
ويستخرج الغوص، هذا مثل حروفها تصحيف يف يغوص فإنه األلفاظ يف أما املعاني.
والشؤم، اليُمن مالمح من يشاء ما منها ويستنبط وقراءتها، رموزها من والقريب البعيد

بالخيانة. يذكره والخان وفر»، «جاع تساوي عنده فجعفر والذم، املدح ودفائن

األران��ب ف��وق ال��دج��ن ص��ق��ر ان��ق��ض ك��م��ا ف��وق��ه��م ف��ان��ق��ض خ��ان س��ف��ر خ��ان ف��ك��م

الهجاء، أو املدح إىل لينقلها أحيانًا والخط السمع يف الكلمات بتصحيف ويلعب
القيان: يف فيقول

«ف��ت��ن��ة» اس��م��ه��ا ت��ص��ح��ي��ف ف��إن «ق��ي��ن��ٌة» ت��ف��ت��ن��ه م��ن ت��ل��ُح ال

«هرثمة»: ابن اسمه فيمن ويقول

أب��ي��ه اس��م ��ف م��ص��حَّ ب��م��ع��ن��ى ـ��ع ال��ن��ق��ـ س��ط��ع إذا ده��ره ع��ائ��ذٌ

«هزيمة». هو هرثمة وتصحيف
بقوله: «عريًا» عمر ويجعل

ال��ف��ق��ر ت��خ��ط��ئ ل��م م��ح��رك��ة ي��اء م��س��ك��ن��ة م��ي��م ق��ل��ب��ت ل��و ع��م��رو ي��ا

للمدح التصحيف استخراج يف اإلمعان أشد ممعنًا الواحد االسم يف ذلك يفعل أو
يمدح: وهو فقال وهاجيًا، مادًحا إسحاق اسم يف فعل كما والذم،

واإلس��ح��اق ل��إلب��ع��اد وع��داك غ��ب��ط��ٍة الب��س إس��ح��اق أب��ا واس��ل��م
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تصحيفه: يف جدٍّا وأبعد يهجو وهو وقال

وص��ح��ف إس��ح��اٍق ن��ظ��م واق��ل��ب إس��ح��اق أب��ا ي��ا
م��ص��رف ل��ل��ح��اء ف��م��ا ٍل ح��ا ع��ل��ى ال��ح��اء وات��رك
ال��م��ت��خ��ل��ف ع��ي��ن ـ��ت أص��ب��ح��ـ ل��ق��د ال��ل��ه ي��ش��ه��د

عىل حائه وإثبات شينًا، وسينه فاء قافه وتصحيف قلبه بعد «إسحاق» اسم فتبدل
كما صلة األصل وبني بينه وليس «فاحًشا»، الطويلة العملية هذه من فخرج حالها،

طريق. أبعد من والتحريف التصحيف من له عرض ما إال ترى
كما املضاعف اللثغ بعد األسماء إليها تنقلب التي الصورة إىل ذهنه يذهب وقد

قرة: أبي بن عيل أبي يف قال

ال��ك��ن��ي��ت��ي��ن ص��ادق ش��ك ال ج��د ال��م��ا ال��س��ي��د وش��ي��خ��ك ع��ن��دي أن��ت
ل��ث��غ��ت��ي��ن أخ��و ي��ح��ك��ي��ك��م��ا ح��ي��ن ول��ك��ن ال��ف��ص��ي��ح م��ن��ط��ق ف��ي ل��ي��س
ب��غ��ي��ن ل��ف��ظ ك��ل ق��اف م��ب��دل ب��ي��اء ل��ف��ظ ك��ل الم م��ب��دل

ولوال العني! بكرس غرة أبي بن عيي وهو: األلثغ لغة يف قرة أبي بن عيل فيصبح
االسمني. يف التصحيف هذا إىل وصل ملا املناسبات وخلق الخواطر تداعي يف الرسعة

انحدر حني «سكان»، بكلمة صنع كما لغريه فأًال منه ليستخرج اللفظ يعكس وقد
األمواج معها عظمت حركة الجنوب ريح فتحركت واسًطا، يريد صاعد بن العالء

الرومي: ابن فقال فرجع، السكان، فانكرس

ل��م��ن��ج��اك��ا ف��أل وت��أوي��ل��ه ه��ول ظ��اه��ره ال��س��ك��ان م��ن��ك��س��ر رأي��ت
… … … … … … … … … …
ذاك��ا ف��ي ش��ك ال «ن��اك��س» ح��روف��ه��ا ق��ل��ب��ت إذا «س��ك��ان» ل��ف��ظ��ة ألن

يتفرع وما واأللفاظ، املعاني بني التنقل رسعة عىل املطبوع العقل كهذا عقًال وإن
معنى، كل يف والشؤم الطرية مكامن إىل يهتدي أن بالغريب ليس منها ويتسلسل عليها
واقرتن خطوة، كل يف الفشل وقدر الخيبة، نفسه عىل رانت إذا سيما وال كلمة، وكل
الفطرة. يف رصامة تحكمه وال عزيمة، تضبطه ال الذي املرتبص املتوفز باإلحساس ذلك
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والجنون، العبقرية فيها تتقارب التي الحاالت من الرسعة بهذه الخواطر وتداعي
شبيهه إىل املعنى من عني ملحة يف العبقري فيثب الشاعر، مزاج عىل الكالم يف تقدم كما
دقيقة واملناقضات املشابهات من بسلسلة البعيدين القطبني بني ويصل نقيضه، أو
وتعقب ملداخلها، التنبه يف الجهيد والجهد التوضيح بعد إال الناظر يتبينها ال الحلقات
فإذا يتكلم املجنون وتسمع وهلة. ألول يرسه وال يتعبه جريًا معها والجري أوصالها،
منها تقرب بمناسبات بينها يجمع ذهنه داخل يف ولكنه باملفارقات، ويأتي يخلط هو
هو وهذا نافذة، مثمرة والعبقرية منبت عقيم الجنون أن غري تبعثر، ما وتؤلف نأى، ما
ما وأوضع الذهن إليه يرتقي ما أسمى بني أي املتناقضني؛ الشذوذين بني الكبري الفرق

إليه. ينحدر
الكاتب: طالب ابن هجاء يف الرومي ابن قالها التي األبيات هذه مثًال وإليك

ث��اق��ب ال��ق��وم ع��ل��ى ن��ح��س ألص��ح��اب��ه، ق��اش��ر أح��ي��م��ر م��ش��ئ��وم أزي��رق
م��ق��ارب ِش��بْ��ٌه ال��س��وء ن��ذي��ر ل��ف��ع��ل وف��ع��ل��ه إال ال��م��ري��خ أش��ب��ه وه��ل
ق��اض��ب وال��س��ي��ف ال��س��ي��ف ل��ون ل��ع��ي��ن��ي��ه ك��ات��ب ش��ؤم ف��ي ال��ن��اس ي��ت��م��ارى وه��ل
ط��ال��ب ال��م��ن��ي��ة إن ط��ي��رة ب��ه وك��ف��اك��م ط��ال��بً��ا أب��وه وي��دع��ى
ه��ارب ط��ار م��ث��ل��ي��ه��م��ا ط��ال��ب ف��م��ن ط��ال��ٍب واب��ن ط��ال��ب م��ن ف��اه��رب��وا أال

«ذوق جانب من الرومي ابن نفس إىل الطرية مداخل نتتبع أن نستطيع املثل فبهذا
وهو ذهنه نراقب أن ونستطيع واحد، وقت يف الخواطر» «تداعي جانب ومن الجمال»،
البنية نراقب كما واملعاني، واأللفاظ واأللوان األشكال بني الرسيعة حركته يف يعمل
القارش، «األحيمر» الوجه لون إىل فانظر والكواشف، املجاهر وراء من تعمل وهي الحية
صلة ال واملناسبة؟ الصلة من بينهما يجمع وماذا هما؟ أين والبالء، السوء نذير وإىل
به اقرتن ما املريخ مع ضع ثم األحمر، ولونه املريخ بينهما ضع ولكن مناسبة! وال
جميع من املناسبة وتنعقد العالقة، تنتظم والفتنة الحرب خصائص من األساطري يف
ال الذي «الطالب» ويف القاضب! السيف ولون العني لون يف ذلك مثل وقل أطرافها،
هذا وفرِّق الكاتب! وذلك املوت بني الشبه يعقد الذي «الطلب» ويف «الهارب»، إال يقابله
املناسبات، أقرب هو فإذا الرومي، ابن جمعه كما واجمعه املتفرقات، أبعد هو فإذا كله

العالقات. وألزم
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الكثرية، الجوانب هذه من للطرية االستعداد من نفسه يف ما العرص ضاعف ولقد
األصحاء أصح كان فقد فيها، واإلغراق مطاوعتها عليه وسهلت عالجها، عليه فاستعىص
ابن فزعم والتشاؤم، والتفاؤل والنحس، بالسعد ويؤمن الطوالع، يصدق عرصه يف
ويتشاءم بأشياء يتفاءل إال أحد من ما وأنه الطبائع، يف موجودة الطرية أن الرومي
دخائل يف ملا لسانه فلتات ومن لخفاياه، الزمان ظواهر من العالمات ويتخذ بأشياء،

ضمريه!
وتردد بها اتصل التي الرؤساء بيوت من بيت يف كثر بل زمنه، يف التصحيف وكثر
والرشطة خراسان يف الحكم والة طاهر، بني بيت وهو ولهوها؛ سمرها مجالس يف عليها

ظريف: اسم يف ملغًزا قال الذي طاهر بن هللا عبد رءوسه ومن ببغداد،

ح��س��ن ف��ه��و ص��ح��ف��ت��ه ف��إذا ح��س��ن اس��م أه��واه م��ن اس��م
ال��م��خ��ت��زن ل��ه��واه ن��ع��تً��ا ك��ان ف��اءه م��ن��ه أس��ق��ط��ت ف��إذا

إلخ. إلخ
عليه ويقرتح الرومي، ابن عىل الشعر يعرض كان الذي هللا عبيد رءوسه ومن

ديوانه. يف ترى كما تصحيفه
لخلق صالحة أداة منها فوجدت الطرية وجاءت ذهنه، يف التصحيف عادة فتمكنت

واأللفاظ. املعاني ظواهر من الخفية اإلشارات واستنباط الشؤم، دالئل
التي الروايات أن نالحظ — وعرصه مزاجه يف البواعث هذه توافر مع — أنا عىل
ابن فرواية عمره، من الخمسني قبل ما إىل منها واحدٌة ترجع ال طريته عن ذكرت
املهرجان، يف والعور الحول رؤية من فزع الرومي ابن إن فيها: يقول التي املسيب
السابعة يف الرومي ابن كان حني أي ومائتني؛ وسبعني ثمان سنة مهرجان إىل ترجع
وسبعني نيف قبل حدثت أنها يظن ال األخفش عن حكيت التي والنوادر والخمسني،
الرومي ابن هجاء عليهم يميل تالميذ له كان األخفش أن يخربنا الزبيدي ألن ومائتني؛
مات واألخفش الثالثني، قبل للتدريس فيها يجلس حلقة للعالم يكون أال ويغلب فيه،
حني الخمسني يف الرومي ابن فكان سنة، ثمانني نحو عن وثالثمائة عرشة ست سنة

الثالثني. األخفش جاوز
املوسوس برذعة وحرضها البلخي، مرسوق كاتب إبراهيم عن نقلت التي والرواية
ومائتني؛ وسبعني تسع سنة الخالفة توىل الذي املعتضد أيام إىل ترجع املعتضد صاحب
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ابن يف الشديدة الطرية أن إذن فريجح والخمسني، الثامنة الرومي ابن بلغ حني أي
باآلالم ابتيل بعدما فيها أفرط وأنه الشيخوخة، عوارض من عارًضا كانت الرومي
كافة وللشيوخ والرفيق. املؤايس حوله وقل جانب، كل من املخاوف وساورته واألحزان،
عىل والزجر العيافة باب يف يدخل وما الغيوب واستطالع األساطري، تصديق إىل ميل
له ادخرها التي العاقبة بهذه يصاب أن أحجى شيخوخته يف الرومي فابن العموم.

األيام. وحوادث والعرص واملزاج املرض
وتغري شهرة، كل عىل تدخل التي للمبالغة حسابًا هنا نحسب أن يجب أننا إال
الذي الشخص إىل غريبة صفة كل عن الشائعة النوادر وإضافة األقاويل باخرتاع الناس
الطرية هذه أخبار من املوضوع يكون فقد بالظهور، فيها ويتفرد الصفة، بتلك يشتهر

واإلطناب. باملبالغة مشوبًا الصحيح يكون وقد الصحيح، من أكثر

عقيدته

فيه كثرت عًرصا كان أنه للهجرة الثالث القرن يف الدينية الحالة عىل الكالم يف تقدم
بني وبخاصة إسالمه، به يفرس رأيًا العقائد يف يرى ال من فيه وقل واملذاهب، النحل

الحديثة. العلوم وقراء الدارسني جماعة
كان التي املباحث هذه به تمر أن ننتظر ال القراء، هؤالء من واحد الرومي فابن
العقيدة، تفسري يف محسوس أثر بغري أهلها من ويسمع مجالسها، ويحرض يدرسها
وهي بالطبيعتني، يقول قدريٍّا معتزًال شيعيٍّا كان ولكنه اإلسالم، صادق مسلًما فكان

بالدين. اإليمان حيث من عهده يف شائعة كانت التي النحل أسلم
ويستشهدون متشيع، أنه «يدَّعون البغداديني أن الغفران: رسالة يف املعري قال وقد
من غريه مذهب عىل إال أراه «ما فقال: ذلك عىل عقب ثم الجيمية»، بقصيدته ذلك عىل

الشعراء.»
فإن الشعراء»؛ من غريه مذهب «عىل ألنه تشيعه يف املعري شك ملاذا ندري وال
ذلك يف فزادوا أفرطوا وربما الناس، من كغريهم ا حقٍّ شيعة كانوا تشيعوا إذا الشعراء
فخفيت كله، شعره عىل يطلع لم املعري أن نعتقد وإنما املتشيعني، عامة من غريهم عىل

خفاء. من الحقيقة بهذه كان ملا ذلك ولوال مذهبه، حقيقة عنه
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ألن فيه؛ شك ال الذي التشيع إظهار يف كافية وحدها الجيمية القصيدة أن عىل
يستهدف وهو نظمها بل مداراة، أو طمع من نظمها إىل يدعوه داٍع بغري نظمها الشاعر
بن عمر بن «يحيى بها رثى فقد الخلفاء، وناحية طاهر، بني ناحية من الشديد للخطر
وقال خراسان، والة طاهر أبناء ووجه الخالفة، وجه يف الثائر عيل» بن زيد بن حسني

طاهر: أبناء من السوء» «والة ويذكر العباس بني يخاطب فيها

وأش��رج��وا19 ال��ع��ي��اب ف��ي م��ا ع��ل��ى وأوك��وا ش��ن��آن��ك��م م��ن ال��ع��ب��اس ب��ن��ي أج��نُّ��وا
��ج��وا ل��جَّ ح��ي��ث ي��غ��رق��وا أن ب��ه��م ف��أح��ر وغ��يَّ��ه��م م��ن��ك��م ال��س��وء والة وخ��ل��وا
ش��ج��وا ك��م��ا ف��ت��ش��ج��وا ي��وًم��ا، أه��ل��ه إل��ى راج��ع ال��ح��ق ي��رج��ع أن ل��ك��م ن��ظ��ار
م��خ��رج ال��ل��ه ح��ج��ة م��ن ل��ك��م وال ل��م��ع��ت��ذري��ك��م ع��ذرى ال ح��ي��ن ع��ل��ى
ت��ن��ت��ج ال��ل��واق��ح إن وب��ي��ن��ه��م ب��ي��ن��ك��م ال��ض��غ��ائ��ن اآلن ت��ل��ق��ح��وا ف��ال
أخ��رج ل��ون��ان وال��ده��ر ل��ك��م، ت��دوم ح��ال��ة أن ص��دَّق��ت��م ل��ئ��ن ُغ��ِررت��م
ُم��وَل��ج ال��ل��ي��ل ف��ي وال��ص��ب��ح ل��ك��م، س��ي��س��م��و ث��ائ��ًرا ال��غ��ي��ب م��ن��ط��وى ف��ي ل��ه��م ل��ع��ل

دولة وانتظار بدولتهم الرتبص يف وأرصح أقىس العباس لبني الشيعي يقول فماذا
— تمنى أو — يتمنى وكاد امللك، بزوال العباس بني أنذر فقد الكالم؟ هذا من العلويني
وينكلون تراثهم، ويطلبون حقهم، فيه ويرجعون أعداءهم، فيه يهزمون يوًما عيل لبني
املقام، هذا يف شيعي كل كهوى فيه مداجاة ال العلويني مع ظاهر وهواه بهم، نكل بمن
عىل نفسه والم أعدائهم، هالك فيها تمنى التي النونية يف هذا من أظهر كان أنه عىل

لنرصتهم: دمه بذل يف التقصري

ك��م��ن ق��د ك��م��ي��ٌن ف��ي��ه ف��ل��ه��م ل��ك��م أع��داءً ال��ده��ر ي��وال إن
وأرن20 اع��ت��راض ب��ي��ن وغ��دوا ال��م��ع��ت��دي ع��ذار ف��ي��ه خ��ل��ع��وا
ال��ي��م��ن أذواء أه��ل��ك م��ث��ل��م��ا ل��ك��م ال��ل��ه ي��ه��ل��ك��ه��م ف��اص��ب��روا
… … … … … … … … … …
ظ��ن غ��ي��ر ي��ق��ي��نً��ا ال��ن��ص��ر ق��رب ت��س��ت��ب��ط��ئ��وا ف��ال ال��ن��ص��ر ق��رب
رك��ن ال��دن��ي��ا إل��ى أض��ح��ى م��ن ف��ع��ل م��ه��ج��ت��ي ص��ون��ي ال��ت��ق��ص��ي��ر وم��ن
ي��م��ت��ه��ن ف��ي��ك��م ع��رض��ي وال ال ن��ص��رت��ك��م ف��ي ي��س��ف��ك دم��ي ال
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ح��ق��ن ف��ي��م��ا دم��ي ال��ل��ه ح��ق��ن وإن ن��ف��س��ي ب��اذل أن��ي غ��ي��ر
وم��ج��ْن ي��ق��ي��ك��م درع أو ذاك دون��ك��م م��ن غ��رض أن��ي ل��ي��ت
ط��ع��ْن م��ن وب��ص��دري وب��ن��ح��ري رم��ى م��ن ب��ج��ب��ي��ن��ي أت��ل��ق��ى
ال��غ��ب��ن ي��خ��ش��ى ال ب��ال��ن��ف��س ف��ي��ك��م رب��ه م��ن ال��رض��ى م��ب��ت��اع إن

فإنه الشعور؛ هذا ويشعر القول، هذا يقول من تشيع يف الشك يجوز وليس
تفيده ال لعاطفة وإشهاًرا لهم، وغضبًا عيل، لبني حبٍّا طائل غري يف للموت نفسه يعرض
القصيدة يف ذكره كما الشهيد، بلقب إال عمر بن يحيى يذكر ال كان وقد تفيدهم، وال

البيتني: هذين يف نظمها مفردة أخرى خاطرة ويف الجيمية،

أرج��وان م��ن ال��ل��ه ل��دى ف��أض��ح��ت دم م��ن ح��ل��ة ال��ق��ن��ا ك��س��ت��ه
ال��ح��س��ان ال��ق��اص��رات م��ع��ان��ق��ة ـ��ي��ن ال��دارع��ـ م��ع��ان��ق��ة ج��زت��ه

يف مذهبًا التشيع للطالبيني،واتخاذه تشيُّعه عىل الداللة يف يكفي هذا وبعض
أهله يقول الذي املعتدل التشيع سيما وال الشعراء، غري أو الشعراء كمذهب الخالفة
عارضوا الذين الصحابة لعن ويستنكرون األفضل، وجود مع املفضول إمامة بجواز
لقتال عمر بن يحيى جند يف خرجوا الذين الزيدية من هؤالء ومعظم الخالفة، يف عليٍّا

العباس. بني
أكثر لهم يتمنون وال الرومي، ابن قال مما أشد عيل آل نرصة يف يقولون ال فهم

تمنى. مما
فارسية كانت أمه ألن وأبيه؛ أمه من وراثة التشيع ورث الرومي ابن أن لنا ويلوح
وهو عليٍّا سماه أباه وألن العلويني؛ نرصة يف الفرس قومها مذهب إىل أقرب فهي األصل،
عىل حرج وال الخلفاء، أنصار من املتشددون يتجنبها التي املحبوبة الشيعة أسماء من
أناًسا كانوا مواليه ألن العباسيني؛ بيوت من بيت خدمة يف وهو يتشيع أن الشاعر أبي
والعلويني. العباسيني بني الشديدة البغضاء علة وهما العهد، ووالية الخالفة من بعيدين
كان كما وأبناءه، عليٍّا يكرمون كانوا أنهم أنفسهم العهد ووالة الخلفاء لبعض اتفق وقد
مشهوًرا كان وكما مدحه، من الرومي ابن أكثر الذي الخليفة «املعتضد» عن مشهوًرا
بينهما وقعت مالحاة جريرة «املتوكل» أباه قتل إنه قيل: الذي العهد ويل «املنترص» عن

وآله. عيل حرمة عن الذب يف
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إذ والعصبية؛ الدين تشيع غري تشيًعا للشعراء أن ظن حني املعري يخطئ لم هذا ومع
تجيش التي الحية البواعث وتستجيشهم بالعاطفة، يؤخذون زمن كل يف الشعراء كان
مع أبًدا املصلحة كانت حيث عيل، بني مع أبًدا العاطفة وكانت حولهم، من القلوب لها
محبوبًا كان ألنه خاصة؛ عمر بن يحيى مقتل يف الفارق هذا برز وقد العباس. بني
خروجه يف معذوًرا وكان وجماله، وشبابه نفسه وكرم ونخوته، لشجاعته عليه معطوًفا
ذلك وتبني وأترب، وجاع القوت، عليه عز حتى رزقه حرموه ألنهم العباسيني؛ عىل
يقول ذلك ويف أكلنا.» عشنا «إن ويقول: فيأباه الطعام عليه يعرضون فكانوا ألنصاره

الجيمية: القصيدة من الرومي ابن

ي��ت��ب��ع��ج ب��ط��ن��ه أخ��وك��م ي��ك��اد وأن��ت��م خ��م��اًص��ا ي��م��س��وا أن ال��ح��ق أف��ي
ت��ت��رج��رج أك��ف��ال��ك��م ال��خ��ط��ى ث��ق��ال ح��ج��رات��ك��م ف��ي م��خ��ت��ال��ي��ن وت��م��ش��ون
خ��دلَّ��ج ال��ع��ظ��ام ري��ان ال��ري��ف م��ن وول��ي��دك��م ال��ض��وى، ب��ادي ول��ي��ده��م

رأسه، يعالج أحًدا قتلته التمس قتل ملا أنه الناس قلوب يف حبه من بلغ وقد
حتى عنه بحثهم وطال يجدوه، أن فأعياهم وتنصب، لتحفظ القتىل رءوس تعالج كما
أرادوا ثم اآلخرون، يرضه لم ما بالرأس يصنع أن ريض السوقة أراذل من برجل عثروا
يعرف ولم يرفع، يكد وملا فأنزلوه الفتنة، وخيفت وماجوا أهلها فهاج بغداد، يف نصبه
يحيى لقتل واضطرابهم كحزنهم واضطربوا ملوته الناس حزن أحد الطالبيني تاريخ يف
السليقة غضب من أو الشاعرية، غضب من كثري يشء الرومي ابن غضب ففي عمر، بن
مكظوظة، والصدور جائشة، حولها والقلوب وتفرت تهدأ أن يسعها ال التي الحساسة
عليها للعاطفة سن يف الثالثني دون وهو يحيى رثى أنه ننىس وال نافرة. والطبائع
كان — العقيدة لوال — أتراه ولكن ضعيف، سلطان عليها وللحزم عظيم، سلطان
يف ويقول بحياته يجازف أكان الحذر؟ عن الخروج هذا ويخرج الغضب، هذا يكرر
كما الحزن فيها وساوره الهياج، هذا لها هيج التي الجيمية يف قال مما أشد النونية

املحزونني؟ ألوف ساور
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طاهر بن هللا عبد بن محمد رثى الرومي ابن أن السياق هذا يف نذكر أن فيجب وبعُد،
أن يجوز ما املالحظة هذه ففي بقتله، التهنئة لقبول وجلس يحيى، حرب توىل الذي
نذكر أن أردنا فإذا للمذهب، الخصومة يف ولدده التشيع، يف جدِّه عىل الشبهة يلقي
أن وهي الشبهة، تلك وترد املالحظة، تلك تصحح كثرية أموًرا معه نذكر أن وجب ذلك
عبد بن محمد وأن عصبية، يف صارًما وال خصومة، يف لدوًدا قط يكن لم الرومي ابن
وفرتت الحزن، سورة فيها سكنت سنوات بثالث يحيى مقتل بعد مات طاهر بن هللا
إىل ويختلف ويرثيهم، يمدحهم الرومي البن حماة كانوا طاهر أبناء وأن الغضب، حدة
هنا نذكر أن فأوىل أقطابهم، بني ومصالحة منافسة من بينهم فيما ويدخل قصورهم،
«الخيانة اآلن نسميه بما فرماهم الحزن، سورة يف عليهم وثار وهجاهم كله ذلك نيس أنه
بالدولة يأتمرون وأنهم السواء، عىل العباس وبني عيل لبني بالكيد واتهمهم العظمى»،
القصيدة يف لهم فقال القديمة؛ الفرس دولة أنقاضها عىل ليقموا اإلسالمية العربية

فرصة: الفريقني يف أمكنتكم لو إنكم الجيمية:

أوش��ج ف��ال��وش��ائ��ج ولَّ��ي��اك��م وإن ف��ارس وت��ر م��ن��ه��م��ا الس��ت��ق��دت��م إذن
ج م��ت��وَّ م��ن��ك��م ي��ن��ف��ك ال ل��ي��ال��ي ذك��رك��م ال��ده��ر ي��د ت��ح��ب��وه��م أن أب��ى
م��رت��ج اآلن ب��اب��ه��ا ش��ت��ى ب��وائ��ق ل��خ��ائ��ف م��ن��ك��م اإلس��الم ع��ل��ى وإن��ي

وراح العواقب، ونيس الحزن، ملكه وقد يقول ما يبايل ال ناقم متشيع سورة وتلك
األيام. تلك يف بالرأس يطري أهونها كان وحزازات تهم يف يخبط

يضطرون متشيعني بواطنهم يف كانوا الطاهريني أن تقدم بعدما نذكر أن ويصح
أنفسهم الطالبيون كان كما بموتهم، التهنئة وقبول عيل، بني حرب إىل اضطراًرا
املقيم، والثأر األليم، الحزن عىل مطويون وهم التهنئة محافل شهود إىل يضطرون
بن الحسن حرب يف اختياًرا انهزم طاهر بن هللا عبد بن سليمان إن األثري: ابن ويقول
تتشيع»، كانت كلها الطاهرية «ألن عمر؛ بن يحيى مقتل بعد ثار الذي العلوي، زيد
وقال: التشيع يف لشدته قتاله من سليمان تأثم طربستان إىل زيد بن الحسن أقبل فلما

األم��ري��ن��ا ��ي��ن��ا ل��ت��ح��سِّ ت��ري��دن��ا ح��ي��نً��ا أق��ب��ل��ت زي��د اب��ن خ��ي��ل ن��ب��ئ��ت
ال��ط��اه��ري��ي��ن��ا ول��ج��م��ع ل��ي ف��ال��وي��ل ص��ادق��ة األن��ب��اء ك��ان��ت إن ق��وم ي��ا
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ال��م��ول��ي��ن��ا رأس ب��ي��ن��ه��م م��ن أك��ون ك��ت��ائ��ب��ن��ا اص��ط��ف��ت ف��إذا أن��ا أم��ا
ال��ف��اط��م��ي��ي��ن��ا دم��اء اح��ت��س��ب��ت إذا م��ن��ب��س��ط ال��ل��ه رس��ول ع��ن��د ف��ال��ع��ذر

املذهب، هذا هواهم يوافق ُفرًسا كانوا ألنهم مرجح؛ معقول الطاهريني وتشيع
فرثاء الطاهرية، الدولة وقيام فارس ملك وتجديد الدولة، لقلب ذريعة عندهم ويصلح
الوجهة، هذه من عليه غبار ال أمر — االحتمال هذا عىل — الشيعة من رجًال الشاعر

العقيدة. يف والجد امليل صدق عىل فيه شبهة وال
العذر له وتبسط خاف، إذا تجرئه لعقيدٌة فيها املرء يجد أن عقيدة أحق وإن
الحارض، من خري مقبل يف األمل له وتمهد الحوادث، رصوف من سخط إذا والعزاء
عىل واجده الرومي ابن كان أولئك وكل الحقوق، ورد الظالمات كشف إىل منه وأدنى
العباسيني عىل الغيب، عالم يف املنتظرة اإلمامة أصحاب للعلويني، التشيع يف أوفاه
الرجاء، يف متشيًعا الهوى، يف متشيًعا كان فلهذا زواله؛ املتمنى املمقوت الحارض أصحاب
وعىل الشعراء»، من غريه مذهب «عىل وكان والرجاء، الهوى وافق الذي الرأي يف متشيًعا

املتشيعني. سائر من غريه مذهب

حريص به، معتز إظهار يظهره بل فيه، يماري وال يكتمه ال الرومي فابن االعتزال أما
حريث: ابن يف قوله فمن عليه،

ب��ط��ون ل��ه��ا ظ��ه��وًرا ي��ب��دي ك��ف��ر م��س��رُّ م��ع��ت��زل��ي
ض��ن��ي��ن ب��ه ألن��ي ك��ال رأيً��ا االع��ت��زال أأرف��ض
ي��دي��ن ب��م��ا رب��ي دن��ت م��ا اع��ت��ق��اد ل��ه ع��ن��دي ص��ح ل��و

يف الصحيح اإليمان وهو االعتزال، ويظهر الكفر يبطن هذا حريث ابن إن يقول:
فيجيب يدعيه؟ حريث ابن ألن االعتزال أرفض إذن أتراني يقول: ثم املعتزلة، رأي
علمي ولوال االعتزال، غري الباطنة حريث ابن عقيدة أن وأعلم به، أضن ألني كال؛ نفسه:

يدين. بما ربي دنت ما بذلك
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عن هللا وينزهون باالختيار، يقولون الذين القدرية مذهب االعتزال يف مذهبه وكان
ويناشد القايش، بن العباس يخاطب قوله من واضٌح وذلك يفعل، ما عىل املجرب عقاب

املذهب: صلة

ال��ول��دا ال��وال��د ف��ي��ه��ا ي��ق��ط��ع ل��ل��دي��ن ف��آص��رٌة ق��رب��ى ب��ي��ن��ن��ا ي��ك��ن ال إن
ج��ح��دا وم��ن ث��ن��ى م��ن ال��م��ض��اه��ي��ن دون ت��ج��م��ع��ن��ا وال��ت��وح��ي��د» «ال��ع��دل م��ق��ال��ة
رش��دا اس��ت��ط��رف��ا ال��ل��ذان ف��ك��ي��ف ت��رع��ى، م��راف��ق��ة غ��ي م��س��ت��ط��رف��ي وب��ي��ن
أب��دا م��ق��ص��ورًة م��وق��وف��ة ع��ل��ي��ك ُج��ع��ل��ت ال��ت��ي ال��زه��ر أخ��الف��ك ع��ن��د ك��ن
ص��ف��دا م��ق��ت��ًرا م��ع��ت��زل��يٍّ��ا ك��ف��اه م��ن��ع��ت م��وس��ر «م��ع��ت��زل��ي» ع��ذر م��ا
ع��ق��دا ال��ذي ح��ل ف��ق��د ذاك ق��ال إن ث��ب��ط��ه؟ ال��م��ح��ت��وم ال��ق��در أي��زع��م
ع��ن��دا وال ق��ص��د ع��ن ج��ار وم��ا أنَّ��ى ص��اح��ب��ه؟ ج��دواه م��س��ت��أه��ًال ل��ي��س أم
وج��دا م��ا م��ي��س��ور أخ م��ن أًخ��ا ي��ك��ف��ي ل��ه؟ ي��رت��ض��ي��ه م��ا ي��م��ك��ن��ه ل��ي��س أم
ال��س��ددا ي��أت��ي أال م��ث��ل��ك ل��ل��م��رء أع��ل��م��ه ال��رأي ي��ري��ن��ي ف��ي��م��ا ع��ذر ال

االسم وهو والتوحيد»، «العدل أهل من وأنه «معتزيل»، أنه هذا كالمه من فواضٌح
عىل العبد بعقوبة يقولون فال هللا، إىل العدل ينسبون ألنهم القدرية؛ به تسمى الذي
وليس خلقه، من القرآن إن فيقولون: هللا يوحدون وألنهم إليه، وسيق له قيض ذنب
به لريدوا االسم هذا ألنفسهم اختاروا وقد والقدم، الوجود صفتي يف له مضاهيًا قديًما
فهم األمة»، هذه مجوس «القدرية الحديث فيهم ورووا «القدرية»، سموهم الذين عىل
نحن إنما إليه، ينسبوا بأن أوىل القدر يعتقدون الذين ألن بالقدرية؛ نحن ما يقولون:

الرشيك. وعن الظلم عن هللا ننزه ألننا والتوحيد؛ العدل أهل من
ويحتج ورش، خري من يأتي فيما اإلنسان حرية يعتقد أنه كالمه من كذلك وواضٌح
حللت فقد يمنعك؛ القدر إن قلت: إن تُثيبني؟ ال لم له: فيقول الحجة بهذه زميله عىل

أفعاله. يف اإلنسان اختيار من اعتقدت ما
باملروءة. وأخللت الصداقة ظلمت فقد تريد؛ ال إنك قلت: وإن

كقوله: ألفعاله اإلنسان وخلق «االختيار» اعتقاد يف رصيحة أبيات هذا عدا وله

ق��ط��ار ج��م��ال ات��س��ق��ت ك��م��ا ل��ه��وى، ألع��ن��ق��وا االخ��ت��ي��ار ص��روف ل��وال

170



الرومي ابن حياة

وقوله:

واإلم��رار؟ ال��ن��ق��ض ف��ي م��ت��ص��رف م��خ��ي��ٌر وأن��ت ك��ذا ت��ك��ون أنَّ��ى

وقوله:

أع��ق��ب��ك��ا ال��خ��ي��ر ص��ن��ع��ت ف��م��ت��ى ب��ص��ان��ع��ه م��ص��ن��وع ال��خ��ي��ر
أع��ط��ب��ك��ا ال��ش��رَّ ف��ع��ل��ت ف��م��ت��ى ب��ف��اع��ل��ه م��ف��ع��ول وال��ش��ر

وأن: األرزاق، تقسيم يف بالقدر يقول كان أنه إال

وم��ج��ت��ذب��ه م��دف��وع��ه س��ي��ان م��ط��ال��ب��ة ب��ال آٍت ال��رزق

ويقول:

م��ض��م��ون��ا وال��رزق ح��يٍّ��ا وال��ل��ه واس��ع��ًة ال��ف��ج��اج رأي��ت أَم��ا

اإلنسان عليه يعاقب فيما باالختيار يقولون ألنهم هذا؛ يف القدرية عند تناقض وال
يكون أن الرومي البن العزاء ومن الحياة. وحظوظ الرزق من يناله فيما ال ويثاب،
التبعة إلقاء من وراحة املجهول، الغد مخاوف من له أمان ألنه مقدًرا؛ مضمونًا الرزق

والتخلف. الخذالن من أصابه فيما نفسه عىل
قوله: يف يكون ما فأوضح بالطبيعتني، القول أما

ق��رار ل��ش��ر أب��ًدا ب��ن��ا ت��ه��وي أرض��ي��ة ط��ب��ي��ع��ة وف��ي��ك ف��ي��ن��ا
دار أف��ض��ل ال��ف��ردوس ج��ن��ة م��ن وب��زوج��ه ق��ب��ل��ن��ا ب��آدم ه��ب��ط��ت
واألن��ه��ار ال��ج��ن��ات ت��ل��ك��م م��ن ك��اس��م��ه��ا ال��دن��ي��ة ال��دن��ي��ا ف��ت��ع��وض��ا
ج��ار أك��رم ق��رب أب��ان��ا ح��رم��ت ط��ب��ي��ع��ة ت��ل��ك ال��ل��ه ل��ع��م��ر ب��ئ��س��ت
إس��ار ب��غ��ي��ر أس��رى ل��ه��ا ف��ه��م��و ب��ع��ده ب��ن��ي��ه ض��ع��ف��ي واس��ت��أس��رت
األح��رار ف��ي ال��س��ل��ط��ان م��ق��ه��ورة م��ق��س��ورة م��أس��ورة ل��ك��ن��ه��ا
ال��ن��ار س��م��و ت��س��م��و ون��ف��وس��ه��م ب��ه��م ت��ه��وي أج��ل��ه��ا م��ن ف��ج��س��وم��ه��م
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األق��ط��ار21 م��ن ب��س��ورت��ه��ا ن��ف��ذوا ن��ف��وس��ه��م ال��ج��س��وم م��ن��ازع��ة ل��وال
س��ار ن��ج��م وك��ل ال��س��م��اء ق��م��ر ب��أك��ف��ه��م ف��ت��ن��اول��وا ق��ص��روا أو

أفكار من كثري إىل ترسبت كما املعتزلة أقوال إىل ترسبت هنا الفارسية وكأن
أديان قبل الفرس ديانة من عرف ما أقدم من بالطبيعتني القول فإن العربية، الثقافة
ولم التثنية، أبطل اإلسالمي التوحيد جاء فلما واإلسالم، النرصانية وقبل إرسائيل، بني
عىل بالطبيعتني يؤمن أن للمسلم فجاز والظالم، والنور والرش، الخري بني النزاع يبطل

الوجود. تدبري يف الرش يرشك وال بالوحدانية، يؤمن أن
يف اإليمان قوة عن أو الدينية» «فطرته عن نتكلم ولم مذهبه، عن تكلمنا هنا وإىل

نفسه.
املذهب يف يختلفون قد الناس فإن طويل؛ رشح إىل يحتاج ال األمرين بني والفرق
يدينون رجل ألف رأيت فربما اتفاق، أقرب الدينية» «الفطرة يف ويتفقون اختالف، أبعد
واحدة»، دينية «فطرة أصحاب ذلك من الرغم عىل وهم األرض، فجاج يف مذهب بكل
يف يتفقون والعبادة، التقديس حب عىل مطبوعون أو الدين، حماسة عىل مطبوعون
والثاني املسجد، إىل ذاهب منهم واحٌد فإذا معبده، إىل منهم كل ويخرج الفطرة، هذه
الفطرة هذه عىل يتفقون أو األصنام، بيت إىل والرابع البيعة، إىل والثالث الكنيسة، إىل
اآلخرون؛ أولئك بها يقاتله التي القوية الغرية بتلك اآلخرين قتال إىل منهم كل ويخرج
يف لها نهاية فال وامللل املذاهب أما وملة، مذهب كل أنصار يف توجد الدينية فالفطرة

واالفرتاق. التعدد
واالعتماد التهيُّب عىل مفطوًرا كان ألنه التدين؛ عىل مفطوًرا كان الرومي وابن
هذا يف الكربى بالعناية والتصديق اإليمان، منافذ من خفيان منفذان وهما نصري، عىل
تسليمه يف بسيًطا التسليم، عىل مقبًال الشك، من خوًفا باهلل مؤمنًا كان ثم ومن الوجود،
أنه بساطته من وبلغ األشياء. من يشء إىل السكينة ويؤثر القلق، من يهرب من بساطة
فعل من وحسبانه املوت، بعد األتقياء أجساد حفظ يف شكهم الحكماء عىل ينكر كان
من فيها ما ليعلم األجساد بعض تذوق حني ناظرة أبي البن فقال والحنوط، الدواء

البقاء: عوامل

ب��دواء م��ن��ه��م ال��ت��ق��ادم ب��ع��د ب��ق��وا ه��ل ل��ي��ع��ل��م ال��م��وت��ى ذائ��ق ي��ا
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األش��ي��اء خ��ال��ق ات��ه��ام��ك ل��وال أم��ان��ة وص��دق رع��ٍة ع��ن ب��ي��ن��ت
ك��األح��ي��اء؟ األم��وات ي��ج��ع��ل أن ب��ق��ادر ل��ي��س ال��ل��ه أن أح��س��ب��ت
ال��ح��ك��م��اء؟ ح��ي��ل��ة م��ن ب��ل��ط��ي��ف��ة آي��ات��ه م��ن ش��اه��دت م��ا وظ��ن��ن��ت

األخرية: ساعته يف يقول وهو ومات

ال��ه��وُل دون��ُه ه��ول ال��ل��ه ل��ق��اء إن أال

فهو فيه؛ الغريزي الديني «التهيب» ذلك من شعبة إال عنده الطرية كانت وما
التفكري؛ من حدود يف ال الشعور من حدود يف ولكن الدين، يف اآلراء ويرى يتفلسف

الفيلسوف. يكن ولم الفنان كان ولهذا
عليه اصطلح ما غري رأيًا الدين يف له ورأى باالختيار، قال أنه «االجرتاء» من وليس
والثواب، العقاب يف القدر عن الظلم وينفي اإلنسان، عىل الذنب يحيل كان فإنه السواد،
من الرأي هذا جاءه فكأنما إلهه، مثله املتفلسف يتصور ما أحسن عىل هللا ويتصور
الشكوك مخاوف املعتزلة رأي إىل به دفع وإنما عليه، االجرتاء من ال الغيب عالم محاباة
فيها التفكري من وينتهي قرار، إىل فيها يسكن حتى يسرتيح فال تخامره، كانت التي
عىل بهم ويستعني صدره، يف بما يكاشفهم األصدقاء إىل يأوي كان ولذلك األمان؛ بر إىل

غمته. تفريج

ه��اش��م آل م��ن األب��رار م��ودت��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودة أس��ب��اب وي��دم��ج
ال��م��ق��اوِم ف��ي دي��ن��ه ع��ن وت��ذب��ي��ب��ن��ا وح��ده ل��ل��ه ال��ت��وح��ي��د وإخ��الص��ن��ا
ب��ه��اج��م ع��ل��ي��ه��ا ط��ع��ن ذي ط��ع��ن وال ب��اب��ه��ا ال��ش��ك ي��ق��رع ال ب��م��ع��رف��ة
ال��ت��راج��م ده��اة ت��ع��ي��ي ح��ج��ٌة ب��ه��ا ش��ب��ه��ة ك��ل ف��ي ال��ت��ف��ك��ي��ر وإع��م��ال��ن��ا
ال��ه��م��اه��م ك��ث��ي��ر ص��دًرا ل��ح��ج��ت��ه م��اح��ًض��ا ال��ل��ه رض��ا ف��ي ك��الن��ا ي��ب��ي��ت

عنده اإليمان فقصارى آخر، يشء الدينية الفرائض وأداء يشء، «اإليمان» أن بيد
سبيله له يدع ثم ورحمته، عدله إىل واالطمئنان ربه، وتنزيه البيت، آل بقرب نه يؤمِّ أنه
من اشتهى ما عليه قطع إذا بالصيام أهًال وال واملرح، اللعب له لذَّ كلما ويمرح يلعب

وأرب: ذلة
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وب��ال��ش��راب ب��ال��ط��ع��ام وأه��ًال خ��ي��ر ك��ل ب��م��ان��ع أه��ًال ف��ال

املعراج: بليلة يشبهها أن الرسور يف ليلة قىض إذا عليه حرج ال بل

ال��م��ع��راج ك��ل��ي��ل��ة ف��ك��ان��ت ز ال��ف��و إل��ى ف��ي��ه��ا ال��س��ع��ود رف��ع��ت��ن��ا

حاالته، من حالة كل يف كان كما الحارض اإلحساس طوع تقواه يف كان أنه ذلك
فال والخشوع، التقوى ويستحرض مجون، يليق ال حيث يتماجن أن يبايل فال يلعب
الصوامع يف عمره عاش متعبد إىل تستمع أنك إليك ويخيل املتعبدين، من أحد يباريه

يقول: إليه تستمع حني

ال��م��ض��اج��ع وط��يء ع��ن ج��ن��وب��ه��م ت��ت��ج��اف��ى
وط��ام��ع م��س��ت��ج��ي��ر خ��ائ��ٍف ب��ي��ن ك��ل��ه��م
ال��ه��واج��ع ل��ل��ع��ي��ون ال��ك��رى ل��ذة ت��رك��وا
ط��ال��ع ب��ع��د ط��ال��ًع��ا ال��دج��ى أن��ج��م ورع��وا
ب��األص��اب��ع خ��ط��روا ه��م إذا ت��راه��م ل��و
ال��ق��وارع م��ر ع��ن��د ت��أوه��وا ه��م وإذا
ال��ض��وارع ب��ال��خ��دود ال��ث��رى ب��اش��روا وإذا
ال��م��دام��ع ف��ائ��ض��ات ع��ي��ون��ه��م واس��ت��ه��ل��ت
ال��ص��ن��ائ��ع ج��م��ي��ل ي��ا م��ل��ي��ك��ن��ا ي��ا ودع��وا:
ال��خ��واش��ع ل��ل��وج��وه ذن��وب��ن��ا ع��ن��ا اع��ف
ال��دوام��ع ل��ل��ع��ي��ون ذن��وب��ن��ا ع��ن��ا اع��ف
ش��اف��ع خ��ي��ر ش��اف��ع ل��ن��ا ي��ك��ن ل��م إن أن��ت
ال��م��س��ام��ع ف��ي ت��ق��ع ل��م إج��اب��ة ف��أُج��ي��ب��وا
ب��ض��ائ��ع أول��ي��ائ��ي ت��ص��ن��ع��ون��ه م��ا ل��ي��س
ودائ��ع ف��ي إن��ه��ا ن��ف��وس��ك��م ل��ي اب��ذل��وا

محيي وال الفارض ابن من تسمعه ال كثري الخاشع الشعر هذا طراز من وله
الدين.
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هجاؤه

العصور أدب يف ائنَي الهجَّ أشهر هما هجائيِّنِي شاعرين للهجرة الثالث القرن أخرج
واألمراء الخلفاء هاجي الخزاعي دعبل واآلخر: الرومي، ابن أحدهما: عامة؛ اإلسالمية

والقائل: جميًعا الناس وهاجي

أح��دا أرى ال ول��ك��ن ك��ث��ي��ٍر ع��ل��ى أف��ت��ح��ه��ا ح��ي��ن ع��ي��ن��ي ألف��ت��ح إن��ي

فقال: لبنيه الدهر لهجاء املثل بهما ورضب واحد، بيت يف بينهم املعري جمع وقد

دع��ب��ُل أو ال��روم��ي ك��أن��ه أه��ل��ه ه��ج��ا ال��ده��ر أن��ص��ف ل��و

العصور فإن االسمني؛ هذين إىل جديًدا اسًما يضيف أن الحديث للمؤرخ وليس
الصناعة، هذه يف والنفاذ الهجاء قوة يف يضارعهما من تخرج لم الثالث للقرن التالية
هذا غري يف قلنا كما فدعبل باآلخر، ُقرن متى يظهر الهجاء يف فذ نوع هذا مع وكالهما

الكتاب:

املجتمع عىل تخرج التي النافرة النابية الطبائع تلك من طبيعة صاحب كان
يواريها أن إىل مهادنة وال فيها مساملة ال معه حرب يف تزال وال به، وتثور
إجماعهم، عىل ويشذ عرفهم، ينكر الناس عىل أبًدا غاضبًا وكان ثراه، يف املوت
أولئك أشخاص يف جميًعا الناس يهجو إنما وهو بأسمائهم، أفرادهم ويهجو
أخباره، فيها تنقطع عدة سنني البالد يف رأسه عىل يهيم وكان … األفراد
يف جمعه ما ليبدد وغنم أقرى وقد فجأة كان حيث يظهر ثم آثاره، وتخفى
األرض، أرجاء يف والتطواف اإلباق، من شأنه إىل ينقلب ثم والقصف، اللهو
ويؤاكلهم فيجالسهم رحالته، بعض يف الطريق وقطاع الرشاة لقي وربما
يذكرهم وال بأذى يمسونه فال ويعرفونه ويعرفهم لهم، يغنيا أن غالميه ويأمر
بينهم ويوفق الناس، من النفور شملهم يؤلف واحدة نحلة أبناء ألنهم بسوء؛
بفطرته طريق قاطع فهو والدساتري، اآلداب من عليه تواضعوا عما الشذوذ

والغيلة. للفتك يخرج ولم السيف، يحمل لم وإن عليها ولد التي
يكمن كان «وإنه فعًال، أيامه بعض يف الطريق قطع إنه قيل: قد بل
كمه يف يجد ولم به، ففتك معه، بما طمًعا صريفيٍّا يوًما فرصد بالليل، للناس
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وما عليه»، الطلب الشتداد الكوفة من هاربًا فخرج خرقة، يف رمانات ثالث إال
اشتهاء الناس عىل الطريق قطع من رضبًا إال أسبابه يف بحثت لو هجوه كان
يف طمًعا ال والتخويف، املطاردة ونزوة والقنص، الصيد للذة األحيان أكثر يف
وإن هجائه يف وألحَّ هجاه، إال إمام عىل الناس اتفق فما للرتاث، طلبًا أو املال
بلسانه ناله إال واليًا وال وزيًرا وال أمريًا ترك وال العطاء، له وأجزل إليه أحسن

… عليه املفضلني خاصة ومن قبيلته أبناء من كان ولو قصًدا، أو عرًضا
قاطع يكن ولم الناس، من النفرة عىل مطبوًعا يكن فلم الرومي ابن أما
التصوير، ملكة أوتي بارًعا فنانًا كان ولكنه األدب، عالم يف املجتمع عىل طريق
شخًصا قصد فإذا واإلشكال، باملعاني، اللعب وبراعة والتوليد، التخيل ولطف
اليشء ذلك أو الشخص ذلك فإذا الواعية، مصورته إليه صوب بهجاء شيئًا أو
النقص مواطن للنظر وتعرض بنفسها، نفسها تهجو الشعر يف مهيأة صورة
هجوه فكل واملحدبة، املعقوفة املرايا يف األشكال تتطبع كما صفحتها من

يستثريه. من حساب عىل باملعاني لعب أو إلشكاله، مستحرض تصوير

وأخذا واحد، قرن يف ظهرا اللذين الشاعرين هذين مذهبي بني الفرق هو هذا
العربية. اآلداب يف الهجاء بطريف

البدوي املذهب بني فرًقا كان بينهما الفرق إن أخرى: جهة من تقول أن ولك
الرومي ابن وكان بفطرته، نافًرا بدويٍّا دعبل كان فقد الهجاء، يف الحرضي واملذهب
يألفهم من تربم بهم يتربم فإنما بالناس، الرومي ابن تربم فإذا بفطرته، أنيًسا حرضيٍّا
ال بهم مقيد ألنه عليهم؛ يسخط ثم عرشتهم، من يعاني ما ويعاني إليهم، ويأنس
والنفرة، القطيعة أساسه وليس واأللفة، املودة أساسه فسخطه منهم، الفكاك يستطيع

الطريق. القاطع الجماعة عىل الخارج دعبل صاحبه نفس يف السخط كان كما
فدعبل مهجويه، عىل منهما كل يلقيها التي املثالب موضوع يف أثره الفرق ولهذا
النخوة يسلبه البدوية، الصارمة النفس بها تعتز التي الفضائل جميع املهجو يسلب
حقري إنه فيقول: صفاته البدوي يسمع رجًال ويجعله النحيزة، وطيب والبأس، والكرم

مرذول.
عيوب كل به ويلصق والعلم، والكياسة الفطنة مهجوه يسلب الرومي وابن
ما كل هجوه من حذفت فإذا اللذات، عىل والتهالك التبذل يجمعها التي الحضارة
ولم فيه، ما رش منه حذفت فقد الحضارة، تلك يف الفاشية والخالعة الحضارة أوجبته

والتصوير. الفكاهة قبيل من هو ما إال منه يبق
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يخافه: قلما والحرضي الذم، يخاف والبدوي

ل��ل��ش��ت��م ي��رت��اع وال ل��ل��م��دح ي��رت��اح ف��م��ا

يف والغلو الحضارة، وليد فاإلفحاش مهجويه. بعض يف الرومي ابن قال كما
والخالعة، التبذل بأدناس القذف يف الشاعر غال ومتى الحضارة، يف التهتك وليد اإلفحاش
أو األدناس، تلك أشاعت التي البيئة عيب شك: ال — أحدهما محققان؛ عيبان فهناك

واإلغراق. املبالغة من للشاعر فيه بد فال األسماع، عىل هينًا ا ذمٍّ بها الذم جعلت
إىل اضطر ملا فيه عيب لوال فإنه ومدمنه؛ الهجو قائل يف عنه تبحث والثاني:

فيه. وأفرط أدمنه وال الهجاء،
وصريته واإلفحاش، بالهجاء أولعته التي عيوبه هي ما أو الرومي، ابن عيب هو فما
عىل والتهالك الشهوانية هو األول عيبه أن لنا يبدو والبذاء؟ السفاهة يف لزمانه عنوانًا
فأوغل الفضائح، خوض له وسوغت اإلقذاع، عليه هونت التي هي فالشهوانية اللذات؛
منه تبدأ الذي عليه الغالب عيبه وهو الضعف، أعانها ثم متحرج، وال مستكره غري فيها

عيوبه. جميع إليه وترجع
ولكنها األحيان، من كثري يف ا جدٍّ القارئ منها يشمئز ذميمة صفة هجائه ففي
شئت ما هجائه ويف فيه وقل والرداءة، الخبث صفة وليست والخفة، الضعف صفة
إىل هجاءه ترد وأقبلت أهله، هو ما كل فيه قلت متى ولكنك وتأفف، وتهجني لوم من
بأن وتشعر واالضطرار، الحرج تجد أن قط تخطئ ولم دخيًال، ا رشٍّ ثمة تجد لم بواعثه
أن يعنيه الذي السوء برجل وليس نفسه، عن األلم يدفع متألم رجل الهجاء هذا قائل

لذاته. مقصوًدا له غرًضا الناس إيالم ويعتد بغريه، األلم يوقع
املشهورين غري من عذًرا وأكثر فيه، حاًال غريه عن أسلم بالهجاء اشتهاره مع وهو

املوشح: يف املرزباني قال كما مثًال البحرتي من أسلم به،

ويطعن الرومي، العباس بن عيل لسان خبث ينكر اآلداب أهل من وكثري
عن ويرضبون له، نظري ال أوحد ذلك يف جعلوه حتى هجائه بكثرة عليه
وقصور إساءته، يف الرومي ابن إحسان مع به، وإلحاقه إليه، البحرتي إضافة
وبدائع ألفاظه، وجودة معانيه، دقة يف يبلغه لم وإنه مداه، عن البحرتي
رئيًسا أربعني من نحًوا هجا قد البحرتي ألن خاصة؛ الهجاء أعني اخرتاعاته،
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الوزراء بعدهما وساق واملستعني، املنترص هما: خليفتان منهم مدحه، ممن
القضاة ووجوه والعمال الكتاب جلة من مجراهم جرى ومن القواد ورؤساء
العهد سوء عن تنبئ ذلك يف وحاله جوائزهم، وأخذ مدحهم، أن بعد والكرباء
أني املحمودة الشعراء طريق عن وعدل أيًضا فيه قبح ومما الطريقة. وخبث
حظه توفر لجماعة مدائحه من قصيدة عرشين من نحًوا نقل قد وجدته
بقول ذرعه سعة مع أوًال مدحه من أسماء وأمات غريهم، مدح إىل عليها منهم

… فيه التوسع عىل واقتداره الشعر

قائًما رأيته أسقط، وال البحرتي من وفاء أقل رأيت ما طاهر: أبي بن أحمد وقال
املنترص له واسرتىض وصله ثم ليجلسن، فحلف فيه، له مدًحا الخصيب بن أحمد ينشد
ثم إليه، فدفعه ماًال منه له وأخذ إليه، مديًحا له أوصل ثم — عليه غضبان وكان —

ينشده: قائًما به فلعهدي بشهور، هذا فعله بعد الخصيب بن أحمد املستعني نكب

وإب��ط��ال��ه؟! ال��م��ردي ب��إف��ك��ه ان��ب��رى ك��ي��ف ال��وي��ل! ال��خ��ص��ي��ب الب��ن
… … … … … … … … … …
وم��غ��ت��ال��ه ال��دي��ن ك��ائ��د م��ن م��وش��ًك��ا ان��ت��ص��ر ال��دي��ن ن��اص��ر ي��ا
أح��وال��ه ظ��اه��ر ف��ي ن��ظ��رت إن وال��م��ال ال��دم ح��الل ف��ه��و

نزحه الناس، قتل يف الخلفاء يفتي فقيًها العلجة ابن كان طاهر: أبي ابن قال ثم
بقوله: القصيدة ختم ثم هللا،

أم��وال��ه واس��ت��ص��ف��اء ب��ال��س��ي��ف ق��ت��ل��ه ف��ي ال��رأي ك��ل وال��رأي

الرومي البن تقرأ أن قل ولكنك واسعة، ومندوحة هذا عن غنى يف كان فالبحرتي
عنه. غنى يف النفسية الوجهة من كان إنه تقول هجاء

منه، ويكثر يختاره كان أنه يف ترتاب ال الهجاء من واحًدا فنٍّا لصاحبنا أن عىل
والعبث الهزيل، التصوير فن به ونعني إليه، النقمة وتلجئه الحاجة تحمله لم ولو
كما هذا عىل مطبوع فهو الدقيقة، واملشابهات الفكاهية واملناظر املضحكة باألشكال
نراه وما واالخرتاع، اإلتقان من حقه التصوير وإعطاء يراه، ما نقل عىل املصور يطبع
هذا لكن … عالقاته الناس مع وحسنت رضوراته، بطلت ولو شعره يف عنه يقلع كان
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وليس تُطلب وقدرة بسيئة، وليس حسنة وهو الهجاء، يف منه التصوير يف أدخل الفن
تنبذ. بخلة

بمغامزه خبريًا فيه ماهًرا وتهديه تهذبه الذي ابنك ترى أن يغضبك ال وأنت
يستهدف من ويهجو املهني، ويهني املشتوم، يشتم تراه أن يغضبك كان وإن وخوافيه،
معانيها إدراك يف يفتنَّ وأن الهزلية، الصور إىل يفطن أن منعته إذا ألنك للهجاء؛ عرضه
تصدقه أن فيه صادقة حاسة عىل وأبيت تنمو، أن فيه ملكة منعت مشابهاتها وتمثيل
وميًال عنه، يستغنى خلًفا تمنع فإنك وبواعثه؛ الهجاء منعت إذا أما عليه. تقع ما وتفقه

التقويم. من له بد ال
ذلك عدا ما فأما لالعتذار، موجب وال منه، له عذر ال الذي الرومي ابن فن هو ذلك
بعض يف عمد عن ومستثار مهاجم، ال ومدافٌع سائق، ال فيه مسوق فهو هجائه من

قوله: له لتقرأ وإنك مستثري، ال األحيان

وأب��ا ��ا وأمٍّ ن��ف��ًس��ا ش��ره��م��ا غ��ل��ب��ا إال اث��ن��ان ق��ط اس��ت��بَّ م��ا

بكل املهجوين وقاذف العربية، اللغة اء هجَّ الرومي ابن هو قائله أن تصدق فال
فيسأم أحيانًا رشده إىل يسكن كان أنه كذلك والواقع هذا، هو الواقع لكن نقيصة،
عن التوبة ويعتزم عليه، معدوٍّا مهجوٍّا كان لو حتى منه الخالص ويود ويعافه، الهجاء

مقسًما: الهجاء

ه��ج��ان��ي م��ن إال ال��ده��ر ل ط��وا أه��ج��و ال آل��ي��ت
رم��ان��ي َم��ن رم��ان��ي وإن ء ال��ه��ج��ا س��أطَّ��رح ب��ل ال
أم��ان��ي م��ن��ي ف��ل��ي��أخ��ذوا ك��ل��ه��م ال��خ��الئ��ق أم��ن
ع��ران��ي غ��ض��ب��ي إذا غ��ض��ب��ي م��ن ع��ل��يَّ أع��ز ح��ل��م��ي
ع��ن��ان��ي م��ن ح��ل��م��ي م��ك��ن��ت ب��ع��دم��ا ب��ج��ه��ل��ي أول��ى

رشيًرا يخلق ولم سهًال، مسامًلا خلق صميمه يف ألنه الرومي؛ بابن أشبه وهذا
أو الهجاء، هذا كل إىل اضطر ملا رشيًرا كان لو هو بل والعداوة، الشكس عىل مطويٍّا
بمثله، يقابله فال العدوان جانب يأمن كان ألنه هجاءً؛ أقل لكان ا رشٍّ أكثر كان لو هو
يشف هجاؤه كان وما هجوم، سالح ال دفاع سالح إال قلنا كما عنده الهجاء كان وما

179



الرومي ابن

يشف كان كما الغريزة، يف املستقر الرش رضوب من شابههما وما والنكاية الكيد عن
من وكثريٌ باتقائه. وال باحتماله له طاقة ال الذي بالظلم والشعور والتربم الحرج عن
كلمة منهم تسمع أن دون الحياة يقضون األرض يف ويعيثون يقتلون الذين األرشار
والعطف الخري عىل مطبوعون وهم ويتسخطون يذمون الناس من وكثريٌ إنسان، يف ذم

مطبوعون. ذلك عىل ألنهم ويسخطون؛ يذمون قد هم بل املودة، وحسن
وبعض وخالته وزوجته وأخيه وأمه أوالده يف الرومي ابن مراثي قرأ ومن
واألنس الرحم ورعاية الحنان عىل مفطور رجل مراثي أنها منها علم أصدقائه؛
مدائحه وليست املنصفة، الداللة حق عليه تدل التي هي فمراثيه واإلخوان، باألصدقاء
عىل الصرب وقلة الغيظ يمليها كان التي أهاجيه أو والرغبة، الطمع يمليها كان التي
والرضورات، املطامع تشوبها ال الرجل طبيعة لنا تظهر املراثي هذه ففي الناس؛ خالئق
الرءوم، والقريب الودود، والزوج الرحيم، والوالد الشفيق، واألخ البار، الولد فيه ونرى
الفؤاد، مغلق رشيًرا، ذلك مع يكون ثم كذلك الرجل يكون وال املحزون، والصديق

واإليذاء. الكيد عىل مطبوًعا
يف هو كالمه نصدق أن بنا فأحجى عرصه، أبناء وبني بينه القوالن اختلف وإذا
ويستسهلون إيذاءه، يستبيحون كانوا ألنهم فيه؛ كالمهم نصدق أن قبل عرصه أبناء
األطوار غريب به يُرمى ما كل يصدِّقوا أن الناس وتعود أطواره، لغرابة عليه الكذب
اإلساءة بعد اإلساءة ويغفر التهم، تلك يتحامى كان أنه حني يف واألعاجيب، التُّهم من

اإلنصاف: بقلة منه وعلًما الشكاية، كثرة من مخافة

م��ع��ت��ب وج��ه دون��ه ف��ي��م��ا ك��ان وإن ف��اغ��ت��ف��رت��ه أخ م��ن م��ق��ال أت��ان��ي
م��ذن��ب ك��ل ع��ن ال��ذن��ب ت��ع��ف��و م��ح��اس��ن ام��ت��ع��اض��ه��ا ع��ن��د م��ن��ه ن��ف��س��ي وذكَّ��رت
م��ؤن��ب غ��ي��ر ال��ع��وراء ع��ن وأغ��ض��ى ج��ل��ي��ة ب��ع��ي��ن ال��ح��س��ن��ى رأى وم��ث��ل��ي
وم��ه��رب م��ف��ر أن��ج��ى إل��ى ه��رب��ت م��ت��ن��ص��ًال س��خ��ط��ن��ا م��ن ه��اربً��ا ف��ي��ا
وم��رح��ِب ب��أه��ٍل م��ق��ب��ول وودك م��ق��دم ل��دي��ن��ا م��ب��س��وط ف��ع��ذرك
ال��م��ت��ك��ذب ال��ك��اش��ح م��ق��ام ل��ديَّ أق��م��ت��ه��ا أذن��ي ع��ن��ك ب��ل��غ��ت��ن��ي ول��و
ي��ت��ق��ل��ب ل��م ال��ق��ل��ب م��ا إذا خ��ل��ي��ل��ي م��ص��ارًم��ا ال��ل��س��ان ب��ت��ق��ل��ي��ب ول��س��ت

كثر إذن فلماذا النقمة، إىل رسيًعا وال النفس رديء وال رشيًرا يكن لم فالرجل
الحيلة، قليل كان ألنه كذلك كان أنه نظن مهجويه؟ أعراض يف وقوعه واشتد هجاؤه،
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أدوات من الخالئق هذه شابه وما والدسيسة واملراوغة الكيد من خاليًا الرسيرة، طيب
وحدها والثقافة والعلم الشعر أن يحسب فنه يف مستغرًقا فكان عرصه، مثل يف العيش
الوزارة فيه يتوىل زمن يف كان ألنه والرآسة؛ الوزارة مراتب إىل وارتقائه بنجاحه كفيلة
عند بالزلفى ويحظون األلوف، ألوف مناصبهم يف ويجمعون والرواة، والكتاب األدباء
يف مشارًكا الرواية واسع خطيبًا وكان كاتبًا، شاعًرا هو كان وقد والخلفاء، األمراء
كان املسعودي: قال كما أو زمانه، ثقافة عليه تدور ما وكل واللغة والفلك املنطق

اآلمال. وبلوغ املال، لجمع كافيًا وحده الشعر وكان … أدواته أقل الشعر
الفلسفة عىل مطلع راوية وأنه كاتب، وأنه شاعر، أنه الناس يعرف أن بعد فماذا
ال كثريين أناس إىل جاءت كما وده، تخطب إليه ساعية الوزارة تجيئه أن إال والنجوم
بكلمة الوزارة إىل الزيات ابن يصل ألم مكانه؟! البالغة يف يبلغون وال علمه، يعلمون
عامة يعرفها التي «الكأل» كلمة وهي تفسريها، له ل وفصَّ للمعتصم فرسها واحدة
عرصه شعراء يعرفه يكن لم ما اللغة غريب من يعرف كان الرومي وابن بىل! األدباء؟
من بحقه عليه ضنت هي إن الدنيا أظلم وما بالوزارة، إذن أواله فما أدباؤه، وال

والثراء! املناصب
والكتاب الوزراء لبعض العمالة أو الكتابة من أقل فهل الوزارة، تكن لم فإذا
وهل الغبن؟ هذا من النفس عىل أصعب غبن فهل ذاك، وال هذا يكن لم فإذا املربزين؟

التقصري؟! هذا من أألم الزمان من تقصري
ال هباء كله هذا أيذهب للرشف.» «أنت له: وقوله مستقبله يف ورجاؤه أبيه ونبوءة
النار، بمثل الصغار أفئدة عىل تنطبع التي النبوءات تلك يشء؟ عىل اليدين منه يقبض
أغوارها، الضمري يف وتعمق وتوشيها، تزخرفها الصبا وأحالم الطفولة غرارة تزال وال
األضداد، إىل ينقلب ما إال منه يبني ال أو يبني، ال مطموس لغو محو، وهي الشباب أيأتي
طبعت الذي القلب محي وقد إال يمحى وكيف والكساد؟ والفقر بالسقم األيام وترتجمه
قويم؟ كل فيه والتوى قائم، كل القلب يف انعكس وقد إال معناه ينعكس وكيف فيه؟

بعيد. وهو به يلهو من عىل إال بالسهل وليس النفوس عىل صعب ذلك
يوم: بعد ويوًما مرة بعد مرة نفسه يسأل الرومي ابن كان وهكذا

ت��ج��رُد؟ وال��س��ي��وف أُج��رَّد ال ل��م وأغ��م��ُد ال��ق��راب م��ن أُس��لُّ ل��ي م��ا
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ل��م��ه��ن��د! وإن��ن��ي ل��ل��رج��ال! ي��ا م��رًة؟ ال��ض��رائ��ب ف��ي أج��رب ال ل��م

ال كلها فضائله أن يدري يكن لم ألنه سؤاله؛ عىل نفسه يجيب كيف يدري وال
قد وحدها الحيلة وأن الناس، بني الدخول بأساليب والعلم الحيلة بغري فتيًال تساوي
الفلسفة كتب يف ينظر وال شعًرا، ينظم ال صاحبها كان ولو جميًعا فضائله عن تغني

… والنجوم والرواية
أن هنا علينا يسهل مضيض يأس بعد والعمالة والوالية الوزارة ندع إذن حسن!
ساعة كل يف بمحنته ويشقى يعالجه، من عىل يسهل ال ولكنه عابرة، كلمة يف نسطره
والوالة الوزراء من باملثوبة ونقنع والعمالة، والوالية الوزارة ندع حياته، ساعات من

يفعلون؟ تراهم فهل املادحني، يثيبون كانوا إن والعمال
أغراض من غرض كل يف لزومها واملثوبات الجوائز استدرار يف الزمة الحيلة ألن ال؛
تنقيض كانت وما والسعايات، الفتن فيه شاعت الذي الزمان ذلك يف سيما وال املعاش،
كانت وربما وزير، أو أمري أو خليفة بحياة تودي خبيثة مكيدة بغري واحدة سنة منه
بمغامز واللعب والندمان، الحاشية نفوس من الهوى مواقع والتماس الحجاب، مصانعة
بالغة من الباب هذا يف الشاعر عىل أجدى وهؤالء هؤالء وإضحاك الخفية، النفوس
كانوا كما ليستصلحه، إال الشاعر يثيب ال الوزير كان وربما علمه، وغزارة شعره،
الخلفاء مجالس يف يوًما ينفعه أن عىس له نصريًا ليتخذه أي الزمان؛ ذلك لغة يف يقولون
يبعد أو بعيًدا، بها يقرب بحيلة أو عدوٍّا، يكبت أو مأربًا، بها يقيض بكلمة واألمراء
وهو تقريبه من املمدوحون يرجو وماذا املجال؟ هذا يف الرومي ابن يذهب وأين قريبًا،
من أطول ولسانه عقله، من أكرب أدبه موسوس ممرور — يقولون كانوا كما — رجل
الحجاب، تكرب يشكو نراه جرم فال البضاعة، هذه من صفًرا صاحبنا كان لقد صربه؟
مرة يثاب أو اآلخرين، عطاء يجزل حني القليل ويُعطى واألصحاب، الندماء ودسائس
فيمطلونه، الكساء يستجدي كان أنه هذا يف حاله وكس من بلغ فقد مرات؛ ويحرم

يقول: حتى املطل إىل فيعودون االستجداء إىل ويعود

ل��ل��ك��ف��ن ال��ث��وب ذاك ـ��ك أس��أل��ـ ل��م ف��داك ج��ع��ل��ُت
ال��ب��دن ف��ي ب��ع��ُد وروح��ي ألل��ب��س��ه س��أل��ت��ك��ه
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يف ألح فإذا يثيبونه؛ وال شعره يقبلون كانوا املمدوحني أن حاله وكس من وبلغ
فيه: قال حني املدبر ابن فعل كما غرينا، به فامدح شعرك خذ قالوا: املثوبة طلب

ال��ج��دي��دا م��ل��ب��س��ه دن��س��ت وق��د م��ط��ٍل ب��ع��د م��دح��ي ع��ل��يَّ رددت
ال��ردي��دا؟ ال��م��دَح ي��ق��ب��ل ذا وم��ن غ��ي��ري ش��ئ��َت م��ن ب��ه ام��دح وق��ل��ت:
ت��ب��ي��دا ل��ن ال��ل��وات��ي م��خ��ازي��ك ف��ي��ه أع��ب��ق��ت وق��د س��ي��م��ا وال
ص��دي��دا ُم��ل��ئ��ت ب��ع��دم��ا ل��ب��وس م��ي��ت أك��ف��ان ف��ي ل��ل��ح��ي وم��ا

فال جائزتها، عىل ليحصل ستٍّا أو قصائد خمس ويتبعها القصيدة يصنع وكان
فيقول: شعره، يف الشك ويأخذه لذلك ويعجب يشء، عىل الجهد بعد يحصل

م��ع��ج��ب ذاك وف��ي ت��ئ��وي��ب��ي، وي��ن��س��ون م��دائ��ح��ي ي��ق��ب��ل��ون ل��ق��وم ع��ج��ب��ُت
أث��وَّب؟ ال ف��ل��م ه��ذي ت��ك��ن ال وإن ي��ج��ت��ب��ون��ه ف��ل��م س��ف��س��اف أش��ع��ري

فيقول: أحيانًا شعره يتهم كان ولعله

ش��ي��ب ال��ش��ب��ي��ب��ة م��ع ف��ي��ه ك��ال��ع��ي��ش ال��ش��ع��ر
غ��ي��ب ف��ي��ه ف��ط��ع��ن��ه��م ع��ن��ه ال��ن��اس ف��ل��ي��ص��ف��ح

السخف: من بالفاقة يعتذر أو

ال��ل��ه��ي��ف ح��ال��ة ف��ي ف��إن��ن��ي ال��س��خ��ي��ف ال��م��ن��ط��ق ف��ي ت��ل��ح��ن��ي ال
رغ��ي��ف إل��ى ال��ن��اس وأح��وج

يقول: أو

ال��ش��ج��ر؟ ُرك��ب ك��ي��ف ت��رى أم��ا م��ادح��ه ش��ع��ر ع��اب ل��م��ن ق��وال
ال��ث��م��ر ب��ي��ن��ه وال��ش��وك ب��س ال��ي��ا وال��خ��ش��ب ال��ل��ح��اء ف��ي��ه رك��ب
ال��ب��ش��ر ال األرب��اب رب ـ��ل��ق ي��خ��ـ م��ا ي��ه��ذب ب��أن أول��ى وك��ان
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الكالم: بمعاني لجهلهم الناس عىل الذنب فيلقي بكالمه اعتداده إليه يعود ثم

خ��ام��دة ن��اره��ا ق��ل��وب��ن��ا أل��ف��ت ول��ك��ن��ه��ا ن��اري خ��م��دت م��ا

يقول: أو

وال��ق��ردة ال��ك��الب ع��ن��ه ت��ف��ه��م م��ن رت��ب��ة ال��خ��ط��وب ب��ي ب��ل��غ��ت م��ا
ال��م��ردة ق��اه��ر س��ل��ي��م��ان ـ��ي��ر وال��ط��ـ ال��ب��ه��ائ��َم ال��م��ن��ط��ق أن��ا وم��ا

البهائم: إال يفهمون ال بهائم إنهم يقول: أو

أوج��ب ال��م��ب��اع��د وت��ق��ري��ب س��واَي وق��رب��وا ب��اع��دون��ي إن ب��ح��ق��ه��م
غ��ي��ه��ب ال��ل��ي��ل م��ن ق��ط��ع والزم��ه��ا ب��ض��وئ��ه ن��ه��ار أع��ش��اه��ا خ��ف��اف��ي��ش
ف��ت��ط��رُب ال��غ��ن��اء ج��اف��ي ع��ل��ى وأم��ا م��ع��ب��د ش��دو إل��ى ت��ص��غ��ي ال ب��ه��ائ��م

فينفسون الشعر يقرضون ألنهم شعره؛ يحسدون األمراء أن حينًا له ويخطر
قال: كما صحيًحا ذلك يكون أن يبعد وال الشعراء، عىل منه الجيد

ش��ع��راء ع��ل��م��ت��ه��م أدب��اء ب��م��ل��وٍك ده��رن��ا ف��ي ب��ل��ي��ن��ا ق��د
ال��ث��ن��اء ث��واب م��ن��ه��م ف��ح��رم��ن��ا ح��س��دون��ا م��دح��ه��م ف��ي أج��دن��ا إن
ه��ج��اء أش��د ش��ع��رن��ا وه��ج��وا أن��ب��ون��ا م��دح��ه��م ف��ي أس��أن��ا أو
وال��ن��ظ��راء األن��داد م��ق��ام ح ال��م��د ل��ذوي ن��ف��وس��ه��م أق��ام��وا ق��د

فيه: قال الذي هللا عبد بن محمد هؤالء من وكان

ش��ع��ري ع��ل��ى ل��ي ح��اس��ًدا ث��واب��ي م��ن��ع��ت م��دائ��ح��ي ف��ي��ك ج��وَّدت إذ إخ��ال��ك
األم��ر! م��ن ل��ل��ع��ج��ي��ب ي��ا ل��ت��ل��ب��س��ه؟ ن��س��ج��ت��ه ري��ط ت��ج��وي��د أت��ح��س��دن��ي
ق��دري ب��ي ت��ع��ُد ف��ال م��م��دوح وأن��ك م��ادح أن��ي — ال��ل��ه ه��داك — ت��ذكَّ��ر
ال��ن��ج��ر ذل��ك ع��ن ال��ن��اس م��ل��وُك وج��لَّ ن��ظ��ي��ره ال��ن��ظ��ي��ر ال��ش��ع��ر ف��ي ي��ن��اف��س
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رصخ املثوبة من والحرمان العمل من الحرمان بالء عليه واشتد الغيظ به لج فإذا
متعجبًا:

ال��زَّم��نَ��ى م��ع ف��ارزق��ون��ي وإال ب��ق��وت��ي آلل��ت��ي ف��اس��ت��خ��دم��ون��ي آل��ٍة أذو

الحرية ونهاية والخيبة، البؤس نهاية وهذه والسقماء. العجزة مع ارزقوني أي
الدنيا أن يوقن أن إال عزاء من له يبق فلم مريح، سبب إىل املسكني فيها يهتدي ال التي

األغبياء: ومحاباة العارفني، ظلم عىل طبعت هكذا

ش��ري��ف��ة زن��ة ذي ك��ل وب��خ��ف��ض وغ��د ك��ل ي��رف��ع ال��ده��ر رأي��ت
ج��ي��ف��ة! ف��ي��ه ت��ط��ف��و ت��ن��ف��ك وال در ف��ي��ه ي��رس��ب ال��ب��ح��ر ك��ذاك

فيه ووجد إليه سكن ألنه مختلفة؛ قواٍف عىل شتى معارض يف املعنى هذا وكرر
حني. إىل ولو عزاءه

حقيقة إلدراك الزم ألنه املقام؛ هذا يف ذكره من بد ال شيئًا هنا نذكر أن وينبغي
بالعطاء؛ يظفر ولم املديح أجاد إذا املحروم الشاعر نفس عىل يستويل كان الذي الغضب
وتجري العرف، ويقره والوزراء، األمراء يقبله به معرتًفا العطاء يف الشاعر حق كان فقد
غضبه ندرك أن لهذا نستطيع وال للشاعر، الحق ذلك اليوم نعرف ال فنحن القدوة، عليه
وأسفه املنع من فغضبه الرومي، ابن عهد يف أما الحرمان. عليه وتواىل حرم إذا وأسفه
إنما عليه فالحكم عليه، اعرتاض وال فيه غرابة ال أمر املقاصد هذه من الربح فوات عىل
يجوز وال ممدوح، عىل البذل فيها يجب ال التي أيامنا بمقياس ال أيامه بمقياس يكون

محروم. لشاعر الهجاء فيها
يأخذه ال األطوار غريب متطريًا كان أنه الرومي بابن االستخفاف ضاعف ومما
لشدة عليه؛ ويتماجنون بالعبث، يتعمدونه منهم املعربدون يزال وال الجد، مأخذ الناس

السيئ. الفأل من وانزعاجه فرقه

ب��آالم��ي ل��ذات��ه ك��أن ل��ه ب��ك��ي��ت م��ا ك��ل م��ن ي��ض��ح��ك

185



الرومي ابن

حنظلة! بن مرة قال: الطارق؟ من سأله: فإذا بابه، بقرع يصبِّحه بعضهم وكان
الرؤية كريه أحدب رجًال إليه يسوقون وكانوا يومه! سحابة عنه يريم ال بيته يف فيمكث
بالعبث، عليه يجورون وكانوا عقبه! عىل فريتد منزله؛ من خرج إذا بوجهه يقابله

عروس: البن قال وكم وإعتاب، مصابرة بعد ولكن فيهجو يحفلون، فال فيتوعد

ال��ق��ذع واس��ت��ح��ك��م وق��ل��ن��ا ـ��ت ق��ل��ـ إن ش��ع��رك ول��ي��ت ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
ق��ط��ع وع��رض��ه ي��وًم��ا غ��ودر إذا ال��ل��س��ان ال��ص��ارم ي��ن��ف��ع م��ا
ت��س��ع ف��س��ح��ة ال��ح��ل��م وف��ي وان��دم ب��اق��ي��ة أخ��ي��ك وب��ق��ي��ا ف��ارج��ع

السمري: لبني قال كما أو

دف��ي��ن ك��ل ال��ق��ص��ي��د ت��ث��ي��ر أن ت��ج��ش��م��ون��ي ال ال��س��م��ري ب��ن��ي ي��ا
ج��ف��ون��ي ق��ذاك��م ع��ل��ى وت��غ��اض��ت ع��ن��ك��م ت��ج��اوزت م��ا ت��ج��اوزت ق��د
ودي��ن��ي ح��ي��ائ��ي إل��ى وارع��وائ��ي ح��ل��م��ي ب��ج��ه��ل��ي ي��غ��رن��ك��م ال
ال��ش��ئ��ون ص��م��ي��م ف��ي ب��غ��راري��ه أم��ض��ى ال��س��ي��ف ف��ي ال��م��ه��ز ل��ي��ن إن

مما يضحكون كانوا الذين واملاطلني العابثني من ولغريهم لغريهم قال كما أو
عنه دفعت وماذا العتاب، أفاده فماذا ويدميه، قلبه يف يحزُّ بما ويتفكهون يبكيه،
املذمة يبالون فال العرص ذلك يف أصحابها عىل هانت األعراض ألن يشء! ال الشكاية؟!
شاعر من يبالوها أال أحرى وهم والقوة، الجاه عىل االجرتاء معنى فيها يكون أن إال
ذرًعا فيضيق ممرور، هذيان إنه عنه: يقولوا أن من عليهم أسهل ليس الرومي كابن
يظهر كما القصائد بعض يف منه ذلك ويظهر يحب، ما غري إىل كاملدفوع ويهجو بهم

قوله: من

خ��ط��ر ل��ه م��ن ب��ظ��ل��م��ي ي��رض��ى ف��ل��ي��س خ��ط��ر ل��ه م��ن ل��ع��م��رو ي��غ��ض��ب��ن ال

اآلن أنا هجوته فإذا إياي، بظلمه الناس فريض عمرو، عىل صربت لقد يقول: كأن
وبينه. بيني منصف وهو له يغضب أن خطر لذي يحق فما

186



الرومي ابن حياة

به األيام وإجحاف حظه سوء إىل يرده ولكنه نفسه، عىل بالوسواس يعرتف وقد
بالوسواس: الناشئ رماه حني قال كما

وأن��ح��س! ال��ق��رد ي��س��ع��د ف��ح��ق��ي��ق، أُوس��وس إن
أخ��رس وه��و ي��ت��غ��ن��ى م��م��ن ال��ن��اش��ئ أص��ب��ح
أت��ع��س وال��ده��ر ت��ع��س��وا أن��اس ع��ن��د ن��اف��ًق��ا
وت��غ��ط��رس واظ��ل��م ش��ئ��ت م��ا وق��ل ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ت��ه
ال��م��ق��دس ال��ج��د ول��ك ش��يء م��ن��ك ي��ق��دس ل��م
ت��درس؟! وأش��ع��ارك س��ي وس��وا ي��ش��ت��د ال ك��ي��ف
ت��ق��ب��س؟! وال��ظ��ل��م��اء ـ��س ي��ق��ب��ـ ال ال��ش��م��س وض��ي��اء

وقال به، يُرسَّ أال له وحق ذاك، ه يَرسَّ لم بنحسه وتحدثوا العابثون به عبث فإذا
مناجًزا:

أت��ق��ي��ك��ا ال م��ع��ل��نً��ا م��ج��ي��ب��ك وأن��ي ن��ح��س ب��أن��ن��ي زع��م��ت

عليه جنوه الذي الجرم، ذلك يف معذور — رأيه يف — وهو ويثلب يصخب وانطلق
ولكن ينكره، وال يداريه ال كان الذي الحسد من حتى ومعذور عليهم، يجنيه أن قبل

له: املعذرة التماس يف يقول

ش��دي��د — أخ��ي ي��ا — ال��ن��خ��س م��ن ـ��س ال��ن��ف��ـ أل��م ح��اس��ًدا، ت��ل��وم��ن ال

إىل يكون ما أحوج وهو واحد بعد واحًدا وأحبابه بنيه يف فجائعه ذلك عىل وزد
طمع عليه وزد يفهمونه، وال يفهمهم ال فيهم غريب كأنه قوم بني وعطفهم معونتهم
ويغصبه شعره، بعض يف جاء كما امرأة، الزهيد ملكه تسلبه كانت حتى فيه الناس

يصنع. أن عىس وبما به يستهني تاجر يسكنه الذي منزله

اح��ت��ي��ال��ك��ا ج��ه��د ف��يَّ اج��ه��د ل��ي: وق��ال ظ��الم��ت��ي م��ن أت��ى ف��ي��م��ا وراغ��م��ن��ي
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ض��الل��ك��ا م��ن ض��ل��ة إال ال��ش��ع��ر وم��ا س��ادًرا ال��ش��ع��ر ن��س��ج��ك إال ه��و ف��م��ا

باألمس يمدحهم الذين وكان إقذاعه، واشتد الرومي ابن أهاجي كثرت وأمثاله لهذا
املدح يكون يكاد أو فاصل، القدح عن املدح يفصل ال يكاد ذاك، بعد يثلبهم الذين هم
عىل ال الحروف حسب عىل مرتب الديوان ألن الديوان؛ صفحات يف متواليني والقدح
عىل ملوًما الرومي ابن لكان العدل ميزان نصبنا أننا ولو واملوضوعات، التواريخ حسب
يكذب يكن ولم ويتوسل، يمدح حني يكذب كان فقد الهجاء؛ عىل لومه أضعاف املدح
أكثرهم أو كلهم تجدهم قصائدهم يف املهجوين ترجمة وراجع وينتقم، يهجو حني
باملنهوب بيته يعمر حتى سنوات أو أشهر املنصب يف أحدهم عىل ينقيض ال لصوًصا،
لصوص عليه يسلط حتى أخرى فرتة تنقيض ال ثم الضعفاء، الرعية أرزاق من املسلوب
األموال. تلك لهم يجمع ريثما عنه تغافلوا كأنهم أمواله ويستصفون فينكبونه منه، أكرب
تخرص إنها فيها: يقال ال جساًما وآثاًما هذه، غري لهم لسوءات التاريخ كتب يف وإن
الصادق، للثالب عذًرا الصدق كان فإن باألقاويل، متهم خصم افرتاء أو مغبون، شاعر

واملديح. اإلطراء يف عذره من أوجه والتجريح التشهري يف الرومي ابن فعذر
عرصه، شعراء بني معروفة وقدرة الزًما سالًحا له وأصبح بالهجاء اشتهر وقد
عويف ولو بعمله، الفنان يعجب كما به ويعجب بسالحه، املهدد يلوح كما به يلوح فراح
فإنه الصبيانية؛ وأالعيبه الفنية، هذه ناحيته إال الهجاء من له بقي ملا ورزقه نفسه يف
حد عىل هو أو الرشير، والطبع الخبيثة النية أدواته من قط يحتقب لم حال كل عىل

قوله:

ال��ك��ل��وب22 ع��ض��ه ال��ع��ود أو ـ��ل��ب، ك��ال��ك��ـ أذع��ن ال��ش��ي��ط��ان أروض ل��و
ال��وث��وب وم��ن��ي ال��خ��ن��ا م��ن��ي ي��ر ال��ش��ر ال��رج��ل أن��ن��ي ذاك ول��م��ا
��غ��وب ال��شَّ األل��دُّ ق��ارب م��ا ـ��س��ان اإلح��ـ ي��ش��ف��ع��ه اإلن��ص��اف ل��ديَّ ب��ل

لكيده، واجتنابًا له اتقاءً أكثر الناس لكان ا رشٍّ أكثر الرجل كان لو فنقول: ونعود
واسرتاح. فأراح لسانه وأعفى أعراضهم وأعفى املقال، سوء إىل دواعيه فقلَّت
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عرصه وشعراء هو

بن الحسني الشعر: عالم يف أشهرهم الشعراء، من كثريٌ بيئته يف الرومي ابَن عارص
الناجم. عثمان وأبو املعتز، وابن الجهم، بن وعيل والبحرتي، الخزاعي، ودعبل الضحاك،
تكوينه يف يذكر أثر يعرفوه، لم أو وعرفوه، عارصوه ممن لغريهم وال لهؤالء وليس

الخزاعي. ودعبل الضحاك بن الحسني هما: نظن؛ فيما اثنني، غري
ويذكرها أخباره، ويستملح شعره، يروي بالحسني معجبًا الرومي ابن كان فقد
يف والحسني دروسه، ويتلقى األدب، مجالس يحرض يافًعا الرومي ابن وكان ألصحابه،
الفضل بن محمد حدث العراق؛ ومدن وبغداد الكوفة أدباء أشعاره يتناشد شهرته أوج
الناس أغزل الضحاك بن حسني يقول: الرومي العباس بن عيل «سمعت قال: األهوازي

يقول: حني فقال: ماذا؟ يقول حني فقلت: وأظرفهم،

ال��ح��ل��ف ص��ادق ل��ح��ل��ف��ة اس��م��ع ال��خ��ش��ف س��وال��ف م��س��ت��ع��ي��ر ي��ا
ال��ط��رف وف��ت��رة وج��ن��ت��ي��ك م��ن ح��رب��ي وي��ا وي��ل��ي أص��ح ل��م إن
ح��رف.» ع��ل��ى أب��ًدا وع��ب��دت��ه ن��ع��م��ت��ه ف��ض��ل رب��ي ف��ج��ح��دت

قال: أنه الرومي ابن عن أيًضا فيه وجاء األغاني، كتاب يف جاء هكذا
بن حسني صاحب املبارك بن حماد أنشدني قال: ثعلب العباس أبو «أنشدنا

لنفسه: حسني أنشدني قال: الضحاك

م��دم��ع��ا ب��ال��دم��ع ف��ح أُص��ا ال وح��ب��ي��ك ال
م��وج��ع��ا ك��ان وإن ح اس��ت��را ش��ج��وه ب��ك��ى م��ن
ت��ق��ط��ع��ا أن م��ن ـ��ق��م أس��ـ ه��واك م��ن ك��ب��دي
م��وض��ع��ا ل��ل��س��ق��م ف��يَّ ال��ض��ن��ى س��ورة ت��دع ل��م

هذا.» مثل يقول أن يحسن َمن بقي ما ثعلب: لنا قال ثم الرومي: ابن قال
اإلعجاب عىل كلها تدل القبيل هذا من أخرى روايات األغاني كتاب عنه وروى
ال ولكنه املطبوع، الظريف األنيق الحسني بشعر يعجب الرومي ابن ومثل واالستمالح،
والنفاذ اإلمعان طريقة غري والصقل األناقة طريقة ألن بزيِّه؛ يتزيَّا وال بطريقته يمتزج
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ابن شعر من أبيات يف اإلعجاب هذا أثر تلمح فأنت الرومي، ابن عليها طبع التي
كقوله: الرومي

دع��ج م��ن ال��ل��ذي��ن ص��دغ��ي��ه ف��ي وه��ج م��ن ال��ل��ت��ي��ن وج��ن��ت��ي��ه ي��ا

صاحبه «وجنتي من الضحاك ابن صيحة يذكر وهو البيت هذا نظم أنه فتعلم
طرفه.» وفرتة
كقوله: أو

ال��ب��ك��اء ع��ن ُم��ص��اب��ي ج��لَّ ت��س��ح��ا وال ش��ح��ا ع��ي��ن��ي
ال��وف��اء ص��ح��ة ع��ن أص��دق م��س��ت��ك��ن��ا ال��داء ت��رك��ك��م��ا

الضحاك: البن أولها يف روى التي األبيات يذكر وهو نظمه أنه فتعلم

م��دم��ع��ا ب��ال��م��دم��ع ف��ح أص��ا ال وح��ب��ي��ك ال
م��وج��ع��ا ك��ان وإن ح اس��ت��را ش��ج��وه ب��ك��ى م��ن

يقول: الضحاك وابن

ال��ف��ل��ك أن��ج��م ب��ع��ض ف��ي ي��ك��رع ق��م��ر ك��أس��ه ن��ص��ب ك��أن��م��ا

يقول: الرومي وابن

ال��ش��م��س ع��ارض ي��ق��ب��ل ق��م��ر ش��ارب��ه��ا وك��أن ف��ك��أن��ه��ا

طريقته عن يخرج لم ولكنه إليها، ملتفتًا الضحاك ابن بظرائف معجبًا كان فهو
وهو الرشيقة، الخطرات بعض منه يقتبس أن عىل إعجابه يف يزد ولم عليها، طبع التي

السليقة. يف والتشابه الطريقة اقتباس غري يشء
يف نر ولم والعرشين، التاسعة يف الرومي وابن الضحاك بن الحسني مات وقد
الرومي ابن عاش حيث بغداد، يف تالقيهما إىل يشري ما الحسني تاريخ يف وال تاريخه

الضحاك. ابن يرحل كان حيث بغداد غري يف أو حياته، معظم
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نظمها التي الطائية القصيدة أحدهما: موضعني؛ يف عارضه الرومي فابن دعبل أما
مطلعها: يف وقال لضيوفه، وإطعامه ديكه برسقة «خالًدا» اتهم حني دعبل

ال��م��اق��ط خ��الل ه��ف��ا ال��ك��م��ي أس��ر وض��ي��وف��ه خ��ال��د ال��م��ؤذِّن أس��ر
س��ام��ط وآخ��ر ن��ات��ف��ة ب��ي��ن م��ا وب��ن��ات��ه��م ب��ن��ي��ه��م إل��ي��ه ب��ع��ث��وا
ن��اه��ط ك��ت��ائ��ب ه��زم��وا أو خ��اق��ان أوث��ق��وا ق��د ك��أن��ه��م ي��ت��ن��ازع��ون
ب��ال��ح��ائ��ط أق��ف��اؤه��م وت��ه��ش��م��ت أس��ن��ان��ه��م ب��ه ف��ان��ت��زع��ت أك��ل��وه

ألفاظها، بعض وغريَّ بيتًا، وستني نيًفا بها وبلغ وأطالها، فيها الرومي ابن فزاد
ومالحظاته: مزاجه كل فيه وتمثل معارضته يف قال فمما

وم��راب��ط ل��م��ن��ادف أوت��اره أب��رم��ت ق��د ب��ه أت��وا ث��م ط��ب��خ��وه
رب��ائ��ط ب��ي��ن ال��م��ج��ل��ود ك��ت��ج��ل��د م��ت��ج��ل��ًدا ل��دج��اج��ه م��ت��ج��م��ًال
وغ��ط��ام��ط غ��ل��ي��ه م��ن ب��غ��ط��ائ��ط ق��دره��م ذل��ك ي��وم رم��ت��ه ول��ق��د
واس��ط ودج��ل��ة ك��وف��ت��ه��م وف��رات ع��ن��ده��م م��اء ك��ل ع��ل��ي��ه ح��م��ل��وا
م��الق��ط وب��ي��ن ع��ه��دن��اه��ا م��ن��ه م��س��اق��ط ب��ي��ن ال��دي��ك ل��ذاك وآًه��ا
م��آق��ط ك��م��ي زوج��ات «وص��ال» ح��ارة م��ؤذن أس��ح��ار ق��وام
راب��ط ب��ج��أش ال��ه��ي��ج��ا وي��ش��اه��د ش��ه��م��ة ب��ن��ف��س م��ن��اع��س��ه ي��ن��ف��ي

مطلعها: يف دعبل قال ثانية، أبيات دعبًال فيه عارض الذي اآلخر واملوضع

م��ل��ت��اث��ه��ا ال��خ��الئ��ق م��ري��ض ف��ص��ادف��ت��ه ع��م��رو اب��ن أت��ي��ت

أبيات: من عليها وزاد الرومي ابن فعارضها

أخ��ب��اث��ه��ا ل��ل��وغ��د ف��أخ��رج��ت إب��ري��زه��ا ال��وغ��د أب��ي ق��واف
وأح��داث��ه��ا ال��رج��ال ك��ه��ول ق��ب��ل��ه أخ��ن��س��ت ق��د أواب��د
… … … … … … … … … …
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ح��راث��ه��ا ك��ان م��زرع��ة ه ج��ن��ا أس��اءت إن ل��ي ج��رم وال

أخالقه لغرابة السرية؛ جذاب الشهرة، واسع شاعر كذلك ودعبل الرومي ابن ونشأ
اللغوية، الفحولة يؤثرون من بني الشعر مستحسن اآلفاق، يف وتطويفه ومخاطرته
عيل بن «دعبل له: يتعصب وكان — البحرتي قال كما طبقته، من املحدثني عىل مفضل
مسلم، كالم من العرب كالم يف أدخل دعبل كالم ألن الوليد؛ بن مسلم من عندي أشعر
تشيعه، يف غاليًا عيل آلل متشيًعا ذلك عدا فيما دعبل وكان بمذاهبهم.» أشبه ومذهبه
وربما ومجاراته، محاكاته إليه وحبب نحوه، الفتى الرومي ابن نفس كله ذلك فجذب

الهجاء. إىل دواعيه إحدى مجاراته يف الرغبة كانت
كان أو تعارفا أنهما نعلم وال والعرشين الخامسة يف الرومي وابن دعبل ومات

لقاء. بينهما
تكوينه، يف يذكر أثر لهما وكان الرومي، ابن عارصا اللذان الشاعران هما هذان
وأبو البحرتي وهما: منهما، اثنني مع وصحبة معرفة عىل كان أنه فالثابت اآلخرون أما
صداقته عىل بقي له صديًقا هذا وكان الناجم، بيت يف البحرتي وعرف الناجم، عثمان
تشبيهاته، بعض يف طريقته عىل ويجري وأخباره، شعره يحفظ وراويًة وفاته، يوم إىل
غري صحبة الشاعرين بني وجرت ففعل، الرومي ابن إىل يعرفه أن البحرتي فسأله
واألمراء، الخلفاء من بمكانه الرومي ابن عىل يدل كان البحرتي ألن وثيقة؛ وال طويلة
فمن بالرسقة، واتهمه شعره وعاب فهجاه ذلك، عىل الصرب يطيق ال الرومي ابن وكان

فيه: قوله

وال��ت��ع��ب ال��ك��د ب��ع��د ال��غ��ث ش��ع��ره م��ن ب��ه��ا ال��ب��ح��ت��ري ي��أت��ي ألش��ي��اء ق��ب��ًح��ا
وال��غ��رب ال��ن��ب��ع ب��ي��ن ي��م��ي��ز م��م��ن ل��ه��ا ال��س��ام��ع��ون ي��ص��غ��ي ح��ي��ن ك��أن��ه��ا
ص��خ��ب ف��ي ال��ج��دران ش��ع��ف ع��ل��ى أض��ح��وا إذا ال��ب��ن��اة ه��ذر أو ال��ع��ق��ارب رق��ى
ال��ذه��ب م��ن ف��ي��ه م��ا ول��ألوائ��ل ل��ه ف��ال��ن��ح��اس ب��خ��ل��ط ي��ج��يء وق��د
… … … … … … … … … …
ل��ج��ب ذي غ��ي��ر ب��ج��ي��ش ال��ك��الم ح��ر ف��ي��س��ل��ب��ه��م ال��م��وت��ى ع��ل��ى ي��غ��ي��ر ع��ب��د
ال��ح��ق��ب س��ال��ف ف��ي م��ض��وا ق��وم أس��الب ح��ل��ًال الب��ًس��ا ت��راه ي��زال إن م��ا
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بعد له ويقول وحربه، مساملته بني والفرق ومودته، رضاه أيام يذكره عاد ثم
كثري: إقذاع

م��ن��ق��ل��ب ش��ر ه��ج��ائ��ي اك��ت��س��ب��ت ي��وم م��ن��ق��ل��ب��ا أق��ب��ل��ت ل��ق��د ب��ح��ت��ري ي��ا
… … … … … … … … … …
ال��غ��ض��ب ل��دى ف��اع��رف��ن��ي ال��م��ذاق��ة، ح��ل��و رج��ًال ال��رض��ى ف��ي م��ن��ي ت��ع��رف ك��ن��ت ق��د
رط��ب م��ج��ت��ن��ى وط��وًرا ل��ل��م��ج��ت��ن��ي��ن س��ل��ع م��ج��ت��ن��ى ط��وًرا ف��ي��ه ف��ت��ى ت��ع��رف

الرومي ابن آنس وإنما الهجاء، هذا سبب وحدها تكن لم بينهما املنافسة أن ونظن
أن منه يظهر بما القصيدة هذه يف خاطبه ألنه بالبحرتي؛ صاعد بن العالء من إغراء
كما ويُفحمه عليه يشدُّ عمن ويبحث للبحرتي، الشعراء هجاء يستضعف كان العالء

البيت: هذا من يؤخذ

وأب خ��ي��م��ه��ا ل��ئ��ي��ٍم أم ش��ت��م م��ن ن��ف��ر ل��ه أه��دى م��ا ت��رض ل��م أراك

علم ما عليه البحرتي رد وكان بهجائه، العالء وأرىض نفسه الرومي ابن فأرىض
ولكن منه، تقية ليست الهدية «أن وإبالغه الدراهم، وكيس املتاع تخت إهدائه من القراء

املفرط.» والحسد الفقر إال فعل ما عىل يحمله لم ألنه عليه؛ رقة
املعاني، يف باالفتنان مشهور شاعر الرومي وابن البحرتي الرومي ابن عرف
أول يف له فقال قصائده، بعض يف مجاراته يحب البحرتي وكان الهجاء، عىل والقدرة
الهجاء، يف الطائية قصيدته وزن عىل قصيدة يعمل أن عىل عزم إنه بينهما: لقاء
معارضة؛ أو اقتباس بينهما كان فإذا عمله، من ليس ألنه ذاك؛ عن الرومي ابن فنهاه
ابن من استعار نخاله ال أننا عىل املعارضة، يف الراغب وهو املقتبس، هو فالبحرتي
اعتداد منهما ولكل متباينان، نمطان ألنهما فيه؛ نبغ الذي مذهبه يف يزيده شيئًا الرومي

ويغنيه. يكفيه بنفسه
برزخ الرومي ابن وبني بينه كان فقد — ٢٤٩ه سنة املتوىف — الجهم بن عيل أما
ناصبي الجهم وابن متشيع الرومي فابن والشعر، الدين يف املذهب اختالف من واسع
الجهم ابن وكان الرومي، ابن يقول كما والناصبي» الشيعي يلتقي «وال وآله، عليٍّا يذم
ويدس يهجوهم، خاصة؛ منهم والتوحيد» العدل «أهل وعىل املعتزلة، عىل النقمة شديد

دؤاد: أبي بن أحمد زعيمهم يف ويقول لهم،
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وال��ت��وح��ي��دا؟! ال��ع��دل م��ن��ك ب��ال��ج��ه��ل س��م��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ال��ب��دع ه��ذه م��ا

الجهم، ابن من ينفره الدين يف فمذهبه الجماعة، هذه من بك مر كان الرومي وابن
هذا يهون لقد والنزعة. املزاج من ذلك عدا فيما تشابها ولو مجاراته يف يرغبه وال
يف ويخطو القدوة، يتلمس ناشئ وهو عنه اإلغضاء الرومي ابن عىل ويسهل الفارق
تقرأ أنك إليك فيخيل ومزاحه، فخره يف الجهم ابن شعر تقرأ ولكنك الشهرة، سبيل
يقضون الذين الجند عواطف غري عاطفة كل من لخلوه يعربد؛ أو يتنفج جندي كالم
ابن وطبيعة الطبيعة هذه بني وليس والسكر، واللهو والضجيج الفخر بني أوقاتهم
الجهم ابن شعر يف كان وال واإلحساس، امليل يف للمقاربة أو للقدوة، مرسب الرومي
الشعور هذا به فيميل مجاراته، إىل ويحتاج به يقتدي أنه الرومي ابن مثل يشعر يشء

واملزاج. املذهب عنه أبعده الذي بالشاعر اإلعجاب إىل

يقول التي السن وبلغ أيفع فلما ومائتني، وأربعني سبع سنة يف املعتز ابن ولد وقد
نبغ وملا الخمسني، حدود يف رضب أو األربعني جاوز قد الرومي ابن كان الشعر، فيها
وفرغ الستني، عىل أوىف قد الرومي ابن كان األدباء مجالس يف يروى كالم له واشتهر
أخذ ملا امليالد يف السابق هو املعتز ابن وكان األمر انعكس ولو واالقتباس، التعلم من
امتاز إنما املعتز ابن ألن عنه؛ باألخذ سليقته أفسد لكان أو شيئًا، الرومي ابن منه
بالتحف والتشبيه والتوشيح، البديع وهي: الثالث، بمزاياه عرصه يف بغداد شعراء بني
من قط يكن ولم املزايا، هذه من معدوًدا نصيبًا يرزق لم الرومي وابن والنفائس،
الزخرف، عىل تدور التي التشبيهات أصحاب أو التوشيح، وأصحاب البديع أصحاب

املشبهات. نفاسة من نفاستها وتستفيد
قليل كان الرومي ابن ألن مجلس؛ يف يتالقيا ولم يتعارفا لم الشاعرين أن ويجوز
تفاوت عن فضًال العهود، ووالة الخلفاء يحرضها كان التي للمجالس ا جدٍّ الغشيان
ابن أن وهو بينهما، اللقاء موانع من يكون قد آخر سبب عن وفضًال والخطة، السن
الرومي ابن وكان عليها، وتقاتال الخالفة تنازعا حني املستعني ومدح املعتز هجا الرومي
هللا عبد بن ومحمد الرومي، ابن وطن وهي معه، كانت بغداد ألن املستعني؛ حزب من
السبب هذا نذكر ونحن ممدوحيه، أكرب يومئذ وهو املستعني، ينرص كان طاهر بن
تقاتل حني رضيًعا طفًال كان املعتز ابن ألن التفات؛ كبري نعريه وال به لإلحاطة األخري
األيام. تلك يف الرومي ابن قاله ما كل ذلك بعد وعى أنه كثريًا يحتمل وال وعمه، أبوه
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ممدوحوه

إىل ننتهي وال البحث بنا يطول األربعني، عىل يزيدون كثريون ممدوحون الرومي البن
التفصيل بله رسيًعا، إجماًال تواريخهم أجملنا أننا لو فيه نحن فيما يفيدنا غرض
لوجب العطاء طلب غري نفسية بواعث الرومي ابن زمن يف للمدح كان ولو واإلنعام،
واستحقوا البواعث، تلك الشاعر نفس يف حركوا الذين األشخاص برتاجم نعنى أن
وبواعث نفسه، بالشاعر عناية الحالة هذه يف برتاجمهم العناية ألن وثناءه؛ إكباره منه
إال املدح من يقصدون وال يمدحون كانوا الشعراء ولكن وثنائه، وصفه ومعايري نظمه،
علًما تزيدنا ال تراجم هنا نحيص أن العبث فمن التعظيم، معاني يف والتفنن اإلرضاء
األرستني بتاريخ نلم أن وحسبنا املقام، هذا يف مقصوًدا لذاتها بها العلم وليس بالشاعر،
مذكورة وعالقات بهما، طويلة صلة له وكانت مدائحه، بمعظم الشاعر خصهما اللتني
التي األرس أكرب من وكالهما وهب، آل وأرسة طاهر آل أرسة وهما حياته، ترجمة يف

العباسية. الدولة يف والقيادة الوزارة تاريخ يف عرفت

الحرب عالم يف منها ويذكر األولني، الفرس أمراء إىل تنتسب قديمة أرسة طاهر فآل
طاهر العباس: بني عهد يف واشتهر منها نبغ من وأول كثريون، أفراد والنجدة واألدب
طلحة هللا عبيد يد عىل رزيق جده أسلم ماهان. بن رزيق بن مصعب بن الحسني بن
النتمائه ال السبب، لهذا بالخزاعي ولقب إليه فنُسب سجستان، وايل الخزاعي، الطلحات

النسب. جهة من خزاعة قبيلة إىل
حيث ومائة؛ وخمسني تسع سنة «مرو» أعمال من بوشنج بقرية طاهر ولد وقد
األمني بني الخالف كان ثم هراة، أعمال مع مرو أعمال يتوىل واليًا مصعٌب جدُّه كان
له، وأخلص بالء، أحسن — األم الفاريس — املأمون خدمة يف طاهر فأبىل واملأمون،
طاهرية دولة فأصبحت فيها، يده وأطلق خراسان فواله ملكه، وتوطيد والئه يف ونصح
الدعاء قطع طاهًرا إن وقيل: املنرب، خطبة إال ببغداد تربطها ال حكومتها يف مستقلة

ميتًا. فأصبح املأمون، قبل من به موكًال كان معه خادم ه فسمَّ يوًما للخليفة
الواليات من وهي بغداد، يف الرشطة والية خراسان والية مع طاهر آلل وكانت
الخطري اإلقليم وذلك العاصمة بني القوة أسباب لهم فاجتمعت النفود، لذوي النافعة

العباسية. الدولة حياة يف الشأن
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يف أباه وشابه فاضلة، نشأة املأمون رعاية يف فنشأ هللا، عبد ابنه لطاهر وولد
خراجها مال املأمون وأعطاه مرص، توىل واملروءة. األدب يف وبذه واإلقدام، النجدة
فعله، املأمون فغاظ ذلك، من صفًرا ورجع الناس، يف وفرَّقه كله فوهبه لسنة، وضياعها

وهي: املعنى، هذا يف قالها أبياتًا فأنشده مقدمه يوم إليه فدخل

م��ه��ت��ض��م غ��ي��ر أب��يٍّ��ا ل��ل��ن��ائ��ب��ات خ��اض��ع��ة واألع��ن��اق ف��داؤك ن��ف��س��ي
أل��م وف��ي ش��وق ف��ي ب��ع��دك ح��ول��ي��ن ب��ه��ا أق��م��ت أرض م��ن أق��ب��ل��ت إل��ي��ك
األدم م��ن م��ث��ل ع��ل��ى ال��ش��راك ح��ذو ب��ه��ا خ��ص��ص��ت ال��الت��ي م��س��اع��ي��ك أق��ف��و
وال��ن��ع��م اإلن��ع��ام م��ن س��ن��ن��ت ل��م��ا ت��ب��ع أن��ن��ي ف��ي��ه��ا ف��ض��ل��ي ف��ك��ان
أل��م ول��م أع��ج��ز ف��ل��م ب��دأت ل��ك��ن ب��ه��ا ع��ي��ي��ت ن��ف��س��ي إل��ى وك��ل��ت ول��و

عندها حسن أحدوثة وال نلتها، مكرمة عليك نفست ما وهللا وقال: املأمون «فضحك
وإصالح شعثك لمِّ عىل تقدر ولم افتقرت، نفسك عوَّدته إذا يشء هذا ولكن ذكرك،
منسوب بمرص املعروف العبدالوي» البطيخ «إن ويقال: نفسه.» يف كان ما وزال حالك.

خلكان. ابن يقول كما يستطيبه كان ألنه إليه نسب ولعله إليه،
ولغري ألهله العلم يبذل أن «ينبغي القائل: وهو جيد، وتلحني جزل شعر هللا ولعبد
الكيس «سمن كالمه: ومن أهله.» غري إىل يصري أن من لنفسه أمنع العلم فإن أهله؛

يجتمعان.» ال الذكر ونبل
عليه ينفس أنه وظن ومدحه، الرومي ابن أدركه الذي هو هذا هللا عبد بن ومحمد

له: فقال شعره

األم��ر! م��ن ل��ل��ع��ج��ي��ب ي��ا ل��ت��ل��ب��س��ه؟ ن��س��ج��ت��ه ري��ط ت��ج��وي��د أت��ح��س��دن��ي
ق��دري ب��ي ت��ع��ُد ف��ال م��م��دوح، وأن��ك م��ادح أن��ي — ال��ل��ه ه��داك — ت��ذك��ر

املتعصب: الناقد نظرة مادحيه شعر يف ينظر أن تعود ألنه يظلمه؛ لم أنه ونحسب
معه: وكتب وريحان بستانه من بأنوار عون أبي بن محمد حاجبه إليه بعث

ال��ب��س��ت��ان م��ن ج��ن��ي ق��د م��ا خ��ي��ر ال��ري��ح��ان ب��ط��ي��ب ب��ع��ث��ن��ا ق��د
وال��ب��ي��ان ب��ال��ت��ق��ى ال��ل��ه زان��ه أم��ي��ر ل��خ��ي��ر ت��خ��ي��رت��ه ق��د
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رقعة: ظهر عىل فوقع

ال��م��ع��ان��ي دق��ي��ق ع��ن ��ي��ت وُع��مِّ ـ��د ال��ق��ص��ـ ع��ن ض��ل��ل��ت ق��د ع��ون ي��ا ع��ون
ال��ي��م��ان��ي23 ب��ال��ح��س��ام ال��ل��ه ق��دَّك ك��م؟ ف��إل��ى وق��د، ق��د ب��ي��ت��ي��ك ح��ش��و

املستعني نرص يميل، حيث الخالفة تميل الدولة يف النفوذ عظيم محمد وكان
بامللك يتفرد أن وأوشك وراءها، وما بغداد له ودانت املعتز، أخيه عىل كفته فرجحت
وتمت نفسه، خلع من ا بدٍّ املستعني يجد فلم عنه، فتخىل املستعني يف ارتاب ثم وحده،
بني الوقائع بعض يف خالد بن محمد انهزم ملا قال أنه إليه وينسب ألخيه، عليه الغلبة
ينرصه!» نبي معه يكون أن إال العرب من أحد يفلح «ال املعتز: وجنود املستعني جنود
ابن كان حني أي ومائتني؛ وخمسني ثالث سنة من الحجة ذي يف محمد ومات
انخسف الحجة ذي من عرشة أربع ليلة «يف األثري: ابن قال والثالثني، الثانية يف الرومي
وكانت الحسني، بن طاهر بن هللا عبد بن محمد مات خسوفه انتهاء ومع جميعه، القمر
الفتائل، فيها تدخل وكانت فذبحته، ورأسه حلقه يف أصابته قروًحا بها مات التي علته
هللا عبيد أخيه إىل الوالية من إليه ما بتفويض وأصحابه عماله إىل كتب مرضه اشتد وملا
ابنه، عليه فصىل عليه، الصالة هللا عبيد وأخوه طاهر ابنه تنازع مات فلما طاهر، بن
مع العامة ومالت الحجارة، ورموا السيوف سلوا حتى طاهر وأصحاب هللا عبيد وتنازع
الستخالف القواد معه فعرب الرشقي، بالجانب داره إىل هللا عبيد وعرب طاهر، أصحاب
عبيد فأمر هللا، عبيد إىل الخلع ذلك بعد املعتز وجه ثم عماله، عىل أوصاه فكان محمد،

درهم.» ألف بخمسني بالخلع أتاه للذي هللا
البحرتي يقاول وكان أرسته، أفراد وأكثر وأبيه كأخيه شاعًرا كان هذا هللا وعبيد
ابن إىل العالء فعهد صاعد، العالء شكر يف الحرف عىل ديوانًا نظم الذي وهو ويناجزه،

القائل: وهو عليه، بالرد الرومي

ع��زل��ه ب��ع��د أم��ي��ًرا ي��ب��ق��ى ال��ذي ه��و األم��ي��ر إن
ف��ض��ل��ه س��ل��ط��ان ي��زل ل��م ي��ة ال��وال س��ل��ط��ان زال إن

سمى الذي فهو غريه، به ُمدح إذا سيما وال الشعر نقد يف محمد كأخيه وكان
فيها ذُكر ما لكثرة البطيخ بدار بلبل بن إسماعيل مدح يف النونية الرومي ابن قصيدة

القصيدة. نقد يف ينصف لم وإْن النكتة يف فظرف الفاكهة، أسماء من
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ببغداد الرشطة َوِيلَ أمريًا املذكور هللا عبيد كان …» ترجمته: يف خلكان ابن وقال
وإليه سيًدا، وكان أخيه، موت بعد بها استقل ثم هللا، عبد بن محمد أخيه عن خالفًة
كتاب املصنفة: الكتب من وله رئيًسا، منهم مات من آخر وهو أهله، رآسة انتهت
لعبد مراسالته وكتاب امللوكية، السياسة يف رسالة وكتاب الشعراء، أخبار يف اإلشارة
وغريه، بكار بن الزبري عن وحدث ذلك، وغري والفصاحة الرباعة وكتاب املعتز، بن هللا
ما شعره ومن الحاشية، رقيق السبك، جيد املقاصد، حسن لطيًفا، شاعًرا مرتسًال وكان
يسمى نوع االستطراد ومن قال: االستطراد، باب يف العمدة، كتاب يف رشيق ابن ذكره
وهب بن سليمان بن هللا لعبيد طاهر بن هللا عبد بن هللا عبيد قول ذلك ونحو اإلدماج،

للمعتضد: وزر حني

ون��ك��رم ن��ح��ب ف��ي��م��ن وأس��ع��ف��ن��ا ن��ف��وس��ن��ا ف��ي إس��ع��اف��ن��ا ده��رن��ا أب��ى
ال��م��ق��دم ال��م��ه��مَّ إن أم��رن��ا؛ ودع أت��م��ه��ا ف��ي��ه��م ن��ع��م��اك ل��ه: ف��ق��ل��ت

ثالث سنة والدته وكانت القدر، هذا عىل نظمه من ونقترص شعر، ديوان وله …
سنة شوال من خلت ليلة عرشة الثنتي السبت ليلة وفاته وكانت ومائتني، وعرشين

«… ببغداد ثالثمائة
يف رجاءه أخلف ألنه الرومي ابن هجاه الذي هو سليمان يسمى أخ هللا ولعبيد
ابن فخلد اصطلحا، ثم شديدة، ومالحاة قطيعة هللا عبيد وبني بينه وكانت داره، رد

أبيات. بعض تقدم فيما منها اقتبسنا دالية قصيدة يف الصلح هذا الرومي
خراسان يف دولتهم أن إال خلكان، ابن قال كما قومه رآسة هللا عبيد إىل وانتهت
املخاطر ذلك ومائتني وخمسني تسع سنة يف عليها واستوىل أيامه، يف منهم ذهبت
فقريًا تاجًرا صباه يف كان ألنه الصفر؛ من بالصفار امللقب الليث بن يعقوب الجريء
فكان بغداد، يف الرشطة عىل قومه وسطوة هللا عبيد والية واقترصت النحاس، يف يعمل
أن بد ال ما ذلك من الرومي ابن ولحق املجيد، البيت ذلك يف الزوال بوادر أول هذا

شؤمه! ودالئل جده عثرات من عليه حسبانه عن فضًال منه، يلحقه

الفخري يف جاء الجيوش، وقيادة بالحرب لهم شأن ال كتابة أهل فكانوا وهب أبناء أما
أسلموا.» ثم نصارى وكانوا واسط، أعمال من قرية «من كانوا أنهم
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منهم فاشتهر العباسيني عند حظوا ثم األموية، الدولة مبدأ من الكتابة يف وعملوا
سليمان. وأخوه سعيد بن وهب بن الحسن هما: اثنان

ومدحه الرسائل، ديوان الزيات امللك عبد بن محمد ه والَّ شاعًرا كاتبًا الحسن وكان
رثاه هذا مات فلما صداقة، تمام أبي وبني بينه وكانت املوصل، يف الربيد فواله تمام أبو

منها: يقول بقصيدة

ح��ب��ي��ب��ا ل��ي ي��دع��ى ك��ان ح��ب��ي��بً��ا ي��ح��وي ال��ق��ب��ر ذاك ت��راب ف��إن
أري��ب��ا ال��ج��لَّ��ى ف��ي ال��رأي أص��ي��ل أدي��بً��ا ف��ط��نً��ا ش��اع��ًرا ل��ب��ي��بً��ا
وط��ي��ب��ا م��ن��ه رق��ة ي��س��رك ف��ي��م��ا رواك ش��اه��دت��ه إذا
ال��ع��ج��ي��ب��ا ال��ع��ج��ب ب��ع��دك ل��ق��ي��ن��ا إن��ا ال��ط��ائ��ي ت��م��ام أب��ا
ض��ري��ب��ا ال��دن��ي��ا م��دى ل��ه ن��ص��ي��ب ن��ران��ا ال ق��رًم��ا م��ن��ك ف��ق��دن��ا

ثالث سنة يف الزيات ابن مع املتوكل نكبه حتى مجدًدا مقربًا الحسن يزل ولم
ومائتني. وثالثني

أنه عنه هللا عبيد ابنه حدث عرشة، الرابعة يف وهو للمأمون كتب سليمان وأخوه
املأمون وزير يزداد بن محمد يدي بني صبي وأنا كنت أني سعادتي مبدأ «كان قال:
يف منا واحد بات داره إىل الليل راح إذا — يديه بني الصبيان من جماعة وكنا —
وقال: خادم فخرج نوبتي ليلة وكانت الليل، يف يَعِرض عساه مُلهمٍّ بالنوبة املأمون دار
فأدخلني ذا، هو ها نعم! له: الحجاب فقال يزداد؟ بن محمد نواب من أحد هنا ها
ها وأْحِرضْ سطورها، بني ووسع الفالني، املعنى يف نسخة اعمل يل: فقال املأمون، إىل
وبيضته نسخة بغري الكتاب وكتبت رسيًعا فخرجت قال: إصالحه، أُريد ما منها ألُصِلح
بيضته! فقال: الكتاب، كتبت بل قلت: النسخة؟ كتبت قال: رآني فلما إليه، وأحرضته
وجهه عىل االستحسان تبينت قرأه فلما مني، كاملتعجب إيلَّ نظره يف فزاد نعم، قلت:
السطر هذا تقدم أن أريد ولكن صبي! يا كتبت ما أحسن ما وقال: إيلَّ رأسه ورفع
ثم ناحية، وجلست وخرجت الكتاب فأخذت بقلمه، عليهما وخطَّ السطر. هذا وتؤخر
وأكتب أبطله أني ظن قد وكان — بالكتاب وجئته أراد ما وعملت السطرين محوت
من أدري ال صبي! يا يل: وقال فاستحسنه، املحو مبدأ يعرف لم قرأه فلما — غريه
أم خطك، حسن من أم فهمك، رسعة من أم محوك، جودة أمن أعجب؟! يشء أي
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وصار منزلتي، علو أول ذلك وكان وخرجت، يده فقبلت فيك! هللا بارك رسعتك؟! من
وهب».» بن سليمان «هاتوا قال: إال ُمهمٌّ يَجري ال املأمون

للوزارة مستحق غري كان قبله كان من ألن ا؛ حقٍّ الوزير «ولقبه املهتدي واستوزره
فلما العمال، من جماعة إىل مختلفة كتب عرشة يوًما استكتبه بها.»24 مستقل وال
لوال أنت الرجل ونعم سليمان، يا أحسنت قرأها: وقد له قال يديه بني الكتب وضعت
ماًال ل وأجَّ معجًال، ماًال منه أخذ عامًال وىل إذا كان سليمان أن وذاك واملؤجل! املعجل

غناء: الشعر هذا ويف — فقال وحبسه الواثق ونكبه … عمله يتسلم أن إىل

األدي��ب ي��وع��ظ وإن��م��ا أدب��ت��ن��ي ال��ده��ر ن��وائ��ب
ض��روب ال��ف��ت��ى ع��ي��ش ك��ذاك م��رٍّا وذق��ت ح��ل��ًوا ذق��ت ق��د
ن��ص��ي��ب ف��ي��ه��م��ا ول��ى إال ن��ع��ي��م وال ب��ؤس م��ر م��ا

ماله، لكثرة فيه مطموًعا كان ولكنه الواثق، مات ليلة الحبس من خرج ثم
ومائتني، وسبعني اثنتني سنة حبسه يف ومات املوفق، عليه فقبض بالرشوة، واشتهاره
جماعة تذاكر هللا عبيد ابنه وعىل عليه املوفق قبض وملا … وسبعني إحدى سنة وقيل:
ذلك استقىص فلما وودائعه، بغا بن موىس دخائل عىل منهما ليقف استكتبهما إنما أنه

حاًرضا: وكان الرومي ابن فقال لهما، ما لكثرة نكبهما

ط��ري��ق��ه وس��د آت��ي��ه ج��م إذا رب��ه ي��ت��ل��ف ال��م��ال أن ت��ر أل��م
غ��ري��ق��ه25 ف��ه��و ال��م��اء م��غ��ي��ض وس��د م��ج��م��ه ال��غ��زي��ر ال��م��اء ج��اور وم��ن

وتلقى للمعتضد وزر وكالهما القاسم، وجد هللا عبد أبو هو وهب بن وسليمان
جميع من األوفر القسط له كان فإنه القاسم؛ سيما وال الكثرية، الرومي ابن مدائح

مدحه.
تسع سنة املعتضد بويع ثم املعتضد، عهد يف للوزارة هللا عبيد والية أول وكانت
ومائتني، وثمانني ثمان سنة مات أن إىل فيها ولبث وزارته، عىل فأقره ومائتني، وسبعني

الشاعر: يقول وفيه حصيًفا، وسائًسا حاذًقا كاتبًا وكان

وال��م��ط��ر ال��ب��ح��ر األج��ودان ي��ح��م��د ل��م ل��ن��ا ي��داه ج��ادت ق��اس��م أب��و إذا
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وال��ق��در ال��س��ي��ف ال��م��اض��ي��ان، ت��أخ��ر ع��زم��ت��ه ح��د أو رأي��ه م��ض��ى وإن
وال��ق��م��ر ال��ش��م��س ال��ن��يِّ��ران ت��ض��اءل ُغ��رَّت��ه أض��واء ل��ن��ا أض��اءت وإن
وال��ح��ذر ال��خ��وف ال��م��زع��ج��ان م��ا ي��در ل��م ص��ول��ت��ه ح��د م��ن ح��ذًرا ي��ب��ت ل��م م��ن
واألث��ر ال��ع��ي��ن ع��ل��ي��ه وال��ش��اه��دان ب��ه ال��ع��ي��ان ي��ع��ي��ا م��ا ب��ال��ظ��ن ي��ن��ال

ويستصفي أوالده، شأفة يستأصل أن عىل املعتضد عزم مات «ملا أنه ويُرَوى
دينار ألف بألفي خطابًا وكتب املعتضدي، ببدر واستعان ابنه القاسم فحرض أموالهم،

املعتضد.»26 فاستوزره
أفاضل ومن العالم دهاة من هللا عبيد بن القاسم «كان الفخري: صاحب قال
«… دينه يف يطعن وكان جباًرا، مهيبًا كريًما محصًال لبيبًا فاضًال شهًما وكان الوزراء،
للدماء، سفاًكا اإلقدام، شديد الهيبة، عظيم املذكور الوزير «كان خلكان: ابن وقال
وتويف نقمه. إال األموال أرباب من أحًدا يعرف ال وجل، عىل منه والصغري الكبري وكان
ذلك ويف سنة، وثالثون نيف وعمره املكتفي خالفة يف ومائتني وتسعني إحدى سنة

سعد: بن الحسن بن هللا عبد يقول

ث��ال��ث��ه ف��ي ون��ش��رب س��روًرا ال��وزي��ر م��ات ع��ش��ي��ة ش��رب��ن��ا
وارث��ه» ف��ي ال��ل��ه ب��ارك وال م ال��ع��ظ��ا ت��ل��ك ال��ل��ه رح��م ف��ال

الكتاب هذا ويف للمسعودي، الذهب مروج من الوصف هذا أخذ قد خلكان وابن
وكان يريده، وال ذلك يجهل والخليفة املكتفي، الخليفة عم الواحد عبد قتل القاسم أن
منه، الرشاب أخذ إذا قوله من يظهر وما خربه، يراعي من به «فوكل به، يغريه القاسم

العتابي: شعر ينشد وهو طرب وقد منه فسمع

وت��ال��د ط��رف ك��ل ع��ن��ه��ا ال��ده��ر ط��وى ب��اه��ل��ي��ة ال��غ��ن��ى ت��رك ع��ل��يَّ ت��ل��وم

يقول: أن إىل

ال��م��وارد ت��ل��ك ه��ول أت��ج��ش��م ول��م م��ط��م��ئ��ن��ة م��ي��ت��ت��ي ت��ج��ئ��ن��ي ذري��ن��ي
األس��اود ب��ط��ون ف��ي ب��م��س��ت��ودع��ات م��ش��وب��ة األم��ور ن��ف��ي��س��ات ف��إن
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وال��م��ك��اي��د ال��ع��ال ب��أس��ب��اب ��ى ُم��ل��قٍّ ال��ع��ال درك إل��ى ي��س��م��و ال��ذي وإن

يزيد به تمثل مما أنت أين سيدي، يا الرشاب: منه أخذ وقد ندمائه بعض له فقال
املهلب: بن

أت��ق��دم��ا أن م��ث��ل ل��ن��ف��س��ي ح��ي��اة أج��د ف��ل��م ال��ح��ي��اة أس��ت��ب��ق��ي ت��أخ��رت

هذا قائل وأخطأ املهلب، ابن وأخطأ الغرض أخطأت لقد مه! الواحد: عبد له فقال
يقول: حيث التميمي فرعون أبو وأصاب البيت،

ت��ح��ط��م��ا أن ف��خ��ارت��ي ع��ل��ى أخ��اف أن��ن��ي غ��ي��ر ال��وغ��ى ف��ي ش��يء ب��ي وم��ا
أت��ق��دم��ا أن ب��ال��ي��ت م��ا ال��روع ل��دى م��ث��ل��ه��ا ال��س��وق م��ن م��ب��ت��اًع��ا ك��ن��ت ول��و

الواحد عبد عمي ليس للقاسم: قلت قد وقال: ضحك املكتفي إىل ذلك انتهى فلما
حتى الواحد بعبد القاسم يزل فلم وكذا. كذا لعمي أطلقوا … إليها همته تسمو ممن

قتله.»
ويحسنون الناس يحبه كان الذي الحسن أخيه خالف عىل مكروًها القاسم وكان

النوفيل: الحارث أبو قال الحسن مات فلما به، الظن

ب��ال��ع��ج��ائ��ب ال��ده��ر ق��اب��ل��ك ال��م��رزَّا ال��ق��اس��م ألب��ي ق��ل
وال��م��ع��اي��ب ال��ش��ي��ن ذو وع��اش زي��نً��ا وك��ان اب��ن ل��ك م��ات
ال��م��ص��ائ��ب م��ن ت��خ��ل��و ف��ل��س��ت ه��ذا ك��م��وت ه��ذا ح��ي��اة

صدوًقا.» رجًال وكان هذا الحارث أبا رأيت «وقد النديم: الصويل بكر أبو قال
فقال: املعنى هذا يف آخر ونظم

ال��م��ص��ي��ب��ت��ي��ن ذا ي��ا ون��اد ال��م��رزَّا ال��ق��اس��م ألب��ي ق��ل
ش��ي��ن وأي ش��ي��ن وع��اش زي��نً��ا وك��ان اب��ن ل��ك م��ات
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ب��ال��ي��دي��ن ال��رأس ع��ل��ى ف��ال��ط��م ه��ذا ك��م��وت ه��ذا ح��ي��اة

يقدم فكان ولديه، يف الناس رأي يخالف رأي عىل كان أباهما هللا عبيد ولكنَّ
إليها، اإلشارة سبقت بقصيدة الرومي ابن ذلك يف راجعه حتى الحسن، ويهمل القاسم
أن وعلم الزمان، ذلك يف للحكم أصلح أنه وغدره القاسم ابنه دهاء من رأى ولعله

أخيه. منزلة عن الحسن ابنه ر فأخَّ الغرض، هذا يف تنفع ال أداة الكريم الخلق
ألنه بالسم؛ الرومي ابن قتل أنه عىل التاريخ كتب أجمعت الذي هو هذا والقاسم

لسانه. فلتات من أشفق

وفاته

من بقيتا لليلتني األربعاء يوم «تويف الرومي: ابن وفاة تاريخ يف خلكان ابن يقول
ومائتني، وسبعني ست وقيل: وثمانني، أربع وقيل: وثمانني، ثالث سنة األوىل جمادى

البستان.» باب مقربة يف ودفن
صحيح؟ التواريخ هذه فأي

عىل اعتماًدا له مسوغ ال الذي الشك هذا يف تابعوه خلكان ابن بعد جاءوا الذين إن
وال خلكان. ابن سبقوا الذين املؤرخني كتب يف وال الشاعر، شعر يف بحث بغري روايته
بعد ما إىل وعاش الستني، بلغ أنه لنا أثبت الرومي ابن ألن قلنا كما الشك لهذا مسوغ

يقول: إذ ثمانني سنة

أش��ي��ب س��ت��ي��ن ب��اب��ن ال��ت��ص��اب��ي وك��ي��ف م��ط��رب ح��ي��ن ع��ل��ى ت��ط��رب ول��م ط��رب��ت

تقريبية هنا الستني أن يظن وال التحقيق، عىل وسبعني ست سنة يف يمت لم فهو
الخمس ذكر فإنه وخمسني، ستٍّا أو وخمسني خمًسا تكون قد وأنها الشعر، لرضورة

قال: حيث آخر موضع يف والخمسني

��ر نُ��فَّ ع��ن��ك أل��م��ه��ا ف��أل��ح��اظ��ه��ا وش��ب��ت م��ك��ب��ر وخ��م��س��ي��ن خ��م��س وف��ي ك��ب��رت

يريد. ما بنظم يعيا كان أنه عنه املعروف من وليس
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الرومي ابن أن منه لعرف للمسعودي الذهب مروج كتاب خلكان ابن راجع ولو
تاريخ يف جاء فقد السنة؛ تلك يف بموته للقول محل فال وسبعني، ست بعد حيٍّا كان
مع السالم مدينة إىل وصلت خمارويه بنت الندى قطر أن الكتاب ذلك من املعتضد
بن عيل يقول ذلك ففي ومائتني؛ وثمانني إحدى سنة الحجة،27 ذي يف الجصاص ابن

الرومي: العباس

ال��ع��ج��م س��ي��دة وال��ب��رك��ات ب��ال��ي��م��ن ل��ه زف��ت ال��ذي ال��ع��رب س��ي��د ي��ا

الذي العرس يف الشاعر نظمها أخرى مقطوعات عن فضًال وهذا األبيات. آخر إىل
وثمانني. اثنتني سنة الخليفة به احتفل

أن إال لنا يبق ولم وسبعني، ست سنة تجاوز الرومي ابن أن إذن املحقق فمن
وثمانني. وأربع ثالث سنتي أي األخريني؛ السنتني يف نبحث

وهذا الثانية، من ذلك مثل عندنا وليس أوالهما، من والشهر اليوم تاريخ فعندنا
وثمانني. أربع دون وثمانني ثالث سنة يف وفاته يرجح مما

سنة من األخرى جمادى أن لنا تثبت التواريخ مضاهاة أن الرتجيح هذا ويقوي
جمادى من بقيتا لليلتني جاء قد األربعاء يوم فيكون جمعة، يوم بدأت وثمانني ثالث

الوفاة. تاريخ يف جاء كما السنة، تلك يف األوىل
من عرش الرابع يوافق فوجدناه األفرنجي، التاريخ عىل اليوم هذا ضاهينا وقد
يؤخذ كما الصيف يف مات الرومي وابن العراق، يف الصيف إبان يوافق أي: يونيو، شهر
فيجوز مثلوج، ماء يديه وبني فيه مات الذي مرضه يف عليه دخل إنه الناجم قول من
لليلتني األربعاء «يوم وهو األول، التاريخ هو التواريخ أصح بأن نجزم أن هذا عىل لنا

وثمانني». ثالث سنة األوىل جمادى من بقيتا

بن القاسم هو ه سمَّ الذي وأن بالسم، الرومي ابن موت عىل مجمعة ذلك بعد واألقوال
أبوه. أو هللا عبيد

أوردها التي فالرواية واضطراب، ضعف من تخلو ال الخرب هذا يف الروايات ولكن
وهب، بن سليمان بن هللا عبيد بن القاسم الحسني أبا الوزير «إن تقول: خلكان ابن
ابن عليه فدسَّ بالفحش، لسانه وفلتات هجوه من يخاف كان املعتضد، اإلمام وزير
له فقال بالسم، أحس أكلها فلما مجلسه، يف وهو مسمومة خشكنانجة فأطعمه فراش،
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والدي! عىل سلم له: فقال إليه، بعثتني الذي املوضع إىل فقال: تذهب؟ أين إىل الوزير:
«… النار عىل طريقي ما له: فقال

وثمانني؛28 ثمان سنة يف مات سليمان بن هللا عبيد ألن ظاهر؛ الرواية هذه وضعف
الشاعر، وفاة عند حيٍّا فكان سنوات، بأربع الرومي ابن ملوت فرض تاريخ آخر بعد أي

الحياة. بقيد ووالده والدي. عىل سلم له: القاسم يقول ألن معنى وال
تقول: ألنها الوجهة؛ هذه من أصح أماليه يف املرتيض الرشيف أوردها التي والرواية
تقول ولكنها بقتله، أوعز الذي هو وإنه الرومي، ابن موت عند حيٍّا كان هللا عبيد إن
وكثرة الرومي العباس بن عيل أمر وهب بن سليمان بن هللا «بعبيد اتصل قد إنه أيًضا:
هذا. روميك ابن أرى أن أحببت قد الحسني: ألبي فقال القاسم، الحسني ألبي مجالسته
فأنشده شعره من فاستنشده عنده، الرومي وابن الحسني أبي إىل هللا عبيد يوًما فدخل
هذا لسان إن وبينه: بينه الحسني ألبي فقال جاهًال، العقل مضطرب فرآه وخاطبه،
عاقبته، يف يفكر وال عتب، أول عند عقاربه تؤمن ال صورته هذه ومن عقله، من أطول
تمكننا، يف ويذيعه دولتنا، يف يكتمه ما يعلن أن حينئذ أخاف فقال: عنك، فأخرجه
النمريي: حية أبي بيت فيه فاستعمل طرده، له بإخراجك أرد لم إني بني، يا فقال:

ف��أل��م��م��ي ت��ق��ت��ل��ي��ه وإال س��ل��ي��م��ا، ي��رح ال ف��دي��ن��اك س��رٍّا: ل��ه��ا ف��ق��ل��ن

هجاه وقد الرومي، البن الناس أعدى وكان جرى، بما فراش ابَن القاسُم فحدث
وأنا منه، يُسرتاح حتى يغتال بأن أشار — هللا أعزه — الوزير له: فقال قبيحة، بأهاٍج
قتله ما يقولون: والناس الباقطاني: قال … فمات الخشكنانج يف ه فسمَّ ذلك. أكفيك

هللا.» عبيد قتله وإنما فراش ابن
سنوات، الرومي ابن يعرف كان هللا عبيد ألن كذلك؛ ظاهر الرواية هذه وضعف
يطلب أن إىل به حاجة فال ولديه، بني لديه وتشفع عليه وتردد الرومي ابن مدحه وقد
الكتب يف املنثورة األخرى األخبار أما الرواية. هذه يف جاء كما ليختربه موته قبل رؤيته

الروايتني. هاتني من مرتبك مزيج فهي
عبيد إن قلنا: فإذا واالضطراب، الخلف من الحقيقة نستخلص أن علينا ويصعب
سلم له: قال الذي هو أنه الزعم هذا عىل فيجوز الباقطاني، نقل كما القاتل هو هللا
ولكننا األوىل، الرواية يف الضعف موضع بذلك فينتفي القاسم، ولده وليس والدي، عىل

عليه. االعتماد يجوز ال بفرض ننفيه
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فالخالصة إسقاطه، يجب ما منهما ونسقط الروايتني بني نمزج أن أردنا وإذا
إىل أقرب كان ألنه ه؛ يسمَّ أن ابنه إىل فأوعز الرومي، ابن هجاء خاف هللا عبيد أن منهما
هو وإنما الرومي، وابن القاسم حديث من ذلك بعد ملا صحة وال ومنادمته، مخالطته

التاريخ. صدق عىل القصة فكاهة فيه غلبت حديث

املقام، هذا يف إغفالها يجوز وال للذهن، تعرض شبهة املتضاربة الشبهات هذه بني
أصل ال مخرتعة خرافة كله السم حديث يكون أن يحتمل أال نسأل: أن لنا تبيح وهي
يف املعروفة التسمم بأعراض أعراضها تشتبه طبيعية ميتة مات الرومي ابن وأن لها،
إلحاح من يشكو كان أنه نعلم وفاته مرض يف زاره الذي الناجم كالم فمن زمانه؟

قال: ذلك الناجم الحظ فلما البول،

وال��غ��ول ال��ه��ول وي��أت��ي ال��ب��ول ي��ن��ق��ط��ع غ��ًدا

يقول وكان ظمآن»، وهو إال إنسان يموت «قلما ألنه مثلوًجا؛ ماء أعد قد كان وأنه
يروى: وال يرشب وهو األمايل روته فيما

ح��ط��ب ل��ل��ن��ار ال��م��اء ف��ك��أن ح��رق��ت��ي ف��ي زائ��ًدا وأراه

يحدث مرض وهو السكر»، «مرض أعراض من عرضان البول وإلحاح والظمأ
تعوزه تكن لم الرومي وابن فيها، واإلفراط الحلوى أكل بعد سيما وال التسمم، لصاحبه
للشهوات، مستسلًما الثقيلة، واألطعمة بالحلوى منهوًما كان ألنه به؛ اإلصابة أسباب
فاشتد به أصيب أنه الجائز فمن جسمه، واعتالل أعصابه ضعف مع الرشاب يف مرسًفا
فأودى اآلداب، زهر رواية يف جاء كما الجرح وفسد الطبيب وفصده شيخوخته، يف عليه
ابن يعرتي كان ملا ولواحقه السم حديث يشيع أن الحالة هذه يف ويسهل بحياته، ذلك
والرضاوة الطوية سوء من القاسم عن مشهوًرا كان ملا أو التوهم، كثرة من الرومي
بعد حدث قد املوت كان فإذا هجاه، شاعر قتل عليه يكرب ال بحيث والفتك، بالغدر
السم بغري يعللوه أن الناس عىل ويصعب التهمة يؤكد مما فهذا القاسم، بيت يف وليمة
شيخوخة يف الستني جاوز رجل عىل للقضاء كافيًا وحده الطعام كان وإن واملكيدة،

أيامه. يف ميسوًرا عالجه يكن لم دفني بمرض إصابته طالت مهملة، متهدمة
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ال مما أنها عندنا قيمتها وكل الشبهات، مختلف بني للذهن تعرض شبهة هذه
مستحيل. غري أنه فيه ما كل احتمال فهي الشاعر، وفاة تحقيق يف إغفاله يصح

لغضب عرضة كان الرومي ابن وأن الرومي، بابن يغدر ألن أهًال كان القاسم أن أما
بالدماء، مستخف جريء فالقاسم قريب، جد احتمال فهو املغتال، الفاتك الوزير ذلك
الرومي كابن رجًال القاسم ينىس أن من أيرس وليس الغضب، رسيع قانط الرومي وابن
شأن يف وأخذوا األوىل، مجالسهم وتبدلت آله، وعىل أبيه وعىل عليه الدولة أقبلت حني
الرومي ابن يطمع أن من أيرس وليس فيه، كانوا الذي شأنهم غري واألبهة الصولة من
باألمس وأصحابه ممدوحيه عىل الدولة أقبلت حني تغنيه مكافأة أو مرتب أو عمل يف
الجفاء يف فاملبالغة والوشاية، فاللوم الغضب يبدأ هنا ومن واالنتظار. التطلع أيام يف
خوف من عائق وإنجازه وعيده بني ليس الذي األمري من فالوعيد الشاعر، من فالهجاء
واعتذر العمل وسأل الرومي ابن بها تشفع التي القصائد وسلسلة ضمري، ملحاسبة وال
الرتتيب. هذا من فائدة ال أنه لوال ترتيبها، يسهل طويلة سلسلة الوشاة أحاديث من

ابن ومنافسو جلساؤه بها تحدث التي الوشايات سمع القاسم أن منها فحسبنا
وشفاعاته، توسالته عن واإلعراض جفائه يف فأمعن لهجائه، عليه واملحنقون الرومي

قوله: بمثل استعطافه يف الرومي ابن يفلح فلم

ك��ادوا ق��د ب��م��ا ك��ائ��ده��م وال��ل��ه أرادوا ح��ي��ث ع��ل��يَّ ال��ب��غ��اة ب��ل��غ
وأع��ادوا أب��دءوا ق��د ال��ذي ب��ع��ض أق��ل ل��م أن��ي ع��ل��ى ال��ش��ه��ي��د وه��و
ب��ادوا؟ أم أُب��دِّل��وا ال��ك��رام؟ أي��ن واض��ح ب��ح��ق أت��وا ��ع��اة ال��سُّ وَه��ِب
… … … … … … … … … …
ف��أج��ادوا ب��ه��ا ن��ف��وس��ه��م م��دح��وا م��دائ��ح ال��ه��ج��اة ع��ن ال��م��ل��وك ع��ف��و

كثري. وهو الكالم، هذا بأضعاف استعطافه يف يفلح ولم
بني يقابل الشاعر فقال بالقتل، الرومي ابن يتوعد كان القاسم أن منها وحسبنا

القاسم: إىل به وشوا وما إليه، السعاة به وىش ما

م��غ��ت��ال��ي وأن��ك إج��رام غ��ي��ر ع��ل��ى ح��اب��س��ي أن��ك األم��الء ت��ح��دث��ت
ق��ال��ي وم��ن ع��ل��ي��ك ق��ي��ل��ي م��ن ب��أس��ه��ل وق��ال��ه��م ال��رج��ال إم��الء ق��ي��ُل وم��ا
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واالستعطاف: الرتيض إىل يستطرد ثم

وأوص��ال��ي ال��ب��ال��ي��ات ع��ظ��ام��ي ب��ك��ي��ت ح��ف��ي��رت��ي ف��ي ع��اي��ن��ت��ن��ي ل��و إخ��ال��ك
ال��غ��ال��ي وال��ث��م��ن ال��ج��زل ال��ف��داء ب��ب��ذل م��رة ك��ن��ت ك��م��ا أح��ي��ا أن وس��رك
أط��الل��ي ي��س��ائ��ل ع��ن��ي ك��م��ن��ص��رف رم��ت��ي ت��ب��ك وال ح��يٍّ��ا ت��ج��ف��ن��ي ف��ال

املودة: بسالف وتذكريه الرومي ابن استعطاف فتكرر بالقتل، القاسم وعيد وتكرر

م��ك��ارم��ه؟ ع��ل��ي��ه وأع��وان��ي ع��ل��ي��ه، ن��اص��ر م��ن��ه ل��ي ل��ي��س م��ن أي��ق��ت��ل��ن��ي
ي��خ��اص��م��ه ف��يَّ ال��ق��در ع��ل��و وأن وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��ح��ك��م أن ذاك أب��ى

يف صغري غري ديوان ذلك من اجتمع حتى التوسل، وطال السعايات طالت وقد
إال: القاسم من يرى ال ذلك كل يف الرومي وابن وابتكاراته، معانيه يف وال حجمه،

األع��ص��م ال��غ��راب م��ن أع��ز ورض��ى األس��ح��م ال��س��ح��اب م��ن أل��ح غ��ض��بً��ا

ه: أخفُّ قذٍع من جعبته يف ما كل وأفرغ بالهجاء، وجاهره صدره فضاق

ب��ال��م��ع��اذي��ر ات��ق��اه��م ال��رج��ال ب��ي��ن وال��ده ع��ي��ن رأت��ه م��ا إذا م��ن ي��ا
ال��م��ط��ام��ي��ر ف��ي إال ج��ع��ل��ت��ك ل��م��ا ول��ًدا ل��ي ك��ن��ت ل��و أن ب��ال��ل��ه أق��س��م��ت

عامًة: وهب آل يف وقال

ال��م��ح��ام��د؟! س��ي��ل م��الك ك��ن��ت��م إذا ح��ائ��م ال��ري ي��رت��ج��ي وه��ب آل م��ت��ى

القصيدة: هذه فيهم فقال فأسلموا، نصارى قديًما كانوا ألنهم إسالمهم؛ يف واتهمهم

م��س��اج��د وه��دم «ب��ي��ع��ات» ب��ت��ش��ي��ي��د وق��م��ت��ُم ال��ص��ل��ي��ب دي��ن وأح��ي��ي��ت��م
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م��ع��ان��د ل��ك��ل زيٍّ��ا ت��خ��ي��ره ج��ع��ف��ر ال��خ��ل��ي��ف��ة ك��ان م��ا وإب��ط��ال

غلوائه أيام يف املتوكل الخليفة به أمر الذي الكتاب أهل زي إبطالهم إىل يشري
الكالم. وعلم الفلسفة وقراء جميًعا النحل أصحاب عىل ونقمته

ابن قتل عن القاسم يتورع أن الهجاء وهذا القطيعة هذه بعد املنتظر من فليس
ودبر جريرة، بغري الخليفة عم قتل استطاع كما مستطيعه وهو استطاعه، إذا الرومي
والقتل، بالحبس القاسم توعد ومتى موته، بعد إال الخليفة به يعلم لم الذي تدبريه لذلك
يتخذ بالذي الرومي ابن وليس عنه، يعجز أو ووعيده، إنجازه يف يرتدد بالذي هو فليس
عناء. بغري ظواهره يف وينخدع عطًفا، القاسم يسأل وهو بها، يراد مكيدة من الحيطة

قصرية: هذا بعد املرحلة وبقيت
املوت من مفر و«ال الشفاء، ويتلمس املوت يتوقع وهو داره إىل الرومي ابن ذهب
إصابة فكانت دواؤه، عليه عزَّ أو الطبيب عليه وغلط قال، كما املحتوم.» قضائه من وال
فيها ويتوفز القلق، يساورها نفًسا الحياة تلقته كما األمر آخر املوت فتلقاه املقدار،
وأبت اطمئنانها، املحتوم القضاء إىل اطمأنت ألم: يف األلم خوف من تزال وال الحس،
املوت بها تتعجل أن تحاول الرميضة املدية فاستحرضت ورصعاته، آالمه إىل تطمنئ أن
ذلك عليها وله الدين، عقاب ذلك من تخش ولم نزوله، وأبطأ سكراته، عليها اشتدت إذا
فيه. شك ال عسري حساب وبعده الهول»، دونه «هول عندها وللساعة املرهوب، السلطان
بتفاصيل فيها وعثرنا الرومي، ابن شعر من استخرجناها التي الرتجمة خاتمة تلك
انتزاًعا، العدم قبضة من انتزعها فكأنما غريه، شاعر شعر من تستخرج ال ودقائق
لتلك ذلك يف والفضل … غلبًا التاريخ إهمال عليها فغلب بالحياة، تشبث كما بها وتشبث
الفنون، سجل يف تعبريها ل وتسجِّ ه، تحسُّ عما وتُعربِّ لتحس خلقت التي الفنية امللكة
كما واستيفائه تحريه يف يبالغ وسواًسا أصبحت حتى واآلالم األسقام أرهفتها والتي

والتقرير. التوكيد يف وسواس كل يبالغ
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هوامش

ص٤٧٤. السادس، الجزء األدباء، معجم (1)
جعفًرا، يسمى هاشمي غالم هجو يف اآلتية األبيات قال أنه ديوانه يف جاء (2)

قاله: ما أول وهي

ت��م��دح خ��ل��ة م��ن ف��ي��ك ف��م��ا ب ال��ع��ي��و ج��م��ي��ع ح��زت أج��ع��ف��ر
ص��ح��ص��ح ب��ال��ض��ح��ى ي��خ��ي��ل��ه ي��ل��م��ع م��ن أك��ذب ك��الم��ك
أرج��ح ه��ض��ب��ة م��ن وروح��ك ري��ش��ة م��ن أط��ي��ش وح��ل��م��ك
أق��ب��ح ع��اش��ق م��ق��ل��ت��ي ف��ي اق ال��ف��ر ي��وم وج��ه م��ن ووج��ه��ك
م��ت��رح ل��ي م��م��ات��ك ف��ي وال م��ف��رح ل��ي ح��ي��ات��ك ف��ي ف��م��ا

يف يقولها أن نستغرب ال ولكنا قال، ما أول األبيات هذه تكون أن نحن ونستعرب
مجيًدا شاعًرا الرومي ابن وكان القرآن، يحفظوا حتى فيه يمكثون كانوا ألنهم املكتب؛

العرشين. دون وهو
أغراه. به: أولعه (3)

البيت: بهذا مبدوءة القصيدة ألن تحقيًقا؛ ال ترجيًجا هذا نقول (4)

وج��ران��ه ب��رك��ه ع��ل��ي��ه م��ل��ق وده��ره األم��ي��ر دم��ش��ق��ي أم��س��ي

لقبًا ذلك أكان القصيدة؟ مطلع يف بالدمشقي نفسه الرومي ابن تلقيب معنى فما
املنجز اليدين الرسيع الرجل وهو الدمشق، إىل النسبة وتكون يجوز، األمري؟ عند له
البن صديق دمشقي وهناك التلقيب، هذا يؤيد ما أخباره من نعلم ال ولكننا عمله،
الشاعر عاتبه الدمشقي»، الخليل بن القاسم بن أحمد العباس «أبو األديب هو الرومي

فقال: معونته عن لتعاليه

أدب وم��ن ذه��ن م��ن ف��ي��ه ب��م��ا ِغ��نً��ى م��ع��ون��ت��ن��ا ع��ن ال��م��ت��ع��ال��ي ي��أي��ه��ا
ب��ال��غ��ض��ب ق��اب��ل��ن��اك ن��ف��س��ك غ��ي��ر أو أن��ف��س��ن��ا غ��ي��ر ب��ن��ف��س اس��ت��ع��ن��ت ل��و
خ��ط��ب وم��ن ش��ع��ر م��ن وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م ف��ي ل��ه��ا ك��ف��اء ال ب��ن��ف��س غ��ن��ي��ت ل��ك��ن
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ال��ذه��ب م��ن ب��ض��ع��ف��ي��ه ال��ل��ج��ي��ن ب��اع م��ص��ل��ح��ة م��رت��اد ع��ل��ى م��الم وال

بعيد. جد ولكنه كذلك، يجوز الدمشقي؟ هذا لسان عىل موضوعة القصيدة فهل
كل استقصائه مع تركته ولد إىل إياها رثائه يف يُرش لم ألنه بهذا؛ نجزم نكاد (5)

زوجه. رثاء يف يذكر بأن يشء أحق وذلك موضوع، يف يقال معنًى
جاء كما أتزوج؟» ال لم …» يسأل كان حتى يتزوج ال زمنًا الرومي ابن قىض (6)

املعنى: هذا يف أقواله ومن جيمية، له أبيات يف

خ��ل��ف اب��ن ع��ن��د ال��ن��ع��م��ة ع��ل��ى ب��ل ل��ي زوج��ة وال غ��ي��ران أن��ا

ومنها:

أم��ه ال��دن��ي��ا ل��ك ي��رض��ى ال وه��و الم��رئ ع��رًس��ا ال��ف��ق��ر ت��رض��ى ك��ي��ف

إبراهيم: يسمى له صديق به كتب ما ومنها

م��ج��ي��ب��ا س��م��ي��ًع��ا ي��م��م��ت دع��وة أدع��و إي��اك ال��خ��ل��ي��ل س��م��ي ي��ا
ق��ري��ب��ا إل��يَّ ن��ق��ل��ه��ا ع��ل��ى ـ��ت أج��م��ع��ـ ط��ول��ك إم��اء م��ن أم��ة
أخ��ي��ب��ا؟ أن أج��ائ��ز ف��ان��ظ��ر: ـ��ك ت��أم��ي��ل��ـ غ��ي��ر ع��ل��ى ت��زوج��ت��ه��ا م��ا
ع��ج��ي��ب��ا ش��ي��ئً��ا أراه م��م��ا ل��ة ال��ح��ا ه��ذه ف��ي ال��ن��وال وق��ل��ي��ل

قىض أنه كذلك رأينا ولكننا األول، زواجه قبل مىض الزمن هذا بعض يكون وقد
أعزب. وهو عمره أواخر يف زمنًا

للقفطي. الحكماء أخبار يف وواليس ذوثوريوس اسمي راجع (7)
ولحم. شحم من الجسم بنية (8)

نثريه. (9)
(10)

ال��ت��ظ��اء ت��زده ف��ال ي��ع��دو ـ��ف ال��ص��ي��ـ وج��اء ال��ش��ت��اء أك��ث��ر م��ض��ى ق��د
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اك��ت��ف��اء ف��ي��ه إن ت��ع��اون��ه، ال ف��ي��ه أك��اب��د ب��م��ا ع��ل��ي��ًم��ا ي��ا

هنا. املقصودة هي رقيقة قبة لها كان املاء قطرة انتفخت إذا (11)
العليا. البيض قرشة الخرشاء (12)

لقمة فمه ويف الطعام يف اللقمة وضع أي معضوضة؛ ولقمته اصطبغ (13)
يمضغها.

العود. وتر ال القوس وتر (14)
املخطوط. الديوان يف موجودين غري البيتان (15)

حي. وهو كبده رضب الرجل: وفرث شق، فرث: (16)
كفه. ظهر غلظ الرجل: ورشث املحدد، واألسنة: السيوف من الرشث (17)

الجاهلية. يف العرب أرباب من َربَّاِن (18)
ما العباس بني يا أخفوا واملقصود: ضمها، وأرشجها: ربطها، القربة: وكى (19)

العلويني. بغض من صدوركم يف
القوة. وإظهار النشاط األرن: (20)

السماوات. أقطار (21)
املهماز. والكلوب: املسن، الجمل العود: (22)

للمرزباني. املوشح (23)
األغاني. (24)
األغاني. (25)
الفخري. (26)

.٢٨٢ سنة املحرم من خلتا لليلتني كان بغداد دخولها إن يقول: الطربي (27)
الفخري. راجع (28)
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الرابع الفصل

الرومي ابن عبقرية

وهي عبقريته، عن الفصل هذا يف لنتكلم الرومي ابن حياة من السابق الفصل يف فرغنا
تحرك فما عنه، الكاتبون يكتب أجله ومن عاش أجله من الذي والغرض حياته، زبدة
يتحرك ال كان لكأنه حتى نصيب، أوىف نصيب منها لعبقريته كان إال حركة حياته يف
عمل ما ويرتجم حياة، مادة كله ذلك من ليتخذ إال يشعر وال يطعم وال يتنفس وال
كانت إنها العبقرية: هذه يف القول وصفوة األمني، الرب ترجمة الفن قالب يف علم وما
الجوانب مكربة يونانية عبقرية كانت إنها أو واالنهماك، اإلفراط لوال يونانية عبقرية

التكبري. بعض
ألنه ولكن النادرة؛ العبقرية لهذه سهل تفسري ألنه الوصف هذا نصفها ولسنا

الكلمات. من بقليل املختلفة أجزائها عىل يدل موجز وصف
املزاج، ُملبي األعصاب، متوفز حساس، رجل الرومي ابن بأن القول كان فربما
املثال ذلك عىل فنبغ منها، وأخذ منه وأخذت وأجابها، فأجابته زاهية حضارة يف نشأ
تفسري من العجب يف أقل هذا كان ربما فريد، مثال من الشعر يف بد ال ألنه الفريد؛
هم َمن إذ اليونان؛ آبائه عن موروثة أنها اعتبار عىل يونانية، عبقرية بأنها عبقريته
اليونان، باسم املعروفة البالد إغريق من أم الجزر إغريق أهم ندري ال اليونان؟! آباؤه
ودولة املسلمني بني وحولها فيها الحرب تدور كانت التي الصغرى آسيا إغريق من أم
سليقة جميًعا اإلغريق هؤالء إن تقول: أن التفسري إىل يحتاج أن الصعب ومن الروم.
وينجب أخرى، بيئة إىل وينتقل الرجل، منه يتحدر واحد وعنرص واحدة، وأمة واحدة،
التي الفنية العبقرية خصائص من تفرق ما كل فيهم فيجتمع الجديدة، بيئته يف األبناء

اليونانية. بالعبقرية اآلن تسمى
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ساللة إىل ينتمي واحًدا عنًرصا كانوا عهدهم قديم يف اإلغريق أن نعلم ال نحن ثم
من واقتباسهم فيه، شك ال ثابت اآلسيويني وبني بينهم األنساب امتزاج ألن واحدة؛
يف برأي نجزم أن يمكن وال ثبوت، أقطع كذلك ثابت ولغاتهم وفنونهم اآلسيويني عقائد
تحدر الذي األصل عرفنا لو حتى كله الشعب يف الفطرة سيما وال الفنية، الفطرة وراثة
من ألوف نفسها اليونان بالد يف كان فقد الكثرية؛ اليونان أصول بني الرومي ابن منه
ينبغ فلم وبواطنها، ظواهرها جميع يف اليونانية بالبيئة املحاطني اليوناني الشعب أبناء
أزهرت التي السابقة العصور يف منهم نبغ وال مثله، شاعر الرومي ابن عرص يف منهم
ابن نقلنا أننا فلو وملكاته. خصائصه جميع يف طرازه من شاعر وفنونهم آدابهم فيها
أدبنا، يف فذٍّا كان كما أدبهم يف فذٍّا لكان اليوناني األدب إىل العربي األدب من الرومي
بحثنا أننا ولو أصله، أدب إىل لغته أدب من النقلة بهذه تفسريه إىل الحاجة تنقض ولم
ألعيانا التكوين خالل يف وترسي الدم، مع تنتقل اليونانية الفطرة يف أصيلة مزية عن

املزية. هذه نحرص أن ذلك بعد أعيانا ثم الفطرة، هذه نحرص أن أوًال
يف نصفها ولكننا اليونانية، بالعبقرية نسميها حني الشاعر عبقرية نفرس ال فنحن
املطلعني عند املعروف الطابع بهذا ويطبعها األذهان، إىل يقربها وصًفا موجزة كلمات
غري مقره كان أيٍّا يوناني أصل من تحدر الذي الشاعر أن يف شك من وما اآلداب، عىل
الشاعرين هذه بني التفريق ولكن مقره، كان أيٍّا عربي أصل من تحدر الذي الشاعر
من كان إذا إال النظم هذا ينظم وال اإلحساس هذا يحس ال الشاعر بأن والقول يشء،
وال اليونانية، العبقرية نذكر حني نريد ما نعرف أننا فحسبنا آخر؛ يشء اليونان أبناء
الشعوب. خصائص تقسيم يف والتعسف األصول تعليل إىل الخروج ذلك بعد نحاول

وتحيا الحياة، تعبد عبقرية صاحب ألنه الصفة؛ بهذه الرومي ابن وصفنا وإنما
أو الخري، عىل الجمال وتقدم املعاني، وتشخص واألشكال، الصور وتلتقط الطبيعة، مع
املعرض إىل نظرتها الدنيا إىل تنظر هي ثم الجمال، ألوان من لون ألنه إال الخري تحب ال
غري أو املوحشة الصومعة أو املغلق الحصن إىل نظرتها ال واملتعة، للتميل املنصوب
صفة من كلها الخصال لهذه أجمع صفة نعرف وال واألديان، األجيال نظرات من ذلك
بجملتهم اإلغريق كان فقد اإلغريق؛ فنون الجملة يف بها اتسمت التي اليونانية العبقرية
وابن بمقدار، متعة كل من يصيبون كانوا اإلغريق أن لو بمفرده الرومي ابن كان كما

واالنهماك. اإلفراط من أقل مقداًرا األمور من أمر يف يعرف ال كان الرومي
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الحياة عبادة

من تستشفه ما وأول اليونان، به اشتهر ما أول كان الذي الحياة حب إىل أوًال ولننظر
الرومي فابن الحاالت، من حالة وكل األجزاء، من جزء كل يف الحية العبقرية هذه فن
— األوضح األصح عىل — كان أو الكثريين، محبيها بني الحياة محبي أخلص من كان

املدمنني. غري رشابها بني الحياة مدمني من
فليس األحياء، وعامة الناس بني يشء أعم أنها ُظنَّ وإْن نادرة خليقة الحياة وحب
من كل فيه يطمع رخيًصا سهًال — أشيائها من يشء حب أو حياة حب سواء — الحب
مأجور كأنه يحبها من ومنهم حبها، إىل مسوق كأنه الحياة يحب من الناس فمن يريد،
«يحب» كما يحبها من ومنهم عنه، غريبًا شيئًا يحب كأنما يحبها من ومنهم عمله، عىل
أو معشوقه، يختار الذي العاشق حب يحبها من ومنهم فيه، هو ما األعجم الحيوان
ويأبى عليه، يقرس ما يريد ألنه املشيئة؛ عىل والحب القرس عىل الحب عنده يستوي
له يُسمح وأن يحب، بأن سعيد فهو تغيريًا، لهواه يتوقع أو وجوًدا، للفراق يفرض أن
أن إال نفسه يف حاسة لكل عمل وال فيه موت ال حي ألنه الحياة يحب وهو يحب، بأن
ابن كان وهكذا والحياة، اإلحساس من تشبع وال وحياة، إحساًسا وتستجد وتحيا تحس
فكان العابدين، خلص يبتغيه ما غري أجًرا عليها يبتغي ال عبادة الحياة يعبد الرومي

فيه. والتفكري منه الخوف إال للموت فيه مكان ال كله حيٍّا
السكر، هذا يف أو الفتنة، هذه يف أو الغزل، هذا يف الكثرية أبياته لتتابع وإنك
التعطش فرط من واحدة مرة يجرعها أن يود الكأس عىل قبض شارب أنه إليك فيخيل
ويعود رشفة، بعد رشفة منها فيرتشف ويستطيبها، يستعذبها أنه لوال عليها، والخوف
لفرط الفقد بمرارة ويشعر ويشتاق ويضن فيها، بقي وما منها فرغ ما ينظر إليها
بطيبها، أحس إال قطرة — الحياة — الكأس تلك من نقصت فما املتعة، بحالوة شعوره
لينىس يرتشف وعاد حيزها، الكأس من وقاس مقدارها، وعرف فقدها، بألم وأحس
وأي ألم؟ وأي خسارة؟ وأي ذكر؟ وأي خسارة، بعد وخسارة ذكر، عىل ذكًرا فيزداد

فجيعة؟

ع��ذاب س��وى ال��ش��ب��اب ف��ق��د إذا ح��ي ل��ك��ل ال��ح��ي��اة م��ا ل��ع��م��رك
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ال��ص��ي��اب ب��أس��ه��م��ه��ا ول��ى إذا ف��ل��ت��ص��ب��ن��ي ده��ري: ل��ب��ن��ات ف��ق��ل

الثالثني، بلغ وكيف العرشين، بلغ كيف تعرف اللهفة بعد اللهفة هذه ومن
موضع ال عدة ومناسبات شتى قصائد يف الستني بلغ وكيف الخمسني، بلغ وكيف
بتسليمها وضنه الوديعة، بهذه مغاالته عىل راجعتها إذا تدلك ولكنها إلحصائها، هنا
ماله يف يزيد أن يود الذي الشحيح حرص ذخريتها عىل وحرصه فيها، والتفريط

ملحة. بعد وملحة ساعة، بعد ساعة ينقص يراه وهو املحسوب
أو الزمن، من فرتة أنه ذهنه يف الشباب صورة تكن لم الشباب ذكر إذا وهو
ال الذي ولبابه وباطنه صميمه إىل ينفذ وهو يذكره وإنما والعافية، املتعة من ظواهر
األوىل بشاشتها يف الدنيا وجالء الشعور جدة عىل إال فيه معول وال باأليام، يحسب
ومن غضة، مسحة الطل ومن جديدة، صبغة الشمس من ولها املقطوفة، الثمرة كأنها

اللهوة. وتفتح الشهوة، تنادي وليمة املكنوز العصري
يف وهي القديمة، الدنيا له تدوم أن يعنيه وإنما الشباب، له يدوم أن يعنيه فال
والدنيا الشباب يدوم أن يغنيه فما وإال تذال، ال التي املفاجأة طرافة ويف البواكري جدة
لقاء. كل ويف نظرة، كل يف املفاجأة تلك من مسلوبة اللون، مجرودة املنظر مذالة أمامه

األوط��ار ب��ش��اش��ة ل��ي ت��دم ل��م ع��م��ري م��دة ال��ش��ب��اب ي��دوم ل��و

يستقبل أن أيًضا عنده والشباب ولبابه، وباطنه صميمه يف الشباب هو هذا أجل،
االستقبال. بهذا إال جديدة تكون ال ألنها الحياة

ب��اك��ت��ئ��اب ال��م��ول��ي أق��ف��و وال ب��اب��ت��ه��اج أم��ام��ي م��ا أط��ال��ع

خرياتها من وتعطيه فتطيعه الدنيا هذه عىل صاحبها يوىل دولة عنده والشباب
إليه. يصبو ما وكل تملك ما كل

ال��ق��ت��ي��ر م��ع��ه��ده آث��ار ع��ف��ا وإن ال��ش��ب��اب س��ق��ي
ال��س��ري��ر وه��وى ت��اج��ه َدى أَْو ال��م��ل��ك إال ك��ان م��ا
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يعلم الشباب فاقد أن إال الحياة وفقد فقده بني فرق ال الحياة، هو عنده والشباب
فات: ما عىل يأىس وال يعلم ال الحياة وفاقد بموته،

ي��ف��ق��د ب��ال��م��وت ال��م��وت وط��ع��م ص��راًح��ا، ط��ع��م��ه ي��وج��د ال��م��وت ال��ش��ب��اب وف��ق��د

القريب: املوت عزاء إال بعده عزاء ال مفقود عنده والشباب

أخ��ل��د ال ب��ع��ده م��ن أن��ن��ي س��وى ع��ل��م��ت��ه ش��ب��اب��ي ع��ن ع��زاء ل��ي ف��م��ا
ي��ت��وع��د إن��ه ق��وم: ق��ال وإن ب��ل��ح��اق��ه واع��د م��ش��ي��ب��ي وإن

بالدم: إال البكاء يوىفَّ وال مبكي عنده والشباب

ب��دم ي��ب��ك��ه��ا ل��م إذا إال ش��ب��ي��ب��ت��ه ي��ب��ك��ي م��ن ت��ل��ح ال

املمات: حتى رثاؤه ينقطع ال ومرثي

ف��أق��ب��ض��ا أح��ي��ن ح��ت��ى ب��ه��ا ل��س��ان��ي ب��اس��ًط��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة ب��آالء س��أُث��ن��ي

لهذا عنده سيئة وال يموت، أن هو األكرب والرش اإلنسان، يحيا أن هو األكرب والخري
العميم. الرش ذلك تنغيص إال العميم الخري

واس��ت��رداده ال��زم��ان ول��ب��ذل ح��ت��م وال��م��وت ل��ل��ح��ي��اة س��وءة

يموتون: األحياء أن الغبطة قلة من الحياة يف ما وكل

ي��م��وت��ون��ا ألق��وام اغ��ت��ب��اط وال م��غ��ت��ب��ط ال��ع��ي��ش ف��ي وم��ا ال��ع��زاء ك��ي��ف
ي��ع��ف��ون��ا األم��وات ف��ب��ل��ى ن��م��ت وإن ي��درك��ن��ا األح��ي��اء ف��ب��ل��ى ن��ع��ش م��ت��ى
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يقول: النحو هذا وعىل

ب��ال��س��ق��م ك��ذل��ك ره��نً��ا وص��ح��ت��ه ب��م��وت��ه ره��نً��ا ال��م��رء ح��ي��اة رأي��ت
ك��ال��ح��ل��م س��ي��ذه��ب أن ي��ق��ي��ن��ي ب��ص��دق ط��ي��ب��ه ��ص��ت ت��ن��غَّ ع��ي��ش ل��ي ط��اب إذا
ن��ع��م ف��ي ك��ان وإن ب��ؤس ف��ي ف��ذل��ك زوال��ه ي��راع��ي ع��ي��ش ف��ي ك��ان وم��ن

الحياة فبنو وإال ُمناه، عليه ويستقر يرضيه الخلود دون يشء ال الخلود، فالخلود
الذين املتشائمون يقول كما يعيشون ألنهم ال يعيشون؛ ال ألنهم محرومون؛ بائسون
تكلمنا وما اإلحساس، هذا يحسون وال العبادة، هذه يعبدون وال الحب، هذا يحبون ال
يف املفرقة األبيات هذه يف شعره يف ما عىل — ألنه الحياة؛ يعبد إنه قلنا: حني باملجاز
ولو ويطاع ويأمر ويحلل، يحرم دينًا للحياة إن ويقول: يعلم كان قد — القصائد شتى

الدين: أوامر عارض

ُم��ح��رِّم��ا ال��ك��ت��اب ك��ان م��ا ال��راح ل��ي م��ح��ل��ًال ال��ش��ب��اب ك��ان وق��د ش��رب��ت
م��س��ل��م��ا ك��ن��ت إن ت��ح��ري��م��ي��ن ف��ي��ك ع��ل��ى ف��ح��رم��ت ال��ك��ت��اب ال��ش��ي��ب ط��اب��ق وق��د

فقال: أخرى قصيدة يف املحرمات وذكر

ح��ام ال��ش��ي��ب م��ن دون��ه��ا ي��ح��ل ل��م ول��ك��ن أت��اه��ا ل��م��ن ت��ح��ل��ل ل��م
ال��ح��رام ك��ل ع��ل��يَّ ح��رام م ال��ي��و ف��ه��ي دون��ه��ا اآلن وأت��ى
ال��ح��ك��ام ح��اك��م ف��ي��ه أط��ع ل��م ف��ي��م��ا ش��ي��ب��ي أط��ع��ت إن س��وءت��ي
إق��دام أي��م��ا وأق��دم��ت ـ��ت ف��ص��م��م��ـ وال��ك��ت��اب ال��ل��ه وع��ظ
إح��ج��ام أي��م��ا وأح��ج��م��ت ـ��م��ت ف��أس��ل��ـ ذاك ب��ع��د ال��ش��ي��ب ون��ه��ى

والتحريم، التحليل رشيعة منه ويستوحي الدين، بهذا خوالجه يف يدين كان فقد
رسوله: ينقطع وال دعوته تسكت ال الذي التبتل هذا عنه فيثنيه بالتبتل خواطره وتهم

ت��زي��ف��ه��ا ح��ي��ن ك��ل ف��ي زي��ف��ة ل��ه��ا أن��ه��ا ال��ت��ب��ت��ل ال��دن��ي��ا ألخ��ي أب��ى
رف��ي��ف��ه��ا ال��ن��اظ��ري��ن ع��ي��ون ي��روق رب��ي��ع��ه��ا ال��ري��اض ف��ي ج��اله��ا م��ا إذا
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خ��ري��ف��ه��ا وط��اب ح��واش��ي��ه��ا ورق��ت ث��م��رات��ه��ا أي��ن��ع��ت م��ا إذا وأخ��رى
وح��ي��ف��ه��ا ط��ال األه��واء اس��ت��وح��ف إذا ك��اله��م��ا زخ��رف��ي��ن ف��ي ل��ن��ا ت��راءى

همه كان ولو بالحياة، لإلحساس النفس مهيأ ألنه يحيا؛ أن األكرب همه كان وقد
كان ملا العيش ذرائع إىل وينرصف القوت يطلب أن واللهفة الخصاصة من به ما عىل

بامللوم.

إنه نعم األمور. طبيعة إىل يشء وأقرب غرابًة، يشء أقل بالحياة الرومي ابن وتعلق
أو الحياة، يبغض أن لذلك أحرى فكان اآلمال، مخيب الرزق، عسري الجسم، سقيم كان
واستجابة بها، سعادته مقدار عىل الحياة يحب ال املرء أن إال امللوم، املجرب حب يحبها
من ويغنم حظوتها، من ينال ما مقدار عىل املرأة يحب ال املرء أن كما فيها، آماله
بها واشتبكت حسه، بها واشتغل نفسه، بها امتألت كلما تلك أو هذه يحب بل إقبالها،
أداة بأنها إال توصف ال نفس صاحب كان الرومي وابن رغباته، بها وامتزجت ذكرياته،
من وخرب آثاره، من بأثر إليه ألقي حيثما من الوجود عن والتلقي والسمع للنظر مهيأة

أشقى: أو وأسعد جل، أو دق أخباره

وط��ر م��ن ي��ن��ف��ك ال وال��ق��ل��ب ن��ظ��ر م��ن ت��ن��ف��ك ال ال��ع��ي��ن

التي املتوهجة، الذاكية اللون حاسة الحسية اليقظة هذه يف يبهرك ما أبهر ومن
أو الخمر، أو الحيل أو الكئوس أو األزهار أو الوجوه به يصف وصف كل من تطالعك
من شاعر وصف يف ترى أن قل فإنك بألوانها، البرص تالمس التي املناظر هذه غري
من ملحة لكل تختلج التي املتوفزة، الشفافة الحاسة لهذه نظريًا أجمع العالم شعراء
محاسن من للعني يبديه ما ألطف إىل وتفطن النور، أشعة من شعاع وكل اللون ملحات
الوهل صيحة فيصيح واملشاكلة، املباينة دقائق من يجلوه ما وأصفى واملقابلة، االمتزاج

األدعج: الصدغ جانب إىل الحمراء الوجنة يرى حني

دع��ج م��ن ال��ل��ذي��ن ص��دغ��ي��ه ف��ي وه��ج م��ن ال��ل��ت��ي��ن وج��ن��ت��ي��ه ي��ا
ال��م��ه��ج؟ دم أم ال��ل��ه؟ ص��ب��غ��ة أم خ��ج��ل؟ أم��ن ف��ي��ك��م��ا ح��م��رة م��ا
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املنظر: هذا رأى كلما الصيحة هذه ويصيح

ال��وه��اج؟ خ��دك ن��ار أم ـ��ق��ل��ب ال��ـ داء ع��ي��ن��ي��ك أس��ح��ر ش��ع��ري ل��ي��ت

املعنى: هذا مثل يف ويقول

ت��ط��ري��ف��ه ف��ي ال��ع��ن��اب ج��ن��ى وت��رى وج��ن��ات��ه ف��ي ال��ت��ف��اح ج��ن��ى ت��ل��ق��ى
رص��ي��ف��ه وم��اء ل��ؤل��ؤه ب��ن��ث��ي��ر وم��راش��ف��ي م��س��ام��ع��ي م��ن��ه م��ت��ع��ت

وثيابها: وجهها يف التي األلوان لغري مناظرها من يعرض يكاد فال قينة ويصف

وم��ن��ظ��ره��ا م��س��م��وع��ه��ا رض��ي��ت رؤي��ت��ه��ا ُم��ن��ح��ت إن وق��ي��ن��ة
م��ع��ص��ف��ره��ا ل��ه��ا ب��ل��ون ض��اه��ت م��ع��ص��ف��رة ف��ي ال��ح��س م��ن ش��م��س
ح��م��ره��ا ال��رب��ي��ع ورد ك��أن خ��ج��ل م��ن ت��ح��م��ر وج��ن��ات ف��ي

ساقية: يف ويقول

األع��ن��اب م��ث��م��ر ال��ن��ح��ر م��وق��د ك��رم ذات ت��دي��ره��ا ك��رم ب��ن��ت
خ��اب غ��ي��ر ج��م��ره��ا ي��واق��ي��ت م��ن ن��ب��ع ب��ي��ن زب��رج��د م��ن ح��ص��رم
ص��اب وه��و ص��ب��وة ك��ل م��ن ل��ي ال��خ��ا ت��ت��رك غ��ادة ل��ب��ات ف��وق
وال��ش��راب ال��ن��اظ��ري��ن ف��ت��ن��ة ف��ت��ب��دو وال��ح��ل��ى ال��ك��أس ت��ح��م��ل

قينة: ويف

ي��ط��ي��ر ش��رر ل��ك��ئ��وس��ه��ا وردي��ة وش��راب��ن��ا
م��ه��ي��ر م��ل��ث��م��ة ج��ن��ات ال��و أح��م��ر ي��د ف��ي ح��م��راء

مثلها: ويف

س��اب��ك س��ب��ي��ك��ة ع��ن ف��ش��ف��ت س��ن��اه��ا أض��اءه��ا ال��ش��ف��وف ف��ي ق��ام��ت ه��ي إذا
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مجتمعات: قيان ويف

ك��ال��س��راب أو ال��رق��ي��ق ك��ال��ه��واء ل��ب��وًس��ا ال��ش��ف��وف م��ن الب��س��ات
ال��ت��ه��اب أي ي��ل��ت��ه��ب��ن ش��ع��ًال س��ن��اه ال��م��ض��يء ال��ج��وه��ر وم��ن

السود: األعناب وصف يف قوله من ألطف وليس

أل��وان ال��ظ��ل��م��اء م��ن ل��ه��ن س��ود

األبيض: العنب ويف

ن��ور ظ��روف ف��ي ض��ي��اء إال ال��ح��رور وه��ج م��ن��ه ي��ب��ق ل��م

نصيب من إليه وأحب لديه أجمل نشوتها من عينه نصيب كان فربما الخمر أما
بل أقداحها، وألوان ألوانها يصف كما سكرها يصف ال تراه إذ الشاربني؛ عند السكر

قال: كما الفضاء يف شائًعا لونًا يحسبها يكاد هو

أدي��م��ه��ا ح��ش��و ال��ت��ب��ر ذوب ف��ت��خ��ال ل��ون��ه��ا ال��زج��اج��ة ت��ن��ت��ح��ل ص��ف��راء
ون��س��ي��م��ه��ا ش��ع��اع��ه��ا م��ث��ل ال��ج��و ف��ي م��ش��اع��ة ت��ك��ون ك��ادت ف��ق��د ل��ط��ف��ت

آخر: موضع يف قال وكما

غ��الئ��ل ف��ي ل��ون��ه��ا م��ن ف��غ��ادره��ا ل��ون��ه��ا ج��ل أس��آره��ا ع��ن ال��ده��ر ن��ض��ا
األص��ائ��ل ش��م��س ب��ون أف��ادت أن إل��ى ب��ره��ة ال��ظ��ه��ائ��ر ش��م��س ت��ص��ط��ل��ي ث��وت

التي: الرياض يف يقول وهكذا

ت��ش��م��س ح��ي��ن ن��وره��ا ي��ذك��و ك��واك��ب ال��ض��ح��ى ت��ل��م��ع ك��ل��م��ا ف��ي��ه��ا ت��وق��د
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هي: التي الشقائق يف أو

ال��ح��ك��م ع��ج��ائ��ب ك��ي��ف ل��ي��ري��ن ب��ه��ا ك��ح��ل��ن ألب��ص��ار ت��رٌف
ال��ظ��ل��م م��ح��ل��ول��ك ف��ي وت��ض��يء س��نً��ى ال��ن��ه��ار ف��ي ت��زي��دك ش��ع��ل
ال��ف��ح��م ذل��ك ف��ي ت��ش��ت��ع��ل ل��م ف��ح��م ع��ل��ى ش��ع��ًال ب��ه��ا أع��ج��ب

يشء. كل يف يقول وهكذا
من حظها وال الرومي، ابن حواس بني القوة بهذه متفردة البرص حاسة وليست
ويتلمس، ويذوق ويشم يسمع كان الرجل فإن غريها، حظ من بأوفر والتوفز الذكاء
إحداهن تشكو وال أختها، عن حواسه من حاسة تقرص فال ويتصور، يبرص كان كما

صوت: وصف يف القائل وهو والشعور، التمييز من حصتها يف فتوًرا أو كالًكا

أن��ف��اس م��ن��ه��ن ن��ف��س ك��أن��م��ا م��س��اع��دة وأن��ف��اس ن��دي ص��وت
ال��ك��اس أوص��ال��ه ف��ت��رت ك��أن��م��ا م��ف��اص��ل��ه لُ��دنً��ا س��ام��ع��ه ي��ظ��ل

مغنية: وصف ويف

م��دي��د ع��اش��ق��ي��ه��ا ك��أن��ف��اس ٍف ك��ا ن��ف��س ص��وت��ه��ا ش��أو ف��ي م��دَّ
ي��ب��ي��د ف��ك��اد ال��ش��ج��ا وب��راه م��ن��ه وال��غ��ن��ج ال��دالل وأرقَّ
وال��ن��ش��ي��د ب��س��ي��ط��ه م��س��ت��ل��ذ وي��ح��ي��ا ط��وًرا ي��م��وت ف��ت��راه
ال��ق��ص��ي��د ف��ي��ه ي��خ��ت��ال م��ص��وغ ـ��غ��م ال��ن��ـ م��ن ح��ل��ٌي وف��ي��ه وش��ي ف��ي��ه

ألوانًا لألنغام يتمثلون الذين املوسيقيني مرتبة الصوت تحسس يف بلغ قد فكأنه
يف بروزها لشدة العني تدركها تكاد أو الخيال، صفحة يف تنطبع تكاد وأوشية وزخارف
يقول حتى كالمه من تقرؤه ما تستخلص أو ترشح أن لك يدع ال وهو الوجدان. قرارة
إىل فينقل الحاستني بني ويرتجم والسماع، الرؤية بني يصل إنه الرصيحة: بالعبارة لك

القيان: إحدى به يصف ما وإليك اآلذان. لغة تضمنته ما العيون لغة

ب��ان غ��ص��ن ال��ص��ب��ا ه��زت م��ث��ل��م��ا ش��اءت ك��ي��ف ت��ه��زه ص��وت ذات
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ال��ج��م��ان ح��ب م��ث��ل ت��ث��ن��ي��ه ف��ي ع��ن��ه ال��ط��ل ف��ي��ن��ف��ض ي��ت��ث��ن��ى
ال��روان��ي ال��ع��ي��ون ف��ي ال��غ��ص��ن ذل��ك ي��ح��ك��ي ال��م��س��ام��ع ف��ي ال��ص��وت ذل��ك

فيقول: األنغام تمييز إىل يستطرد ثم

ال��غ��زالن ب��غ��ن��ة م��ش��وب ـ��ع ال��س��م��ـ ع��ل��ى ج��ف��اء ب��ال ج��ه��وري
وم��ث��ان م��ث��ال��ث وف��ي��ه ـ��غ��م ال��ن��ـ م��ن زي��ر وف��ي��ه ب��م ف��ي��ه
األح��ي��ان ف��ي ي��دق وت��راه ح��ي��نً��ا ال��س��م��ع ف��ي ي��ج��ل ف��ت��راه
واألس��م��ران األح��م��ران ف��ع��ل��ه��ا وض��اه��ى ورق��رق��ت��ه رخ��م��ت��ه
ص��دي��ان غ��ي��ل��ة ذي ل��ع��ي��ن��ي ي��ح ال��ر ف��ي ال��ن��ه��ر ت��رق��رق ي��ح��ك��ي ف��ه��و
اس��ت��ئ��ذان وال إذن ب��ال ـ��ب ال��ق��ل��ـ إل��ى م��س��ت��م��رٍّا ال��س��م��ع ي��ل��ج

ودبس شنطف يف وأهاجيه املحسنات، القيان يف األخريات مدائحه قرأت إذا وإنك
واعية أذنًا له أن علمت واملغنيات؛ املغنني من الصناعة هذه يجيد ال ومن سليمان وأبي
فضائل يف مبتكراته قرأت وإذا القبيح، السماع من وتنفر الجميل، السماع إىل تهفو
يسرتوح كان أنه علمت ملراتبها؛ وتمييزه بروائحها، االستمتاع ولذة والرياحني األزهار
قال ما قرأت وإذا مناظرها، جمال من يسرتوح كان مثلما مشموماتها جمال من
«فأيقن بستانه رأيت إذا الذي املشمس ويف القلوب»، إىل البلع «يدفعه الذي املوز يف
«يكاد والتي دينارية، صفراء سميطة له تلوح التي الدجاجة ويف لطبيب»، أنه بحق
كان التي والحلوى واللوزينج والفطائر القطائف يف مقطوعاته قرأت أو يتفطر»، إهابها
للنهم عنده بابًا والطعوم باملناظر النهم كان كيف علمت تشبيهها؛ يف ويفتن يقرظها
إنه قوله: بها التذاذه وقوة عنده الطعم حاسة رشاهة عىل دليل من حسبك بل بالطعام،

«… أيلول فواكه «لوال القرب من ليجزع أو باملوت ليحفل كان ما
والشم والسمع البرص كحواس اليقظى الحسية األداة هذه يف اللمس وحاسة

الشمالية: الريح يصف ذا هو فها واالنتباه، والرفاهة الدقة يف والطعم

ال��ه��ي��م ال��ق��ل��وب ح��رارات ت��ش��ف��ي ال��ن��س��ي��م ب��اردة وش��م��أل
… … … … … … … … … …
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وال��خ��ي��ش��وم ال��روض ن��ش��ي��ر ب��ي��ن ب��ال��ن��م��ي��م ال��ل��ي��ل ف��ي ش��اردة
ال��ن��ع��ي��م ج��ن��ة م��ن ك��أن��ه��ا

أيلول: شهر يف الليل يصف ذا هو وها

س��ج��واء وال��ل��ي��ل م��ض��اج��ع��ن��ا ف��ي��ه ب��ردت إذا أي��ل��ول ل��ي��ل ح��ب��ذا ي��ا
ف��أح��ش��اء أح��ش��اء ال��ض��ج��ي��ع��ي��ن م��ن ف��ائ��ت��ل��ف��ت ال��ج��ل��د ف��ي��ه ال��ق��ر وج��م��ش

البارد: يصف ذا هو ها أو

وك��رك��ي��ن ُق��ط��ُرب��ل وق��ه��وت��ي ال��رس��اط��ون م��ع��ت��ق م��ن أل��ذ
ال��م��س��ن��ون ال��ي��م��ان ال��س��ي��ف ك��رون��ق ت��ش��ري��ن ل��ي��ل م��اء م��ن رج��رج��ة
م��م��ن��ون ب��رش ال��ري��ح ت��ن��ف��ح��ه��ا ال��ع��رن��ي��ن ن��ي��اف ط��ود ع��ل��ى ب��ات��ت
ال��ي��ق��ط��ي��ن ج��رو خ��ض��رة ف��ي أخ��ض��ر أُف��ن��ون ط��ب ص��ن��ع ك��وز ش��ط��ر ف��ي

ب��م��غ��ب��ون؟ م��ح��روم��ه��ا ي��ا أل��س��ت

يخيل هنا ها بل واألحشاء، الجلود «يجمش» الذي الهواء برد معه تلمس هنا فها
أن قبل بالرجرجة الغلة ينقع راسبًا ثقًال األخرض الكوز» «شطر يف املاء لربد أن إليك
ألنها إال الخمر أسماء من الرساطون» «معتق اختار ما الشاعر وأن بالرشاب، ينقعها
بعد الظمآن كراحة راحة الستقراره ترى الذي البارد بالرصاص أشبه مجسمة كلمة
وصف يف تشرتك لم التي الحاسة هي ما فتعجب األبيات يف نظرك تعيد ثم االرتواء،
املسنون، اليمان السيف كرونق رونًقا للماء ترى وهي البرص حاسة أهي األبيات؟! هذه
من تفلق كأنما وهو الكوز «شطر» وترى اليقطني، جرو كأنه الكوز خرضة وترى
السمع حاسة هي أم صناع؟ قادر صنع هي فإذا الكوز صنعة وترى فيه، ما برودة
يبقي ال ناقع هنا وهو الري حاسة هي أم الريح؟ ونفح املاء رجرجة إىل تصغي وهي
الطود رأس إىل بالكوز يرتفع وهو الخيال حاسة هي أم الصدور؟ يف بقية الظمأ من
يف يقال ما فأوجز وكركني؟ قطربل من املجلوبة بالخمر القلب ويشبع العرنني، النياف
ومسموع منظور من فيه ما بكل ا حسٍّ التهمه قد إنه الكوز: لهذا الرومي ابن تصوير

وملموس. ومتخيل ومرشوب
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حيثما من بالحياة شديًدا شعوًرا تشعر األداة تامة نفس القارئ أيها فهذه
من يوًما يوًما صاحبها عاش فقد أجزائها؛ من جزء كل يف الطبيعة وتداخل واجهتها،

والبسته. الحياة والبس وجدانه، من ناحية وناحية عمره،

ال��ن��اه��د ال��ج��اري��ة ك��أن��ه��ا غ��ض��ة ل��ه ال��دن��ي��ا ودام��ت

واآلذان العيون وراء له مذهب ال الذي الحس كذلك بالظواهر ا حسٍّ كله األمر وليس
تقابل أن إال قصاراها يكون فال إرهاًفا، الحواس ترهف التي بالدقة هو وال واآلناف،
هذه فإن كال! وامللموسات، املشمومات وبني وتلك هذه بني أو واملسموعات، املرئيات بني
به وتنفذ مرسى، كل يف به ترسي الباطني الشعور يف يقظة لتصاحبها الحسية اليقظة
«املكر» تتبع فإذا واأللحان؛ املناظر ترتجم كما واألخالق العواطف وترتجم منفذ، كل إىل

شاعر: فيه يسبقه ال قوًال ذلك يف القائل فهو الفكر، خبايا يف

األع��ض��اء ف��ي ال��م��دام دب��ي��ب م��ن أخ��ف��ى ال��ق��وم ف��ي ي��دب م��ك��ر ل��ك
ال��ب��غ��ض��اء م��ن غ��اي��ة إل��ى ـ��ي��ن م��س��ت��ه��ام��ـ ف��ي ال��م��الل دب��ي��ب أو
ب��ال��ت��واء ل��ه ق��اص��د إل��ى ـ��ب ال��غ��ي��ـ ظ��ل��م ف��ي ال��ق��ض��اء م��س��ي��ر أو

يف نُفخ كأنما له والح غشاوة، الكون عىل منه بدت نفسه يف الحزن جال وإذا
عامر: كل ر وُدمِّ الصور

ال��ق��م��م ع��ل��ى ح��ي��رى ال��ص��ح��و وش��م��س ن��ه��اًرا، ض��ي��اؤه��ا وب��اخ ال��دن��ي��ا وأظ��ل��م��ت
… … … … … … … … … …
ك��ت��م م��ا ذاك م��ن أب��داه م��ا وأض��ع��اف ع��ل��م��ت��ه ش��يء ك��ل اك��ت��ئ��ابً��ا وأب��دى

بتلك يراها التي هي للعيان البادية الدنيا وليست الدخيل، الحزن هو أنه عرف ثم
فقال: الشاحبة النظرة

ح��ل��م م��س��ت��ي��ق��ظ ح��ل��م وإم��ا ل��ي ب��دت ح��ق��ي��ق��ة إم��ا األش��ي��اء أرى ك��ذاك
ال��ف��ق��م ه��ائ��ل��ة ده��ي��اء ل��ب��ه ع��ل��ى أت��ت وق��د إال ال��ي��ق��ظ��ان ي��ح��ل��م ول��م
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يف وبما كله، «األنوثة» برس — واحد بيت يف — محيٌط هو فإذا املرأة، يتأمل وقد
إنسانًا العجيبة املخلوقة هذه تكون أن يف العجب من هنالك وبما وقوة، ضعف من املرأة
وهي عنه غريبة تكون وأن متباينان، وطبعان مختلفان، جسدان والرجل وهي كالرجل،

فيه: يقول الذي البيت يف ملحوظ كله وذلك محيص، مقارنتها عن ما له قرينة

أق��ران م��ن��ه��ن ل��ن��ا م��س��ت��ض��ع��ف��ات ب��ه ال��رج��ال ي��م��ن��ى م��ا ع��ج��ائ��ب وم��ن

وأحاط الرجولة، ورس األنوثة رس أحس من يحسها التي العجيبة إال هنا عجيبة وال
لغز واستوعب يلتقيان، وحيث يفرتقان حيث اإلنسانني، هذين بني الغريب بالتوفيق
عالم يف يرى ما أشيع الجنسني أن اللغز ذلك عن يحجبها لم واسعة ببديهة «الجنس»

والحيوان. اإلنسان
نعرف أن الواجب من يكون فقد بها، املنوط الجنس ولغز املرأة ذكرنا وقد وأما
الرومي ابن كان فإذا اإلحساس، هذا من وحركته النفس هذه من شغلته ما مقدار
العبادة، مراسم يديها عىل تتم التي املعبد هذا كاهنة ريب وال فاملرأة للحياة، عابًدا
فيها تيقظت نفًسا الرومي ابن كان وإذا والقرابني، الشعائر حوله تلتف الذي ومحورها
بواعث وأعمق الحس، مغريات أشد تلتقي ريب وال املرأة ففي والشعور، الحس أداة
الشأن؟ هذا هو فما الشاعر، هذا حياة يف «املخلوقة» لهذه شأن من بد وال الشعور،
أكثر أو خاصة، «امرأة» شأن هو أو «املرأة»، شأن هو وهل مداه؟ وما حقيقته؟ وما
شيئًا به نعني الذي الحب هو ما عرف وهل أحب؟ وهل عشق؟ وهل خاصة؟ امرأة من

الغرام؟ من وأكثر العشق من أكثر
من قط الرومي ابن فرغ وما يكون، أن إال يعقل وال كان، فقد الشأن هذا فأما
فألجلها عنه؛ املرأة تصد أو املرأة عن تصده ألنها إال الشيخوخة كره وال النساء، شأن
الشباب: خلود يتمنى كان يشء كل قبل وألجلها السن؛ غائلة يخاف كان يشء كل قبل

ال��خ��ب��ل ج��م��ة وال��س��ن ـ��ن��ُت أس��ن��ـ إذا ال��ن��س��اء ع��ل��ى ك��س��ادي أخ��ش��ى
وال��وج��ل ب��ال��خ��وف ألول��ى ـ��ن��ي س��ـ ع��ل��ى ك��س��اده��ن م��ن وإن��ن��ي
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الشباب: فيه ويتأخر الهرم فيه فيتقدم العمر أيام تنعكس أن تمنى كذلك وألجلها

األول م��س��ت��ع��ذب ال��ت��وال��ي م��ر ذائ��ق��ه ع��ن��د ط��ع��م��ان ف��ال��ع��ي��ش
ال��ع��س��ل ع��ق��ب��ة ل��ت��أخ��ي��ر ل��ه��ف��ي ص��ب��ر وم��ن ت��ارة ع��س��ل م��ن
األج��ل ش��ف��ا ج��اوزت وإن ـ��ش ال��ع��ي��ـ ب��ه��ا ل��ط��اب أخ��رت أن��ه��ا ل��و

عالئقه نشبت من إال يعرفه ال الذي «العشق» عرف إنه تقول: أن وسعك ويف
وقال موضع، غري يف العشق هذا من وجده ما فوصف النساء، سائر دون واحدة بامرأة

ذلك: من

ف��ي��ب��ك��ي��ن��ي؟ ب��اك م��ن اآلن ل��ي ف��ه��ل زم��نً��ا ال��ه��وى ألص��ح��اب أب��ك��ي ك��ن��ت ق��د
ال��م��س��اك��ي��ن! ل��ل��م��ح��ب��ي��ن رح��م��ت��ا ي��ا ك��ل��ه��م؟ ال��ع��ش��اق ي��ج��د أه��ك��ذا

وقال:

ال��ن��ح��اري��ر األط��ب��اء ف��ي��ه ت��ض��ل ل��ه دواء ال ع��ي��اء داء ال��ح��ب
ت��ق��ص��ي��ر ال��ق��وم ف��ي ف��إذا وص��ف��ه ف��ي غ��ل��وا ال��ع��اش��ق��ي��ن أن أح��س��ب ك��ن��ت ق��د
األخ��اب��ي��ر ع��ن��ه وص��ف��ت ب��م��ا إال ت��ج��رب��ة أخ��ب��ره ل��م ألي��ام س��ق��يً��ا

غيور: إال يقوله ال ما العاشق عىل تهوينها يف فقال الغرية جرب بل

الزب ض��رب��ة ال��ح��زن ت��ج��ع��ل��ن ف��ال ع��ه��ده��ا ب��ال��غ��ي��ب خ��ان��ت��ك خ��ل��ة إذا
الع��ب ش��أن ف��ي أن��ت إذ ب��ف��رق��ت��ه��ا م��وق��ن أن��ت ال��ت��ي ال��دن��ي��ا أن��ه��ا وه��ب

بني واحدة إنسانة يف العشق يحرصها التي الرغبة لوعة وكابد وغار عشق قد فهو
اللقاء: أمل عىل فارقها معشوقة يف ذلك من وقال وذكر، وناجى وفارق النساء، سائر

م��م��ات��ي؟ ذاك ق��ب��ل ال��ل��ه ج��ع��ل ع��ن��ه ح��ل��ت أم أن��ت ال��ع��ه��د أع��ل��ى
ب��ش��ت��ات ُم��ؤذٌن وال��بَ��ي��ُن دي��ع ل��ل��ت��و ص��ب��رك ام��ت��ن��اع أن��س��ى ل��س��ت
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العشق، إلرضام والعاطفة اإلحساس يكفي وقد حب. يف وليس عشق كله هذا أن إال
الذي الفطري الشعور بذلك نحوها ويشعر عليها، ويغار يشتهيها بامرأة املرء وإغرام
اإلحساس فيه يكفي فال نعنيه الذي الحب أما النساء. وعامة الرجال عامة يف ركب
ثم ومن النفس، ونكران والتضحية، الزهد أو «الروحانية» من فيه بد وال والعاطفة،
الطبيعة، يف مرتبتها فوق ما إىل باملرأة واالرتفاع بالتصوف ذلك ويقرتن الحياة، نكران
وكذلك أنثى، أنها إال املرأة يف تعرف ال الطبيعة إذ األجسام؛ محاسن من حظها وفوق
وأن يحب، من عىل نوًرا روحانيته من يفيض أن عىل قادر فإنه املحب أما العاشق.
ولم املتنسكني. خشوع املواقف بعض يف لها يخشع وقد يهابها، قد علوية بهالة يحفها
يف املرأة كانت فما النور، ذلك من وال الروحانية، هذه من نصيب الرومي البن يكن
للقلوب، ومرسة لألعني متعة فيه جميًال ومخلوًقا طبيعية، أنثى إال عاطفته أو حسه

البيت: هذا مثل يلخصه واحد نسق عىل واملرسة املتعة نساء كلهن ونساؤه

ق��ب��ب ف��ي ع��ج��زاء ه��ي��ف، ف��ي ل��ف��اء ذل��ف ف��ي ق��ن��واء وط��ف، ف��ي ح��وراء

لجمال اليونان رسمها التي وللصورة اليونانية»، «للعبقرية ويفٌّ أيًضا هذا يف وهو
يكونوا ولم العشق، يف وطبيعيني الجمال، يف طبيعيني اليونان كان فقد «فينوس»؛
حب من نسخة أنه عندهم الحب وخالصة تصوير، وال فلسفة وال شعر يف روحانيني
والحيوان، الطري أزواج بني الحب هذا نسخ من باأللوف حفلت غابة يف ودفنيس» «خلوي
جميلة لحيوانة جميل حيوان أو لظبية، ظبي أو لعصفورة، عصفور حب فهو تنزه فإذا
من وال «الجسدانية» من يخلو ال ولكنه والرشاقة، بالخفة ويزدان الكثافة، من يخلو
ذلك بعد تنزه وإذا والنور، «الروحانية» سماء إىل ليصعد األرض يفارق وال «الطبيعية»،
كبري مجال فيها ينفسح وال والغريزة، والذوق الفكر فيها يشرتك حامية صداقة فهو

والتقديس. للنزاهة

الطبيعة حب

الطبيعة. حب وهي اليونانية، الطبيعة خواص من األخرى الخاصة إىل ذاك من وتنتقل
الذين أما قليلون! إال الحياة يمنحها ولم كثريون، شعراء الطبيعة وصف فقد
فأقل وتناجينا، ونناجيها علينا، وتعطف عليها ونعطف وتحبنا، نحبها حياة منحوها

القليلني. هؤالء من
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فيها بما ويفتن وأخرضها، وأصفرها وأبيضها بأحمرها يؤخذ قد الشاعر أن وذاك
الحيل ألوان يف مثله يجد قد شيئًا يمدح أن بذلك يعدو ال ثم واألفانني، الزراكش من
ال إنه فنقول: خطوة ذلك وراء نخطو نحن أو الجدران، ونقوش الطنافس وأصباغ
وحسن ممشوق، وقوام مليح، وجه منها يروقه فاتنة دمية إىل ينظر أن بذلك يعدو
عن فيها يفتش وال عطف إىل منها يتطلع ال ولكنه واألوصال، الجوارح عىل مفاٍض

طوية.
وراحة بليل، وهواء وثري، ومهاد ظليل، ظل ألنها الطبيعة إىل الشاعر يسرتيح وقد
بنية كل تسرتيح كما إليها يسرتيح أن بذلك يعدو فال املدينة، وضجة البيت، عناء من
يف الضفدع تهتف وكذلك املروج، يف السائمة تهجع كذلك والهواء، والظل املاء إىل حية

القمراء. الليلة
هي فإذا واألساطري، الخرافات عند من أو عنده من حياة الشاعر يمنحها وقد
وال واإلحجام، الفزع إال عنها يصدر وال واملناجاة، للتعاطف تصلح ال بغيضة حياة

والعداوات. الحواجز إال وبينها بينه تقوم
غزيرة ثروة عن وبينها الشاعر بني التعاطف وينم وتُناجى، تُحبُّ التي الطبيعة أما
السابحات والعرائس الهواء، يف الخافقات الحور طبيعة فهي والشعور، الشعر من
النسيم رفرفة يف الهامسات والجنيات الربيع، عيد يف الراقصات والعذارى األمواج، بني
الطبيعة هي إنها فقل: شئت إن أو األغصان، وحفيف الصدى وحنني الغدير، ورقرقة
جياش ونضال وعظمة، بطولة من واألعماق والسماوات والرعود الربوق يف بما العامرة
تُحجم، وال تُقدم التي والشجاعة املثري، والخطر املجيدة، والسطوة الظافر، بالغضب
يشء كل يف اإلغراء تبث التي الطبيعة هي إنها فقل: شئت إن أو تخاف، وال وترجو
األمواج، ُزرقة وراء من املاء بنات تستهويه أن مخافة البحار؛ لجة ح املالَّ ليحذر حتى

الغياب. عهد بها طال عروس أحضان إىل يثب وكأنما أحضانها إىل فيثب
هي فليست الحياة، وتمنحها تحبها التي للعبقرية الطبيعة تنجيل النحو هذا فعىل
نابض قلب ولكنها للمنادمة، مجلًسا وال للهواء مروحة هي وليست حلية، وال دمية
وتجاذبها العطف تساجلها و«ذات» بها، وتأنس إليها، تخف ونفس شاملة، وحياة
وتناجيه، يناجيك قريب حرضة يف منها تربح ال وأرسة فيه، خواء ال عمار هي ثم املودة،

وتعاطيه. اإلخالص ويعاطيك
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نفًسا محاسنها من ويسرتوح النحو، هذا عىل الطبيعة يحب الرومي ابن كان وقد
الزينة هذه وراء ويرى للذكر»، تصدت األنثى «تربج له وتتربج إليها، الناظر تتصبى
تعلقها والشهوة العفة بها تتعلق العشق، عواطف من عاطفة وجهها عىل تبدو التي

الشاعرة: اإلنسانية بالعاطفة

ال��رزان ال��ح��ص��ان ع��ف��ة ف��ي ه��ي ول��ك��ن ال��ب��غ��ي زي��ن��ة ف��ي ف��ه��ي

الطبيعة ويصف يقوله ولكنه اللفظية، االستعارة سبيل عىل القول هذا يقول وال
شغف عن لها وصله فيشف التصور، ذلك ويمليه الشعور، ذلك يقتضيه الذي الوصف
شجو أو طرب رنة بها تشبيبه من وتسمع الصاحب، إىل الصاحب وشوق بالحي، الحي
فيما وشاركتها طويتها، إىل نفذت قد الطبيعة بأصداء مفعمة نفس من إال تخرج ال
ا «خدٍّ األرض عىل تضع حني الغاربة الشمس مع يحيا فهو ورسور، حزن من لها تتخيله
مع وتهبط عيونه، بالدمع تخضل حني النوار مع يحيا وهو الفراق، دهشة من أرضع»
يمتزج التي الغروب ساعة يف الساجع والطري املغرد الذباب مع يحيا وهو شجونه، الليل
تدع لم واحدة أنشودة يف كله ذلك ينتظم وهو الخفيض، بالشوق الذائب الحنان فيها

والسليقة: الخيال لوحي مزيًدا وال والحركة، اللون لفن مزيًدا

م��ذع��ذع��ا ورًس��ا ال��غ��رب��ي األف��ق ع��ل��ى ون��ف��ض��ت األص��ي��ل ش��م��س رنَّ��ق��ت إذا
ف��ت��ش��ع��ش��ا ع��م��ره��ا ب��اق��ي وش��وَّل ن��ح��ب��ه��ا ل��ت��ق��ض��ي ال��دن��ي��ا وودع��ت
أض��رع��ا األرض إل��ى ا خ��دٍّ وض��ع��ت وق��د م��ري��ض��ة وه��ي ال��ن��وار والح��ظ��ت
ت��وج��ع��ا م��ا أوص��اب��ه م��ن ت��وج��ع م��دن��ف ع��ي��ن ع��واده الح��ظ��ت ك��م��ا
ل��ت��دم��ع��ا ال��ش��ج��ي ع��ي��ن اغ��رورق��ت ك��م��ا ب��ال��ن��دى ت��خ��ض��ل ال��ن��ور ع��ي��ون وظ��ل��ت
��ع��ا خ��شَّ ال��ش��ج��و م��ن أل��ح��اًظ��ا وي��ل��ح��ظ��ن روان��ي��ا إل��ي��ه��ا ص��وًرا ي��راع��ي��ن��ه��ا
ت��ودع��ا ص��ف��اء خ��الَّ ك��أن��ه��م��ا ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ف��راق إغ��ض��اء وب��يَّ��ن
م��ش��ع��ش��ع��ا اخ��ض��راًرا ف��اخ��ض��ر ال��ش��م��س م��ن ص��ف��رة ال��روض خ��ض��رة ف��ي ض��رب��ت وق��د
��ع��ا ف��س��جَّ ف��ي��ه ال��ط��ي��ر م��غ��ن��ي وغ��نَّ��ى ظ��ل��ه ري��ع��ان ال��روض ن��س��ي��م وأذك��ى
م��ش��رع��ا ص��ن��ًج��ا ال��ن��ش��وان ح��ث��ح��ث ك��م��ا خ��الل��ه ال��ذئ��اب ري��ع��يُّ وغ��رد
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به تتحىل زخرًفا يعرفه كما والطري، الوحش يف تتحرك حياًة الربيع يعرف وهو
لألحياء. الحياة وليمة ألنه والسماء؛ األرض

ال��ط��ع��م ع��ت��ي��دة ف��ي��ه وال��ط��ي��ر ك��ف��اي��ت��ه��ا ب��ه ال��وح��وش ت��ج��د
ب��م��خ��ت��ص��م ي��ض��ح��ى وح��م��ام��ه ب��م��ن��ت��ط��ح ت��ض��ح��ى ف��ظ��ب��اؤه
ل��ك��ال��ه��رم ي��ك��س��ع��ه ال��ص��ي��ف َن وإْن ل��ك��ال��ش��ب��اب ال��رب��ي��ع إن

و: بتحيتها الشمال بعثت إذا واألغصان الطيور مع ينتيش وهو

إع��الن��ا ال��ط��ي��ر وت��ن��ادي م��وس��وًس��ا ص��اح��ب��ه ال��غ��ص��ن ف��ن��اج��ى ُس��ح��ي��ًرا ه��ب��ت
أح��ي��ان��ا األرض وت��ش��م ب��ه��ا ت��س��م��و م��ه��دل��ة خ��ض��ر ع��ل��ى ت��غ��ن��ي ُورٌق
ن��ش��وان��ا ِع��ط��ف��ي��ه ه��زه م��ن وال��غ��ص��ن ط��رب م��ن ن��ش��وان ط��ائ��ره��ا ت��خ��ال

هي: إذ وشدوها بكائها يف الروضة إىل يستمع وهو

ال��ش��وادي وك��ال��ق��ي��ان ك��ال��ب��واك��ي ش��ت��ى ح��م��ائ��م ب��ه��ا ي��ت��داع��ى
وح��اد م��ف��ج��ع��ات وف��راد ق��ران م��م��ت��ع��ات م��ث��اٍن م��ن
ال��ف��راد ش��ج��و ال��ف��راد وت��ب��ك��ي ـ��ك األي��ـ ف��ي م��ن��ه��ن ال��ق��ران ت��ت��غ��ن��ى

والصنعة: لألجر صاحبه ينشده ال الذي الشعر يفهم وهو

ب��ت��غ��ري��د ت��غ��ري��ًدا ي��ت��ب��ع ف��ظ��ل ج��ن��ت��ه ال��ق��م��ري راق��ت ك��م��ا ل��ك��ن

يبوح ما إىل وينصت األرض، هذه يف الكامنة الحياة رس إىل اإلصغاء يحسن وهو
إذا: نجواها يف الربيع به

إخ��ف��اء ب��ع��د أظ��ه��رت��ه وق��د إال ت��ك��ات��م��ه س��ر م��ن ل��ألرض ي��ب��ق ل��م
غ��ب��راء ن��ب��ت وك��لٌّ وص��ف��ًرا ح��م��ًرا زواه��ره��ا م��ن وش��ي ط��رائ��ف أب��دت
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للعني: بدت إذا نفسه يف جارحة كل من الطبيعة جمال يشتهي وهو

األب��راد ف��ي ال��ف��ت��اة خ��ي��الء ف��ي��ه��ا األرض ت��خ��اي��ل ب��ري��اض
األوالد ط��ي��ب ري��ح ري��ح��ه��ا أن��ف ت��ح��ي��ة م��ع��ج��ب، م��ن��ظ��ر

كأنه التفكري، حيز إىل البديهة حيز تجاوز أن فيه اإلحساس هذا قوة من بلغ وقد
بالطبيعة، أُنسه علة املتشابه اإلحساس وتواتر املراقبة طول من فأدرك نفسه إىل التفت
بها يصف أبيات يف فقال الحياة، دالئل من عليها يفيضه مما مستمد أانس أنه وعلم

األغصان:

ف��ت��ن��ك��س ت��ارة وت��ح��ن��و ف��ت��س��م��و، ج��رت إذا ال��ري��اح أي��دي ت��الع��ب��ه��ا
ف��ت��ؤن��س ال��ح��ي��اة أن��س ب��ه��ا أف��ادت ح��رك��ات��ه��ا ال��ص��ب��ا أع��ارت��ه��ا م��ا إذا

ولم بالطبيعة، الشغف معه ينس لم املتوهج الشغف ذلك بالشباب شغف وملا
من وخلع عليها، شبابه من خلع بل وثمراتها، ثمراته وبني وربيعها، ربيعه بني يفرق
فإذا واحد؛ وجسد واحدة، مهجة يف إال يكون تخاله ال مزًجا بينهما ومزج عليه شبابها

بالشباب: يذكره الذي هذا ما فاسمع الشباب تذكر

وال��رض��اب ال��ث��ن��اي��ا ب��رد إل��ى ط��وي��ل ص��دى ال��ش��ب��اب ي��ذك��رن��ي
ال��غ��راب ج��ون ش��ب��ي��ب��ة اب��ن ع��ل��ى إال ع��ل��ي��ه ال��غ��ان��ي��ات وش��ح
… … … … … … … … … …
ع��ذاب أن��ه��ار ج��ن��ب��ات ع��ل��ى ع��دن ج��ن��ان ال��ش��ب��اب ي��ذك��رن��ي
رط��اب أغ��ص��ان م��ت��ون ت��ه��ز ري��ح ن��ف��ح��ات ط��لَّ��ه��ا تُ��ف��يِّ��ئ
ب��ان��ت��ح��اب ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ر ب��واك��ي ت��داع��ت ذوائ��ب��ه��ا م��اس��ت إذا
ال��ذب��اب زرق ب��ي��ن��ه��ا ت��رن��م ح��زن ري��اض ال��ش��ب��اب ي��ذك��رن��ي
ب��ال��ح��ج��اب ت��واري ك��رب��ت وق��د ع��ارض��ت��ه��ا األص��ائ��ل ش��م��س إذا
ال��ك��ع��اب أل��ح��اظ م��ث��ل م��ري��ًض��ا ش��ع��اًع��ا م��غ��رب��ه��ا ج��ن��ح وأل��ف��ت
ال��ح��ج��اب م��ط��رد ال��م��اء ن��م��ي��ر ن��ه��ي س��راة ال��ش��ب��اب ي��ذك��رن��ي
ال��س��راب م��ث��ل ال��ص��ب��ا ت��رق��رق��ه وأض��ح��ى ب��ك��ٌر م��زن��ة ق��رت��ه
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ال��م��الب ذف��ر ت��راب��ه��ا ك��أنَّ ه��ج��ان أرض ف��ي ح��ص��ب��اه ع��ل��ى
ك��ت��اب ف��ي س��ط��وًرا ب��ه��ا ق��رأت ع��ل��ي��ه اطَّ��ردت إذا ح��ب��ك ل��ه
ال��رك��اب الغ��ب��ة ال��م��س رس��ي��س ب��ل��ي��ل ص��ب��ا ال��ش��ب��اب ت��ذك��رن��ي
ان��س��ح��اب ك��ل ال��رب��ا زه��ر ع��ل��ى م��ل��يٍّ��ا ان��س��ح��ب��ت م��ا ب��ع��د م��ن أت��ت
ب��ان��ت��ه��اب ع ُض��وِّ ال��م��س��ك ك��ري��ا ال��خ��زام��ى ري��ا ب��ه��ا ع��ب��ق��ت وق��د
ن��اب وح��ن��ي��ن ح��م��ام��ة وس��ج��ع ب��رق وم��ي��ض ال��ش��ب��اب ي��ذك��رن��ي
ال��ح��س��اب ي��وم إل��ى ح��زن��ا وي��ا ع��ل��ي��ه ج��زع��ا وي��ا أس��ف��ا ف��ي��ا
م��ص��اب��ي ع��ن ال��م��ع��زي غ��ف��ل ل��ق��د أع��زَّى؟ وال ب��ال��ش��ب��اب أأف��ج��ع
اص��ط��ح��اب ط��ول ق��ًل��ى ع��ن ي��ك ول��م ج��م��ي��ًع��ا ك��ره ع��ل��ى ت��ف��رق��ن��ا
اح��ت��ط��اب ل��ي��د ب��ع��ده ف��ع��ادت اج��ت��ن��اء ل��ي��د أي��ك��ت��ي وك��ان��ت
ال��رغ��اب وال��ق��س��م ال��ح��س��ن��ات م��ن ع��ن��دي ل��ك��ن��ت ال��ش��ب��اب بُ��رد أي��ا
اس��ت��الب ي��د وب��ي��ن ب��ًل��ى ف��ب��ي��ن ب��رد وك��ل ال��زم��ان ع��ل��ى ب��ل��ي��ت
ت��ح��اب��ي ال ال��ح��وادث ول��ك��ن وأب��ق��ى ت��ب��ل��ى أن ع��ل��يَّ وع��زَّ
ال��ث��ي��اب ف��ي ب��ف��ض��ل��ك ع��ل��م��ي ع��ل��ى اب��ت��ذال ل��ب��س ب��ره��ة ل��ب��س��ت��ك
ال��ع��ي��اب م��ن ال��ح��ري��ز ف��ي ل��ص��ن��ت��ك ف��اع��ل��م��ن��ه ص��ون��ك ُم��لِّ��ك��ت ول��و

يبتدئ أين تدري ال وشبابه العمر إىل وحنني وشبابها، الطبيعة إىل حنني وهذا
وروضة واحدة، وفاكهة واحد، وشباب واحد، حنني فهما اآلخر، ينتهي وأين أحدهما
مس فيها وتجد والخدود، الشفاه طعم فيها فتذوق الفاكهة لتذوق وإنك واحدة،
يقول: تسمعه أن بعد البستان ووليمة الحب وليمة بني فيها وتجمع والنهود، الضفائر

ان��خ��ض��اده ق��ب��ل م��ن��ه ي��م��ت��ع��ك ن ال��ل��د غ��ص��ن��ك ج��ن��ى م��ن ال��ظ��ب��ي م��ت��ع
ف��رص��اده وم��ن ورم��ان��ه ال��غ��ض وت��ف��اح��ه ع��ن��اق��ي��ده م��ن

يقول: تسمعه أن بعد أو

ورم��ان ت��ف��اح ن��وع��ان: ف��ي��ه��ن وك��ث��ب��ان أغ��ص��ان ال��وج��د ل��ك أج��ن��ت
أل��وان ال��ظ��ل��م��اء م��ن ل��ه��ن س��ود م��ه��دل��ة أع��ن��اب ذي��ن��ك وف��وق
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ق��ن��وان ال��ق��وم ق��ل��وب أط��راف��ه��ن ب��ه ت��ل��وح ع��ن��اب ه��ات��ي��ك وت��ح��ت
ال��ب��ان ي��ح��م��ل م��م��ا ال��ف��واك��ه وم��ا ف��اك��ه��ة ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��ا ب��ان غ��ص��ون
ري��ان ال��ن��ور م��ن��ي��ر وأق��ح��وان ي��ض��رب��ه ال��ظ��ل س��اري ب��ات ون��رج��س
وري��ح��ان ش��ت��ى ف��اك��ه��ة ف��ه��ن ح��س��ن ط��ي��ب ش��يء ك��ل م��ن أُلِّ��ف��ن

الروضة تذكر إال الحسان إىل ينظر ال يكاد والشعور، الطبيعة بني عنده افرتاق فال
األشجان. وتوقظ الرغبة تثري بنظرة إال والبستان الروضة إىل ينظر ال يكاد أو والبستان،
ع توزَّ التي الظواهر هذه غري أخرى ظواهر العراق بالد يف للطبيعة كان ولو
هذا عىل وصًفا األخرى الظواهر تلك يف له لقرأت ومقطوعاته؛ قصائده يف وصفها
كما واألحاديث، بالسري ويزوِّدها والعمل، القول ويلهمها ويناجيها، يحييها األسلوب
هذه نحسب ال ألننا واآلجام؛ واملغاور والرباكني الرعود بالد عن املروية األساطري يف ترى
عالم بني تفصل أن عىل وال حياة، بغري األشياء من شيئًا تتخيل أن عىل قادرة القريحة

البالد. أي يف الحياة وعالم الطبيعة

التشخيصوالتصوير

ملكة عىل أو الشخوص، إعطاء عىل كذلك مطبوعة الحياة إعطاء عىل املطبوعة والقريحة
التشخيص.

اللغة رضورة إليه تلجئ الذي التشخيص ذلك هنا نستثني أن نحب ولكننا
الشاعر يتكلم فقد واملفارقة؛ املجاز من كالمه يف بما املتكلم علم مع التعبري وتسهيل
إليهما يسند وقد املذكر، بضمري القمر وعن املؤنث، بضمري الشمس عن الشاعر غري أو
وليس تصور، وراءه ليس لفظي تعبري بعد ولكنه العاقلة، وغري العاقلة األحياء فعال
طرفني بني املتبادل الشعور سيما وال الشعور، من أثر — كان إن — التصور وراء

متعاطفني.
سعة من قدرتها تستمد التي الخالقة، امللكة تلك بالتشخيص املقصود وإنما
كل يستوعب الذي هو الواسع فالشعور آخر، حينًا الشعور دقة من أو حينًا، الشعور
من جزء ألنها كلها؛ حية هي فإذا واملعاني، األجسام من والسماوات األرضني يف ما
لكل ويهتز مؤثر، بكل يتأثر الذي هو الدقيق والشعور الشاملة، املستوعبة الحياة تلك
تلك وتوقظه التأثري، ذلك األشياء فيه تؤثر أن االستبعاد جد فيستبعد والمسة، هامسة
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هو الدقيق الشعور وهذا اإلرادة. من خلو العاطفة من صفر جامدة هامدة وهي اليقظة
التشخيص؛ وقدرة اإلحياء، قدرة من عنده ما وسبب حوله، ما بكل الرومي ابن شعور
آخرين، عند تكون وال أناس، عند تكون مقصودة ملكة هي التي التشخيص قدرة
إلينا ويوحيها التعبري، لوازم إليها تلجئنا لفظية حيلة هي التي التشخيص قدرة وليست

الخواطر. وتسلسل الفكر تداعي
التي التشخيصية، واملعاني اللفظ بها يأتي التي «التشخيصية» للمعاني مثًال خذ
ينظر فقد الغروب؛ ساعة الشمس مشهد يف الرومي ابن أبيات من الشعور بها يأتي
حسناء دامت وما مفارقة، حسناء فيجعلها املشهد، هذا يف الشمس إىل الشعراء بعض
غرام قصة فهناك عاشقة أو معشوقة دامت وما عاشقة، أو معشوقة فهي مفارقة
اللغة يف مؤنثة الشمس ألن هذا وكل املطاف؛ بها ينتهي حيث إىل املعنى هذا عىل تدور
يكون قد عريض لفظ من مولدة قصة فهي الشعراء! تشبيهات يف وحسناء العربية،
أن يمكن ال الذي اليشء أما نصيب. أقل لها يكون ال وقد الشعور، من نصيب لها
الغروب بوحشة العميق الشعور فهو الخواطر، تسلسل وال التشبيهات وال اللفظ يخلقه
ونظر وانكسار ورضاعة ترنيق من الشمس عىل العميق الشعور ذلك من ينعكس وما
تغرورق التي النور عيون وبني بينها شائع ووجوم العواد، إىل املريض كنظر يائٍس
شعور من إذن بد فال واإلغضاء، الشجو من خشًعا ألحاًظا وتلحظ لتدمع، األغصان عىل
من الشمس لفظ كان وأيٍّا حياته، من فيه ويثبت ظله، عليه ويلقي التشخيص، يسبق
يتغري ال الشعور هذا فإن الشعراء؛ تشبيهات من موقعها كان وأيٍّا التذكري، أو التأنيث

يزول. وال يضعف وال
مشخصة» «صورة كل أو الرومي البن تشخيص كل يسبق الذي هو الشعور هذا
محسوس معنى أو العمر، من فرتة أو خليقة، أو يوم أو بلد عن تكلم سواء شعره، يف

محسوس. غري أو
عنها: يقول حني مشخصة» «صورة بغداد من تستخرج فأنت

ج��دي��د وه��و ال��ع��م��ر ث��وب ول��ي��س��ت وال��ص��ب��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة ب��ه ص��ح��ب��ت ب��ل��د
ت��م��ي��د ال��ش��ب��اب أغ��ص��ان وع��ل��ي��ه رأي��ت��ه ال��ض��م��ي��ر ف��ي ت��م��ث��ل ف��إذا
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باألديان، ويدينان ويشيبان، يشبان «شخصني» والنريوز للمهرجان ترى وأنت
قوله: يف لك يلوحان حني الهيبة عليهما وتلوح الشوق، ويحدوهما

ال��ش��ب��ان غ��ط��ارف م��ن ف��غ��دا ف��ي��ه ل��ه��وك ال��م��ه��رج��ان ش��ب��ب
ال��ري��ع��ان ذي ال��ش��ب��اب ش��رخ ب��ك ع��ل��ي��ه ُردَّ ال��ن��ي��روز وك��ذاك
س��اس��ان ب��ن��ي ف��ي ال��م��ل��ك س��ن��ن ج��م��ي��ًع��ا وذاك ذا ول��ذك��رت
م��س��ل��م��ان ب��ع��ده اآلن وه��م��ا ك��س��رى دي��ن ع��ل��ى ب��ره��ًة ُع��م��را
… … … … … … … … … …
واإلي��م��ان اإلس��الم ون��ور ال��ع��ز ه��ي��ب��ة م��ن��ظ��ري��ه��م��ا ف��ع��ل��ى
ع��اش��ق��ان ب��ل وام��ق��ان ف��ه��م��ا ش��ك��ور م��ول��ى ح��ب وأح��ب��اك
ي��طَّ��ل��ع��ان إل��ي��ك ون��زاع ش��وق ف��رط ول��ي��ل��ة ي��وم ك��ل
ال��ظ��م��آن غ��ل��ة ف��وق غ��ل��ة ي��ج��ي��ئ��ا ح��ت��ى وذاك ف��ب��ه��ذا
ال��ح��س��ب��ان ف��ي ال��ح��اس��ب��ي��ن غ��ال��ط��ا س��ب��ي��ًال ال��غ��الط إال أص��اب��ا ل��و
ال��زم��ان ف��ي م��وق��ت��ي��ه��م��ا س��ب��ق��ا وه��ذا ذاك ع��ن��ان ي��خ��ل��ى أو
ي��رح��الن ال ث��م ي��ق��ي��م��ان ل��و ح��الَّ ب��ك ه��م��ا إذا ا ول��ودَّ
ي��رت��ح��الن اإلزع��اج ل��وال ع��ن��ك ي��ك��ون��ا أن ع��ل��ي��ه��م��ا وع��زي��ز
ح��ران أي س��ائ��ق��ي��ه ح��رن��ا ق��س��ًرا ل��ل��ده��ر ه��ن��اك أط��اق��ا ل��و

عليه، وتعتب عليها ويعتب وتخاطبه، يخاطبها عنده «شخوص» النفوس ولهنوات
الحوار: هذا وبينها بينه وتسمع

ال��غ��ط��اء ذاك ت��ح��ت ف��ث��وي��ت��ن س��ت��ًرا ع��ن��ك��ن ه��ت��ك��ت م��ا ل��ي��ت��ن��ي
ق��ت��م��اء ش��ب��ه��ة ظ��ل��م��اء ع��ن��ك ت��ج��ل��ت م��ا ان��ك��ش��اف��ن��ا ل��وال ق��ل��ن:
ال��ظ��ل��م��اء غ��واش��ي ك��اش��ف��ات ك��اس��ف��ات م��ن ب��ك��ن أع��ج��ب ق��ل��ت:
م��س��ت��ض��اء ك��اس��ف رب أن ح��ب ب��ال��ص��ا ال��خ��ب��ر م��ع أف��دتُ��نَّ��ن��ي ق��د
ع��م��ي��اء ع��ل��ى ي��زل ل��م أن��ه ي��ت��م��نَّ��ى ب��م��ه��ت��ٍد أع��ج��ب ق��ل��ن:

الحوار. ذلك آخر إىل

236



الرومي ابن عبقرية

بعض يف الجان مع وزميله الرجل يعيش كما يعيش ملك أو روح والشباب
األساطري.

رب��ا ح��ي��ث األي��ام ورب��ت��ن��ي م��ًع��ا م��ول��دن��ا ك��ان وت��رب��ي وإل��ف��ي أخ��ي

فيموت: الهرم إىل يرتك أو القتل يعالجه حي كائن والود

ه��رم��ا ي��م��ت رس��ل��ه ع��ل��ى دع��ه ف��م��ٍه ع��ب��ط��ًة ودَّي��ك أم��تَّ

فيه: ويقال منه ويسخر يهجى «ملعون» رشير والعوسج

ج��ن��اه ع��ن األن��ام��ل ب��ه ي��ذود ش��وك إب��داء ف��ي ال��ن��خ��ل ع��ذرن��ا
ن��راه ث��م��ر ب��ال ش��وًك��ا ل��ن��ا أب��دى ال��م��ل��ع��ون ل��ل��ع��وس��ج ف��م��ا
ح��م��اه؟! ت��ح��م��ي ع��دة ف��أظ��ه��ر ك��ري��ًم��ا ج��ن��ى ف��ي��ه ظ��ن ت��راه
ك��ف��اه! م��ج��ن��اء ل��ؤم ك��ف��اه ك��ف ل��دف��ع ي��ت��س��ل��ح��ن ف��ال

خلق أو املجردة، للمعاني األشكال خلق عىل الرومي ابن قدرة هذه كانت وإذا
— كافة األمم يف الشعراء بها سبق التي القدرة فإن املحسوسة؛ األشكال لبعض الرموز
الحس يف تقع كما املوجودة األشكال نقل عىل البالغة قدرته هي — تردد وال شك بغري
فن هو الحقيقة يف هذا ألن املطبوع؛ التصوير عىل قدرته هي أو والخيال، والشعور
مشارقة من لهم قرأت فيمن أعرف فلست املصورين، نوابغ ألنبغ يتاح كما التصوير
يف املطبوعة امللكة من له واحًدا شاعًرا محدثني، وأوروبيني أقدمني يونان أو ومغاربة
منه قصد عىل حاكيًا أو مشبًها، قاله شعر كل يف الرومي البن كان مثلما التصوير
إال يلتفت وال ينظر فال الصناعة، لهذه امُلهيَّأة بالفطرة مصور ألنه قصد؛ غري عىل أو
أو عليها ظهر سواء مجيدًة، موفقًة العمل يف وأخذت أبًدا، الحارضة امللكة فيه تنبهت

األحايني. بعض يف عامٌل وهو املصور يسهو قد كما عنها، سها
ألن فيه؛ ما أصعب الحركة تكون وقد وحركة، ومعنى وشكل لون التصوير إنما
حسه، بظاهر ويدركه بعينه يراه ما عىل يتوقف وال الناظر، ملكة عىل يتوقف تمثيلها
وأجراه وأطوعه، الرومي ابن عىل يشء أسهل كان املستصعبة الحركة هذه تمثيل ولكن
«يغربل التي ملشيته وصفه بك مر وقد رسور. أو وحزن هزل، أو جد من يريد ما مع
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فأضف ويخشاه! للصفع ويتهيأ يتجمع وهو باملصفوع شبهه الذي ولألحدب فيها»،
حقله: يف الكتان لحركة وصفه هنا إليه

م��ط��ي��ر ال��رب��اب دان��ي ت��وس��ن��ه ن��اع��ٍم أخ��ض��ر ال��ك��ت��ان م��ن وج��ل��س
غ��دي��ر ي��ق��ال: ح��ت��ى ذوائ��ب��ه ت��ت��اب��ع��ت ال��ش��م��ال ف��ي��ه درج��ت إذا

الصانع: يد يف الرقاق لحركة ووصفه

ك��ال��ق��م��ر ق��وراء رؤي��ت��ه��ا وب��ي��ن ك��رة ك��ف��ه ف��ي رؤي��ت��ه��ا ب��ي��ن م��ا
ب��ال��ح��ج��ر ف��ي��ه ي��رم��ى ال��م��اء ص��ف��ح��ة ف��ي دائ��رة ت��ن��داح م��ا ب��م��ق��دار إال

رسيانه: يف للقمر ووصفه

ألالء ال��ج��و ص��ف��اء م��ن ل��ه��ا ريٍّ��ا ف��ص��ف��ح��ت��ه ال��س��اري ال��ق��م��ر وأس��ف��ر

النبات: يف الري لحركة ووصفه

ال��ع��ي��دان ف��ي ال��م��ي��اه وت��س��ور رب��ي��ع وه��و ال��خ��ري��ف وي��ح��ور

السحائب: سري يف البطيئة للحركة ووصفه

ون��ج��وده��ا أغ��واره��ا ع��ل��ى غ��ط��اء ف��أل��ف��ي��ت ب��ال��ب��الد ق��ي��س��ت س��ح��ائ��ب
ك��رك��وده��ا س��ي��ره��ا روي��ًدا ت��ه��ادى ف��أق��ب��ل��ت م��ث��ق��الت ال��ن��ع��ام��ى ح��دت��ه��ا

منها فريوعك الكتاب، هذا يف يسبق لم أو سبق مما وأمثالها األبيات هذه تقرأ فإنك
وصف من أصدق ليس والتفصيل، الجملة يف للحركة تمثيلها صدق — يروع ما أول —
تصوير هنا الحركة تصوير يتمم ثم الريح، مع تتالحق وهي بالغدير الكتان ذوائب
وقت يف الليل مع الكتان جلس عىل يرسي الذي والغيم الناعم وامللمس األخرض، اللون
سمة منها تنقص ال كاملة فالصورة البليل، األرض إىل املطرية بحواشيه ويسف الوسن،
ومثلها والخيال، واللمس العني حظوظ من حظٌّ وال والحركة، والزمان املكان سمات من
ومثلها املاء، صفحة يف الدوائر «تنداح» كما البرص ملح يف تكرب وهي الرقاق صورة
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الصفحة إىل الرسيان إىل اإلسفار بداية من متحركة كاملة وهي القمراء الليلة صورة
عىل املرشق فالألالء هذا، بكل املحيط الصفاء إىل والنداوة باالمتالء تطالعك التي الريا

الصفاء. ذلك
التلوين من ونصيبها الصورة، من مكانها لها إال واحدة كلمة البيت يف ليس
يتتبعه دبيبًا أو وجيبًا لها كأن العيدان يف تسور التي املياه ذلك ومثل والتبيني، والتمثيل
ألنها وركودها حركتها بني تفرق ال التي والسحائب بأذنه، إليه ويصغي بعينه، الناظر
اإلنسان وصف يف له صور من شئت ما وهات ونجودها. البالد أغوار عىل أطبقت
الحركة، هذه ومثل الصدق، هذا مثل كلها فيها لتجدن فإنك والجماد، والنبات والحيوان
بيان من سلف بعدما الحاصل تحصيل من هذا قولنا يكون وقد الحياة. هذه ومثل
ظواهر من يدركه أو يلمسه، أو يسمعه أو يراه ما لكل ويقظته باللون، إحساسه
مستغن وال مألوف غري حاصل تحصيل ولكنه واألخالق، العواطف وبواطن األجسام

التفصيل. وبعض اإلبانة بعض عن
واألشكال والظالل باأللوان الولع هذا منه استُغرب ملا مصوًرا الرومي ابن كان ولو
عنارص إىل يلتفت أن قبل عمله يف يرشع أن إذن يستطيع ال كان ألنه والحركات؛
فال الشاعر أما قرطاسه، عىل للظهور ويهيئها روعه، يف ويجيلها املحسوسة، الصورة
من ملحة كل إىل الدقيق االلتفات هذا يلتفت أن عىل تقرسه الشعر نظم يف رضورة
يف ذلك إىل التفت فإذا والحركة، الشكل صغائر من صغرية وكل والظل، اللون ملحات
مطبوع ألنه إليه يلتفت فإنما مسبوقة، طريقة وال قارسة، رضورة بغري شعره عامة
ينطبع كما وخفي، دق وإن حسه يف يراه ما فينطبع حوله، إىل ينظر التصوير عىل

الرتكيب. املحكم الفلكي ر مصوَّ يف الضئيل البعيد النور
لشعر واٍف نموذج ألنها برمتها؛ النونية «املهرجان» قصيدة اآلن نثبت أن وبودنا
هذه عىل الكافية الداللة وفيه يأتي، بما منها نجتزئ ولكنا الباب، هذا يف الرومي ابن

قال: النادرة، امللكة

ال��ه��ج��ان األم��ي��ر ع��ل��ى يُ��م��ن ك��لَّ ال��م��ه��رج��ان ط��ل��ع��ة ال��ل��ه ��ن ي��مَّ
… … … … … … … … … …
األم��ان��ي م��خ��يَّ��رات ش��اءت ك��ي��ف رت��ه ص��وَّ ك��أن��م��ا م��ه��رج��ان
… … … … … … … … … …
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واألح��زان ال��ه��م��وم ج��م��ي��ع م��ن ف��ي��ه وال��ل��ه��و ال��س��رور وأدي��ل
ف��ت��ان م��ن��ظ��ر ف��ي وزاف��ت ـ��ي��ا ال��دن��ـ زي��ن��ت��ه��ا ح��ف��ل ف��ي��ه ل��ب��س��ْت
ال��ص��وان ف��ي ت��ص��ون��ه ق��دًم��ا ك��ان ب��رد ك��ل وش��ي��ه��ا م��ن وأذال��ت
األب��دان ع��اط��ل ال��ج��ي��ب وادع ت��ه��ادي ال��ه��ديِّ م��ث��ل وت��ب��دت
ال��رزان ال��ح��ص��ان ع��ف��ة ف��ي ه��ي ول��ك��ن ال��ب��غ��ي زي��ن��ة ف��ي ف��ه��ي
ال��ظ��ه��ران إل��ى ب��ط��ن��ان��ه��ا س��ر ت��ف��ش��ي ذل��ك ي��وم األرض ك��ادت
… … … … … … … … … …
واألف��ن��ان ال��ش��ك��ي��ر1 ن��اع��م��ات م��ق��ت��ب��الت ال��ري��اض وت��ع��ود
… … … … … … … … … …
ال��ض��ي��ف��ان م��ن م��وط��وءٍة ج��د ح��ج��رات ن��ع��م��ه ي��وم زخ��رف��ت
… … … … … … … … … …
ب��ان أك��رم ال��م��ع��روف ف��ض��ول م��ن ب��ن��اه��ا م��ي��م��م��ات ح��ج��رات
إت��ق��ان أي��م��ا ال��م��ج��د ي��ت��ق��ن ح��ت��ى ال��م��س��اك��ن ي��ق��ت��ن��ي ي��ك��ن ل��م
ال��م��زدان ب��زي��ن��ة ق��ائ��م��ات رق��م ت��ه��اوي��ل ف��ي��ه��ا ف��أذي��ل��ت
م��رزب��ان ق��وم��ه ف��ي ع��ظ��ي��م ك��ل م��ن ص��ف��ي��ن ال��ك��م��اة ق��ام ث��م
ح��ان ه��ن��ال��ك س��ي��ف��ه وع��ل��ى م��غ��ض األرض إل��ى م��ط��رق ك��ل��ه��م
… … … … … … … … … …
ال��ع��ي��ان دون ي��ح��ول ش��ع��اع ذو ج��ب��ي��ن ال��س��ري��ر ع��ل��ى وت��ج��ل��ى
ال��ل��ح��ظ��ان إدام��ة ع��ن ط��رف��ه��ا ي��ن��ه��ى ث��م ل��م��ح��ًة ال��ع��ي��ن ي��م��ك��ن
ب��ام��ت��ه��ان ت��روم��ه ع��ي��ن ك��ل ح��م��اه ق��د ح��اج��ب م��ن��ه ف��ل��ه
ال��رزان ال��ح��ل��وم م��ن وب��ح��ل��م ب��وق��ار ع��رش��ه ف��وق ف��اس��ت��وى
ب��األذق��ان ال��ص��دور ض��ارب��ي��ن م��ث��وًال ال��م��م��ج��دون ق��ام ث��م
ع��ان ال��وج��ه ل��ذل��ك وج��ه ك��ل ول��ك��ن ف��ي��ه ك��ب��ري��اء م��ن ل��ي��س
ل��س��ان ب��ك��ل آالءه ف��ي��ه وع��دوا األم��ي��ر س��ؤدد ف��ث��نَ��وا
ال��ك��ات��ب��ان ��ل ح��صَّ م��ا ت��ع��دَّوا م��ا ب��ل ال ال��ت��زي��د ��م��وا ي��ج��شَّ ل��م ح��ي��ن
… … … … … … … … … …
وال��ح��م��الن ب��ال��رف��د آب��وا ث��م ق��ض��وه م��ا م��ق��ال��ه��م م��ن ف��ق��ض��وا
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ال��ش��ه��وان ش��ه��وة اه ت��ع��دَّ ال ف��ي��م��ا األن��ام��ل أرت��ع��وا ب��ع��دم��ا
خ��وان م��ث��ال ف��ي ك��ان وإن ض ال��رو ق��ط��ع ك��أن��ه خ��وان م��ن
ال��ج��ف��ان ج��ف��اء م��ن ال��ط��ي��ر ذل��ك وح��اش��ى ال��ص��ح��اف ف��ي ال��ط��ي��ر ف��وق��ه
… … … … … … … … … …
وال��ن��دم��ان ب��ال��م��دام وخ��ال ال��م��اله��ي س��وم األم��ي��ر س��ام ث��م
… … … … … … … … … …
ح��وان��ي ب��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى ع��اط��ف��ات أم��ه��ات ك��أن��ه��ا وق��ي��اٍن
ل��ب��ان ذات ول��س��ن م��رض��ع��ات ج��ن��ي��نً��ا ح��م��ل��ن وم��ا م��ط��ف��الت
ال��رم��ان ك��أح��س��ن ن��اه��دات ثُ��ِديٍّ��ا أط��ف��ال��ه��ن م��ل��ق��م��اٌت
األل��ب��ان درة م��ن ص��ف��ر وه��ي ح��اف��الت ك��أن��ه��ا م��ف��ع��م��ات
وك��ران وم��زه��ر ع��ود ب��ي��ن ش��ت��ى ب��أس��م��اء ي��دع��ى ط��ف��ل ك��ل
ال��ت��رج��م��ان ع��ن ال��غ��ن��ى ب��ادي وه��و ع��ن��ه ت��ت��رج��م ده��ره��ا ��ه أمُّ
… … … … … … … … … …
ال��ح��ن��ان ذي م��ري��م ب��ن ع��ي��س��ى م��ث��ل ص��ب��يٍّ��ا وال��ب��ي��ان ال��ح��ك��م أوت��ي
… … … … … … … … … …
ال��ح��ران ص��دره��ا داء ل��ش��ف��ى رزء ح��دي��ث��ة ب��ه ت��س��ل��ى ل��و
األش��ج��ان ع��ل��ى ت��ه��ي��ي��ج��ه م��ع ويُ��ل��ه��ي يُ��س��ل��ي ك��ي��ف م��ن��ه ع��ج��بً��ا
… … … … … … … … … …
وال��ج��ذالن ال��م��ح��زون أم��رات إل��ي��ه ي��ص��ي��خ ال��ذي ف��ي ف��ت��رى

أو شكل أو ظل أو لون إىل يلتفت أن القدير املصور وسع يف ترى فهل فتأمل،
الشاعر وتأمل القصيدة؟ هذه يف الرومي ابن إليها يلتفت لم املهرجان يف حركة أو خط
لوحته، أمامه بسط الذي «كالرسام مقاالتنا: بعض يف قلنا كما إال قصيدته يف تراه هل
تشف وما وإشاراتها مالمحها إىل النظر ويطيل يتفرسها، واألشكال الوجوه عىل وأقبل
وحركاتها؛ ومواقفها التفاتاتها يف ويراقبها الدالئل، من إليه وتشري املعاني، من عنه
األلوان من وقريحته برصه عىل توارد ما عليها فيثبت لوحته، إىل ذلك بعد لينثني

واألذواق؟ الحواس تستهوي فنية تحفة هي حيث من والهيئات واملعارف
التي الويش وبرود فيه بمنظرها الدنيا واختيال املهرجان، زينة برسم يبدأ فهو
الهموم جميع من له وأديل يشء، كل شمل الذي والرسور واللهو للناظرين، أذالتها
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الرائحني إليها الغادين وضيوفها وتهاويلها، بزخارفها األمري حجرات يرسم ثم واألحزان،
عىل حانني باألبصار مغضني األرض، إىل مطرقني صف بعد ا صفٍّ الكماة وقيام منها،
منه العني يمكن معيب بوجه الجمع عىل طلع وقد رسيره فوق األمري يرسم ثم السيوف،
والرزانة الحلم وسمات اإلمارة، وقار لك يذكر ثم اللحظان، إدامة عن ينهاها ثم لحظة،

والكربياء. الصلف من ال والتبجيل، الحب من قدره ويجلون له، يعنون قوم بني
باألذقان، الصدور ضاربني الثناء عليه يرتلون يديه بني املادحني يرسم ثم
قطع مثل يف يلوح خوان من شبعوا بعدما والحمالن، بالعطايا حرضته من وينرصفون
املزاهر عىل عاطفات األبكار الكواعب القيان يرسم ثم بالخوان، سمي وإن الروض،
أثر يرسم ثم األلبان، درة من صفر ولكنها مفعمات، بنهود الرضيع عىل األم عطف
وطرب والجذل، الحزن من وأمرات وسلوى، شجن هو فإذا السامعني، وجوه عىل الغناء
من أبياتها بني تنتقل القصيدة يف تزال فال … الطرب يشوبه وسكون السكون يشوبه
وقد عليها، تأتي حتى حركة إىل حركة ومن منظر، إىل منظر ومن صورة، إىل صورة
والنظر، القريحة فيه عملت والخطوط األشكال من واسًعا متحًفا خيالك يف استعرضت
ونفس وتعي، تلمح عني عن الرواية أصدق لك وروى واإلحساس، الفن فيه واشرتك

«… والسمات باأللوان فيثري املنظور الجمال يدخر وخيال فتستوعب، تحس
أشعر وأنت املعتز ابن كتشبيهات تشبه ال «لم الرومي: البن قال بعضهم أن زعموا
يف قوله فأنشده مثله، عن استعجزتني الذي قوله من شيئًا أنشدني لالئمه: فقال منه؟

الهالل:

ع��ن��ب��ر م��ن ح��م��ول��ة أث��ق��ل��ت��ه ق��د ف��ض��ة م��ن ك��زورق إل��ي��ه ان��ظ��ر

أسود: خمل وسطه يف أصفر زهر وهو — اآلذريون يف قوله فأنشده زدني. فقال:

ك��ال��ي��ة ف��ي��ه وال��ش��م��س آذري��ون��ه��ا ك��أن
غ��ال��ي��ة ب��ق��اي��ا ف��ي��ه��ا ذه��ب م��ن م��داه��ن

بيته، ماعون يصف إنما ذاك وسعها، إال نفًسا هللا يكلف ال تاهلل غوثاه! وا فصاح:
إىل الناس.» من قويل يقع أين أعرف ما وصفت إذا انظروا ولكن أصف؟ يشء أي وأنا

القصة. آخر
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يف شائع رأي عىل تدل الحالتني عىل ولكنها تصح، ال أو القصة هذه تصح وقد
يتعاطونه الذين وبني الرومي، ابن عرص يف األدب يتعاطون كانوا الذين بني التشبيه
وأجمل القصة، يف مرت التي هذه من أبلغ كثرية تشبيهات املعتز فالبن األيام، هذه يف
هذه إال والتعجيز التحدي مقام يف له يختارون ال ولكنهم والديباجة، املعنى يف وأنقى
وأن به، واملشبه املشبه بنفاسة تقاس إنما التشبيه نفاسة أن لظنهم وأمثالها؛ األبيات
ومستدير أصفر، عىل وأصفر أبيض، عىل أبيض مضاهاة هو إنما التشبيه من الغرض
والتخيل، للشعور فيه فضل وال بالعني، يرى مما مستطيل عىل ومستطيل مستدير، عىل
وهو مدافع، غري الشاعر هو والحيل بالجواهر ويشبهها النجوم يصف الذي فالشاعر

الصناعة. هذه يف األعىل املثل
الشاعر يطلبه ما وقصارى املشبَّهات! سوق يف األشعار حسب عىل الشعراء يليه ثم
إىل حاجة يف كأنك واحد، وشكل واحد، لون من شيئني رأى أنه لك يثبت أن التشبيه من
وتخيله إحساسه، ر وصوَّ وتخيَّل أحس أنه فإما تحته، طائل ال الذي اإلثبات ذلك مثل
عنده يدخل مما هو وال شأنه من ذلك فليس الواضحة، الذهنية والخواطر املبني باللفظ
عن بهما يخرج والشعر الوصف فهم يف بعيد خطأ وهذا والشاعرية، البالغة باب يف
املصورة تحكيها كما الظاهرية، املناظر تحكي التي اآللية القدرة إىل النفسية القدرة
أو املرآة تراه قد كما رآه ما لك يصف شاعر بني ا جدٍّ عظيمة فاملسافة الشمسية،
وجعله روعه يف وأجاله وتخيله به، وشعر رآه ما لك يصف وشاعر الشمسية، املصورة

حياته. من جزءًا
املتشابهة املرئيات عىل مطلًعا العني صحيح الشاعر يكون أن أنت يعنيك وليس
إنسانًا يكون أن منه يعنيك ولكنما وجدانه، من وجدانك ويقرتب وبينه، بينك ما ليتصل
يف الرومي ابن مزية هي وتلك بها، الشعور من حظك ويزيد بالدنيا، يشعر «حيٍّا»
وينبغي فيه. مات الذي اليوم إىل شبابه أوائل من كله شعره يف ومزيته وتشبيهه، وصفه
كما واحد بيشء وليستا الوصف، ملكة غري الشعر ملكة أن أخرى مرة نذكر أن هنا
ما وأبلغك شعر ومن بشاعر، فليس يشعر ولم وشبَّه وصف فمن القراء، من كثري يفهم
الشاعرية. ملكة له لتتم الصفات رسد إىل إذن به حاجة فال مشبه، وصف بغري نفسه يف

عبقرية به نفهم ما فخري وفصائل، أقسام إىل الفنية العبقريات قسمنا إننا نقول: ثم من
إذ الكلمة؛ هذه من اآلداب قراء بني املفهوم املعنى عىل يونانية عبقرية أنها الرومي ابن
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كلمة يف املجموعة الصفة هذه من أبني وال أوجز هي الرومي ابن لعبقرية صفة نعرف ال
عهدناه الذي كالحب دائمة، وأريحية وطفولة خفة يف للحياة محبٍّا كان فإنه واحدة،
شخصتها كما وعنارصها، الطبيعة ملحاسن مشخًصا وكان اليونانية، الفنون جملة يف
وغريها والبحار السحب وأرباب الغاب وعرائس املاء بنات منها وولَّدت اليونان، أساطري
يشء، كل يف به أخذوا كما يشء كل يف بالجمال مأخوذًا وكان والخيال، الذوق والئد من

فيه. استغرقوا كما الدنيوي الحس يف مستغرًقا
بنفيه؛ نجزم وال به نجزم ال قول فذلك اليونان، ساللة من ألنه كذلك كان أنه أما
سالالت فيها اختلطت التي الساللة تلك من يكن لم ولو كذلك يكون أن يستطيع ألنه
الجمال، واستجالء الفنون بإبداع اليونان اختص فما والجنوب، والشمال والغرب الرشق
أنهم غريهم عىل به امتازوا ما وكل الشعوب، من لشعب ذلك يدعي أن بأحد يحسن وال
فيها وتوطد الدولة فيها توطدت التي القوية الشعوب يف تُمنحها لم حريًة الفنون منحوا
خضع فلما واملوروثات، املراسم بقيود وأحاطها والفنون، العلوم عىل فاشتمل الدين،
إال واملوروثات املراسم إىل وأخلدوا الحر، املعني ذلك فيهم نضب السلطان هذا ملثل اليونان
عظيم. فضل الفن يف بالحرية اليونان وامتياز القديم، الفن إىل املتجدد الحنني من قليًال
السالالت؟ مع ويتنقل الغرائز، مع ويثبت الدم، يف منه يرسي ما مقدار ما ولكن
اسم يتناولها التي الكثرية الشعوب يف اليونانية وغري اليونانية بني الفارق الحد هو وما
بالوراثة القول أن ترى فأنت التاريخ؟ وبعد التاريخ وقبل وأوروبا، آسيا يف اليونان
الغريبة الظاهرة هذه بانفراد القول من أصوب وال أسهل ليس الرومي ابن يف اليونانية
يكون وقد اليونان، بالد يف ظهرت لو حتى الوجوه، بعض من غرابتها تزول ال التي
عىل يساعد املتوفز، اإلحساس لهذا صالح تعليل ونشأته مزاجه رشح من بك مر فيما
يف مفهومة كلمة أنها اليونانية العبقرية كلمة من إذن فحسبنا التفسري، بعض تفسريه

األنساب. لغة يف مفهومة تكن لم وإن اآلداب، لغة

هوامش

الصغري. النبت الشكري: (1)
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مزية هي وهذه الوجوه، من وجه عىل لها فهٌم أو للحياة، فلسفة كبري شاعر لكل
الصغار. الشعراء عىل الكبري الشاعر

أمام أو الدنيا، من نسخة عرشين أمام فأنت كبريًا، شاعًرا عرشين قرأت فإذا
الشاعر ألن تمثيله؛ طريقة يف عنه مستقل لغريه مخالف منها كلٌّ لها مثاًال عرشين
وصدى قلبه، من موقع وله إال مخرب وال مظهر من فما حوله، يشء بكل يشعر الكبري
غريه، نحو ينحو وال نفسه، نحو ينحو وشعوره إدراكه يف مستقل وألنه ضمريه، يف
تشبهها ال التي طريقته عىل الشعر ذلك يف ممثلة كلها الدنيا فهناك شعره قرأت فإذا
يشعر فال الدنيا بسعة نفسه تضيق الذي الشاعر أي الصغري؛ الشاعر كذلك وال طريقة،
يثبت فال وشعوره، إدراكه يف غريه يتبع والذي الكثرية، جوانبها من صغري بجانب إال
الشاعر هذا فإن معارصيه، أو سابقيه من سند عىل يتكئ ريثما إال لحظة قدميه عىل
الشذرة هذه تكون وقد برمتها، للدنيا كامل بمثال وليس الدنيا، من شذرة الصغري
الجسيم، ومنظره الواسعة مساحته يف الكامل املثال من وأشهى وأحب وأتقن، أجمل
روائها من بلغت ما بالغة — تغنيك لن واحد بلد خريطة أو حال كل عىل شذرة ولكنه

واإلتقان. الرواء يف قرصت وإن الكاملة، األرض خريطة عن — وإتقانها
متنزه كأنها يريكها أو للجمال، معرض كأنها الدنيا يريك من الكبار الشعراء فمن
للرسور، ملعب أو للعبور، طريق أو للقتال، ميدان أو للعبادة، كعبة كأنها أو للفرجة،
الذي الشاعر أما اإللهام. مراتب يف وأعالهم الشعراء أكرب وذلك هي. كما الدنيا يريك أو
جواب، إىل تهتدي فال خلدك؟ يف مثالها وما الدنيا؟ هي ما قراءته: بعد نفسك تسأل

الشعراء. من املجيدين يف عد وإن الكبري بالشاعر فليس
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تختلف صورة من اإلدراك لهذا بد وال كلها، الدنيا إدراك من الكبري للشاعر بد فال
نتخطاه وال الشاعر، بفلسفة نعنيه الذي هو وهذا الصور، سائر من قليًال أو كثريًا
نقول: أن علينا لوجب هذا إىل قصدنا لو إذ املفكرين، بني الشائع الفلسفة معنى إىل
الفلسفة، عن الناس أبعد الرومي ابن وإن الرومي، ابن عن املطالب أبعد الفلسفة إن
القريحة نقيض كانت الرومي ابن قريحة إن ذلك: من أكثر نقول أن علينا لوجب بل
حيث الفكر؛ بعني لرياه يشء كل يجرد الفيلسوف ألن الفيلسوف؛ إليها يحتاج التي
بعيني لرياه يشء كل م يجسِّ كان الرومي وابن واألجزاء، الفوارق وتنعدم الكليات، تلتقي

والحركات. والخطوط واألشكال األنوار عالم يف الفنان
أهل من فحسبه وأرساره، وأوهامه الرومي ابن وساوس للقارئ خطرت وربما
املجرِّدين الفالسفة وبني بينه ما وقرب الروحانية، نظرة الدنيا إىل ينظرون الذين الباطن
نقيض كان الرومي ابن بأن القول إىل نبادر أن كذلك علينا فيجب االعتبار، هذا عىل
يتجاوزون الباطن أهل ألن املجردين؛ الفالسفة نقيض كان كما املتعمقني، الباطن أهل
املضلل الحس يف إال له وجود ال كذبًا أو وهًما الظواهر ويحسبون البواطن، إىل الظواهر
عالم ويلحق الظواهر، ثوب األرسار فيلبس األمر، يعكس فكان الرومي ابن أما املخدوع.
األرسار، ويثبتون الظواهر، ينفون فالباطنيون املحسوس، املجسم العالم بهذا الخفاء
نذير عن يغفلون ألنهم الناس يلحي وكان الظواهر؛ ويُثبت األرسار ينفي الرومي وابن
يراه عيان إال هو إن عنده الخفاء ألن العيان؛ نذير يتقون كما يتقونه وال الخفاء

ويلقاه. ويتجنبه ويلمسه
الطفولة عالم أبًدا فعامله وهرمه، شبابه يف اإلحساس «جديد» الرجل كان لقد
ولكنها خالدة، طفولة جديد: خوف أو جديدة ببهجة أبًدا صاحبه يطالع الذي الخالدة
تُسمى التي اإللهية املأدبة هذه يف فهي واأللم، السقم من عليها ألح ما لفرط مروَّعة
لم طفولة والرتويع، اإلغراء طوارئ من جديد طارئ لكل أبًدا الحس فاغرة بالدنيا،
من ورهبة الحلوى، إىل وشوًقا اللعب، يف وإغراًقا الطفولة، يف إمعانًا إال السنون تزدها
الطفل قولة هي إال واحدة قولة كله شعره يف ترى فلن الرهبة، هذه عىل واحتياًال العصا،

األطفال. يحس كما إال يحس ال ولكنه الكبار، يفهم ما أضعاف يفهم الذي الكبري
وعما والتقوى والعفة الزهد عن ويتكلم نعم العزلة؟ عن أيتكلم الصرب؟ عن أيتكلم
الخبث كالم ال والعقيدة النية كالم عنها يتكلم أنه عليه وزد والنصائح! الحكم من شئت
واحدة وغواية الحزن، أو الفرح بوادر من واحدة بادرة تعروه أن إال هو ما ثم والرياء،
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الرياح، يف والنصائح الحكم هذه جميع تذهب حتى الخريف أو الربيع غوايات من
الكلمة ألن الجديد؛ األلم من صارًخا أو الجديدة، للمتعة مصفًقا الكبري الطفل وينطلق

القديم. اإلحساس أو السابق للفكر ال الطارئ، لإلحساس «الفلسفة» هذه يف العليا
أينما األمل من وتهرب كانت، أينما اللذة تنشد «أبيقورية» فلسفة إذن أتسميها
«أبيقوريٍّا»، العصا من ويجفل الحلوى عىل يتهافت الذي الطفل تسمي كنت إن كان؟
— رأيي يف — األبيقورية ولكن األبيقوريني، جماعة يف الرومي ابن تعد أن فلك
واستكانة اإلحساس فتور هي وإنما واآلالم، للمرسات املتفزز اإلحساس «جدة» ليست
يف نقص الشائع معناها يف وهي ويثري، يزعج مما ونفورها يريح، ما إىل الشيخوخة
بنرضة أو األلم بلذعة شعر نواس أبا تظن فهل وإال فيه، بزيادة وليست اإلحساس،
املرتفني أولئك من واحد تعلم كما وهو األبيقوريني، يف األبيقوري هو هذا قط؟ الرسور
الحس مرهفو ألنهم ال فارغون، فاترون ألنهم األلم؛ من ويشفقون اللذة يطلبون الذين

بالحياة. مفعمون
له بد ال ألنه أو والرسور؛ األلم هي حياته ألن ويرس؛ يألم فكان الرومي ابن أما
يف وليس الرسور، وبعض األلم بعض يكون أن من لإلحساس بد وال يحس، أن من
وسعه يف وليس الحياة، من عطلته إذا إال بذاك، أو بهذا اإلحساس من تعطله أن وسعك
يطلب ال الرقراق الجدول ألن باختياره؛ األلم يجتنب أو باختياره، اللذة يطلب أن هو

املاء. من إال يكون ولن ماء، ألنه ويكدر يصفو وإنما الكدر، يجتنب وال الصفاء،
عالم أو الوادعة الشيخوخة عالم ال الخالدة الطفولة عالم هو الرومي ابن فعالم

«األبيقوريني».
ولقد بالرسور، الجديد واإلحساس باأللم، الجديد اإلحساس هي الخالدة والطفولة
يف طمعه لفرط ولكنه الشباب، فقد بعد يدوم ما كأحسن الجديد اإلحساس هذا له دام

الشباب؟ وقدرة األوطار» «بشاشة بني يجمع بأن إال يقنع ال كان الحياة
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ال��ش��ج��ر رك��ب ك��ي��ف ت��رى أم��ا م��ادح��ه: ش��ع��ر ع��اب ل��م��ن ق��وال
ال��ث��م��ر دون��ه وال��ش��وك ب��س ال��ي��ا وال��خ��ش��ب ال��ل��ح��اء ف��ي��ه رك��ب
ال��ب��ش��ر ال األرب��اب رب ـ��ق ي��خ��ل��ـ م��ا ي��ه��ذب ب��أن أول��ى وك��ان

صاحبه، إىل منسوب غري بيت مطالعاته يف له يعرض أن الشعر لقارئ يتفق
البيت وأن صدقت، قد فراسته أن البحث بعد يجد ثم عنده، معروف شاعر إىل فينسبه
وقد إليه، البيت نسبة إىل دعاه الذي السبب يعلم قد ولكنه خالف، بغري الشاعر لذلك
التي الشعراء سمات ألن تعلل؛ ال التي البداهة غري سبب إىل ظنه يرد أن عليه يتعذر
خفي وبعضها عليه، واالستدالل تتبعه يسهل ظاهر بعضها وأبياتهم قصائدهم يف تبدو
ال ولكنك واآلباء، األبناء بها وتعرف تعرفها الوجوه، يف املالمح مجرى الكالم يف يجري

محدود. سبب إىل تردها
مثًال العربية ففي القراء، بها يعرفهم واضحة مالمح ذوي الشعراء كل وليس
يف بها تعرفهم التي الواضحة املالمح أصحاب بني مائة منهم تعد ال الشعراء من ألوٌف
ابن غري — املحدثني الشعراء من هؤالء طليعة ويف الواحد، البيت بله الواحدة، القصيدة
تعرفهم الخصلة هذه يف درجات والبقية الريض، والرشيف واملعري املتنبي — الرومي

وتحقيق. جهد بعد إال حينًا تعرفهم وال حينًا، بسهولة
سبق ألنه الفصل؛ هذا يف إليه نعود ال نفيسٌّ العالمات أو املالمح هذه بعض
وأسلوب الصياغة إىل يرجع لفظي وبعضه املتقدمة، الفصول من متفرقة مواضع يف
اإلجادة، يف تساووا وإن الشعراء، بني الشاعر بها ينفرد التي الفنية والنزعة التعبري
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يف كلهم تساووا وإن فيه، تستحب خاصة بِسَمٍة الجمال ذوي بني الجميل ينفرد كما
الكتاب. هذا مباحث به ونتمُّ بالصناعة، نعنيه الذي وهذا الجمال.

استقصائه وشدة نفسه، طول هي الرومي ابن قصائد يف البارزة فالعالمات
البيت جعلوا الذين النظَّامني سنة عن خرج االسرتسال وبهذا فيه، واسرتساله املعنى
فيه يطرد أن قل واحد سمط يضمها متفرقة أبياتًا القصيدة وجعلوا النظم، وحدة
والتأخري، التقديم عىل يستعيص تواليًا النسق فيه يتواىل أن وقل أبيات، عدة إىل املعنى
ال واحًدا « «كالٍّ القصيدة وجعل السنة، هذه الرومي ابن فخالف والتحوير، والتبديل
كاملة «موضوعات» فقصائده نحاه؛ الذي النحو عىل أراده الذي املعنى بتمام إال يتم
جميع وتفرغ مؤداها، ينتهي حتى تنتهي وال األغراض، فيها وتنحرص العناوين، تقبل

والفصاحة. اللفظ ذلك سبيل يف خرس ولو وأطرافها، جوانبها
السبب؛ كل يكن لم ولكنه اإلطالة، أسباب من سببًا كان االستقصاء هذا أن ريب وال
لعنايته وإظهاًرا لشأنهم، وإكباًرا باملمدوحني، حفاوة القصائد يطيل كان الرومي ابن ألن
طرق فإذا يستسهل، وال يستصعب أن للممدوح عليه فرًضا يرى وكان بإرضائهم،
عىل نيفت قصيدة من هللا عبد بن هللا لعبيد قال كما تقصريه، من اعتذر السهلة القوايف

بيت: ومائتي سبعني

األوث��ان ع��ب��ادة أث��ي��ب��ت م��ا ف��م��ث��اب غ��ي��رك��م ف��ي م��دح ك��ل
وام��ت��ن��ان ب��ه��ا ن��خ��وة ذي ق��ول م��دالٍّ ذاك أق��ول ال ه��اك��ه��ا،
وال��ف��رس��ان ال��م��ل��وك ل��ب��وس م��ن ن��ف��ي��س م��دي��ح أث��ن��ائ��ه��ا ب��ي��ن
ال��غ��وان��ي خ��دود م��ن ال��ب��ي��ض ف��ي اغ األص��د ح��ل��ق ك��أن��ه��ا ق��واف ذو
ال��ص��ح��ان رق��ي��ق ف��ي ال��خ��م��ر رائ��ق ف��ي��ح��ك��ي ل��ف��ًظ��ا ورق م��ع��ن��ى راق
ال��وج��دان ب��س��ه��ل��ة ال��م��ع��ان��ي ف��ي ف��ل��ي��س��ت ال��ق��واف��ي س��ه��ل��ة ت��ك��ن إن
ال��ص��ي��ان ث��ي��اب م��ن ب��ع��ُد أن��ه��ا واع��ل��م ل��ه��وك ي��وم ف��ي ف��اب��ت��ذل��ه��ا
األوزان س��ه��ول��ة وات��ب��اع��ي ال��ق��واف��ي ارت��خ��اص ف��ي ال��ع��ذر واب��س��ط
ال��م��ع��ان��ي ف��ن��ون م��ن ف��ي��ك ب��ال��ذي ت��راه م��ا إل��ى أل��ج��أت��ن��ي أن��ت
ي��دان ف��ي��ك ب��ال��م��دي��ح ل��ه��م��ا رويٍّ ح��رف وأي وزن أي
ف��اع��الن م��ف��اع��ل ف��اع��الت إال ال��ش��ع��ر م��أث��رات��ك ع��ن ض��اق
ال��ق��رآن ف��ي ال��م��ل��ي��ك ص��ل��وات إال ب��م��دح��ك ي��ف��ي م��دٌح ل��ي��س
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م��ث��ان ال��ك��ت��اب م��ن س��ب��ٍع ح��م��د إال ن��ع��م��اك ك��فء ح��م��د وال ال

وخمسني مائة ناهزت قصيدة من الشطرنجي التوزي القاسم ألبي قال كما أو
بيتًا:

ك��ال��ف��ض��اء ف��إن��ه��ا ات��س��اًع��ا ـ��ك ف��ي��ـ ق��اف��ي��ت��ي م��ث��ل ال��ع��ذر ول��ك
ان��ت��ه��اء ب��غ��ي��ر م��دة ل��ه��ا ال��م��د أل��ف ف��إن��ه��ا وت��أم��ل

فيه: يقول وإطالته الشعراء إطالة يف رأي وله

ه��ج��اءه أراد ف��ق��د ف��ي��ه وأط��ال ل��ن��وال��ه ً ام��رأ م��دح ام��رئ ك��ل
رش��اءه أط��ال ل��م��ا ال��ورود ع��ن��د ال��م��س��ت��ق��ى ب��ع��د ف��ي��ه ي��ق��در ل��م ل��و
ث��ن��اءه م��دح��ت م��ن ألوف��ي إال م��دائ��ح��ي أط��ي��ل ال ف��إن��ي غ��ي��ري
ع��ط��اءه أق��ل إن وأس��خ��ط ع��م��ًدا م��دي��ح��ه أق��ل أن ظ��ل��ًم��ا وأع��د

املضمار؛ سعة إىل الكريم «الجواد يسرتيح كما اإلطالة إىل يسرتيح كان أنه عىل
كانوا التي الُعجمة ِظنَّة وتنفي اللغة، من والتمكن النظم، عىل القدرة لذة تشبه ألنها
املمدوح إلرضاء ال — نفسه يف فِلغبْطة أجلها. من شعره يف ويتهمونه بها، يعريونه
أعصاها له فيذل العصية، الحروف رياضة ويتعمد الصعبة، القوايف يركب كان — وحده
يف النادرة الحروف من وغريها والهاء، والغني والظاء والزاي والذال والخاء الثاء حتى
وهمة املنافسة، ونخوة القول، غرية فيه وكانت الشعراء، أقدر شعر يف الناقصة الروي
السباق، خيل به مرت كلما للسباق يأرن الكريم الجواد هذا فكان الغاية، إىل الوثوب
ولم ومعناه، وقافيته بحره من بكالم يعارضه أن يربح لم الجيد الكالم سمع فإذا
ففي شاعرية؛ كل جانب إىل شاعريته ويحرك قوة، كل جانب إىل قوته يجرب أن ينس
وغريهم ودعبل والحمدوني نواس وأبي مسلم وأبي للنابغة كثرية معارضات ديوانه
إذا املضمار يف يقرص ال هذا ومثل املأثورة، والحكم املستحسنة األبيات لهم تروى ممن

الكالم. أشواط وتفتحت القريحة، نشطت
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املعنى هذا يف النظم إىل يدعو كان الذي هو القدرة وتجربة للمعارضة هذا وحبه
املغرم كاملتأنق الشعراء؛ بعض شعر يف تروقه كانت التي الطريفة املعاني من ذاك أو
وصنفه، طرازه من كساء له يكون لو فيود البسه، عىل الكساء يستملح الجميل باللبس

تمام: أبو قال ذلك: مثال واغتصابه، رسقته يف يفكر ال ولكنه

ج��ن��ي��ب��ا األق��رب��ي��ن ف��ي ف��أض��ح��ى ـ��ل األه��ـ ك��ث��رة ع��ل��ى ال��ُع��ل��ى غ��رَّب��ت��ه

فيه: فقال الرومي ابن املعنى هذا فأعجب

وال��ت��رك��ي��ب ال��ط��ب��اع ف��ي ق��ب��ل��ه ن��خ��ل��ه��ا ل��م ل��ه أك��روم��ة رب
ب��ال��ت��غ��ري��ب أوح��ش��ت��ه وم��ا س ال��ن��ا ف��ي ال��زه��ر ال��خ��الئ��ق غ��رب��ت��ه

وقال:

غ��ري��ب األن��ام ه��ذا ف��ي ف��إن��ك وح��ش��ة ك��ل م��ن ال��م��ج��د أن��س أع��اذك

وقال:

ب��م��غ��ت��رب م��ع��ال��ي��ه��ا م��ن ف��إن��ه��ا ص��اح��ب��ه��ا أن��ت ن��ف��ًس��ا ال��ل��ه ف��آن��س
… … … … … … … … … …
ع��ص��ب وال ل��ح��م ف��ي ال��ف��ض��ائ��ل ت��ل��ك ن��ب��ت��ت م��ا ال��ل��ه ل��ط��ف ع��ج��ائ��ب ل��وال

وقال:

ب��ال��ف��ض��ائ��ل م��س��ت��أث��ر ب��وح��دت��ه آن��س ال��م��ح��ام��د ف��ي ف��ري��د وح��ي��ٌد

وقال:

اغ��ت��رب��ا ق��د ب��م��ع��ال��ي��ه ف��إن��ه ي��ؤن��س��ه وال��ل��ه ي��ك��ل��ؤه ال��ل��ه
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يقول إذ النظرة؛ هذه مثل الرومي ابن إليه نظر آخر بيتًا األغاني صاحب ويروي
العباس: بن إبراهيم

األم��ل ع��ن��ه��ا ت��ق��اص��ر ي��د س��ه��ل ب��ن ل��ف��ض��ل
ل��ل��ق��ب��ل وظ��اه��ره��ا ل��ل��ن��دى ف��ب��اط��ن��ه��ا

الرومي: ابن فيقول

ه��زي��ال ي��م��وت ب��ي��ن��ه��م��ا وال��م��رء وم��ذل��ة خ��ص��اص��ة ب��ي��ن أص��ب��ح��ت
ال��ت��ق��ب��ي��ال» وظ��ه��ره��ا ال��ن��وال ب��ذل ب��ط��ن��ه��ا ت��ع��ود ي��ًدا إل��يَّ ف��ام��دد

نواس أبا أنشد الضحاك بن الحسني أن اآلداب زهر من الثالث الجزء يف وجاء
قوله:

ال��ف��ل��ك أن��ج��م ب��ع��ض ف��ي ي��ك��رع ق��م��ر ك��أس��ه ن��ص��ب ك��أن��م��ا

أحق أنا املعنى هذا قال: ُرْعتني! فقد لك؟ ما الحسني: له فقال منكرة، نعرة فنعر
أيام: بعد أنشده ثم يروى، ملن سرتى ولكن منك، به

ك��وك��ب��ا ال��ل��ي��ل م��ن داج ف��ي ي��ق��ب��ل خ��ل��ت��ه ال��ق��وم ش��ارب ف��ي��ه��ا ع��ب إذا

منهما: أحسن فكأن الرومي ابن وقال اآلداب: زهر صاحب قال

خ��م��س أن��ام��ل وب��ي��ن م��ن��ه ف��م ب��ي��ن وال��ك��أس أب��ص��رت��ه
ال��ش��م��س ع��ارض ي��ق��ب��ل ق��م��ر ش��ارب��ه��ا وك��أن ف��ك��أن��ه��ا

املعارضة من تعد بأن أخلق ولكنها تعاب، شعره يف جدٍّا القليلة املآخذ فهذه
املعدم رسقة من ليست حال كل عىل هي أو والغصب، الرسقة من تعد وال واملسابقة،
عرشة معها وسقط جملة، شعره من سقطت لو ألنها غريه؛ رزق إال له رزق ال الذي
ولو مساس، أقل واالبتكار التوليد عىل قدرته ُمست وال ثروته، نقصت ملا أضعافها
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ألن مطلوبًا؛ مدينًا يكن ولم طالبًا، دائنًا الرومي ابن لكان الباب هذا يف املقاصة جازت
الشعراء. منه أخذه مما بكثري أقل الشعراء من أخذ ما

لكل ولكنها ألحد، ليست التي العامة الشعبية والنكات الشائعة املعاني وهناك
كالهواء هي التي أو إنسان، كل إليها ويضيف إنسان، كل منها يأخذ التي أي أحد؛
وحتى الجيل، هذا يف حتى الشائعة املعاني هذه فمن يشاء، من نصيب منه يتساوى
سعيد إىل وينسب باملخالة، تشبه اللحية أن واألدب، الشعر يقرءون ال الذين األميني بني

هنا: لذكرها محل ال قصة يف قال أنه والكتاب الوزراء كتاب يف وهب بن

ال��غ��ري��ر ال��ظ��ب��ي م��دخ��ل ب��ج��ه��ل رام ل��م��ن ق��ل
ال��ش��ع��ي��ر م��خ��الة ي��ه خ��د ف��ي ع��لَّ��ق ب��ع��دم��ا
ال��ك��ب��ي��ر ال��ب��اب م��ن ء ج��ا إن ي��دخ��ل ل��ي��ت��ه

النكتة أن يفيد ما الصيغة هذه عىل الشعري» «بمخالة اللحية عن كنايته ويف
أن النقد يف الخطل فمن مفهومة، غمزة النحو هذا عىل إليها اإلشارة وأن «معهودة»،

قال: حني فرسقه وهب بن سعيد بيت إىل عمد الرومي ابن إن يقال:

ش��ع��ي��ر ب��غ��ي��ر ول��ك��ن��ه��ا ة م��خ��ال ِع��ذَاري��ك ف��ي ال��ل��ه ع��لَّ��ق

الرومي ابن ويزيد يستويان، االقتباس هذا يف الرومي وابن وهب بن سعيد فإن
فارغة. املخالة أن وهو املعنى، يف جديد بترصف

للمبالغة مثًال اآلتيني البيتني أورد بعدما الصناعتني صاحب قول بهذا يلحق وقد
الهجاء: يف

خ��ال��د وال ب��ب��اق ول��ي��س ن��ف��س��ه ع��ل��ى ع��ي��س��ى ي��ق��ت��ر
واح��د م��ن��خ��ر م��ن ت��ن��ف��س ل��ت��ق��ت��ي��ره ي��س��ت��ط��ي��ع ف��ل��و

مما أخذه وإنما املعنى، هذا ابتكر الرومي ابن أن يظنون «والناس يقول: فهو
واحد زمان يف بهما النظر إن وقال: عينيه إحدى قرب بعضهم أن … عثمان أبو حكاه
من ولكن للمعنى، الرومي ابن ابتكار نفى حني أصاب الصناعتني فصاحب إرساف.»
معناه نظم عن عدل أنه لو يخطئ الرومي ابن كان ولقد االبتكار؟ بفضل منه أوىل تراه
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املبالغة مسح وأنه فيه، ترصف أنه منه فحسبه الحكاية، بتلك سبقه عثمان أبا ألن هذا
لفعل! استطاع لو إنه قال: ولكنه واحد، منخر من يتنفس «عيىس» إن يقل: لم ألنه عنه؛
ابن أن النقاد بعض زعم هي هذا من يشء إليها يقاس ال التي الحذلقة لكن

وهما: وفاته؛ قبيل أنشأهما اللذين البيتني رسق الرومي

اإلص��دار ع��ن م��وارده ع��ج��زت م��ورد غ��ل��ط��ة ع��ل��يَّ ال��ط��ب��ي��ب غ��ل��ط
ال��م��ق��دار إص��اب��ة ال��ط��ب��ي��ب خ��ط��أ وإن��م��ا ال��ط��ب��ي��ب، ي��ل��ح��ون وال��ن��اس

عن يروي والكتاب» الوزراء «كتاب صاحب الجهشياري عبدوس بن هللا عبد فأبو
يف الهالك كان املدة نقصت «إذا قال: أنه — وجهه هللا كرم — طالب أبي بن عيل
اآلداب زهر وصاحب الكلمة، هذه من البيتني رسق الرومي ابن أن يزعم ثم العدة.»
فرجع، مشغول أنه فأخرب الرشيد عىل «دخل حني خالد بن يحيى من أخذهما أنه يزعم
الحيلة، يف الحتف كان املدة نقصت إذا فقال: فاتهمتني، خنتني الرشيد: إليه فبعث

تخفيًفا.» إال انرصفت ما وهللا
الحذر بأن يؤمنون أناس من خال اإلسالم عصور من مىض عًرصا أن نظن وال
يعمى القضا «وقت زماننا: يف العامة يقول كما عامتهم يقول أو القدر، من يغني ال
يزعم ال عقيدته هو إنما املقدار» إصابة الطبيب «خطأ إن الرومي: ابن فقول البرص.»
يف املسلمني من عقائده يرسق العرص هذا يف املسلم أن زعم إذا إال رسقها، أنه أحد
أبلغ هو املقدار.» إصابة الطبيب «خطأ قوله: أن ذلك بعد يبقى ثم السابقة! العصور
أن لوال النقد هذا مثل يف ليتورطوا النقاد كان وما القديم. املعنى ذلك عن جديد تعبري
— والتأليف الجمع زمن يف أو — األزمان من زمن يف كان الرسقات إظهار يف التعسف

الشعراء. بأقدار والعلم الرواية سعة عىل آيتهم

منها يستخدم التي واملشتقات املزيدة األفعال الزمة الرومي ابن صناعة يف وتالحظ
التفضيل وصيغ واملكان، والزمان واملفعول الفاعل فأسماء واألوزان: الصيغ جميع من
غريه، شعر يف نالحظها لم كثرة شعره يف تكثر واملصادر املشبهة والصفات واملبالغة
منها بد ال التي الوسيلة هو املزيدة واألفعال املشتقات استخدام يف اإلفراط أن ونحسب
مختلف يف به ويتدرج نواحيه، جميع من املعنى يتناول أن يريد الذي العربي للشاعر
معظم من اإلفرنج يشتقها التي كالظروف ظروف العربية اللغة يف ليس إذ درجاته؛
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املقصود، املعنى عىل فتدل آخرها يف أو الكلمة أول يف صغرية بإضافة واألسماء الصفات
العربي الشاعر أراد فإذا املعنى؛ ذلك أداء يف والقوة الدرجة اختالف عىل كذلك وتدل
املزيدة واألفعال باملشتقات ذلك عىل االستعانة من له بد فال الفروق، هذه إىل يلتفت أن
يف األذن بها تنبو حتى مًعا جمعها يف يرسف كان أنه إال الرومي، ابن يفعل كان كما

كقوله: األبيات بعض

خ��ل��د ف��ي ت��ل��ق ل��م ب��دًع��ا ص��ي��ًغ��ا ص��وَّاغ��ة ص��اغ��ة

قوله: أو

ن��ف��ره رأي��ت��ه ك��ن��ف��ر ن��ف��ٌر ف��ال ال��ق��ذال ف��ي ب��ي��ض��اء أب��ص��ر

قوله: أو

م��ائ��ق��ه��ا وم��وق س��واء وه��و ح��ول��ه��ا ح��وَّل ب��ال��ح��ول ي��ت��رك

قوله: أو

ال��غ��الب ب��غ��ال��ب ف��ح��س��ب��ي ب م��غ��ل��و ب��غ��ال��ب ت��غ��ل��ب��وا إن ق��ل��ت:

ألن وسواسه؛ عليه يهونها كان وربما استطراده، يف ينساها كان منه ركاكة وهي
يجمع كان أنه عىل الطبائع، سائر منه تنفر كما التكرار من تنفر ال املوسوس طبيعة
أصعب يف — تستحسن وقد — فتساغ املخارج املتشابهة والحروف املشتقات بعض

الجيمية: يف قال كما القوايف،

س��ج��س��ج ال��ظ��ل م��ن وم��م��دود ع��ل��ي��ك ورح��م��ة وروح وري��ح��ان س��الم
ال��م��ف��ل��ج األق��ح��وان ع��ل��ي��ه ي��رف رب��ه أن��ت ال��ذي ال��ق��اع ب��رح وال
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املمدود، الظل من بعدها ملا وتمهد بالتكرار، تزداد القلب يف راحة والحاء للراء فإن
الخاء: قافية من قال كما أو العصية، القافية هذه يف املقبول والتضعيف

م��ص��ط��رخ ال��ن��ار ف��ي غ��ًدا ل��ل��ظ��ال��م��ي��ن ت��ص��رخ��ه ل��ي��س ج��م��وع ف��ي ص��ارًخ��ا ي��ا

الفاء: قافية من أو

ش��ف��ي��ف��ه م��ث��ل وي��ش��ف ك��ش��ف��ائ��ه ال��ص��دى ذا ي��ش��ف��ي ك��ال��م��اء وم��ن��ع��م

اللفظ، إهمال يف تارة — املعنى يف االستغراق تقول: أن ولك — االستطراد ويوقعه
والتفصيل واإلطناب لإلسهاب غريها ينفسح ال التي النثرية األساليب يف أخرى وتارة
من يخلو ال أنه إال ينثر، وكأنه الحالة هذه يف فينظم واالستدراك، واملراجعة والتفريع
الشعر من فيها ليس التي و«األلفيات» املنظوم «املتن» طبقة إىل يسف وال الشاعرية،

مقفاة. موزونة أنها إال
ولم صناعته، يف شاغًال شغًال اللفظ يجعل لم إنه تقول: أن تستطيع هذا ومع
يرتجل أنه قراءته يف تطرد وأنت إليك فيخيل يريده، الذي املعنى ألداء إال به يحفل
تركيب يف يجيد فهو مدده، وغزارة لفظه ملطاوعة فيًضا بها ويفيض ارتجاًال، القصائد
يعني أن إال عليه وما والرتويض، بالجهد اإلجادة ينتزع ال ولكنه قوافيه، وإحكام أبياته
البناء فيجيء يرسم أن إال عليه وما التواء، وال إخالل بغري يعني ما فيقول يقول، ما

دعم. ما عىل األركان وتقوم رسم، ما عىل
بفضل الشاعر عىل تمن وكأنها قصيدة يف الكلمة له تلمح من الشعراء ومن
بحثت فإذا حظريته، يف بمقامها ورضيت رجاءه، ولبت أطاعته ألنها بدالة؛ وتستطيل
ألن هناك؛ واجدها فلست الرومي، ابن قصائد يف والرتاكيب املفردات هذه أمثال عن
الدالة وأن لها، ال للشاعر مقامها يف الفضل أن تعلم وكأنها مواضعها، إىل تقبل كلماته
فيه، الجهد أثر معناه عىل يبد ولم باللفظ، يشغل لم ثم ومن عليه، ال له اختيارها يف
الذي العرص يف نشأ أنه مع املموهة واملحسنات اللفظي الجناس لعب من سلم وبهذا
أقل إىل باله يلقي كان الذي املتطري وهو منه هذا وعجيب املحسنات. هذه فيه نشأت
ويعلق والبشائر، النذر منه ليستخرج الحروف؛ يف تشابه وأضعف الكلمات، يف تجانس
بالكلمات يبايل كان إنما ألنه الحقيقة؛ دون الظاهر يف عجيب ولكنه واألمل، القنوط عليه
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وفيها نبأ، ورائها ومن عنده، معنى لها حينئذ وهي املتطريين، مأخذ يأخذها كان حني
إنما واملزوقني، العابثني كبهرج زائًفا بهرًجا وال تمويًها، وال خواء هي فليست شعور،
ولهو فارغ لتزويق يجانس وال مثله، يتطري من ويراه هو، يراه ملعنًى يجانس كان
ظاهر معنى من فيه ملا إال باللفظ اكرتاث وال جناس فال متطريًا يكن لم فإذا سخيف،
للشاعر يتفق كان كما اللفظ جناس له يتفق أو ونضارة، فصاحة من له وما مستقيم،
أو له نجد أن يف غرابة فال والصناعة، التنميق عهد قبل املخرضم والشاعر الجاهيل

البيت: هذا مثل مخرضم لشاعر

ن��اف��ث��ه ه��و ال��ذي ب��ال��س��ح��ر وي��ص��ب��ي��ك ج��ف��ون��ه ف��ي ال��ذي ب��ال��س��ح��ر ف��ي��س��ب��ي��ك

البيت: هذا مثل أو

ت��ص��وب ح��يً��ا ك��ن��ت ال��ع��رف ل��دي��ك ط��ل��ب��ن��ا وإن ح��ك��م��ت إن ت��ص��ي��ب��ك

البيت: هذا مثل أو

واص��ط��خ��اب أي��ك��ه��ا أظ��الل ت��ح��ت اص��ط��ح��اب ف��ي ط��ي��ره��ا ي��ن��ف��ك ل��ي��س

ديوانه يف البارز بالكثري هو وليس فيه، تعسف ال الذي تجنيسه كل يف كان وهكذا
وال محسنات بملفق وليس للعبث، متعمد عابث فهو ذلك غري يف جنس فإذا الكبري،

قال: كما تزويق بطالب

ال��ف��راء ف��روة وت��ل��ب��س��ت ال��ك��س��ائ��ي ك��س��اء ف��ي ت��ل��ف��ف��ت ل��و
س��ب��اء ره��ن ل��دي��ك س��ي��ب��وي��ه وأض��ح��ى ب��ال��خ��ل��ي��ل وت��خ��ل��ل��ت
ال��س��وداء أب��ا ي��ك��ن��ى ش��خ��ًص��ا د األس��و أب��ي س��واد م��ن وت��ك��ون��ت
األغ��ب��ي��اء ج��م��ل��ة م��ن إال ـ��م ال��ع��ل��ـ أه��ل ي��ع��دك أن ال��ل��ه ألب��ى

أنه يف لحظة يشك وال ويزخرف، يزوق أنه بتة له يخطر ال هنا يقرؤه فالذي
جوهر. بثمن وعرًضا ذهب، بثمن بهرًجا الناس يبيع أن يحاول ال وأنه ويهزل، يعبث
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الجناس: غري يف كقوله كالمه من البديعيون به يستشهد ما أما

ن��ج��وم َدَج��وَن إذا ال��ح��ادث��ات ف��ي وس��ي��وف��ك��م ووج��وه��ك��م آراؤك��م
رج��وم واألخ��ري��ات ال��دج��ى ت��ج��ل��و وم��ص��اب��ح ل��ل��ه��دى م��ع��ال��م ف��ي��ه��ا

وترصيعاته. اللفظ محسنات إىل منه الفلسفي التقسيم إىل أقرب فهو
الجاهليني سذاجة عىل كان الرومي ابن أن تقدم بما نقصد لم أننا القول عن وغني
البليغ بالقول يأتون كانوا هؤالء فإن البالغة، فنون وفهم الشعر، صوغ يف واملخرضمني
وسع يف وليس نقده، مذاهب يتوخون وال للشعر يطربون وكانوا علته، يعرفون وال
واألسباب، العلل جميع يف بالبحث القوم أولع بعدما كذلك يكون أن عبايس شاعر
حالة إىل «العفو» حالة من وخرجوا واألسماء، الحدود عىل البالغة يف واصطلحوا
والعيب والخجل والعذاب النعيم عن فيها غافلني كانوا التي الجنة سهو ومن «الوعي»،
وابن والعيوب، املحاسن فيها ويدركون بالتكاليف، فيها يؤخذون التي الدنيا يقظة إىل
محاسن عن يسهو وأال املخرضمة، أو الجاهلية السذاجة تلك عىل يكون أال أوىل الرومي
يحيص أن إال همٍّ من له يكن ولم فيه، يشء عن قط يسُه لم الذي وهو وعيوبه، كالمه
يف ورأي البالغة، يف مذهب له وبليغ ناقد، شاعر فهو فؤاده، وخلجات ذهنه خطرات
كافية بعُد ننقلها التي النادرة ولكن قليلة، ذلك يف ونوادره االختيار، يف وحجة املعاني،
سمع إنه قيل: غريه؛ كالم ونقد كالمه نقد يف وعملها فيه، امللكة هذه وجود عن لإلبانة

األبيات: هذه

م��ه��ف��ه��ف م��ج��دول ـ��ق��د ال��ـ ال��م��ل��ي��ح ال��ظ��ب��ي أي��ه��ا
م��خ��وَّف م��رع��وب ـ��ي��ك م��ش��ـ ف��ي م��ي��ل��ك م��ن أن��ا
ت��ت��ق��ص��ف أن خ��ائ��ف ف��إن��ي ت��م��ي��ل��ن ال

ونعمة لينه من يميل أن منه أراد إنما اآلخر: البيت يف فقال فنن،1 أبي البن وهي
ينبغي كان وإنما يتقصف، املفرط اللني جعل أنه وذلك أخطأ، حتى فأرسف أعضائه،
ثم التقصف، من سليم وهو يميل أن عن فضًال لينه، من النعقد عقد لو يقول: أن

البيتني: بهذين القائل معارضة إىل أرسع
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ت��ت��ق��ص��ف أن خ��ائ��ف إن��ي ال��ق��ائ��ل: أي��ه��ا
م��ج��ف��ف م��ص��ل��وب وص��ف إال ال��وص��ف ه��ذا ل��ي��س

كانت وفصاحته االنتقاد، بملكة مصحوبة كانت الرومي ابن يف االبتكار فملكة
السهو جنة يف املكلفني غري فصاحة ال تكليفه، ويحمل نفسه يحاسب الذي فصاحة

والتوفيق!
كان أنه بعض بأطراف بعضه وأخذ قه، وتدفُّ شعره سهولة من يفهم ال كذلك
ثم ممدوحه، إىل بها وأفىض القصيدة من فرغ فربما إليه، والرجعة له التهذيب قليل
تتبعها، التي املهرجانية يف فعل كما أخرى، مرة وردها عليها، والزيادة تنقيحها إىل عاد

هللا. عبد بن هللا عبيد إىل يعتذر ذلك يف وكتب وأطالها

م��ه��ل ع��ل��ى ث��ق��ف��ت إن ع��ل��ي��ك ��ُف��ه��ا ُم��ث��قِّ ك��رَّه��ا ق��ص��ي��دة
ع��ج��ل ع��ل��ى ري��ًض��ا ف��أق��ب��ل��ت ري��اض��ت��ه��ا ع��ن ال��وق��ت أع��ج��ل��ه��ا
… … … … … … … … … …
ال��خ��ل��ل م��واض��ع م��ن��ه��ا س��دِّي وال ع��ل��ي��ك ك��رَّه��ا أح��ت��ش��م ل��م
ع��م��ل م��ن أص��ل��ح��ت ف��ي��م��ا ـ��ب ت��ع��ت��ـ ال ب��أن��ك ع��ال��ٌم ألن��ن��ي
زل��ل وال م��م��دوح��ه م��دح ف��ي خ��ل��ل ع��ن ي��ن��ام م��ث��ل��ي ول��ي��س

يقرس النظم يف طريقة له أسلست قد — املوزون الكالم رياضة لطول — أنه عىل
وقد إال تشعر فال واالعرتاض، واللف الحشو إىل اضطر ولو الظهور، عىل املعنى بها
وال املعنى يزيد حسنًا يديه يف الحشو وأصبح تركيب، أحسن عىل البيت له استدار

قال: الوزن، يساعده ولم بالهوى، األخبار تكذب ال يقول: أن أراد فإذا يعيبه؛

ي��ه��ان ال م��ا ت��ه��ي��ن ح��ت��ى ر ب��األخ��ب��ار ت��ك��ذب ب��ال��ه��وى ت��ك��ن ال

هذه البيت صاغ حني ألنه البسيطة؛ عبارته يف له تكن لم قوة املعنى فأكسب
مرات، أو واحدة مرة التكذيب «فعل» عن ال التكذيب «خلق» عن ينهى كأنما الصياغة
ألن بالهوى»؛ األخبار تكذب «ال معنى غري بالهوى» األخبار مكذبًا تكن «ال فمعنى
عن النهي تفيد الثانية؛ العبارة مدلول يف تدخل ال النفي يف زيادة تفيد األوىل: العبارة
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التكذيب استنكار عىل تقترص وال مكذبًا، اإلنسان «يكون» أن عن أو التكذيب، «طبيعة»
تلك. يف أو الحادثة هذه يف

البسيط املعنى هذا دون الوزن وحال الطري، أفشل البوم إن يقول: أن أراد وإذا
قال:

ال��ب��وم ك��روس��ات وف��ي��ن��ا ال��ط��ي��ر ف��ي ال��ط��ي��ر أف��ش��ل أن واع��ت��ب��ر

إىل بالنظر فشلها بني ألنه األوىل؛ العبارة تبلغه ال ما البومة فشل إظهار يف فبلغ
يف نظائرها يراها كما فاشلة فهي اإلنسان، بني مقاييس إىل وبالنظر الطري، مقاييس
قول يف تجده ال معنى وذلك اإلنساني، عاملنا يف نحن نراها كما وفاشلة الطيور، عالم
املقبول، «املبارك» الحشو يف طريقته كانت وتلك الطوائر، أفشل البومة إن يقول: من

تقويم. أحسن عىل له يستدير حتى النظم تدوير ويف

ُسنة عىل جريًا ووصفه مدحه يدي بني الغزل يقدم عرصه كأبناء الرومي ابن كان وقد
هذه يُعمل أنه إال تنقيحها، يف والنظر استغرابها، إىل يدعوه ما عرصه ثقافة يف يكن لم
بذلك فيخرج واملديح، الوصف عىل يقرصه فال بالغزل، الهجاء تقديم يف ويترصف السنة
االختيار. بعض لصناعته ويختار العمياء، واملحاكاة التقليد حكم من الخروج بعض

ال��ن��س��ي��ب��ا أوائ��ل��ه��ا ف��ي أق��دم األه��اج��ي ق��ب��ل أن��ن��ي ت��ر أل��م
ال��ق��ل��وب��ا ي��ك��وي م��ح��رًق��ا ه��ج��ائ��ي ي��ت��ل��و ث��م ال��م��س��ام��ع ف��ي ل��ت��خ��رق

قال: كما الترصف هذا غري يترصف وقد

وال��م��زاح وب��ال��ف��ك��اه��ة ب��ال��ن��س��ي��ب ق��ري��ض��ك واش��غ��ل

ينظم كان حني الغريب وتعمد اللفظ تصعيب يف عرصه أبناء يحكي كان كذلك
معرًضا خاصة الطرد جعلوا العباسيني الشعراء ألن إليه؛ وما األسد ووصف الطرد، يف
من أكثر عربًا يقال ما حد عىل ذلك يف فكانوا العربية، والفحولة الشعرية، للبداوة

الجاهليني. من أكثر وجاهليني العرب،
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شواهد عىل مطلع بالنحو عالم فلفظ وخطأ، صحيح هو حيث من لفظه أما
الرصف، من ممنوعة إال «أشياء» كلمة يذكر لم هنا ومن القرآن، يف سيما وال العربية
جمع أفعال فهي يشء، جمع ألنها النحاة؛ من القياسيني بعض قول يف مرصوفة وهي
فيها وردت التي املواضع فمن الرصف، من تمنع التي أفعل مؤنث فعالء وليست فعل،
بها.» البحرتي يأتي ألشياء «قبًحا وقوله: حلت.» أشياء باملشيب «حرمت قوله: الكلمة

وقوله:

ال��ت��ي��ج��ان ف��ي ال��م��ل��وك ن��ظ��م��ت��ه��ا ق��دي��ًم��ا وج��دن ل��و أش��ي��اء ف��ي��ك

وقوله:

م��غ��ي��ظ م��ن��ه��ا وال��ع��دو ب��ه��ا ور م��س��ر ي��وال��ي��ك م��ن أش��ي��اء ف��ي��ك

وقوله:

م��ع��ق��ول��ه ال��ح��ج��ا ذا ت��ب��ت��ز ـ��ي��اء أش��ـ وم��ن م��ن��ه��ا ال��ش��ك��اة وإل��ي��ك

وقوله:

ال��ح��رج؟! ي��س��ت��ح��ل��ه��ا ال ـ��ي��اء أش��ـ ب��ي ي��ف��ع��ل ل��ل��ح��ب��ي��ب م��ا ح��ور، ي��ا

وقوله:

وال��رس��ول ال��ل��ه ح��م��اك��ه��ا ص��ال��ح��ات أش��ي��اء وف��ي��ه

وردت أشياء كلمة ألن النحاة؛ من القياسيني يتابع ولم هذا يف املفرسين تابع وإنما
تَْسأَلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا اآلية: يف جاء إذ الرصف، من ممنوعة املائدة سورة يف
«أن لذلك املفرسين وتعليل أشياء، يف الهمزة بفتح تَُسْؤُكْم﴾ َلُكْم تُبَْد إِن أَْشيَاءَ َعْن
حذفت أفعالء وقيل: لفعاء، فجعلت المه قلبت أنه غري كطرفاء، جمع اسم هنا أشياء
هي القياسيني للنحاة املخالفة وهذه فخفف.» كصديق يشء أو كهني ليشء جمع المه
يف وقوعهم يسهل ممن الرومي ابن يكن فلم الخطأ، عىل منها العلم عىل أدل ترى كما
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عىل وجرأته وإكثاره، إطالته مع شتى مواضع يف ذلك منه ظهر وإال النحوي، الخطأ
قوله: الجهل خطأ من نعد ال ألننا جرأته ونقول: ملراده، النحو تذليل

ال��خ��ب��ي��ث ال��م��ع��ور األع��ور ع��ل��ي أب��ي وإيَّ��ا دع��ن��ي

وال املوصولة، بالضمائر يتصل فصل ضمري «إيا» أن املبتدئ عىل يخفى ال إذ
ال باالسم املفصول الضمري وصل إذا الرومي فابن باألسماء، الفصيح الكالم يف يتصل
عالم عليه مجرتئ وهو يفعله وإنما املبتدئون، يعلمها التي بالقاعدة جهًال ذلك يفعل
ومنع املمنوع رصف يف التجوز ذكر وعىل والصواب. الخطأ من الكلمة هذه بمكان
وأكثرهم «عروضه»، يف تجوًزا الشعراء أقل من كان الرومي ابن إن نقول: املرصوف
ورواهما وفاته، مرض يف قالهما بيتني هنا له نذكر بأن بأس وال أوزانه، عىل حرًصا

وهما: الناجم؛ عثمان أبو عنه

ل��وم��ك دون ل��ل��ع��ش��ي��رة وج��ودك ق��وم��ك ق��ري��ع أن��ت ع��ث��م��ان أب��ا
ي��وم��ك ب��ع��د ت��راه وال ي��راك أراه ف��م��ا أخ��ي��ك، م��ن ت��م��ت��ع

«وما وقال: مقيدان أنهما عليهما فعاب الغفران، رسالة يف املعري ذكرهما فقد
اللغة، رواة يتداوله واحد بيت يف إال مقيًدا الوزن هذا الفصحاء عن جاء أنه علمت

والبيت:

ط��اله��م م��ال��ت ق��د ن��ع��ج��ون ف��ه��م ض��أن ل��ح��م ع��ش��وا ال��ق��وم ك��أن

تأسيس.» غري من الرومي ابن قاله والذي مؤسس، البيت وهذا
نقده يف املعري كان وإنما العروض، حيث من البيتني وزن يف خلل ال أنه والحق
ابن صناعة بهما قيست ملا خلل أشد البيتان اختل ولو باألدباء، منه بالفقهاء أشبه هذا
يجود وهو إلقاءً به يلقى مرتجل بنظم يقاس ال املرء ألن شعره؛ جميع يف الرومي

بنفسه.
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اإلفرنجية بالتعبريات هذا عرصنا يف تسمى كالتي تعبريات الرومي ابن عىل تالحظ وقد
البيت: مثل يف

ال��ق��ت��ل دي��ة م��ادًح��ا ف��أوف��وا ك��ذاك ق��ت��ل��ه ح��ل ش��اع��ر ه��ج��اك��م ل��و ك��م��ا

و«يف سوأة»، «سوأة، ضلة»، «ضلة! قوله: مثل الهتفات إكثاره يف ذلك يالحظ وقد
اللغات تعبريات يف الكثرية اللفظات من ذلك أشباه إىل نصيبي» منك الشيطان سبيل
يرد أو أسلوبه، يف بها ويتأثر اإلغريقية يعرف لهذا كان أنه الخاطر عىل فريد األوروبية،
ولكنها لسانه، يف والعادة سليقته، يف العجمة أثر من التعبريات هذه أن الخاطر عىل
قبيلها، من أخرى بمالحظات نعززها أن نستطيع وال النتيجة، هذه تستلزم ال مالحظة
من الرومي ابن إىل رست القليلة التعبريات تلك أمثال إن نقول: أن ا جدٍّ السهل ومن
الهتفات وإن ومساجالته، كالمه يف املنطقية التدليالت ومعالجة املرتجمة، الكتب دراسة
أسهل ذلك خالف؛ بال أعجميٍّا أو كان عربيٍّا املتوفز، كمزاجه مزاج له كان فيمن مألوفة
الرجل تعليم عىل الكالم من تقدم فيما استضعفناه الذي األعجمية باللغة القول من

ومعلوماته.

خاصة؟ يجيد الرومي ابن كان الشعر أبواب من باب أي يف
أن وأرى وأسلوبه، صناعته عىل الكالم معرض يف لنا يخطر أن بد ال سؤال
مات أنه وشاع به اشتهر ألنه الهجاء؛ باب هو إنه قالوا: قد أو — سيقولون الكثريين
أبواب يف يجيد كان الرومي ابن ألن الحكم؛ هذا يف مخطئون أنهم إذن فلنعلم بسببه،
وإتقانه. عنايته من واحد بمقدار جميًعا قصائده ويعطي سواء، حد عىل كلها الشعر

األبيات من مئات له تجد به، اشتهر ما أقل وهي الحكمة، يف أقواله مثًال وخذ
من بها يتفيهق التي املطروقة األفكار تلك عداد من وتخرج األمثال، مسري تسري التي
بنا مرت التي أبياته إىل رجعنا أننا ولو السائر، واملثل الحكيم بالبيت االشتهار يحبون
وإنما وباب، وباب وغرض، غرض بني الطبقة يف تفاوتًا بينها ألفينا ملا الكتاب هذا يف
املديح يف إجادته من أكثر فيه يجيد ألنه ال وأسري؛ أشهر الهجاء ألن بالهجاء اشتُهر
بالهجاء تتساير كما البارع بالوصف تتساير األلسن أن فلو الصفات، أو الغزل يف أو
حتى الوصف يف وأجاد قال ما لكثرة هجائه؛ عىل الرومي ابن وصف لغطى الالذع

الهجاء. قصائد خالل
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هذا يف بك مرت التي األبيات تقرأ أنك القول طبقة يف االستواء هذا من وأغرب
وأيها الشباب شعر أيها تدري وال واحد، عمر يف كلها نظمت أنها فتحسب الكتاب
األبيات إىل مثًال فانظر بسنه، ويتربم شبابه فيه يندب ما إال والشيخوخة، الكهولة شعر

التالية:

ت��دال ي��وم ذات وال��ج��واب��ات س��ج��ال وال��ك��الم ألي��وب ق��ل
اآلج��ال ف��أن��ت��م ح��ي��اء، ـ��ؤم، ال��ش��ـ ت��ذك��روا ف��ال ب��ع��ده��ا اس��ك��ت��وا
ق��ت��ال ش��ؤم��ك��م ول��ك��ن ل، ع��زَّا ت��ق��ول��ون ف��ي��م��ا ش��ؤم��ي إن
األم��ث��ال ت��ض��رب س��ع��دان واب��ن م��ن��ك��م ال��م��ؤي��د أدرك ب��ال��ذي
اإلق��ب��ال ف��أدب��ر م��ق��ب��الت ع��ل��ي��ه وال��ص��ال��ح��ات زرت��م��وه
ال��ف��ص��ال ف��ك��ان ل��ه دل��ف��ت��م ه دن��ي��ا أف��اوي��ق ل��ه درت ح��ي��ن
ال��ج��ب��ال م��ن��ه ت��زول ل��ش��ؤم ـ��ك ال��م��ل��ـ ع��ق��دة ب��ه ح��ل��ت ش��ؤًم��ا إن
اآلم��ال وت��خ��ف��ق واٍل ل يُ��ع��ز أن ال��ح��وادث م��ن ب��دًع��ا ل��ي��س
ال��زوال إل��ي��ه��ا ي��ه��ت��دي ي��ك��ن ل��م أم��ور ت��زول أن ال��ب��دع إن��م��ا
اآلم��ال ب��ه ن��وط��ت ب��ع��دم��ا م��ن��ك��م ب��ال��م��ؤي��د ح��اق ك��ال��ذي
ال��م��ق��ال ف��ي��ه ال��ق��ائ��ل��ي��ن ي��م��ك��ن ش��ي��خ أم ب��ن��ي ي��ا ال��ش��ؤم ذل��ك
م��ط��ال ف��ي��ه ل��ي��س ال��ن��ق��د، ن��اج��ز األف��اع��ي س��م��ام ف��ي��ه ش��ؤم ذاك
ال��ح��الل ي��ك��ون ك��م��ا ج��الل ـ��ط��ر ال��ف��ـ ع��ل��ى ��ى ع��فَّ ك��ال��س��ي��ل ش��ؤم ذاك
ب��الل ف��ي��ه ول��ي��س ألم��س��ى ـ��ي��ن ي��وم��ـ ال��ب��ح��ر ج��اور ل��و ش��ؤم ذاك

فقابل «املؤيد»، نكبة يف نظمت ألنها عمره؛ من الثالثني نحو يف نظمها قطعة فهذه
والخمسني: الخامسة يف وهو نظمها التي التالية القطعة وبني بينها

��ر نُ��فَّ ع��ن��ك أل��م��ه��ا ف��أل��ح��اظ وش��ب��ت، م��ك��ب��ر وخ��م��س��ي��ن خ��م��س وف��ي ك��ب��رت
أص��ور ن��ح��وك ال��ب��ي��ض وط��رف غ��دوت ورب��م��ا ص��دت ال��ب��ي��ض رأت��ك م��ا إذا
ي��ج��ور م��ا أح��ك��ام��ه��ا م��ن ك��ان وإن ب��ص��ده��ا ال��غ��ان��ي��ات ظ��ل��م��ت��ك وم��ا
أع��ذر ف��ال��ب��ي��ض ال��ش��ي��ب ع��ن��ك ب��ع��ي��ن��ي��ك ن��ب��ا ف��إن وان��ظ��ر ال��م��رآة ط��رف��ك أع��ر
أج��در ب��ال��ش��ن��اءة س��واه ف��ع��ي��ن ن��ف��س��ه وج��ه ال��ف��ت��ى ع��ي��ن ش��ن��ئ��ت إذا
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العزير: لسان عىل وفاته قبيل نظمها التي القطعة هذه وبني بينهما قابل أو

ت��ك��در ال أن��ه��ا م��ن��ه��ا وأك��ب��ر ك��ب��ي��رة ع��ن��دي ال��ج��راح ب��ن��ي أي��ادي
ت��ذك��ر ال��م��واع��ي��د ول��ك��ن ع��ل��ي��ك، م��ن��ه��م األي��ادي ي��ن��س��ون ال��ق��وم ه��م
أغ��ب��ر أش��ع��ث ق��ي��ل: ح��ت��ى وأغ��ف��ل��ت رع��اي��ٍة ب��ع��د أه��م��ل��ت ق��د ك��ن��ت وإن
ف��م��ؤخ��ر ن��ف��ع��ه وأم��ا س��ري��ع، ��ٌل م��ع��جَّ ل��ي ض��رُّه ش��غ��ًال وق��ل��دُت
أت��ص��ب��ر؟! ف��ك��م ��ا، ك��فٍّ وأص��ف��ره ع��ام��ل أن��ص��ب ف��ي��ه وأغ��دو أروح
… … … … … … … … … …
أخ��ض��ر؟! ووادي��ك أم��ث��ال��ي وي��ج��دب ف��ائ��ض ووادي��ك أم��ث��ال��ي أي��ع��ط��ش
ت��ع��م��ر ب��ال��ط��ول ال��ح��م��د ب��ي��ت وأن��ك س��ج��ي��ة م��ن��ك ال��ط��ول أن ذاك أب��ى
م��ؤث��ر ع��ن��دك ف��ال��ح��ق ه��وى، ب��ح��ك��م ل��ذًة ال��ح��ق ع��ل��ى ت��ؤث��ر ل��م وأن��ك
ت��ت��خ��ي��ر ال��ذي األم��ر ف��أف��ض��ل��ه��ا ب��ح��ك��م��ة األم��ور ت��خ��ت��ار زل��ت وم��ا

يف تفاوت من بينها ترى هل ببعض بعضها األبيات هذه تقرن حني فانظر
املفردات؟ وتناول الرتكيب، وطريقة الكالم، ونسج الشعر، روح يف اختالف أو الصناعة،
هذه من واحدة طبقة الستني إىل العرشين من نظمت التي قصائده من وغريها فهي
ذلك وتعليل فرتة، عىل فرتة وال سن، عىل سن مزية فيها تتحقق أن تستطيع ال الناحية،
االستواء هذا تعليل يف صعوبة فال هو أما الرومي. ابن غري املطبوعني الشعراء يف صعب
وهي واحدة، وبضاعة واحد غزل من ينسج ألنه ونسجه؛ روحه يف والتشابه تركيبه، يف
النهاية، إىل املبدأ من حياته يف الزمته التي الفنية الطفولة شعور أو الجديد الشعور
الفن من مادته واستوىف والعلم، اللغة من نصيبه درس بعدما القليل إال فيه يتغري فلم
تربتها، يف ورسخت تمامها، وبلغت مبكرة، نضجت التي الشجرة وكأنه والصياغة،
إال ذلك يف عيب وال وثالثني. عرشين بعد أو عرش سنوات بعد كثمرتها اليوم فثمرتها
النرضة يف الثمر كأطيب جنية ثمرة كانت إذا أما فيه. خري ال ا بُْرسً الثمرة تكون أن
من وأكمل أحب واحدة طبقة عىل والبقاء التأخري، من أصلح إذن فالتبكري والحالوة،

التغيري.
حيٍّا حياته، جميع يف شاعًرا كان أنه النادر العبقري هذا يف واألخرية األوىل فالكلمة
له كان ولكنه موسم، وحلة عيد كساء غريه ألناس كان الشعر وأن شعره، جميع يف

حياة. بغريه تكون ال جسًما له كان بل وساعة، يوم كل كساء
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خاتمة

شعره، مجموعة من له استخرجناها التي الصورة تمت الرومي ابن صناعة عن بالكالم
هذا وضع من الغاية بلغنا قد لنكون الصورة هذه نتمم أن وحسبنا أخباره، ومتفرق
بني املقاييس وحدة عىل املحسوسة األدلة أوضح — الطريق عرض يف — وأقمنا الكتاب،
إليه الحاجة وقت يف الدليل هذا أقمنا قد أننا ونحسب الحياة. وتعبريات الشعر تعبريات
وحديث؛ قديم من بفرعيه وحده العربي األدب قراء قبل بيننا الغربي األدب قراء عند
خوالج عن بمعزل يشء الشعر أن األوروبيني من كثري بني فيه شاع عرص يف نعيش ألننا
من ذلك إىل وما والطالوة، الرونق غري آخر مطلبًا منه ننتظر أن ينبغي ال وأننا الحياة،

وضمائر. ونفوس قلوب من وراءها ما إىل البرشة تتجاوز ال قسامة ظواهر
فيه، نحن الذي العرص يف األوروبيني بني الفائت الرأي هذا يشيع أن عجيب وغري
شعر من تنتظر ماذا إذ واملجالس، الصالونات وآداب و«الفردية» السآمة عرص وهو
العقيدة؟ قوة فيه وفرتت الرفيعة، باألغراض وكذَّب العليا، املثل سئم قد إنسان يقرؤه
بني معزوًال فرًدا يظل أن «الفردية» عليه تفرض إنسان يقرؤه شعر من تنتظر وماذا
جليسه من يسمع أن يريد ال أنيق إنسان يقرؤه شعر من تنتظر وماذا معزولني؟ أفراد
من تنتظر ال إنك فراغ؟ وأحاديث لسان شقشقة إال القهوة أو النادي أو الصالون يف
ولو للعقيدة، نفسه تنشط الذي اإلنسان يتطلبه ما الشعر يف يتطلب أن اإلنسان هذا
حوله من األحياء وبني بينه تتصل الذي اإلنسان يطلبه أو والثوران، املكافحة نشاط
أن يحس الذي اإلنسان يتطلبه أو إليه، تنقل كما إليهم منه تنقل تزال ال دم وشائج
نهاية، لها ليس آباد يف األصول عريق حيٍّا مخلوًقا فيه يولد وأرسار حياة مجال الكون

مجون. سهرات يف سمريًا أو قهوة، يف جليًسا أو «صالون»، يف عضًوا ال
كالذي شعًرا يقرأ أن والصالون والفردية السآمة إنسان من تنتظر ال إنك كال،
الوضوح املستهول األبدي والكون اآلدمية والوشائج القلبي النشاط إنسان يقرؤه
والطالء الرونق أصحاب رأي يشيع أن — قلنا كما — عجيب فغري السواء، عىل والخفاء
الراحة مطلب غري عليه متفق عزيز مطلب من لإلنسان فيه بقي وما العرص، هذا يف

الجهاد. مزعجات من الناعم والهدوء امللساء
إلظهار وفقنا قد — شعره من الرومي ابن صورة استخراج مع — كنا فإذا
مقصد من حسبنا فذلك كلها، والحياة الفن بني أو والحياة، الشعر بني العامة الوحدة
وأناقة واألثرة السأم رأي أذواقنا يف يشيع أن قبل بيننا يتقرر أن خليق بااللتفات، جدير

املتبطلني.
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وإرضاء التصوير، إرضاء جانب إىل التاريخ إلرضاء وفقنا قد نكون أن نرجو لكننا
هنا الرومي ابن ترجمة سندع أننا أيًضا هذا يف وحسبنا والحياة، الشعر بني الوحدة
ومن االحتماالت. يف ورجحانًا األخبار، يف صحًة املايض شتات من تسلمناها مما خريًا
ومنها ومعيشته، بأخالقه تتعلق أخرى وأخبار ووفاته، بمولده تتعلق أخبار األخبار هذه
إال لها مصدر وال املقررات، مجرى الرتاجم يف وجرت بالتسليم الناقلون تلقاها أخبار
فيه: ويقال خلكان ابن عن ينقل الذي كالخرب التواريخ، بعض طبع يف عارض خطأ
واملكان، الزمان بعدي من بينهما ما وبينهما شعره، الرومي ابن عن روى املتنبي إن
«املسيبي» اسم هو وإنما يحار، من فيه ويحار يقبل، من منهم ويقبله الناقلون فيأخذه
شذوذ بال الحديثة الكتب يف رسيانه الخطأ فرسى «املتنبي»، اسم إىل الطابعون حرفه
نحوه ونحا شاكله وما تحصيه، أن الخاتمة هذه صدد يف يغنينا ليس كثري ذلك وغري …
إىل نقصد وال خطؤه، لنا الح ما تصحيح إىل نقصد ألننا واملنقوالت؛ املصادر جميع يف

املخلصني. عىل إحصائه

فيها نعتمد لم له بمختارات كتابنا نختم أن الرومي بابن التعريف تمام فمن وبعد
الشواهد هذه أن ريب وال السابقة، الفصول شواهد يف توخيناها التي التاريخية الداللة
أن نعتقد ولكننا منوعة، كثرية نواٍح يف املرتجم شاعرية فيه تبدو حسن معرض
من بشاعريته املعرفة تتمم أن أحرى الرتجمة من ملوقعها ال لذاتها تُقرأ التي املختارات
شعره معدن عىل لتدل ييل؛ فيما معروضة املختارات تلك أوالء هي وها نواحيها، جميع

فيه: ما أحسن عىل ال

والحياة الطبيعة (١)

الطبيعة شباب الربيع

ب��ال��ق��م��م ال��ن��ب��ت ي��س��وي وغ��دا ال��دي��م ب��ك��ى إل��ى ال��رب��ي��ع ض��ح��ك
ك��م��م ذي غ��ي��ر وأزه��ر خ��ض��ًرا، ك��م��ًم��ا الب��ٍس أخ��ض��ر ب��ي��ن م��ا
ب��ال��ج��ل��م2 ُط��مَّ ق��د ف��ك��أن��ه م��ت��س��ٌق األط��راف م��ت��الح��ق
وال��ع��ت��م األس��ح��ار م��ت��أرج م��ش��رق��ه��ا ال��ض��ح��وات م��ت��ب��ل��ج
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ال��ط��ع��م ع��ت��ي��دُة ف��ي��ه وال��ط��ي��ر ك��ف��اي��ت��ه��ا ب��ه ال��وح��وش ت��ج��د
ب��م��خ��ت��ص��م ت��ض��ح��ى وح��م��ام��ه ب��م��ن��ت��ط��ح ت��ض��ح��ى ف��ظ��ب��اؤه
ت��ؤم آلل��ٍئ ت��ح��ت ـ��ي��اق��وت وال��ـ ال��زب��رج��د ق��ط��ع ف��ي وال��روض
ل��م��م ع��ل��ى ُدرٌّ ف��ك��أن��ه ورٍق ع��ل��ى ي��رق��رق��ه ط��لٌّ
ال��ج��م��م3 ث��اب��ت ي��ه��زز ف��غ��دا ل��ه ال��رب��ي��ع م��ع ال��رب��ي��ع ح��ش��د
ق��رم ش��اف��يَ��ْي ح��س��ب��ك ه��ار ال��م��ز وال��زم��ن ال��زه��راء وال��دول��ة
ل��ك��ال��ه��رم ي��ك��س��ع��ه ال��ص��ي��ف َن وإْن ل��ك��ال��ش��ب��اب ال��رب��ي��ع إن
ال��ن��ع��م م��ح��اس��ن أن��ت ن��ع��م��ان! ُرب��ى ب��ي��ن ال��ن��ع��م��ان أش��ق��ائ��ق
وال��ع��ظ��م ال��ج��ب��روت ذي آالء واص��ف��ٌة وه��ي ال��ش��ق��ائ��ق غ��دت
ال��ح��ك��م ع��ج��ائ��ب ك��ي��ف ل��ي��ري��ن ب��ه��ا ك��ح��ل��ن ألب��ص��ار ت��رٌف
ال��ظ��ل��م م��ح��ل��ول��ك ف��ي وت��ض��يء س��نً��ا ال��ن��ه��ار ف��ي ت��زي��دك ش��غ��ٌل
ال��ف��ح��م ذل��ك ف��ي ت��ش��ت��ع��ل ل��م ف��ح��م ع��ل��ى ش��ع��ًال ب��ه��ا أع��ج��ب
ال��رَّه��م4 ُض��َح��ى ف��ي م��ن��ه��ا اح��م��رَّ م��ا إل��ى ال��س��واد ل��م��ع وك��أن��م��ا
دم دم��وع م��ن وع��ل��ت ن��ه��ل��ت م��ق��ًال ��ط��ت ُوسِّ ال��ع��واش��ق ح��دق
ذم��م ف��ي ال��وج��ن��ات ب��ه��ا أض��ح��ت غ��ال��ي��ٍة خ��ي��الن أو ه��ات��ي��ك
ال��ق��س��م ف��ي األب��ص��ار ب��ه��ا ت��زه��ى ِق��َس��ٌم إن��ه��ا ل��ل��ش��ق��ائ��ق ي��ا
ال��ن��س��م ب��ارئ ت��ط��وَّل إال ت��ح��ًف��ا م��ث��ل��ه��ا يُ��ه��دي ك��ان م��ا

السحاب

ب��روق وت��س��ت��ط��ي��ر ح��ج��زت��ي��ه، ف��ي رواع��د ت��ح��ن زج��ٌل، م��ت��ه��ل��ٌل
ي��س��وق ك��ي��ف س��ائ��ق��ه��ن ي��در ل��م أواخ��ر س��ب��ي��ل أوائ��ل��ه س��دت
وع��روق ث��روة س��واع��د — م��ن��ه ب��درٍة ح��ال��ب��ي��ه وأس��ع��د ف��س��ج��ا،
م��ع��ق��وق ف��أدي��م��ه ال��ك��ل��ى، م��ن��ه ��س��ت ف��ت��ب��جَّ ال��ص��ب��ا ف��ي��ه وت��ن��ف��س��ت
ح��ق��وق ب��ع��ده��ن ح��ق��وٌق ع��ن��ه ال��م��ال ل��ق��ي��ع��ان ق��ض��ي��ت إذا ح��ت��ى
م��ش��ق��وق وم��زاُده��ا5 ال��رب��ى، ف��وق م��زاده��ا ت��ج��رُّ رواي��اه ط��ف��ق��ت
ال��م��رت��وق ن��وره ت��ف��ت��ق ح��ت��ى ل��ص��وب��ه ال��ك��ئ��ي��ب ال��روض وت��ض��اح��ك
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م��ف��ت��وق ف��أُره ع، ت��ض��وَّ م��س��ٌك ف��ك��أن��ه ن��ف��ح��اؤه ��م��ت وت��ن��سَّ
م��ش��وق ب��ال��غ��ن��اء ت��ع��ل��ل ط��رب ك��أن��ه ف��ي��ه ال��م��ك��اء وت��غ��رد

روضة

راج��س��ْة س��م��اء ك��ل ل��ه��ا ج��ادت ع��ان��س��ْة غ��ي��ر ع��ذراء وروض��ة
م��غ��ال��س��ة أو ب��ال��غ��ي��ث رائ��ح��ة

ي��اب��س��ة خ��الة ف��ي��ه��ا م��ا خ��ض��راء الب��س��ة وش��ي ك��ل م��ن ف��أص��ب��ح��ت
م��ؤان��س��ة م��ع��ش��وق��ة ك��أن��ه��ا ع��اب��س��ة غ��ي��ر ال��ن��وار ض��اح��ك��ة
ال��ش��م��ام��س��ة ج��م��اج��م ك��أن��ه��ا وارس��ة ل��ل��ب��ه��ار ش��م��وس ف��ي��ه��ا
ن��اع��س��ة وب��ج��ي��د ي��ق��ظ��ى ب��ع��ي��ن ال��ن��اك��س��ة م��ن��ه��ا ال��ن��ورة ت��روق��ك

ف��ارس��ة ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��ل ل��ؤل��ؤة
م��ط��اوس��ة َغ��دْت ال��ط��واوي��س ي��ح��ك��ى ال��ط��ي��ال��س��ة ص��ي��غ��ة ف��ي وُخ��رم6
غ��ام��س��ة ال��الزورد ف��ي ت��غ��م��س��ه��ا ال��م��ائ��س��ة ال��ف��روع ت��ل��ك ك��أن��م��ا
ق��ال��س��ة7 ريٍّ��ا ال��ح��م��رة ن��اص��ع م��ن وال��ق��واب��س��ة ال��ن��ع��م��ان وص��ف��وُة
ق��اب��س��ة ك��ف ك��ل إل��ي��ه��ا ت��ه��وي ال��دام��س��ة ال��ظ��ل��م��ات ت��ح��ت ت��ك��اد

النرجيس

وم��ص��ب��وح م��غ��ب��وٍق ألن��ف ري��ح��ان��ة ال��ن��رج��س ح��ب��ذا ي��ا
روح وم��ن َروٍح م��ن رك��ب أرواح��ه ط��ي��ب م��ن ك��أن��ه
م��ل��م��وح ل��ل��ش��ْرب الم��ٍح م��ن ح��س��ن��ه! ي��ا ال��ع��ي��ن ف��ي ح��س��ن��ه ي��ا
م��س��ف��وح غ��ي��ر ع��ي��ون م��اء ن��وره ع��ل��ى ال��ط��لُّ ك��أن��م��ا
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الصحراء يف الهاجرة

��ُم م��ح��مَّ م��ن��ه ال��وج��ه ك��أن س��واًدا ب��ي��اض��ه��ا ي��ع��دي ب��ي��ض��اء وه��اج��رة
م��ل��ث��م ال��ل��ث��ام دون ��اج��ه��ا ب��وهَّ وك��أن��ن��ي ك��اف��ح��ت��ه��ا إذا أظ��لُّ
ُع��وَّم ال��ده��ر ق��وُره��ا8 ل��ك��ن م��اء وال ص��ح��ص��ح��ان��ه��ا ف��ي ظ��ل ال ب��دي��م��وم��ة
أل��ط��م ل��ل��وج��ه ال��م��س��م��وم وب��ارُح��ه��ا م��ائ��ًج��ا اآلل ي��ل��ط��م ف��ي��ه��ا اآلل ت��رى

الفيايف يف الليل خابط

م��ن��ج��م غ��واش��ي��ه ف��ي ل��ن��ج��م ف��ل��ي��س — ف��وق��ه ال��دج��ن م��ن ل��ي��ٌل غ��ش��ا — ول��ي��ٍل
��م ُط��سَّ ف��ه��ي أرض��ه م��ن وأع��الم��ه س��م��ائ��ه م��ن ال��ه��دى آي ج��ل��بُ��ه ع��ف��ا
وش��دق��م9 غ��ري��ر ي��ن��م��ي��ه��ا ب��وج��ن��اء ه��ت��ك��ت��ه ث��م ال��ج��ون دج��اه ل��ب��س��ت
ال��م��ل��م��ل��م ال��م��ن��ج��ن��ي��ق م��ردي10 ان��ق��ض ك��م��ا زج��رٍة ك��ل م��ن ت��ن��ق��ض ع��ذاف��رٌة
ي��ث��ل��م ال أن��ه إال ال��س��ي��ف ه��و راك��ب ال��ه��ول ل��ج��ة ع��ل��ي��ه��ا ي��خ��وض
أي��ه��م وال��ل��ي��ل ب��ه��م��اء ف��ي ال��ع��ي��س، م��ن ن��ج��ي��ب��ة ف��وق ال��ف��ت��ي��ان م��ن ن��ج��ي��ٌب
ل��ه��ذم وت��م��ض��ي��ه ي��م��ض��ي��ه��ا ك��س��م��راء ال��دج��ى ف��ي وت��م��ض��ي��ه ي��م��ض��ي��ه��ا ف��ري��دي��ن،
م��ب��ه��م ال��ل��ي��ل م��ن س��دٌّ ال��ه��دى ودون ب��رح��ل��ه وت��ن��ج��و ح��دًس��ا، ال��ُه��دى ي��ري��ه��ا
وم��س��ع��م12 ل��ل��رك��اب م��خ��بٌّ ول��ك��ن م��ع��رج ف��ي��ه ل��ي��س َم��ْرت11 ظ��ه��ر ع��ل��ى
س��م��س��م13 وي��ض��ب��ح س��ي��ٌد ل��ه��ا ف��ي��ع��وي ِج��نَّ��ة وت��ع��زف ب��وٌم ب��ه ي��ن��وح
وم��أت��م ع��رٌس ال��ص��وت��ان اخ��ت��ل��ف إذا وه��ذه ه��ذا رز م��ن ب��ه��ا ي��خ��ال
ي��س��أم وال��خ��ف��ض ال��خ��ف��ض، س��آم وإم��ا أن��ال��ه ل��خ��ف��ض إم��ا ��ف��ت��ه ت��ع��سَّ

األسفار

ال��م��ط��ال��ب ب��رف��ض وأغ��ران��ي ، إل��يَّ ال��غ��ن��ى ك��رَّه م��ا األس��ف��ار أذاق��ت��ن��ي
راغ��ب أرغ��ب اإلث��راء ف��ي ك��ن��ت وإن زاه��ٍد أزه��د اإلث��راء ف��ي ف��أص��ب��ح��ت
ال��م��راق��ب ل��ح��ظ ال��رزق ج��ن��اب ب��ل��ح��ظ��ي أن��ت��ه��ي ث��م أش��ت��ه��ي ج��ب��انً��ا ح��ري��ًص��ا
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ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��ف��ق��ر أت��اه ف��ق��ي��ر ف��إن��ه وج��ب��ٍن ح��رٍص ذا راح وم��ن
ال��م��غ��اي��ب اط��الع وأع��ي��ان��ي ق��ويٌّ ك��اله��م��ا وره��ٌب رغ��ٌب ت��ن��ازع��ن��ي
ل��ل��م��ع��اط��ب ره��ب��ة رج��ًال ��رت وأخَّ رغ��ي��ب��ة ف��ي رغ��ب��ًة رج��ًال ف��ق��دم��ت
ال��ع��واق��ب دون ال��ل��ه غ��ي��ب وأس��ت��ار م��ف��ازه��ا وأرج��و ن��ف��س��ي ع��ل��ى أخ��اف
ال��م��ذاه��ب ب��ع��د وال��غ��اي��ات أي��ن وم��ن م��ذه��ب��ي! ق��ب��ل غ��اي��ت��ي ي��ري��ن��ي م��ن أال

الرب سفر

ال��م��ن��اك��ب ذات األرض اع��ت��س��اف ره��ب��ت ن��ك��ب��ٍة ب��ع��د الق��ي��ت��ه��ا ن��ك��ب��ٍة وم��ن
ال��ت��ج��ارب ب��ع��د ال��ت��غ��ري��ر م��ن ع��ل��يَّ م��ح��م��ال أي��س��ُر اإلق��ت��ار ع��ل��ى وص��ب��ري
ال��ذوائ��ب اب��ي��ض��اض ال��ب��ح��ر م��ن ل��ق��ي��ت ب��ع��دم��ا ال��ت��ب��اري��ح ال��ب��ر م��ن ل��ق��ي��ت
ال��م��ج��ادب ب��ح��ب ل��ب��غ��ض��ي��ه��ا ش��غ��ف��ت م��ط��رة أل��ف ب��ه — ريٍّ ع��ل��ى — س��ق��ي��ُت
ك��ال��م��الع��ب ب��ي ج��د ده��ر ت��ح��ام��ق ل��م��ك��ي��دت��ي س��اق��ه��ا ب��ل أس��ق��ه��ا، ول��م
م��ط��اي��ب غ��ي��ر ك��ن��ت، م��ذ ي��ع��اب��ث��ن��ي، ف��إن��ه ده��ري؛ س��خ��ف أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ال��س��واك��ب ب��ال��غ��ي��وث أت��اه��ا ب��رح��ل��ي ارت��م��ت إذا ح��ت��ى األرض ي��غ��ي��ث أن أب��ى
ش��ارب ت��م��اي��ل ص��اح��ي��ه��ا ت��م��اي��ل م��زل��ة ف��أض��ح��ت أج��ل��ي م��ن األرض س��ق��ى
ن��اك��ب ال��م��ج��د ع��ن م��زورٍّ وإخ��ص��اب م��ط��ي��ت��ي دح��وض أو س��ي��ري ل��ت��ع��وي��ق
الغ��ب ل��ه��ف��ان ال��ث��وب غ��ري��ق م��م��ي��ل ب��ن��اؤه م��رثٍّ خ��ان إل��ى ف��م��ل��ُت
ل��س��اغ��ب؟ ذاك أيَّ��ان نُ��ُزًال، وال ل��ُم��ت��َع��ب م��س��ت��راًح��ا ف��ي��ه أل��ق ف��ل��م
واص��ب ال��ل��ي��ل ي��س��ت��غ��رق س��ه��ر وف��ي ووح��ش��ٍة وج��وع خ��وف ف��ي زل��ت ف��م��ا
ال��ه��واض��ب ال��م��دج��ن��ات ت��ح��ت ال��وك��ف م��ن ت��ح��ت��ه ك��أن��ي س��ق��ف ي��ؤرق��ن��ي
ال��ج��ن��ادب ص��ري��ر ن��واح��ي��ه ت��ص��ر م��ت��ن��ه أث��ق��ل ال��ط��ي��ب م��ا إذا ت��راه
األران��ب ف��وق ال��دج��ن ص��ق��ر ان��ق��ض ك��م��ا ف��وق��ه��م ف��ان��ق��ض خ��اَن س��ف��ٍر خ��اٍن وك��م
األش��اه��ب وال��ث��ل��وج ف��ي��ه ال��ص��رِّ م��ن ص��ح��وه أي��ام الق��ي��ت م��ا أن��س ول��م
ذائ��ب ب��ع��د ج��ام��د ع��ذاب ب��س��وط��ْي أه��ل��ه ي��ض��رب ال��ب��ر ض��اح��ي زال وم��ا
وب��ح��اص��ب ت��ارة ب��س��اٍف ره��ي��ٌن ف��إن��ه وث��ل��ٌج؛ ق��ط��ٌر ف��ات��ه ف��إن
م��ث��ال��ب! ذي ب��ه ص��ي��ف م��ن ل��ي وك��م ش��ات��يً��ا ع��ن��دي ال��ب��ر ب��الء ف��ذاك
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ب��ال��ح��واج��ب ل��ف��ح��ه��ا ي��ودي ال��ض��حِّ م��ن اص��ط��ل��ي��ت��ه��ا ب��ال��ف��ض��اء ن��اٍر ربَّ أال
ن��اض��ب اآلل م��ن غ��م��ر ف��ي وت��رس��ب إك��اُم��ه��ا ت��ط��ف��و ال��ب��ي��داء ظ��ل��ت إذا
ال��م��ه��ارب ش��رَّ ال��ب��ح��ر ه��ول خ��اف ل��م��ن رأي��ت��ه إن��ي ال��ب��ر، ذك��ر ع��ن��ك ف��دع
م��ص��اق��ب غ��ي��ر أه��واه ل��م��ا خ��الٌف وش��ت��اؤه ص��ي��ف��ه نُ��زل��ي��ه ِك��ال
ص��ائ��ب أس��ح��م ت��ح��ت م��ف��ي��ٌت وريٌّ س��خ��ن��ٍة ب��ي��ض��اء ت��ح��ت م��م��ي��ت ل��ه��اث
ب��ع��اص��ب ل��ي��س وال��ري��ق ل��ي وي��غ��دق ع��اص��بً��ا أص��ب��ح ال��ري��ق م��ا إذا ي��ج��ف
ال��م��ح��ال��ب رط��ب وال��ريُّ وي��غ��رق��ن��ي ج��اه��د وال��ل��وح ال��م��اء م��ن��ي ف��ي��م��ن��ع
م��وارب وغ��ي��ر ق��ت��ل��ي، ع��ل��ى ي��ح��وم م��واربً��ا، ال��ح��ت��وف ي��ب��غ��ي��ن��ي زال وم��ا
ال��ش��وارب ب��ورد ��ي��ن��ي ي��م��سِّ وط��وًرا م��ص��ل��ت ب��ل��صٍّ ي��غ��ادي��ن��ي ف��ط��وًرا
غ��ال��ب أغ��ل��ب وال��ل��ه ب��ع��زت��ه، ش��ره م��ح��ذور ال��ل��ه وق��ان��ي أن إل��ى
ت��ائ��ب أت��وب إف��الت وخ��رَّاب��ه وأس��وده ذؤب��ان��ه م��ن ف��أف��ل��ت

بدجلة بحًرا السفر
واق��ب14 ال��روح م��ن روع ع��ل��ى ط��وان��ي ف��إن��ه ع��ن��دي ال��ب��ح��ر ب��الء وأم��ا
ث��ائ��ب غ��ي��ر ه��ول��ه م��ن ول��ك��ن��ه ب��ع��ض��ه ذك��ر أدع ل��م ع��ق��ل��ي ث��اب ول��و
راس��ب أول ال��ق��ع��ر م��ن��ه ل��واف��ي��ت وص��خ��رة ف��ي��ه أل��ق��ي��ُت ول��و ال؟ ولِ��ْم
م��غ��ال��ب غ��ي��ر وال��م��ض��ع��وف ال��غ��وص س��وى س��ب��اح��ة ذي م��ن ق��ط أت��ع��ل��م ول��م
ال��م��ج��ان��ب! م��ر ال��ك��وز ف��ي ب��ه أم��ر أن��ن��ي ال��م��اء م��ن إش��ف��اق��ي ف��أي��س��ر
راك��ب ن��ف��س ع��ل��ى ب��أم��ن��ي��ه ف��ك��ي��ف ش��ارب ك��ل ع��ل��ى م��ن��ه ال��ردى وأخ��ش��ى
ال��غ��وارب ط��وال أم��واًج��ا ال��ش��م��س ل��ه وألألت ري��ح ه��زت��ه إذا أظ��ل
ال��ق��واض��ب ب��ال��س��ي��وف ن��ح��وي ي��ل��ي��ح��ون ب��ه��م��ة ف��رس��ان ف��ي��ه��نَّ أرى ك��أن��ي
ال��م��ذان��ب15 ب��ع��ض ال��ي��م ع��ن��د ودج��ل��ة ط��ام��يً��ا ال��ي��م ي��رك��ب ق��د ل��ي: ق��ل��ت ف��إن
ل��ه��ائ��ب ع��ذٌر ال��خ��ض��راء ال��ل��ج��ة وف��ي م��ث��ل��ه��ا ه��اب الم��رئ ف��ي��ه��ا ع��ذر ف��ال
ب��ع��ازب ع��ن��ي ل��ي��س ب��ي��ان��ي وإن ب��ن��ائ��م ل��ي��س ع��ن��ك اح��ت��ج��اج��ي ف��إن
واث��ب ج��ه��ل ت��ح��ت��ه ب��ح��ل��م ت��راءى إن��ه��ا ل��ل��ي��م ل��ي��س خ��ب ل��دج��ل��ة
ال��ل��واع��ب ال��ري��اح م��زح م��ن وت��غ��ض��ب ق��ل��وب��ن��ا ت��ط��م��ئ��ن ح��ت��ى ت��ط��ام��ن
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ل��ع��ائ��ب ع��ي��ب ك��ل ف��ف��ي��ه��ا وغ��در خ��ي��ان��ة ب��ك��ل ره��ٌن وأج��راف��ه��ا
ب��ال��ق��وارب ح��وم��ات��ه��ا ف��ي ت��زل��زل ه��ي��ج��ة ال��ري��ح ب��ه��ا ه��اج��ت إذا ي��ران��ا
وال��ج��وان��ب أوس��اط��ه��ا ف��ي خ��ي��ر ف��ال خ��س��ف��ه��ا ن��ح��و زل��زال��ه��ا م��ن نُ��وائ��ُل16
خ��وارب ش��ط��وط ف��ي خ��س��ف وه��دَّات زواخ��ر غ��م��ار ف��ي م��وج زالزل
ال��م��ت��راك��ب آذي��ه م��ن ف��ي��ه وم��ا م��ت��ون��ه ب��ع��رض أع��ذار ول��ل��ي��مِّ
ال��غ��وال��ب ال��ش��داد ف��ي إال — ف��ي��ه ب��م��ا م��زل��زًال ال��ري��اح ف��ي ت��راه ول��س��ت
ال��ك��ب��اك��ب ذات األج��راف م��ن خ��ل��يٍّ ب��س��اح��ل م��ن��ه ع��ي��ذ م��وٌج خ��ي��ف وإن
ك��ارب ال��ن��ف��س ي��زه��ق ب��غ��تٍّ غ��ري��ًق��ا م��ع��اج��ًال ف��ل��ي��س ف��ي��ه، م��ا وي��ل��ف��ظ
ص��اح��ب خ��ي��ر م��ن��ه��م ل��ط��ي��ف ب��ص��ن��ع ي��غ��ي��ث��ه��م أن إل��ى غ��رق��اه ي��ع��ل��ل
ال��ن��واك��ب ن��ك��ب ع��ن��د رع��اًال ه��ن��اك ط��ب��اع��ه��ا ال��ك��ري��م ال��دالف��ي��ن ف��ت��ل��ق��ى
م��راك��ب ف��ي وه��م غ��رق��ى وس��ط��ه ف��ه��م ب��ه��م ك��ب��ا ال��ذي ل��ل��ق��وم م��راك��ب
ن��ائ��ب ال��ك��س��ر م��ن ن��وب ل��دى م��ن��جٍّ ف��ك��ل��ه��ا ال��س��ف��ي��ن أل��واح وي��ن��ق��ض
ال��م��ش��اغ��ب ش��غ��ب ع��ارض��ت ول��ك��ن��ن��ي م��رك��بً��ا ال��ب��ح��ر ع��ن ب��ال��راض��ي أن��ا وم��ا

والقنص الطرد (٢)

الطري صرب

��ع��ا ه��جَّ ب��ت��ن م��ا م��غ��داي أوج��س��ت ول��و ��ٌع ه��جَّ وال��ط��ي��ر ل��ل��ط��ي��ر أغ��ت��دي وق��د
م��ع��ا وأرواح��ه��م ش��ت��ى ج��س��وم��ه��م إخ��وٍة ث��الث��ة ب��ي ت��م��ا ب��ِخ��لَّ��ي��ن
م��وق��ع��ا ت��ع��ُد ل��م ك��ال��ن��ب��ل أرس��ل��ت ف��ل��و ه��ًوى ع��ل��ى ت��واف��ت أه��واءً م��ط��ي��ع��ي��ن
ف��أس��رع��ا م��ج��ي��بً��ا ل��بَّ��اه ب��أف��دي��ك، خ��ل��ي��ل��ه: خ��ل��ي��ل م��ن��ا دع��ا م��ا إذا
أص��م��ع��ا ال��ج��م��ر م��ن ق��ل��بً��ا وج��ارح��ة وم��ف��ص��ٍل ع��ض��و ك��ل ف��ي ل��ه ك��أن
م��ن��ق��ع��ا ال��س��م ت��ح��م��ل ح��م��را خ��راي��ط ف��ت��ق��لَّ��دوا آالت��ه��م إل��ى ف��ث��اروا
وأق��ن��ع��ا ق��ل ال��م��وزون ال��ب��ن��دق م��ن م��ن��اط��ه خ��ف��ي��ًف��ا زاًدا م��ح��م��ل��ة
وأذرع��ا س��اًق��ا األن��ص��اف إل��ى ل��ه��ن وش��م��روا ل��ل��ح��ائ��ن��ات17 وق��ف��وا وق��د
ورك��ع��ا ل��ل��رم��اة س��ج��وًدا ف��ظ��ل��ت ج��دَّه��ا ال��ط��ي��ر ف��ي ال��ق��وم ق��س��يُّ وج��دَّت
ُش��رَّع��ا ال��م��ن��ي��ة ح��وض ع��ل��ى وظ��لَّ��ت ب��ب��ؤس��ه��ا ن��اع��م��ي��ن ص��ح��اب��ي ف��ظ��ل
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أب��ق��ع��ا م��ن��ه��ن األرض أدي��م ت��خ��ال ن��واص��ع وب��ي��ٍض س��وٍد م��ن ط��راي��ح
��ع��ا ت��ج��مَّ م��ا ف��ه��ا أالَّ م��ن ن��ش��ت��ت وإن��م��ا ش��ت��ى، ب��ي��ن م��ن��ه��ا ن��ؤل��ف
أزم��ع��ا! ك��ان م��ا دون ن��واه ق��ص��رن��ا رح��ل��ٍة م��زم��ع م��ن��ه��نَّ ظ��اع��ن ف��ك��م
ف��ج��ع��ج��ع��ا! م��ن��ي��ٌخ ِم��نَّ��ا ب��ه أن��اخ م��ن��زل م��رت��اد م��ن��ه��ن ق��ادم وك��م
ف��ت��رف��ع��ا ال��ض��ح��ى روق ع��ال م��ا إذا م��ت��ن��ه ص��رح ف��ي ال��م��اء ب��ن��ات ك��أن
م��ج��م��ع��ا ل��ي��ج��م��ع أو وف��ًدا ل��ي��ح��ض��ر ص��ح��ان��ه ف��ي ب��ث��ه��ا ك��س��رى زراب��يُّ
م��ب��دع��ا األم��ر م��ن ب��دًع��ا ل��ج��ة ع��ل��ى وروض��ة خ��ري��ف ف��ي رب��ي��ًع��ا ت��ري��ك

القتل أدوات (٣)

الرماة

ال��م��وت��ر وال��ح��ن��يُّ ال��م��ن��اي��ا ب��ن��ات ع��دة ك��لَّ ت��ك��ف��ي��ه��م ع��دٌة ل��ه��م
وت��ق��ص��ر ت��ع��ل��و اآلج��ال م��ع خ��ف��اًف��ا ح��ن��يَّ��ة ك��ل أك��ب��اد ع��ن ي��زل��ون
ت��ق��در ي��ش��اءون ف��ي��م��ا م��واق��ع��ه��ا ك��أن��م��ا ال��م��ن��اي��ا ف��ي ن��واه��م ن��واه��ا
ي��ق��ط��ر م��ن��ه��نَّ ال��م��وت ل��ع��اُب ي��ك��اد ل��ه��ات��ه��ا ت��س��ت��ف��ي��ق م��ا أل��س��ٌن ل��ه��ا

سيف

ال��م��ه��زِّ أن��ي��ث ه، ح��دُّ ذك��ٌر ع��ض��ٌب ال��ك��ف ب��ه اس��ت��ع��ص��م��ت م��ا خ��ي��ر
ه��ز غ��ي��ر م��ن ص��ف��ح��ت��اه أرع��دت إال ب��ع��ي��ن��ي��ك ت��أم��ل��ت��ه م��ا
ب��ز ك��ل ع��ل��ى ب��ه ف��ع��ال��ى ع ال��در إل��ى ال��ش��ج��اع أف��زع م��ث��ل��ه
م��ح��ز ع��ن ج��ازت��ا أو م��ح��زٍّ ف��ي ش��ف��رت��اه أص��م��م��ت ي��ب��ال��ي م��ا
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واللهو الرشاب مجالس (٤)

القاسم» مجلس «يف واألتراك القيان

األراي��ك ف��وق ال��ف��ردوس ف��ي ك��أن��ي ن��ع��ي��م��ه ي��وم ش��اه��دت إذا أظ��ل
م��ت��م��ال��ك ال ب��ال��ح��ق، م��ل��ك ل��دى وم��س��م��ع ج��م��ي��ٍل ال��دن��ي��ا م��ن ب��م��رأى
ال��م��س��ال��ك ج��مَّ س��ار ق��د ل��ه ب��م��دٍح ك��ئ��وس��ه ال��م��ح��س��ن��ات ال��ح��س��ان ت��ح��ثُّ
األوارك ال��ظ��ب��اء ب��أف��واه ي��ف��ه��ن ك��أن��م��ا ال��ش��ف��اه ال��لُّ��ع��س ��ح ال��وضَّ م��ن
ال��ح��وائ��ك وش��ي غ��ي��ر وش��يً��ا ي��ن��م��ن��م��ن وت��ارًة ل��دانً��ا أص��واتً��ا ي��رف��ع��ن
ال��س��وادك18 ال��ه��م��وم أض��ي��اف ب��ت��رح��ي��ل ح��ي��ال��ن��ا اص��ط��ف��ف��ن ل��م��ا ل��ن��ا ك��ف��ل��ن
ون��اس��ك ص��اٍب ك��ل ت��ص��ب��ي ع��ج��ائ��ب ع��ج��ائ��ٌب19 إل��ي��ن��ا ت��ه��دى ب��رح��ت ف��م��ا
ال��م��ع��ارك ف��ي ال ال��س��ل��م ف��ي ال��ح��ش��ا ي��ص��ب��ن ب��أس��ه��ٍم ت��رم��ي األت��راك م��ن ف��ت��اة
ال��ض��واح��ك ال��ب��اك��ي��ات وس��ج��ع ش��ج��اه أع��اره��ا ال��ق��اص��ب��ات زم��ي��ر ك��أن
ب��ال��ن��ي��ازك ال ال��ف��ت��ان ال��ش��ج��ا ب��ذاك ق��ل��وب��ن��ا ت��ش��ك نُ��ْص��بً��ا ل��ه��ا ظ��ل��ل��ن��ا
ال��م��س��ال��ك أه��دى ق��ص��د ال��م��ت��ع��دِّي وال ش��اؤه��ا ��ر ب��ال��م��ق��صِّ «ُج��لَّ��ن��اٌر» وم��ا
ف��ال��ك ال��ص��در س��اح��ة ف��ي ن��اج��ٍم إل��ى ع��وَده��ا ت��س��ن��د ال��ث��دي ق��دِّ ل��ط��ي��ف��ُة
ال��ح��وات��ك ال��ق��ص��ار ق��د ع��ل��ى وأرب��ى ق��واُم��ه��ا ال��ط��وال ق��دِّ ع��ن ت��ط��ام��ن
ف��ات��ك وت��ك��ري��ه م��خ��ن��اٍث غ��ن��ج ل��ه��ا ك��اع��ٌب وال��ص��ن��ج ب��ال��ط��ب��ل ورق��اص��ة
ن��اه��ك نَ��ْه��ُك خ��ص��ره��ا ف��ي ن��ال��ه��ا وإن راف��ٍد ِرْف��د ج��س��م��ه��ا ف��ي ل��ه��ا أت��ي��ح
س��اب��ك س��ب��ي��ك��ة ع��ن ��ت ف��ش��فَّ س��ن��اه��ا أض��اءه��ا ال��ش��ف��وف ف��ي ق��ام��ت ه��ي إذا
ال��م��م��ال��ك اق��ت��دار ُم��ل��ك��ن م��م��ال��ُك ع��ق��ول��ن��ا اس��ت��ب��اءُ إل��ي��ه��نَّ س��ب��اي��ا

صالح» بن امللك مجلسعبد «يف الحسناء السوداء

… … … … … … … … … …
بَ��َه��ق وال ك��ل��ف��ٍة وال ـ��ش��ق��ر ال��ـ ب��رص إل��ى ت��ن��ت��س��ب ل��م س��وداء
ال��ع��رق ال��خ��ب��ائ��ث ال��ش��ف��اه ـ��ف��ل��ح ال��ـ وال ، األك��فِّ ال��ع��ب��س م��ن ل��ي��س��ت
ال��ش��ب��ق م��ي��ت ب��ال��دلِّ ت��ن��ش��ر ن��اع��م��ة ال��م��ل��وك ب��ن��ات م��ن ب��ل
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ال��دل��ق20 ج��يِّ��د ل��ي��ن أو ال��ف��راء ت��خ��يَّ��ره��ا س��م��ورٍة ل��ي��ن ف��ي
وال��ع��ب��ق ال��ن��س��ي��م ذوات ـ��ك وال��س��ـ وال��غ��وال��ي ال��م��س��ك ت��ذك��رك
م��ع��ت��ن��ق ن��ه��وُد ع��ل��ي��ه أوف��ى م��ح��ت��ض��ن ب��خ��م��ص زي��ن��ت ه��ي��ف��اء
وم��ن��ت��ط��ق م��ع��ج��ب م��ؤت��زر م��ن أُلِّ��ف األب��ن��وس م��ن غ��ص��ٌن
ورق ف��ي ذراه دواج��ي وم��ن ث��م��ر ف��ي ن��اه��دي��ه م��ن ي��ه��ت��ز
وال��ح��دق ال��ق��ل��وب ح��ب ص��ب��غ��ة ص��ب��غ��ت أن��ه��ا ال��ح��ب أك��س��ب��ه��ا
ع��ن��ق أي��م��ا ي��ع��ن��ق��ن ـ��ص��ار واألب��ـ ال��ض��م��ائ��ر ن��ح��وه��ا ف��ان��ص��رف��ت
ال��ن��س��ق ك��ال��آلل��ئ ث��غ��ره��ا م��ن ي��ق��ٍق ع��ن ال��س��واد ذاك يَ��ف��ت��رُّ
ف��ل��ق ع��ن دج��اه ت��ف��رَّى ل��ي��ٌل ي��ض��ح��ك��ه��ا وال��م��زاح ك��أن��ه��ا
ال��س��ب��ق أوائ��ل ت��ن��ض��و ـ��م��اء ال��ده��ـ ال��م��ط��ه��م��ة ك��ال��م��ه��رة س��م��ح��اء

الخمائل يف الرشاب

م��ك��تَّ��م ح��ش��اه ح��ل��ْت م��ن س��رُّ وال م��غ��ي��ٌب ق��ذاه��ا ال ب��ك��ٍر وص��ف��راء
ال��م��ج��م��ج��م ي��ب��وح ح��ت��ى وس��ورت��ه��ا ص��ف��ائ��ه��ا ف��رُط األم��ري��ن ع��ل��ى ي��ن��مُّ
ف��َع��نْ��دم ال��وج��وه ب��ي��ض ف��ي ل��ع��ي��ن��ك ب��دت وإن ال��ك��ئ��وس ب��ي��ض ف��ي ال��ورس ه��ي
وأن��ع��م ال��ج��دي��د ال��ب��رء م��ن أل��ذ ك��اله��م��ا ال��ع��روق ف��ي وم��س��رى م��ذاق
��م ال��م��ت��ه��ضِّ ال��م��ره��ُق وه��و ال��ه��م غ��دا أه��ل��ه دار ف��ي ب��ال��ه��م ن��زل��ت إذا
ويُ��زم��زم ح��ول��ه��ا ي��ص��لَّ��ى وع��ش��ًرا ح��ج��ة ت��س��ع��ي��ن ال��ن��ار ب��ب��ي��ت أق��ام��ت
��م ي��ت��ط��عَّ م��ن ع��ن��د م��ذاٍق ش��ب��ي��ه��ا وك��أس��ه��ا ف��وه��ا ب��ي��ض��اءُ ب��ه��ا س��ق��ت��ن��ي
��م ت��ب��سَّ ث��غ��ور ب��ل دم��ًع��ا ت��رق��رق أع��ي��ٌن ال��ن��ور م��ن ف��ي��ه��ا روض��ة ل��دى
��م ُس��جَّ ال��ط��ل واق��ع م��ن م��دام��ع��ه م��ض��اح��ٌك م��ن��ه��ا ال��ش��م��س روق ي��ض��اح��ك
خ��يَّ��م��وا ث��م ق��وَّض��وا خ��ل��ي��ط ل��ب��ي��ن ح��زن��ه ب��ع��د م��س��ت��ب��ش��ٍر ك��م��س��ت��ع��ب��ٍر
ال��م��ت��وَّم وال��رب��ي��ب ال��ف��ي��اف��ي رب��ي��ب م��ن��ه��م��ا غ��زاالن ف��ي��ه��ا ي��غ��ازل��ن��ي
م��ق��دم21 ل��ديَّ وأب��ري��ق س��واءٌ ف��ك��اله��م��ا ج��ي��دي��ه��م��ا ن��ص��ب��ا إذا
م��ت��ن��ع��م ك��ل��ه��ا ف��ي��ه��ا ال��ل��ه��و ل��ذى واح��ٍد غ��ي��ر ن��ج��ره��ا أظ��ٍب ث��الث��ة
وت��ن��غ��م أوت��اره��ا م��ن ت��ح��رك وغ��ادٌة رذوٌم وأب��ري��ق غ��زال
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والغناء املوسيقى (٤)

املغنية وحيد يف

ع��م��ي��د م��ع��نً��ى ب��ه��ا ف��ف��ؤادي وح��ي��ُد ت��ي��م��ت��ن��ي خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
وج��ي��د م��ق��ل��ت��ان ال��ظ��ب��ي وم��ن ق��دٌّ ال��غ��ص��ن م��ن زان��ه��ا غ��ادة
وال��ت��وري��د ال��س��واد ذاك ـ��ن ال��خ��دي��ـ وم��ن ف��رع��ه��ا م��ن وزه��اه��ا
ت��خ��دي��د ش��ان��ه م��ا خ��د ف��وق وح��ي��ٍد ف��ي ن��اَره ال��ح��س��ُن أوق��د
ج��ه��ي��د ج��ه��د ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن وه��ي وس��الم ب��خ��دِّه��ا ب��رٌد ف��ه��ي
ح��دي��د وه��ي ال��ق��ل��وب وت��ذي��ب م��اء وه��و وج��ه��ه��ا ق��ط ت��ِض��ر ل��م
ت��ب��ري��د ري��ق��ه��ا ت��رش��اف غ��ي��ر وج��ن��ت��ي��ه��ا م��ن ت��ص��ط��ل��ي��ه ل��م��ا م��ا
وال��ت��ص��ري��د22 اإلب��اء ل��وال ال��وج��د ذاك أط��ف��أ ال��رض��اب ذاك م��ث��ل

∗∗∗
وش��دي��د ه��يِّ��ن أم��ران ق��ل��ت: ِص��ف��ه��ا! ق��ال: ب��ح��س��ن��ه��ا وغ��ري��ٌر
ال��ت��ح��دي��د وي��ع��س��ر ط��رٍّا ـ��ي��اء األش��ـ أح��س��ن إن��ه��ا ال��ق��ول: ي��س��ه��ل
ي��س��ت��ف��ي��د ن��وره��ا م��ن — وب��در ش��م��س م��ن — ال��م��ن��ي��ريْ��ن ك��ال دج��ٍن ش��م��س
وس��ع��ي��د ب��ح��س��ن��ه��ا ف��ش��ق��يٌّ إل��ي��ه��ا ل��ل��ن��اظ��ري��ن ت��ت��ج��ل��ى
ت��غ��ري��د ل��ه��ا وق��م��ري��ة ه��ا وت��رع��ا ال��ق��ل��وب ت��س��ك��ن ظ��ب��ي��ة
ت��ج��ي��د وه��ي األوص��ال س��ك��ون م��ن ت��غ��ن��ي ال ك��أن��ه��ا ت��ت��غ��ن��ى
وري��د يَ��ِدرُّ وال م��ن��ه��ا ل��ك ع��ي��ن ت��ج��ح��ظ ه��ن��اك ت��راه��ا ال
ت��ب��ل��ي��د ب��ه وم��ا وس��ج��وٍّ ان��ق��ط��اع ف��ي��ه ول��ي��س ه��دوٍّ م��ن
م��دي��د ع��اش��ق��ي��ه��ا ك��أن��ف��اس ك��اٍف ن��ف��س ص��وت��ه��ا ش��أو ف��ي م��دَّ
ي��ب��ي��د ف��ك��اد ال��ش��ج��ا وب��راه م��ن��ه وال��غ��ن��ج ال��دالل وأرق
وال��ن��ش��ي��د ب��س��ي��ط��ه م��س��ت��ل��ذ وي��ح��ي��ا ط��وًرا ي��م��وت ف��ت��راه
ال��ق��ص��ي��د ف��ي��ه ي��خ��ت��ال م��ص��وٌع ـ��غ��م ال��ن��ـ م��ن ح��ل��ٌي وف��ي��ه وش��ٌي ف��ي��ه
ش��ه��ي��د ب��ذاك ل��ه��ا ش��يء ك��ل ف��ي��ه ��ع ت��رجِّ وم��ا ف��وه��ا ط��اب
ال��ف��ق��ي��د ال��س��روُر ي��وج��د ع��ن��ده وغ��ن��اءٌ ال��ص��دى ي��ن��ق��ع ث��غ��ٌب23
م��س��ت��ع��ي��د س��ام��ع ال��ده��ر ول��ه��ا م��س��ت��زي��د الث��ٌم ال��ده��ر ف��ل��ه��ا
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رش��ي��د وي��غ��وي ح��ل��م��ه، راج��ح ح��ل��ي��م ي��خ��فُّ م��ث��ل��ه��ا ه��وى ف��ي
ت��ري��د ح��ي��ث م��ن��ه��ن ب��ه��واه��ا أص��اب��ت إال ال��ق��ل��وب تُ��ع��اط��ي م��ا
ش��دي��د س��ه��ٌم ف��ي��ه ال��رج��ف وت��ر م��ض��اٍه ي��دي��ه��ا ف��ي ال��ع��زف وت��ر
س��ت��ص��ي��د أن��ه��ا ال��ق��وم أي��ق��ن ي��وًم��ا ل��ل��ش��رب أن��ب��ض��ت��ه وإذا
وع��ق��ي��د زل��زل ال��ض��رب ف��ي وه��ي س��ري��ٍج واب��ن ال��غ��ن��اء ف��ي م��ع��ب��د
ع��ب��ي��د ل��دي��ه��ا وه��م ظ��ل��وا ر األح��را غ��ن��ت إذا أن��ه��ا ع��ي��ب��ه��ا
ع��ب��ي��د ل��دي��ه��م وم��ا ب��رق��اه��ا، ه��واه��ا م��ن ق��ل��وب��ه��م واس��ت��زادت

∗∗∗
ال��ت��وح��ي��د ��ه��ا ف��ح��قُّ وح��ي��ٍد ع��ن م��ه��ًال ق��ل��ت: ل��ي ع��رَّض��ن وح��س��ان
وح��ي��د ح��بٌّ ال��ق��ل��وب ف��ي ف��ل��ه��ا وح��ي��د ح��س��ن ال��ع��ي��ون ف��ي ح��س��ن��ه��ا
وال��ت��س��دي��د ال��ت��وف��ي��ق ع��ن��ه ض��ل ه��واه��ا ف��ي ي��ل��وم��ن��ي ون��ص��ي��ح
وال��م��س��ت��زي��د ال��م��س��ت��ري��ث وه��و ألض��ح��ى ف��ي��ه ي��ل��وم م��ن رأى ل��و
وت��ك��ي��د ح��ي��ات��ه ت��زه��د وه��ي ع��ل��ي��ه��ا ي��ح��ن��و ل��ل��ف��ؤاد ض��ل��ة
ح��م��ي��د م��ن��ه��ا وال��ذم��ي��م ع��ن��ده ف��أض��ح��ت ب��م��ق��ل��ت��ي��ه��ا س��ح��رت��ه
ن��دي��د ج��م��ي��ًع��ا ف��ي��ه��م��ا ل��ه��ا م��ا وح��س��نً��ا غ��ن��اءً ف��ت��ن��ًة خ��ل��ق��ت
ول��ي��د م��ن��ه��ا ي��ش��ي��ب ب��ل��وى وه��ي ك��ب��ي��ر م��ن��ه��ا ي��م��ي��د ن��ع��م��ى ف��ه��ي
ق��ع��ي��د ح��ل��ت وح��ي��ث ه��واه��ا، م��ن رف��ي��ق م��ن��ه��ا ان��ص��رف��ت ح��ي��ث ل��ي
أح��ي��د؟ ع��ن��ه ف��أي��ن وخ��ل��ف��ي، وق��دام��ي ش��م��ال��ي وع��ن ي��م��ي��ن��ي ع��ن
ل��َم��ري��د ح��ب��ه��ا ش��ي��ط��ان إن ف��جٍّ ك��لَّ ح��ب��ه��ا ش��ي��ط��ان س��د
وم��ع��ي��د م��ب��دئ ال��ط��رف ك��رة إل��ي��ه��ا أدام إذا ش��ع��ري ل��ي��ت
ت��ج��دي��د؟ س��اع��ة ك��ل ل��ه��ا أم م��ن��ه؟ ال��ع��ي��ن ت��س��أم ال ش��يء أه��ي
وي��ف��ي��د غ��رائ��بً��ا يُ��م��ل��ي ـ��ع��رض اس��ت��ـ م��ت��ى ي��زال ال ال��ع��ي��ش ه��ي ب��ل
ع��ت��ي��د ي��ح��ب ل��م��ا ع��ت��اد ـ��و، ال��ل��ه��ـ م��ن م��ع��اٍن م��س��م��ٌع، م��ن��ظ��ٌر،
ت��وك��ي��د س��ح��ره��ا ع��ق��د م��ن ـ��ق��ض ي��ن��ـ وال ف��ي��ه��ا، ال��م��الل ي��دب ال
ج��دي��د ح��ب ال��ق��ل��وب ف��ي ف��ل��ه��ا ج��دي��د ح��س��ن ال��ع��ي��ون ف��ي ح��س��ن��ه��ا

∗∗∗
ال��م��ق��ي��د ال��م��دي��ل ي��أخ��ذ م��ا م��ن��ك ل��ق��ل��ب��ي وح��ي��د ي��ا ال��ل��ه أخ��ذ

279



الرومي ابن

وال��ت��س��ه��ي��د ال��ب��ك��اء وح��ظ��ي ـ��ن، ال��ع��ي��ـ ق��رة وص��ل��ك��م م��ن غ��ي��ري ح��ظ
وع��ي��د ل��ه��ن خ��ال ب��ع��دات ن��ف��س��ي م��ن��ك م��ع��ل��ٌل أن��ي غ��ي��ر
ت��خ��ل��ي��د ون��ظ��رة م��م��ي��ت، ل��ي م��وت م��ن��ك ن��ظ��رة ت��زال��ي��ن م��ا
ت��ه��دي��د ول��ح��ظ��ة ب��وص��اٍل، وع��د م��ن��ك ف��ل��ح��ظ��ة ن��ت��الق��ى
ي��م��ي��د خ��وط وأن��ت ن��ح��وًال ي��م��ي��دون م��رض��ى ال��ص��ح��اح ت��رك��ت ق��د
ط��ري��د ف��ه��و ال��ن��س��ي��ب ب��ال��رق��اد ف��أل��وى ال��غ��ري��ب، ح��ب��ك ض��اف��ن��ي
ش��ري��د وال��ن��س��ي��ب ج��ن��ب��ي، ب��ي��ن م��ق��ي��م ال��غ��ري��ب إن ل��ي ع��ج��بً��ا
ت��ج��ري��د؟! ل��ه ف��ه��ل ن��ش��ت��ه��ي��ه م��ل��ي��ح ش��يء س��ت��ر م��ن م��ل��ل��ن��ا ق��د
ال��ب��ع��ي��د ال��ق��ري��ب ف��ه��و ال��ث��ري��ا ـ��م ن��ج��ـ م��ن أب��ع��د وه��و ال��ق��ل��ب ف��ي ه��و

املغنية بستان رثاء

ال��س��ي��ر م��ن س��ي��رة ال��ردى غ��ال ل��ق��د راج��ع��ون ال��ل��ه إل��ى إن��ا
وم��ف��ت��خ��ر ل��ه زي��ن ب��ك��ل ت��ص��رف��ه ف��ي ال��ده��ر أول��ع م��ا
ال��ن��م��ر ذي ال��م��ع��د ع��ت��اد إال ف��ي��س��ل��ب��ه��ا ن��ف��س��ه ع��ل��ى ي��ع��دو
ال��وب��ر24 ش��ث��ن��ة م��ن��ه ج��ل��دٍة ع��ن ه��ت��ك��ه ي��ع��اب ال م��ل��ب��س ك��م
ال��ح��ب��ر م��ن ع��اريً��ا غ��دا ف��ق��د ُح��لَّ��ت��ه وه��ي ب��ب��س��ت��ان أودى
يُ��ط��ر ل��م ال��ق��ل��وب ف��أيَّ األرض ع��ن ال��غ��ن��اء ق��م��ري��ة أط��ار
م��خ��ت��ب��ر وط��ه��ر م��رأى ح��س��ن م��ن ح��ف��ي��رت��ه��ا ُض��م��ن��ت م��ا ل��ل��ه
��رر ال��سُّ م��داه��ن ال��غ��وال��ي س��ك��ن��ى ح��ف��ائ��ره��م ال��س��اك��ن��ي م��ن أض��ح��ت
م��ج��ت��ور ب��ش��ر وم��ؤن��س��ي��ه��ا خ��ب��ث��ْت ت��رب��ة ك��ل م��ط��يَّ��ب��ي
وال��م��در ال��ت��رب ف��ي ه��ري��ق��ت ـ��واه أم��ـ ث��الث��ة ع��ل��ى ص��دري ح��ر ي��ا
وال��خ��ف��ر ال��ح��ي��اء ذاك ب��م��اء م��زج��ا ون��ع��م��ٍة ش��ب��اب م��اء
م��ح��ت��ف��ر غ��ي��َر ال��ق��ب��ر ن��ح��ف��ر ال ل��ه أت��ي��ح م��ن ال��ق��ب��ر ي��ع��ل��م ل��و
ال��درر م��ن درًة رم��س��ه ع��ن ح��ي��ن��ئ��ذ ف��ص��ان ألب��اه��ا أو
م��ع��ت��م��ر وخ��ي��ر ل��ص��بٍّ ـ��ج��وٍج م��ح��ـ ألف��ض��ل ض��م��ه��ا ث��ًرى إنَّ
وال��ف��ت��ر ال��س��ج��و ذاك وس��ح��ر م��الح��ظ��ه��ا م��ن ب��ال��غ��ن��ج أق��س��م��ت
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وال��م��ه��ر ال��ق��الص م��ك��ان أن��س ال��ـ ب��ق��ر ق��ب��ره��ا ح��ول ُع��ق��رت ل��و
ال��ع��ت��ر م��ن وأش��ك��ال��ه ـ��ه��ن م��ن��ـ ال��ت��رائ��ب ع��ل��ى ن��ظ��ٌم وال��در
م��ض��ر م��ن ال��م��ل��وك وص��ي��د ـ��ح��رب ال��ـ بُ��ه��م ف��ن��ائ��ه ف��ي وان��ت��ح��رت
وح��ر م��ن ال��ف��ؤاد ف��ي م��ا أش��ف ل��م ت��رب��ت��ه��ا ال��دم��اء س��ق��ي��ت ث��م
م��ن��ت��ح��ر أوان ه��ذا ف��إن أس��ًف��ا ف��ان��ح��ري ن��ف��س ي��ا ن��ف��س��ك
ت��م��ر ول��م تُ��َرق ل��م وم��ه��ج��ت��ي م��ه��ج��ت��ه��ا ت��ذوب أن ح��س��ٌن م��ا
وال��خ��ط��ر ال��ج��الل ذوات ه��ل��ك م��ه��ل��ك��ه��ا ب��ع��د ال��ده��ر ي��ن��ك��ر ال

∗∗∗
ث��م��ر ع��ل��ى ب��ل ال��ل��ه��و، م��ن ف��ي��ك زه��ٍر ع��ل��ى ح��س��رت��ا ي��ا ب��س��ت��اُن
ال��ع��ف��ر إل��ى م��ًع��ا ص��ارا واإلح��س��ان وج��ه��ك ل��ح��س��ن ل��ه��ف��ي ب��س��ت��ان
وال��ب��ص��ر م��ن��ه ال��س��م��ع ن��زه��ة ي��ا ول��ٍه ف��ي ال��ف��ؤاد أض��ح��ى ب��س��ت��ان
ال��ب��ش��ر وال ال ال��ب��س��ات��ي��ن م��ن ع��وٌض الم��رئ م��ن��ك م��ا ب��س��ت��ان
ال��م��ط��ر ع��ق��ب��ة وأع��ق��ب��ت ـ��ع، ال��دم��ـ م��دام��ع��ن��ا م��ن أس��ق��ي��ت ب��س��ت��ان
ج��در أو ح��م��ص ص��ه��ب��اء ـ��ص��ب��ه��اء ال��ص��ـ م��ن ت��ك��ون أن س��ق��ي��اك ح��قُّ ب��ل
ع��ك��ر ب��ال س��الالت��ه، ـ��م��س��ك، ب��ال��ـ يُ��ق��ط��ب ال��ج��ن��ان رح��ي��ق م��ن ب��ل
ال��ك��در ال ال��وداد وص��ف��و ـ��ع��ط��ف ب��ال��ـ ي��م��زج ال��ق��ل��وب ن��ج��ي��ع م��ن ب��ل
ال��ف��ق��ر ف��واق��ر إح��دى أص��ب��ح��ت ب��ري��ت��ه ف��ي ال��ل��ه ن��ع��م��ة ي��ا
ال��ك��ب��ر ال��م��ص��ائ��ب إح��دى أم��س��ي��ت ص��غ��ي��رت��ه��ا ي��ا ال��س��ن غ��ض��ة ي��ا
وال��ح��ف��ر األك��ف��ان ل��ق��اء إل��ى س��ك��ن��ي ي��ا ال��ط��ري��ق اخ��ت��ص��رت أنَّ��ى
ال��س��ف��ر ذل��ك ك��ره م��ن ج��ش��م��ت م��ا ال��ح��وادث ف��ي ��م��ت ت��ج��شَّ أنَّ��ى
ص��در إل��ى ورده ي��ن��ت��ه��ي ال ل��ه ق��ص��دت م��ورد م��ن أح��م��ي��ك
ال��زه��ر زه��رة ي��ا ح��س��نً��ا أق��م��ار ال��ـ ق��م��ر ي��ا ال��ش��م��وس، زه��ر ش��م��س ي��ا
م��ع��ت��ب��ر ب��اب أص��ب��ح��ت ل��ل��ن��ف��س م��ب��ت��ه��ٍج ب��اب ك��ن��ت م��ا أب��ع��د
ب��ال��ب��در ت��رج��م��ي��ن وق��د ب��ه راج��ح��ٍة غ��ي��ر ك��ال��ت��رب أص��ب��ح��ت
ب��م��ج��ت��ب��ر رزؤن��ا ف��م��ا ك��ن��ت، م��ا أك��م��ل ف��ي��ك ال��ده��ر أص��اب��ن��ا
ك��ب��ر م��ن ال��ن��ف��وس ق��ل��ت��ك وال ص��غ��ٍر م��ن ال��ع��ي��ون ت��ق��ت��ح��م��ك ل��م
ص��غ��ر ف��ي وال��س��ل��و ك��ب��ر، ف��ي أب��ًدا واألس��ى ت��س��ل��وك ف��ك��ي��ف
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م��غ��ت��ف��ر غ��ي��ر ف��ي��ك وذن��ب��ه م��غ��ت��ف��ر ال��زم��ان ذن��وب ك��ل
م��زدج��ر ك��ل ال��ل��ه��و وازدج��ر ف��ق��دك��م ع��ن��د ال��ع��ود ت��ب��ت��ل
م��ح��ت��ض��ر ح��ي��ن ال��ه��م واح��تُ��ض��ر ب��ع��دك��م ال��س��رور ع��ن��ا وغ��اب
م��ن��ه��م��ر ك��ل ال��دم��ع وان��ه��م��ر ي��ت��ب��ع��ك��م ال��ن��ع��ي��م م��اء وف��اض
ال��وت��ر ع��ول��ة ف��ه��ات��ي��ك ، ح��نَّ وت��ًرا ل��م��زه��ر س��م��ع��ن��ا ف��إن
ال��ص��ور أح��س��ن م��ن��ك م��ح��ا ل��ق��د وق��س��وت��ه ال��ب��ل��ى ول��ؤم أم��ا
ال��ف��ط��ر م��ن س��ن��ٍة ع��ل��ى ن��ور م��ن ال��ُم��ص��وِّر ص��اغ��ه ب��ش��ًرا ي��ا
وال��ع��ب��ر ال��ذك��اء ب��ع��ي��ن ـ��غ��ي��ب ال��ـ ت��رى ح��ي��ن ال��ع��ق��ول ش��ع��اع م��ن ب��ل
ال��ش��ج��ر ف��ي ال��ح��م��ام ه��دي��ل إل��ى ب��ع��دك��م ع��ن��ي��ت ت��ح��س��ب��ون��ي ال
ال��ق��م��ر وال ال��ض��ح��ى ب��ش��م��س ع��ن��ك��م ب��ع��دك��م أن��س��ت ت��ح��س��ب��ون��ي ال
ب��ال��س��ح��ر ال��ش��م��ال ن��س��ي��م إل��ى ب��ع��دك��م اس��ت��رح��ت ت��ح��س��ب��ون��ي ال
ال��ن��ظ��ر م��س��ارح م��ن م��س��رح ف��ي س��رح��ت ب��ع��دك��م ال��ع��ي��ن ت��ح��س��ب��وا ال
وال��ع��ب��ر ب��ال��س��ه��اد ش��غ��ل ف��ي ن��اظ��ره��ا أن ذاك ل��ه��ا ي��أب��ى
واألب��ر ال��ح��ي��اة ح��م��ات ـ��راف أط��ـ ل��ل��م��ب��اش��ر ب��ال��ن��وم وك��ي��ف
ب��م��ف��ت��ق��ر ع��ه��ده��ا م��ن أص��ب��ح��ت م��ع��ك��م ل��ع��ي��ش��ٍة ورع��يً��ا س��ق��يً��ا
ق��ص��ر م��ن ف��ي��ه ك��ان ال��ذي ع��ل��ى ب��غ��ب��ط��ت��ه ده��ره��ا أم��ت��ع��ن��ي
ك��ال��بُ��ك��ر أي��ام��ه��نَّ وك��ان س��ح��ًرا ك��ل��ه��ا ل��ي��ال��ي��ه ك��ان��ت
ال��ع��ذر خ��وات��م ف��ض��ض��ن��ا وم��ا ل��ذت��ه ب��ب��ك��ر أط��ف��ن��ا ل��ه��و
ال��زه��ر ب��م��ون��ق ح��ظ��ي��ن��ا وإن ن��ه��م��ت��ن��ا ج��ن��اه م��ن ن��ن��ل ول��م
ب��ال��غ��م��ر25 ش��رب��ت ول��ك��ن ك��ان��ت، ق��ب��ٍل ف��ي ال��رض��اب ش��رب��ت ق��د وك��م
ال��ن��ق��ر ف��ي ال��س��ح��اب ب��م��اء ـ��ل ن��ح��ـ وج��ن��ى ل��ؤل��ؤ ف��ي��ه ف��م ج��دوى
ال��خ��ص��ر م��ن ي��ش��ت��ك��ي وري��ق��ه ح��رارت��ه ي��ش��ت��ك��ي غ��ن��اؤه
ال��ش��ه��ر م��ن ش��ه��رة ب��ال ـ��غ��ر ال��ـ ال��ف��ت��ن م��ن ف��ت��ن��ة ل��ن��ا ك��ن��ت��م

∗∗∗
ال��ط��رر ب��أم��ل��ح ي��وًم��ا ع��ل��يَّ م��ق��ب��ل��ًة ط��ل��ع��ت م��ا ك��أن��ن��ي
ال��خ��ب��ر ص��ادق إي��ذان إح��س��ان ب��ال��ـ ي��ؤذ وه��و ال��ع��ود ك��ف��ك ف��ي
ال��ب��ق��ر س��واك��ن ال��ه��وي��ن��ى م��ش��ى غ��ن��اءك��م م��ذك��ري م��ش��ي��ك��م إذا
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ُع��م��ر»26 ف��ي ال��ط��واف «ل��ن��ف��س��دن ي��ذك��رن��ي ب��ك��م ف��س��ادي وإذ
س��ق��ر ف��ي وال��وش��اة م��ج��ل��س��ي، ف��ي ض��ًح��ى أب��ص��رت��ك م��ا ع��ي��ن��ي ك��أن
م��ب��ت��ه��ر ي��وم ال��ت��اج ف��ي ـ��د األص��ي��ـ ك��ال��م��ل��ك رأت��ِك م��ا ك��أن��ه��ا
م��ع��ت��ج��ر ع��ن��د ال��ن��اس وأك��م��ل ح��اس��رًة ال��ع��ال��م��ي��ن أح��س��ن ي��ا
ال��زم��ر ع��كَّ��ف ال��ورق ��دح وال��صُّ ص��ادح��ًة رأت��ك م��ا ك��أن��ه��ا
ه��ج��ر ُق��رى م��ن يُ��م��ت��ار وال��ت��م��ر ش��ًج��ا م��ن��ك ي��س��ت��ف��دن أو ي��س��م��ع��ن،
زور27 ب��ال ف��س��اع��ف��ت��ن��ي ن��ف��س��ي، اق��ت��رح��ت م��ا اق��ت��رح��ت م��ا ك��أن��ن��ي
ض��ج��ر ب��ال ف��ك��ررت��ه ي��وًم��ا م��ق��ت��رح��ي اس��ت��ع��دت م��ا ك��أن��ن��ي
ال��ص��ع��ر ع��ن ف��ص��ع��رت��ه ال��ح��س��ن، خ��ال��ق��ه ك��س��اه ا خ��دٍّ وص��ن��ت
ب��ال��ذف��ر ي��ع��اف ال م��ا وال��م��س��ك م��ع��ذَّرة ك��ن��ت ت��ك��ب��رت ول��و
ب��م��ب��ت��ك��ر وال ن��ع��ي��ٍم ت��اح ب��م��ر م��ن��ك ن��ع��م��ت م��ا ك��أن��ن��ي
ب��م��دَّك��ر م��س��م��ع وم��ن ي��ع��رو، ك��رى ب��ط��ي��ِف م��ن��ظ��ر م��ن رض��ي��ت
م��ن��ف��ط��ر28 ك��لَّ ال��ق��ل��ب الن��ف��ط��ر آون��ًة ب��ذاك ال��ت��ع��زي ل��وال

∗∗∗
وال��ح��ض��ر ال��ب��دو ف��ي ح��ري��ًم��ا ـ��ل��ه��و ال��ـ ل��ذوي ق��ب��ل��ك��م ال��ده��ر ان��ت��ه��ك م��ا
ال��ش��ع��ر ف��ي ب��ال��م��ش��ي��ب ب��ل ـ��س��ه��اد ال��ت��ـ ب��ل وال��دم��اء ب��ال��دم��ع أب��ك��ي��ك
م��ح��ت��ق��ر غ��ي��ر ك��ان وإن ذاك م��ح��ت��ق��ًرا ال��ع��ظ��ام ب��ن��ح��ول ب��ل
ال��ض��رر ِم��َن يُ��تَّ��َق��ى م��ا ال��ن��ف��س ـ��خ��ي ب��ت��وخ��ـ ب��ل ال��ش��ف��اء ب��اج��ت��ن��اب ب��ل

∗∗∗
م��ص��ط��ب��ر ل��ؤم ع��ن��ك ف��إن��ه م��ص��ط��ب��ٍر ح��س��ن ال��ل��ه أس��أل ال
خ��ور م��ن س��واك م��ن ع��ل��ى وه��و ك��رٍم م��ن ع��ل��ي��ك ن��ف��س��ي وح��زن
ن��ه��ر وف��ي غ��ًدا ع��دن ج��ن��ة ف��ي أن��ك ال��ف��ؤاد ي��ع��زَّى وق��د
وال��ح��ور ال��دالل ب��ذاك ـ��ه��نَّ م��ن��ـ أن��ك ف��ي��ك ال��ح��ور س��ي��ش��ف��ع
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املغني سليمان أبي هجاء

ال��ن��ع��م م��ن ن��ع��م��ٌة ف��إن��ه��ا ف��رق��ت��ه ع��دم��ت ال وم��س��م��ع
أص��م ول��م ص��ائ��ٌم ك��أن��ن��ي ب��ه ق��رن��ت إذا ي��وٌم ي��ط��ول
ب��ال��ك��ظ��م ال��ح��ث��ي��ث ال��س��ي��اق29 أخ��ذ ذك��ره ال��ن��دي��م ت��غ��ن��ى إذا
ال��ل��ق��م ألع��ظ��م ف��اه ـ��ت��ح ي��ف��ـ ك��م��ا ال��ج��ه��اد م��ن ف��اه ي��ف��ت��ح
وال��س��دم30 ال��ه��م��وم وع��رس ـ��ق��ص��ف، وال��ـ ال��ل��ذاذة م��أت��م م��ج��ل��س��ه
يُ��ق��ِم»31 ل��م ال��ب��الد أوح��ش��ت��ه «م��ن ط��ل��ع��ت��ه: ع��ن��د ال��ل��ه��و ي��ن��ش��دن��ا
ب��دم��ي م��م��زوج��ة ك��أس��ي أش��رب أش��اه��ده م��ا ط��وَل ك��أن��ن��ي
ق��دم م��ن ت��ؤت ل��م ع��ه��وًدا ـ��س��ي��ك ف��ي��ن��ـ س��اع��ت��ي��ن ف��رط ت��ش��ه��ده
األم��م س��ال��ف ف��ي ك��ش��يء األدن��ى ـ��س��ك أم��ـ ف��ي ع��ه��دت ق��د م��ا ي��ري��ك
ال��ه��رم ��ل ت��ع��جُّ ل��وال أع��م��ار ال��ـ ف��ي ت��ب��ارك ع��ش��رة ع��ش��رت��ه
ن��دم ع��ل��ى ك��أس��ه��م ت��ن��ادم��وا آون��ًة دع��وه ال��ن��دام��ى إذا
ص��م��م؟! م��ن ال��غ��داة ب��ال��دي��ار ه��ل ي��ن��ش��دن��ا: ي��ظ��لَّ ح��ت��ى ن��ب��رد
وك��م32 ف��ي م��ن��ه وال��ق��وم «أح��س��ن��ت!» ل��ه: ي��ق��ال أن ال��ش��رب ي��س��ت��ط��ع��م
ال��ك��رم م��ن ص��وروا ول��و ك��ي��ف ال ب��ال��ت��ص��ن��ع؟ ل��ل��ق��وم وك��ي��ف
ال��ح��م��م م��ن م��س��ح��ٌة ك��أن��ه��ا إس��اءت��ه وج��ه��ه ف��ي يُ��ظ��ه��ر
ب��ال��ف��ح��م أس��ف ق��د ك��أن ح��ت��ى ب��ه ي��ج��يء م��ا ق��ب��ح م��ن ي��س��ودُّ
ع��ل��م إل��ى ش��ق��ة ذو ي��رت��اح ك��م��ا األذان إل��ى م��ن��ه ي��رت��اح
ال��ن��س��م ب��ارئ ال��ل��ه ت��ب��ارك س��ام��ع��ه ي��س��وء ب��ص��وت ي��ش��دو
ال��ن��غ��م م��ق��اط��ع ف��ي م��ن��ظ��وم��ٍة ح��ش��رج��ٍة ش��ذور ف��ي��ه أب��ح
ال��غ��ن��م ف��ي ال��ت��ي��وس ن��ب��ي��ب م��ث��ل وه��زتُ��ه غ��ص��ة ن��ب��رتُ��ه
ال��ك��ل��م ط��ي��ب ال��ل��ه ي��رف��ع ل��م ب��ه ال��ج��الل ذو ال��ل��ه ق��دس ل��و
ي��ن��م ول��م ب��ع��ض��ه��م ب��ك��ا إذا ب��ه ال��ص��غ��ار ال��ص��ب��ي��ُة ع يُ��ف��زَّ
ج��رم ب��ال أح��ب��ائ��ه ع��ل��ى ي��س��م��ع��ه ح��ي��ن ال��ق��ل��ب ل��ه ي��ق��س��و
ال��ق��س��م م��ن غ��اي��ة ف��إن��ه��ا ل��ه ش��ري��ك ال ب��ال��ل��ه أح��ل��ف
ال��ن��ق��م ع��ل��ى ن��ع��م��ائ��ه ف��ض��ل م��ا أح��ًدا ق��ب��ل��ه ال��ل��ه ع��رف م��ا
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شنطف هجو

وال��ق��م��ر ال��ن��ه��ار وش��م��س ض واألر ال��س��م��اوات ع��وذة ي��ا ش��ن��ط��ف
ال��ب��ش��ر ذل��ك م��ن — ع��ن��دي — ف��أن��ت ب��ش��ًرا خ��ال��ًق��ا إب��ل��ي��س ك��ان إن
ال��ص��ور م��ق��اب��ح ي��داه ـ��ك ف��أع��ط��ت��ـ ال��ل��ع��ي��ن ال��م��ارد ص��ورك

كتيزة هجو

ي��وم ف��ي ي��وم��ان ي��وم��ه��ا ك��أن��م��ا م��س��م��ع��ًة ش��اه��دت م��ا ب��ع��ض ف��ي ش��اه��دُت
ك��ال��ل��وم األس��م��اع ع��ل��ى ث��ق��ي��ًال ق��وًال م��ج��ل��ُس��ه��ا ض��م م��ن ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ت��ظ��ل
وال��ص��وم ال��ل��ي��ل ص��الة ث��واب ض��ع��ف��ي س��ام��ع��ه ال��ل��ه ي��ث��ي��ب غ��ن��اء ل��ه��ا
وال��ن��وم ل��ل��س��ك��ر ط��ل��بً��ا ب��ل ع��ل��ي��ه ط��ربً��ا ال ب��األرط��ال أش��رب ظ��ل��ل��ت

الخوان مناعم (٦)

املآدب طالب

واسترت دعاه قد وكان الحاجب، بن شيبة أبي يف قالها ودعابة وصف فيها (قصيدة
عنه.)

ال��ه��ارب؟! م��ن��ي ي��ن��ج��و وأي��ن ال��ح��اج��ب ال��ح��اج��ب اب��ن ي��ا ن��ج��اك
ال��ح��اج��ب؟ واع��ت��ذر ه��اَربْ��تَ��ن��ا إي��م��ان��ن��ا إح��رازك أب��ع��د
ال��ج��اذب ه��و ف��ي��ه��ا داف��ع��ن��ا ح��ال��ة م��ن ذاك إذ ع��ج��بً��ا ي��ا
ال��ع��اش��ب ال��ب��ل��د م��ن��ه��ا ي��م��ح��ل ج��ف��وة أول��ي��ت��ن��ا ل��ق��د ��ا ح��قٍّ
ن��اك��ب م��ن��ه��اج��ه ع��ن أن��ك ب��ه��ا ت��ب��ص��ر ال��ع��دل ب��ع��ي��ن ان��ظ��ر

∗∗∗
الغ��ب س��اغ��ب م��غ��ذ ك��لُّ ��ال��ة ج��فَّ ج��اءت��ك وق��د ل��ه��ف��ي
ال��ح��اس��ب ي��أك��ل م��ا ي��أك��ل ل��ه��س��م33 ال��ح��ش��ا ش��ذان ك��ل م��ن
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دائ��ب ش��أن��ه ف��ي ك��اله��م��ا ده��ره م��ن ك��ال��ع��ص��ري��ن ف��ك��اه
ض��اغ��ب أرن��ب��ه��ا وت��ارة الح��س ث��ع��ل��ب��ه��ا م��ع��دة ذي
ص��ال��ب ه��ض��م��ه ح��م��ى ل��ك��نَّ ن��اف��ض ش��رٍه ح��م��ى ت��ع��ل��وه
دارب ض��رغ��ام��ه��ا ف��ري��س��ة ك��ف��ه ف��ي ال��ف��رُّوج ك��أن��م��ا
ال��ت��ارب ش��ب��وط��ه��م ف��خ��د ل��ه��م ق��رنً��ا ال��ش��ب��وط غ��دا وإن
ن��ائ��ب أض��راس��ه��م م��ن ن��اب��ك الق��ي��ت��ه��م ل��ون��ك أق��س��م��ت

∗∗∗
ط��ال��ب أم��ث��ال��ه��ا ف��ي ب��ال��ث��ار إن��ن��ي ع��اج��ل ب��ك��ر أب��ش��ر
ال��ص��اح��ب أي��ه��ا وش��ي��ك ع��ودي غ��ف��ل��ة ف��ي ع��ن��ك ت��ح��س��ب��ن��ي ال
ال��غ��ائ��ب ي��ش��ه��د ق��د ت��ح��زن��وا، ال راوغ��ت��ه��م: ح��ي��ن ل��ص��ح��ب��ي ق��ل��ت
ال��خ��ائ��ب ي��وم��ن��ا أك��دى ك��ان إن غ��د ف��ي ل��ن��ا ال��ل��ه س��ي��ص��ن��ع
ث��اق��ب ك��وك��ب��ه��ا ع��زم��ة ع��ن ب��ت��ط��ف��ي��ل��ة ال��ش��ي��خ ع��ل��ى ك��روا
ال��ج��ان��ب ذل��ك ي��ف��ت��ك��م ف��ال ج��ان��ب م��ن��ك��م زواه وإن
ال��ع��ازب ال��خ��ب��ر ي��روح ح��ت��ى واس��ت��خ��ب��روا األرض ع��ل��ي��ه ج��وس��وا
ال��واه��ب ل��ه��ا ال��م��ن��ج��ى وه��ب ال ف��راري��ج��ه م��ن��ك��م ت��ن��ج��ون ال
ال��راس��ب وال ال��ط��اف��ي أف��ل��ت ال ش��ب��اب��ي��ط��ه م��ن��ك��م ت��ف��ل��ت��ن ال
ال��الع��ب ال��رج��ل ي��ج��د وق��د الع��بً��ا ب��ك��م ج��د ف��ق��د ج��دوا
س��ارب م��أم��ن��ه ف��ي وال��ص��ي��د غ��رة ع��ل��ى ال��ك��ر ول��ي��ك��ن
ال��خ��اط��ب ال��غ��رة ي��ص��ي��ب وق��د خ��اط��بً��ا ب��ه��ا ق��م��ت م��ق��ال��ة

∗∗∗
ال��راك��ب ال��راج��ل ف��ي��ه��ا س��ان��د غ��ارة ع��ل��ى ال��ق��وة ف��اع��ت��زم
ال��ض��ارب ال��ط��اع��ن ذاك ه��ذاك، ك��ردوس��ه��ا34 ع��ث��م��ان أب��و ي��ه��دي
وال��ن��اش��ب ال��رام��ح ح��ف��ه��ا ق��د ك��ف��ه ف��ي وال��راي��ة ي��رق��ل

∗∗∗
وال��ش��ارب اآلك��ل ي��رت��ض��ي م��ا ل��ه��م ف��أع��دد الق��وك وال��ق��وم
ك��ات��ب ي��ا ش��ب��اب��ي��ط��ك ب��ه��ا م��ق��رون��ًة ف��راري��ج��ك ي��س��ر
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ش��اح��ب م��ن��ظ��ره��ا ال��ت��ي ت��ل��ك ن��اع��م م��خ��ب��ره��ا ال��ت��ي ت��ل��ك
ن��اخ��ب ال��ق��رى ذك��رى م��ن ي��ع��روه م��س��ت��وه��ل غ��ي��ر ب��ق��ل��ب واذك��ر
وال��ح��ال��ب ال��ل��ق��ح��ة وع��ن��دك ُق��ط��رب��ل ج��ي��ران م��ن أن��ك
ال��رائ��ب ش��أن��ه��م م��ن ل��ي��س إذ ش��رَّاب��ه ال��ك��رم ح��ل��ي��ب ف��اس��ِق
راغ��ب خ��اط��ب ف��ك��ل ن��اًرا، اص��ط��ل��ت م��ا ال��ت��ي ال��ب��ك��ر أح��ض��ره��م
ال��راه��ب ق��ن��دي��ل��ه35 ج��ف��ا إال راه��بً��ا ب��اي��ت��ت م��ا ال��ت��ي ت��ل��ك
ال��ذائ��ب ال��ذه��ب إال ال��ك��اس ف��ي م��ش��ب��ه ل��ه��ا ل��ي��س ال��ت��ي ت��ل��ك
ج��ان��ب ط��ل��ع��ت��ه��ا م��ن ل��ل��ي��ل ي��زل ل��م ال��ت��ي ال��ك��ب��رى36 ��ه��ا أمُّ أو
ال��غ��ال��ب وال��ش��ب��ه ح��ج��ره��ا، ف��ي رب��ي��ت أن ب��ال��ش��م��س ح��ق��ق��ه��ا
ال��ك��ارب ب��ه��ا ي��ج��ل��ى م��ك��روب��ًة م��ح��ج��وب��ًة ال��ب��ك��ر ب��ت��ل��ك أع��ج��ب
س��ال��ب غ��ال��ب ان��ت��ص��اٌر ل��ه��ا م��س��ل��وب��ة ال��دنِّ ف��ي م��غ��ل��وب��ًة
ال��س��اح��ب ي��س��ح��ب أن ح��ك��م��ْت إذ م��س��ح��وب��ًة ال��زق ف��ي تُ��رى ب��ي��ن��ا
ن��ادب وال ب��اك ل��ه��ا ل��ي��س ص��رع��ًة وات��ره��ا م��ن ت��ق��ت��صُّ
ق��اص��ب أو ل��ل��ش��رب ع��ازف أو أي��ك��ة ف��ي األي��ك ح��م��ام إال
خ��اض��ب ورس��ه ل��ون وذات ف��ائ��ح م��س��ك��ه ن��س��ي��م ذات
ال��الئ��ب ال��ح��ائ��م والب ح��ام م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى ه��ات��ي��ك ه��ات��ي��ك
ع��ائ��ب ف��ق��ده��م��ا يَ��ِع��ْب ف��ال ش��أن��ه��م م��ن وال��ري��ح��ان وال��ن��ق��ل
ال��ق��اط��ب ال��زم��ن ع��ن��ه ي��ض��ح��ك م��ؤن��س ن��رج��س ع��ن ت��ن��م وال
ال��ن��اه��ب ه��و ذاك إذ وال��روح ع��ط��ره ُم��نْ��ه��ٌب روح ري��ح��ان
ال��ش��اس��ب37 ع��وده س��ق��اه وال ص��ف��ح��ة ل��ه ال��ص��ي��ف ي��ق��ل��ح ل��م
ه��اض��ب ج��اده��ا َح��ْزن روض��ة زخ��رف��ت ك��م��ا ال��ب��ي��ت، وَزخ��رِف
ج��ال��ب س��رَُّه��م م��ا ل��ك��ل ش��دوه��ا ف��ي ح��س��ن��اء ل��ه��م واج��ل��ب
ال��ن��اع��ب ال ال��ه��ادل ط��ائ��ره��ا ب��خ��ط��اءة ل��ي��س��ت م��ح��س��ن��ة
ك��اع��ب ث��ديُ��ه��ا روًدا غ��ي��داء ن��اه��ٌد ردُف��ه��ا خ��وًدا ب��ي��ض��اء
غ��اص��ب م��ال��ٌك دالٌل ل��ه��ا م��غ��ص��وب��ًة ب��ال��س��ي��ف م��م��ل��وك��ة
ط��ال��ب أف��زع��ه��ا ظ��ب��ي��ٍة م��ن أت��ل��ع��ت إذا ال��ج��ي��د ت��س��ت��وه��ب
واص��ب ف��ارق��ه��ا م��ن وب��رح دائ��ٌم ن��ادم��ه��ا م��ن ن��ع��ي��م
ص��اخ��ب ق��ب��ض��ت��ه��ا ف��ي وال��ع��ود م��س��ت��ض��ح��ٌك وال��ب��ي��ت ك��أن��ه��ا
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ن��ازب38 ل��ه��ا خ��ش��ٌف ج��اوب��ه��ا روض��ٍة ف��ي ت��ن��زب أدم��ان��ٌة
ال��ك��اذب ال��م��وع��ُد ب��ه��ن يُ��ح��م��ى ج��م��ًة ت��ح��ًف��ا ع��ل��ي��ه��م واص��ب��ب
وال��ق��ارب ال��م��الح ن��ق��ل م��ا ك��ل��ه ذا ب��ع��د م��ن ل��ه��م واغ��رم
ال��ت��ائ��ب ال��م��ذن��ب ي��ق��ال39 ف��ق��د ج��ئ��ت��ه ال��ذي ال��ذن��ب م��ن وت��ب
ال��ث��ائ��ب ال��م��ن��ه��زم ح��ب��ذا ي��ا ت��رض��ي��ه��م: ح��ي��ن ي��ق��ول��وا ك��ي��م��ا

∗∗∗
ع��ات��ب أم��ث��ال��ه ع��ل��ى ل��ي��س ف��ي��ه��م ص��ال��ح ب��ي��وٍم أع��ِت��ْب
ال��ذاه��ب رج��ع ال ب��ه: ص��ي��ح ان��ق��ض��ى م��ا إذا ي��وًم��ا ي��ك��ن وال
واث��ب ب��ه��م م��ن��ك ي��ث��ب وال ت��ه��ج��م وال ذاك ل��ه��م ع��ج��ل
آدب ب��ل ل��ل��ق��وم م��ؤدبً��ا إخ��وان��ه ي��أدب م��ن ف��ل��ي��س
ال��ح��اص��ب ري��ح��ك ت��ص��ب��ن��ا ف��ال م��وع��وده ن��وءك أخ��ل��ف��ن��ا
ال��ص��ائ��ب ال ال��ص��اع��ق وم��زن��ك م��س��ت��م��ط��ر ي��ل��ق��اك أن ح��اش��اك

اللوز» بدهن تؤدم القطائف تشبه حلواء «وهو اللوزينج

ع��ج��ب��ا أو أع��ج��ب ب��دا إذا َل��ْوِزي��نَ��ج م��ن��ك ي��خ��ط��ئ��ن��ي ال
ي��ح��ج��ب��ا أن ُزل��ف��اه أب��ْت إال أب��واب��ه��ا ال��ش��ه��وة ت��غ��ل��ق ل��م
م��ذه��ب��ا ل��ه ال��ط��ي��ب ل��س��ه��ل ص��خ��رٍة40 ف��ي ي��ذه��ب أن ش��اء ل��و
ل��ول��ب��ا ل��ه ال��ده��ن ت��رى دوًرا ج��ام��ه ف��ي ب��ال��ن��ف��خ��ة ي��دور
م��س��ت��ع��ذب��ا س��اع��د م��س��ت��ح��س��ن م��خ��ب��ًرا م��ن��ظ��ٌر ف��ي��ه ع��اون
م��ض��رب��ا م��ط��ربً��ا ف��أض��ح��ى ت��مَّ ش��دوه ف��ي ال��م��ح��س��ن ك��ال��ح��س��ن
ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م م��ن ق��ش��ًرا أرق ول��ك��ن��ه ال��ح��ش��و م��س��ت��ك��ث��ف
ق��ب��ب��ا ال��ذي ال��ف��ط��ر أع��ي��ن م��ن ج��الب��ي��ب��ه ق��دت ك��أن��م��ا
ال��ج��ن��دب��ا األج��ن��ح��ة ف��ي ش��ارك خ��رش��ائ��ه41 رق��ة م��ن ي��خ��ال
األش��ن��ب��ا ال��واض��ح ل��ك��ان ث��غ��ٌر خ��ب��زه م��ن ُص��وِّر أن��ه ل��و
م��رك��ب��ا ل��ه��ا ال��ك��ف ي��ج��ع��ل أن ال��ف��ت��ى ي��ح��ب ب��ي��ض��اء ك��ل م��ن
األش��ه��ب��ا األزرق ت��ح��ك��ي ش��ه��ب��اء، م��دف��ون��ة زرق��اء، م��ده��ون��ة
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ص��ب��ا م��ن ص��ب��ا ح��ت��ى وُط��ي��ب��ت ��ن��ت ُح��سِّ وف��ٍم، ع��ي��ٍن م��ل��ذ
أب��ى إال ال��ذائ��ق ع��ل��ى م��رَّت ُم��رٌة ف��ال ال��ل��وز ل��ه��ا ذي��ق
ال��م��ذه��ب��ا ن��ق��ده ف��ي وش��اوروا ن��ق��اده ال��س��ك��ر وان��ت��ق��د
ن��ب��ا ع��اله��ا ال��ض��رس إذا وال ن��ب��ْت رأت��ه��ا ال��ع��ي��ن إذا ف��ال

الشبوط

م��ت��ج��رِّد وم��ن ال��ح��س��ن��ى، ظ��ه��ارت��ه م��ت��ل��بِّ��ٍس م��ن ال��ش��ب��وط ي��ب��ع��د ف��ال
ال��م��ت��ورِّد س��رب��ال��ه م��ن وأخ��رج ن��ض��ج��ه ع��ن��د ��وده س��فُّ ف��ي ن��شَّ إذا
م��ح��م��د غ��ي��ر زائ��د ي��راه أن أب��ى م��خ��ص��بً��ا ب��دج��ل��ة م��رًع��ى رع��ى ف��ت��يٌّ
ال��م��ت��ج��ود م��ن��ي��ة أق��ص��ى ص��ار وق��د ن��وب��ة ال��ده��ر م��ن أص��اب��ت��ه أن إل��ى
م��ورد أخ��ب��ث ال��ش��واء وأورده م��ورٍد خ��ي��ر ع��ن ال��ص��ي��اد ف��أص��دره
ال��م��ص��رد غ��ي��ر ال��م��ن��ف��اق ال��ط��ي��ب إل��ى م��ط��ع��ٍم أط��ي��ب ال��ح��م��ال ب��ه وج��اء
ال��م��ت��وق��د ت��ن��وره م��ن ج��اء ك��م��ا ن��اض��ًج��ا ف��ي��ه إم��ع��ان��ن��ا ح��ب��ذا وي��ا
ال��م��ت��ج��ل��د ص��ف��ح��ة أب��دى ك��ن��ت وإن م��ث��ل��ه ع��ود إل��ى ل��م��ش��ت��اٌق وإن��ي

الدجاجة

ح��زور42 ل��ك زف��ه��ا ول��ونً��ا ث��م��نً��ا دي��ن��اري��ٍة ص��ف��راء وس��م��ي��ط��ٍة
ي��ت��ف��ط��ر إه��اب��ه��ا ف��ك��اد ون��وت أوزة ت��ك��ون أن ف��ك��ادت ع��ظ��م��ت
ي��ق��ش��ر ل��ج��ي��ن ع��ن ت��ب��ًرا وك��أن ج��ل��ده��ا ع��ن ل��ح��م��ه��ا ن��ق��ش��ر ظ��ل��ن��ا
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الفواكه (٧)

أيلول فواكه

وال��م��اء ال��ج��و ورقَّ ن��وٍع ك��ل م��ن اج��ت��م��ع��ت إذا أي��ل��ول ف��واك��ه ل��وال
غ��ب��راء ال��ج��ال��ي��ن ه��ائ��ل��ة ع��ل��يَّ اش��ت��م��ل��ت م��ت��ى ن��ف��س��ي ح��ف��ل��ت ل��م��ا إذن

املوز

خ��ف��اء ال ف��ض��لُ��ه ب��ان ل��ق��د ُت» «ال��م��و ف��ق��ده م��ا م��ث��ل «ال��ف��وز» إن��ه
األس��م��اء ال��م��ع��ان��ي أف��اد م��ن «م��وًزا» ��اه س��مَّ ال��ت��أوي��ل ول��ه��ذا
ال��غ��ذاء أس��أت وم��ا وغ��ب��وًق��ا وق��ي��ًال ص��ب��وًح��ا ل��ي ف��اج��ع��ل��ه رب
ال��ب��ق��اء» س��أل��َت ف��ق��د ت��غ��ال��ط، «ال ج��واب��ي: أن — أب��تُّ ب��ل — وأرى
ن��ع��م��اء ع��ل��ى ن��ع��م��ٍة ش��اه��دا ل��ذي��ذٌ وط��ع��ٌم ع��ذب��ٌة ن��ك��ه��ٌة
األح��ش��اء ق��ل��وب��ن��ا ن��ازع��ت��ه ط��ع��ام م��أوى ال��ق��ل��وب ت��ك��ون ل��و
م��اء ك��ان وإن أك��ل��ه م��ن ال��س��ائ��غ ب��ال��ش��ب��ع ل��ل��ح��ق��ي��ق إن��ن��ي

الرازقي العنب كرمة

ال��ب��ل��ور م��خ��ازن ك��أن��ه ال��خ��ص��ور م��خ��ط��ف ورازق��ي
ن��ور ظ��روف ف��ي ض��ي��اء إال ال��ح��رور وه��ج م��ن��ه ي��ب��ق ل��م
ال��ح��ور ال��ح��س��ان آذان ق��رط ال��ده��ور ع��ل��ى ي��ب��ق��ى أن��ه ل��و
ال��ك��اف��ور م��ع ال��م��س��ك ون��ك��ه��ة ال��م��ش��ور ال��ع��س��ل م��ذاق ل��ه
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الَخرصاملقرور مسِّ وبرد

ال��ب��ك��ور ف��ي ال��ل��ذات وع��ذر ال��وك��ور ف��ي وال��ط��ي��ر ب��اك��رت��ه
ال��ب��دور م��ن ل��ل��ع��ي��ن أم��أل ال��م��ن��ص��ور ول��د م��ن ب��ف��ت��ي��ٍة
ل��ل��ذرور ال��ش��م��س ارت��ف��اع ق��ب��ل ال��ن��اط��ور خ��ي��م��ة أت��ي��ن��ا ح��ت��ى
ال��م��ج��ب��ور ال ال��راغ��ب ب��ط��اع��ة ال��ص��ق��ور م��ن ك��ال��ط��اوي ف��ان��ق��ض
م��س��ج��ور43 ج��دوٍل ح��ف��اف��ي ع��ل��ى ال��م��ح��ب��ور م��ج��ل��س ج��ل��س��ن��ا ث��م
ال��م��ش��ه��ور ال��م��ن��ص��ل م��ت��ن م��ث��ل أو ال��م��ن��ش��ور ال��م��ه��رق م��ث��ل أب��ي��ض
م��س��ط��ور ش��ج��ٍر س��م��اط��ي ب��ي��ن ال��م��ذع��ور ال��ح��ي��ة م��ث��ل ي��ن��س��اب

س��رور ف��ي األوط��ار ف��ن��ي��ل��ت
ال��م��ن��ظ��ور ي��وم��ن��ا ع��ن ت��ع��ل��ٌة األم��ور م��ن ن��ق��ض��ي م��ا وك��ل

ال��غ��رور م��ت��ع م��ن وم��ت��ع��ٌة

والحب املرأة (٨)

النساء
ورم��ان44 ت��ف��اح ن��وع��ان ف��ي��ه��ن وك��ث��ب��ان أغ��ص��ان ال��وج��د ل��ك أج��ن��ت
أل��وان45 ال��ظ��ل��م��اء م��ن ل��ه��ن س��ود م��ه��دل��ة أع��ن��اب ذي��ن��ك وف��وق
ق��ن��وان46 ال��ق��وم ق��ل��وب أط��راف��ه��ن ب��ه ت��ل��وح ع��ن��اب ذل��ك وت��ح��ت
ال��ب��ان ي��ح��م��ل م��م��ا ال��ف��واك��ه وم��ا ف��اك��ه��ة — ال��ده��ر — ع��ل��ي��ه��ا ب��اٍن غ��ص��ون
ري��ان47 ال��ن��ور م��ن��ي��ر وأق��ح��وان ي��ض��رب��ه ال��ط��ل س��اري ب��ات ون��رج��س
وري��ح��ان ش��ت��ى ف��اك��ه��ة ف��ه��ن ح��س��ٍن ط��ي��ٍب ش��يء ك��ل م��ن أل��ف��ن
خ��ط��ب��ان48 ال��ط��ع��م ت��ب��ل��و ح��ي��ن ل��ك��ن��ه��ا ظ��اه��ره��ا ع��اي��ن��ت إذا ص��دق ث��م��ار
ذي��ف��ان49 ال��ن��اس: ي��ق��ول وط��وًرا ش��ه��د، ل��ه��ا: ي��ق��ال ط��وًرا م��رة، ح��ل��وة ب��ل
أس��وان وه��و ق��ل��ٍب اس��ت��راح��ة إال م��ج��دي��ٍة غ��ي��ر ول��ي��ٌت — ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
أف��ن��ان؟ ف��ض��م��ت��ه��ن ال��ف��ن��ون ت��ل��ك ج��م��ع��ت ب��ال��ف��ت��ى م��راٍد أم��ٍر ألي
وه��ج��ران وص��ل ل��ه��ا غ��ص��ون ل��ك��ن ش��ج��ر م��ن ل��س��ن غ��ص��ون ف��ي ت��ج��اورت
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وأح��زان وأف��راح وبُ��ؤس نُ��ْع��م أك��م��ت��ه��ا ف��ي ال��ل��وات��ي ال��غ��ص��ون ت��ل��ك
ع��ص��ي��ان ف��ي��ه م��م��ن ال��ب��رُّ ال��ط��اع��ة ذو ل��ه ي��ب��ي��ن ك��ي ق��وًم��ا ال��ل��ه ب��ه��ا ي��ب��ل��و
إب��ط��ان ي��ح��وي��ه ب��م��ا ل��ج��ه��ٍل وال ع��ب��ٍث وال إلع��ن��ات اب��ت��اله��م وم��ا
رح��م��ان وال��رح��م��ان ال��ع��ف��و، وي��ح��س��ن ح��ج��ت��ه األع��ن��اق ف��ي ل��ي��ث��ب��ت ل��ك��ن
أق��ران م��ن��ه��ن ل��ن��ا م��س��ت��ض��ع��ف��ات ب��ه ال��رج��ال ي��م��ن��ى م��ا ع��ج��ائ��ب وم��ن
خ��اق��ان ي��زج��ي��ه��ن ال��ت��رك ك��ت��ائ��ب ل��ه ت��ق��وم ال ب��ن��ب��ل م��ن��اض��الت
ووردان ع��م��رو وال ع��م��رو، ق��ص��ي��ر ل��ه ي��ق��وم ال ب��رأي م��س��ت��ظ��ه��رات
إث��خ��ان األرض ف��ي ل��ه��ا ول��ي��س أس��رى، وآس��رٍة ق��ت��ل��ى، ق��ات��ل��ة ك��ل م��ن
س��ل��وان ل��ل��م��ش��غ��وف ف��ي��ه م��ا ي��ول��ي��ن وآون��ة إغ��رام ف��ي��ه م��ا ي��ول��ي��ن
ب��س��ت��ان ش��ب��ه��ن ك��م��ا وه��ن أن��ي؟ ل��م��ع��ت��ق��د ع��ه��د ع��ل��ى يَ��ُدم��ن وال
ع��ري��ان وه��و ي��ل��ف��ى ث��م وي��ك��ت��س��ي ي��ع��دم��ه ث��م ب��ح��م��ٍل ط��وًرا ي��م��ي��ل

روحني امتزاج

ت��دان؟ ال��ع��ن��اق ب��ع��د وه��ل إل��ي��ه��ا: م��ش��وق��ة ب��ع��د وال��ن��ف��س أع��ان��ق��ه��ا،
ال��ه��ي��م��ان م��ن أل��ق��ى م��ا ف��ي��ش��ت��د ح��زازت��ي ت��م��وت ك��ي ف��اه��ا وأل��ث��م
ال��ش��ف��ت��ان ت��رش��ف م��ا ل��ي��ش��ف��ي��ه ال��ج��وى م��ن ب��ي ال��ذي م��ق��دار ك��ان وم��ا
ت��م��ت��زج��ان ال��روح��ي��ن ي��رى أن س��وى غ��ل��ي��ل��ه ي��ش��ف��ي ل��ي��س ف��ؤادي ك��أن

التوديع ملحة

وم��ك��ت��ح��ل ع��ن��ًق��ا ال��غ��زال م��ث��ل ت��زل ل��م ح��ج��اٍب ف��ي ك��ع��اٍب رب
ال��ع��ط��ل س��وى ج��ي��ُده��ا ت��ح��ل��ى وال ال��ك��ح��ل س��وى م��ق��ل��ت��ه��ا ت��ك��ت��ح��ل ل��م
ن��زل ال��ب��ي��ن ق��در م��ا إذا ح��ت��ى وع��ل��ل م��ط��ال ف��ي م��ن��ه��ا زل��ت م��ا
ال��ع��ج��ل م��ن أول��ه��ا آخ��ره��ا وج��ل ع��ل��ى ن��ظ��رة م��ن��ه��ا خ��ل��س��ت

ال��ك��ل��ل غ��ي��اب��ات أج��ن��ت��ه��ا ث��م
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الراحل الشباب

ت��ت��ج��دد؟ ح��س��رة أم م��ض��ى؟ م��ا ع��ل��ى ت��ت��وق��د ج��م��رة ض��ل��وع��ي أب��ي��ن
وي��ع��ت��د ال��ش��ئ��ون م��اء ل��ه��ا ي��ج��مُّ رزي��ة ال��ش��ب��اب ب��ع��د م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
يُ��ث��م��د ال��دم��ع م��ن ب��ح��ٌر ل��ه ف��ق��لَّ ل��ف��ق��ده دم��ٌع ف��اض إن ت��ل��ح��ي��ا ف��ال
ج��ل��م��د ال��م��اء م��ن ع��ي��ن ع��ن ت��ف��طَّ��ر ف��رب��م��ا ي��ب��ك��ي، ل��ل��َج��ل��د ت��ع��ج��ب��ا وال
ي��ت��ج��ل��د؟ ب��ع��ده وأن��ى ف��ك��ي��ف وع��زاؤه م��ج��ل��وده ال��ف��ت��ى ش��ب��اب
ي��ف��ق��د ب��ال��م��وت ال��م��وت وط��ع��م ص��راًح��ا، ط��ع��م��ه يُ��وج��د ال��م��وت، ال��ش��ب��اب وف��ق��د
وع��وَّد ب��ادئ��ات ال��رزاي��ا وه��ن ب��دأة ب��ع��د ع��ودة ش��ب��اب��ي رزئ��ت
أم��رد أن��ا إذ ال��م��ح��م��ود ب��ي��اض��ه��م��ا وق��ب��ل��ه ال��ع��ارض��ي��ن س��واد س��ل��ب��ت
ي��س��ود ي��زال ال ذم��ي��ًم��ا ب��ي��اًض��ا وح��س��ن��ه ال��ب��ي��اض ذاك م��ن وب��دل��ت
أن��ك��د ال��ع��ي��ن إل��ى وم��ش��ن��وء أن��ي��ٌق، م��ع��ج��ٌب ال��ب��ي��اض��ي��ن ب��ي��ن م��ا ل��ش��ت��ان
وأدرد50 ش��ي��ٌب ض��ح��اك��ي��ن وأق��ب��ح ول��ح��ي��ت��ي رأس��ي أف��ن��ان ف��ي ت��ض��اح��ك
وت��رم��د ب��ش��ي��ب��ي ت��ق��ذى ج��ع��ل��ت ف��ق��د ال��ق��ذى م��ن ل��ل��ع��ي��ون ج��الء وك��ن��ت
أس��ود وال��رأس ال��ق��ل��ب، ف��ي م��واق��ع��ه��ا ت��ش��ت��ك��ي ك��ن��ت ال��ت��ي ال��ن��ج��ل األع��ي��ن ه��ي
��د ت��ع��مَّ س��واك م��رم��ى ج��ع��ل��ت وق��د رأي��ت��ه��ا ل��م��ا اآلن ت��أس��ى ل��ك ف��م��ا
وت��ك��م��د ع��ن��ك ن��كَّ��ب��ن إذا وت��أس��ى س��ه��ام��ه��ا أق��ص��دت��ك م��ا إذا ت��ش��ك��ى
ُم��ق��ص��د51 ال��ق��وم م��ن ع��ن��ه ص��رف��ت وم��ن ب��ه وق��َع��ت م��ن ال��ن��ب��ُل ت��ل��ك ك��ذل��ك
أج��ح��د ه��و ب��ل ال��ق��ل��ب، ف��ي ك��م��وق��ع��ه��ا ع��دول��ه��ا وج��دن��ا ع��ن��ا ع��دل��ت إذا
م��س��دِّد إل��ي��ن��ا ع��ن��ا ُم��ن��ك��بُ��ه��ا ف��ك��أن��م��ا م��رة، ع��ن��ا ت��ن��ك��ب
م��خ��لَّ��د وال��م��ش��ي��ب ال��ل��ي��ال��ي، ق��ص��ي��ر ��ٌل م��ع��جَّ ال��ش��ب��اب أن ح��زنً��ا ك��ف��ى
م��ل��ح��د وال��ش��ي��ب ال��م��رء ي��ض��م أن إل��ى ح��ي��ات��ه ش��أو ال��م��رء ج��اَرى ح��لَّ إذا
س��رم��د ذاك وال ه��ذا ف��ال ب��ع��دٍل، ون��ه��اره ل��ي��ل��ه أج��رى ال��ده��ر أرى
ي��ن��ف��د ل��ي��س س��رم��د م��ش��ي��ٍب ن��ه��ار ف��ض��ام��ه ال��ش��ب��اب ل��ي��ل ع��ل��ى وج��ار
وأرش��د أه��دى ال��ش��ي��ب ن��ه��ار ف��ق��ال��وا: م��ع��اش��ٌر ال��ش��ب��اب ل��ي��ل ع��ن وع��زَّاك
وأب��رد أن��دى ال��ل��ي��ل ظ��ل ول��ك��ن ل��س��ع��ي��ه أه��دى ال��م��رء ن��ه��ار وك��ان
م��ن��ش��د؟ ب��األم��س ض��ل ل��ش��ب��اب وه��ل ع��وٌَّد؟ م��واض��ي��ك ه��ل ل��ه��وى أأي��ام
ت��ت��خ��دد ك��دن��ت��ي52 وأض��ح��ت ق��ن��ات��ي، وُق��وس��ت ش��وات��ي، ش��اب��ت وق��د أق��ول
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أت��أيَّ��د أو أن��آد ال��ع��ص��ا ج��ن��ي��ب أدبَّ��ن��ي ع��ظ��ام��ي ف��ي ك��الٌل ودب
ُف��رَّد وه��ي — م��دى أدن��ى م��ن — ق��رائ��ن ح��ي��ال��ه ف��ال��ش��خ��وص ط��رف��ي، وب��ورك
وم��ه��دد ح��دي��ث��ي ع��ن وريَّ��ا س��ل��ي��م��ى وأع��رض��ت ال��رج��ال أح��ادي��ث��ي ول��ذَّت
وُص��دَّد ي��ع��ت��ب��رن روان ف��ه��ن ت��ع��ج��بً��ا ال��غ��وان��ي إع��ج��اب وبُ��دِّل
ي��ول��د س��اع��ة ال��ط��ف��ل ب��ك��اء ي��ك��ون ص��روف��ه��ا م��ن ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ؤذن ل��م��ا
وأرغ��د؟! ف��ي��ه ك��ان م��م��ا ألف��س��ح وإن��ه��ا م��ن��ه��ا ي��ب��ك��ي��ه ف��م��ا وإال
يُ��ه��دَّد أذاه��ا م��ن ي��ل��ق��ى س��وف ب��م��ا ك��أن��ه اس��ت��ه��لَّ ال��دن��ي��ا أب��ص��ر إذا
س��ي��ش��ه��د غ��ي��ٍب ك��ل ف��ي��ه��ا ت��ش��اه��د ك��أن��ه��ا ت��ظ��ل أح��واٌل ول��ل��ن��ف��س

∗∗∗
ت��ح��ق��د وال��ج��رائ��م ح��ق��وٍد، ب��أخ��رى ِش��رَّت��ي ف��اغ��ت��ال ال��ده��ر، ب��أول��ى ل��ع��ب��ت
ي��ت��ش��دد م��ن ي��ش��ت��د ل��م��ا ي��ق��وم ف��إن��م��ا م��ن��ه، اش��ت��د م��ا ع��ل��ى ف��ص��ب��ًرا
ي��ط��رد ب��ال��ح��ول وال��ح��ول ح��وادث��ه وش��دٍة رخ��اء ط��وري ال��ف��ت��ى ي��ذي��ق
أخ��ل��د ال ب��ع��ده م��ن أن��ن��ي س��وى ع��ل��م��ت��ه ش��ب��اب��ي ع��ن ع��زاء ل��ي وم��ا
«ي��ت��وع��د» إن��ه ق��وم: ق��ال وإن ب��ل��ح��اق��ه «واع��د» م��ش��ي��ب��ي وأن

الشباب عىل دمعة

ب��دم ي��ب��ك��ه��ا ل��م إذا إال ش��ب��ي��ب��ت��ه ي��ب��ك��ي م��ن ت��ل��ح ال
ال��ن��ع��م م��ن ف��ي��ه��ا م��ا م��ق��دار س��ك��رت��ه��ا غ��ول ال��ش��ب��ي��ب��ة ع��ي��ب
وال��ه��رم ال��ش��ي��ب زم��ان إال رؤي��ت��ه��ا ح��ق ن��راه��ا ل��س��ن��ا
ب��ال��ظ��ل��م األرض ت��غ��ش��ى ح��ت��ى ف��ض��ي��ل��ت��ه��ا ت��ب��دو ال ك��ال��ش��م��س
ال��ع��دم م��ع إال وج��دان��ه ي��ب��ي��ن��ه ال ش��يء ول��رب
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زائل حلم

ي��ن��ع��م رائ��ي��ه ب��ات وح��ل��م ك��ل��ي��ل ت��ح��ت��ه وال��ل��ه��و ال��رأس س��واد رأي��ت
ال��م��ت��وه��م ع��ه��ده إال ي��ب��ق ف��ل��م ن��ع��ي��م��ه زال ال��ل��ي��ل اض��م��ح��ل ف��ل��م��ا

السياسية األحداث (٩)

عيل أحفاد من يحيى الحسني أبي مرصع

وأع��وج م��س��ت��ق��ي��م ش��ت��ى: ط��ري��ق��ان ت��ن��ه��ج ن��ه��ج��ي��ك أيَّ ف��ان��ظ��ْر أم��ام��ك
ارت��ج��وا أو ف��اخ��ش��وا ال��ل��ه رس��ول ب��آل ض��ري��رك��م ط��ال ال��ن��اس أي��ه��ذا أال
م��ض��رج ب��ال��دم��اء زك��ي ق��ت��ي��ٌل م��ح��م��د ل��ل��ن��ب��ي أوان أك��ل
ي��م��رج53 ك��ان ق��د ال��ل��ه دي��ن ف��ل��ل��ه أئ��م��ٍة ش��ر ال��دي��ن ف��ي��ه ت��ب��ي��ع��ون

∗∗∗
م��ف��رَّج — ق��ل��ي��ل ع��م��ا — ل��ب��ل��واك��م ش��ل��وك��م؟ ال��ن��اس ي��أك��ل ك��م ال��م��ص��ط��ف��ى! ب��ن��ي
ي��ت��ح��رج رب��ه م��ن خ��ائ��ٌف وال ن��ب��ي��ه ل��ح��ق راع ف��ي��ه��م أم��ا
ُم��م��ج��م��ج54 ف��ي��ه��م ال��ل��ه ك��ت��اب ك��أن ف��ي��ك��م ال��ل��ه أن��زل م��ا ع��م��ه��وا ل��ق��د
وزب��رج ق��ل��ي��ٌل ال��دن��ي��ا م��ن م��ت��اٌع ن��ص��ي��ب��ه م��ن��ك��م أن��س��اه م��ن خ��اب أال

∗∗∗
ف��ت��س��رج ال��س��م��اء م��ص��اب��ي��ح ت��ض��يء ش��ه��ي��دك��م ب��ال��ح��س��ي��ن ال��م��ك��ن��ى أب��ع��د
وت��ن��ش��ج ال��دم��وع أس��راب ت��س��ح��س��ح ل��ه، وال ع��ل��ي��ه ال وع��ل��ي��ن��ا، ل��ن��ا
ُم��خ��رف��ج55 ع��ي��ٌش ال��خ��ل��د ج��ن��ان ف��ي ل��ه رب��ه ع��ن��د ف��ائ��ًزا ن��ب��ك��ي وك��ي��ف
م��زل��ج56 ي��ق��م��ه ل��م م��ق��اًم��ا وق��ام وص��ي��ت��ًة س��ن��اءً ال��دن��ي��ا ف��ي ن��ال وق��د
ج م��زوَّ ال��ج��ن��ان ف��ي ح��يٌّ ال��ل��ه ل��دى ف��إن��ه ل��دي��ن��ا، ح��يٍّ��ا ي��ك��ن ال ف��إن
ت��ت��ب��لَّ��ج أم��ث��ال��ه��ا ب��أم��ث��ال��ه ع��م��اي��ٍة ل��ك��ش��ف ن��رج��ي��ه وك��ن��ا
وأف��ل��ج أع��ل��ى وال��ل��ه ب��ه ف��ف��از ن��ب��ي��ه اب��ن ف��ي ال��ع��رش ذو ف��س��اه��َم��ن��ا
ف��ي��ن��ض��ح ال��ف��ؤاد م��ك��واه��ا ي��ب��اش��ر ل��ه��ف��ًة ل��ذك��راك ل��ه��ف��ي ال��ع��ل��ى أي��ح��ي��ى
ت��ت��ب��رَّج؟ أث��واب��ه��ا ف��ي ف��ت��ص��ب��ح زي��ن��ًة ب��ع��دك األرض ت��س��ت��ج��د ل��م��ن
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س��ج��س��ج ال��ظ��ل م��ن وم��م��دود ع��ل��ي��ك ورح��م��ة وروح وري��ح��ان س��الٌم
ال��م��ف��ل��ج األق��ح��وان ع��ل��ي��ه ي��رفُّ ج��اره أن��ت ال��ذي ال��ق��اع ب��رح وال
ي��أرج وم��س��ك ط��ي��ب م��ن أرج س��وى ت��ح��ي��ة ت��رد أال أس��ف��ى وي��ا
ت��ه��زج ذل��ك ق��ب��ل وك��ان��ت ث��وي��ت ب��ع��دم��ا ال��ح��م��ائ��م ن��اح إن��م��ا أال
ج! ت��ف��رَّ ال غ��م��ٌة ع��ل��ي��ك��م أظ��ل��ت ب��ي��وم��ه ال��م��س��ت��ب��ش��رون أي��ه��ا أال
م��زع��ج؟! ال��ق��ب��ر ف��ي ال��ل��ه رس��ول ب��أن م��ه��اده اط��م��أنَّ أم��س��ى أك��ل��ك��م
ال��ي��رن��دج57 م��ن��ه ال��ل��ون ك��أن ب��وج��ه م��ن��ك��م ال��م��رء ول��ي��خ��س��أ ت��ش��م��ت��وا ف��ال
ت��م��ع��ج وال��خ��ي��ل ال��ج��م��ع��ان ال��ت��ق��ى غ��داة أب��ي��ك��م58 ب��ق��ل��ب ال��ه��ي��ج��ا ش��ه��د ف��ل��و
ال��م��ه��ي��ج ال��ظ��ل��ي��م59 ب��ال��ق��اع ارت��د ك��م��ا ه��اربً��ا ارت��د أو ال��ع��ان��ي، ي��د ألع��ط��ى
أه��وج ال��ج��ه��ل: ذو ق��ال ح��ت��ى ال��ح��رب ش��ب��ا ب��ن��ح��ره ي��غ��ش��ى زال م��ا ول��ك��ن��ه
أس��م��ج ه��و ال��ذي األم��ر خ��ط��ة أب��ى أن��ه غ��ي��ر ت��ل��ك��م، م��ن ل��ه وح��اش��ا
م��ح��رج ال��زك��ي��ي��ن ب��ع��رق��ي��ه إل��ي��ه إن��ه أي��ن ال ذاك؟ ع��ن ب��ه وأي��ن
ال��م��ه��ج��ه��ج ي��زده��ي��ه ال وأش��ب��ال��ه ع��ري��ن��ه ي��ح��م��ي ك��ال��ل��ي��ث ب��ه ك��أن��ي
ي��خ��رج ح��ي��ث م��ن وال��غ��ص��ن ح��س��ن أب��ي ق��ب��ل��ه ال��م��واط��ن ف��ي ع��ل��يٍّ ك��دأب
وت��خ��ل��ج ت��دل��ى ك��األش��ط��ان ش��وارع ت��ن��وش��ه وال��رم��اح أراه ك��أن��ي
��ج ال��م��ش��جَّ ال��ج��ب��ي��ن ب��ال��ت��رب وع��ف��ر ج��واده ع��ن ه��وى إذ أراه ك��أن��ي
ت��ع��رج ال��ل��ه إل��ى روًح��ا ب��ه��ا وح��ب ه��وى إذ األرض إل��ى ج��س��ًم��ا ب��ه ف��ح��بَّ
م��ن��س��ج ال��خ��ي��ل م��ن ي��دب��ر ول��م ط��راًدا أي��ط��ل60 يُ��ط��َو ول��م ي��ح��ي��ى؟! أأردي��ت��م
وأل��ه��ج أغ��رى ب��ال��غ��يِّ ل��ك��م وذاك ه��ي��ن��ًة ال��س��وء ُم��ن��ى ف��ي��ه ل��ك��م ت��أت��ت
ف��ي��درج م��ن��ك��م ال��م��غ��رور ويُ��س��ت��درج وض��الل��ك��م ط��غ��ي��ان��ك��م ف��ي ت��م��دون
وأش��رج��وا62 ال��ع��ي��اب ف��ي م��ا ع��ل��ى وأوك��وا61 ش��ن��آن��ك��م م��ن ال��ع��ب��اس ب��ن��ي أج��ن��وا
��ج��وا ل��جَّ ح��ي��ث ي��غ��رق��وا أن ب��ه��م ف��أح��ر وغ��يَّ��ه��م م��ن��ك��م ال��س��وء والة وخ��ل��وا
ش��ج��وا ك��م��ا ف��ت��ش��ج��وا ي��وًم��ا أه��ل��ه إل��ى راج��ٌع ال��ح��ق يُ��رج��ع أن ل��ك��م ن��ظ��ار
م��خ��رج ال��ل��ه ح��ج��ة م��ن ل��ك��م وال ل��م��ع��ت��ذري��ك��م ع��ذرى ال ح��ي��ن ع��ل��ى
ت��ن��ت��ج ال��ل��واق��ح إن وب��ي��ن��ه��م ب��ي��ن��ك��م ال��ل��واق��ح اآلن ت��ل��ق��ح��وا ف��ال
أخ��رج ل��ون��ان وال��ده��ر ل��ك��م ت��دوم ح��ال��ة أن ص��دق��ت��م ألن غ��ررت��م
م��ول��ج ال��ل��ي��ل ف��ي وال��ص��ب��ح ل��ك��م س��ي��س��م��و ث��ائ��ر ال��غ��ي��ب م��ن��ط��وي ف��ي ل��ه��م ل��ع��لَّ
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وه��زم��ج63 ال��وح��وش ي��ن��ف��ي زج��ل ل��ه زف��رات��ه م��ن األرض ت��ض��ي��ق ب��م��ج��ٍر
��ج64 ال��م��ح��مَّ ي��س��ط��ي��ع��ه��نَّ ال ب��وارق ب��ي��ض��ه أب��رق ب��األب��ص��ار ش��ي��م إذا
ي��ت��م��وج أع��راض��ه ف��ي ال��ب��ح��ر ي��رى ف��ك��أن��م��ا ال��ض��ح��ى ش��م��س ت��وام��ض��ه
وأوث��ج65 — ال��ج��راد ك��أرس��ال — وخ��ي��ل رج��ل��ه ث��ب��ت��ان: رك��ن��ان ي��ؤي��ده
ف��ي��ع��ن��ج66 األب��ي يُ��ث��ن��ى ب��أم��ث��ال��ه��ا ب��س��ال��ًة ك��ال��ل��ي��وث رج��ال ع��ل��ي��ه��ا
ت��ره��ج ح��ي��ن خ��ي��ل��ه��م ع��ن ت��ن��ف��س��ة خ��ص��اص��ة ف��ي��ه��م ل��ل��ن��ق��ع ف��م��ا ت��دان��وا
ي��ت��دح��رج ح��ص��بُ��ه��ا ع��ل��ي��ه��م ل��ظ��ل س��ح��اب��ة ب��ال��ف��ض��اء ح��ص��ب��ت��ه��م ف��ل��و
م��س��رج ال��ردي��ن��يِّ ب��أط��راف ف��ت��ي��ٌل ف��ي��ه��م ال��ل��ه��ذم��ي��اب ال��زج��اج ك��أن
وُدم��ل��ج ع��ل��ي��ه خ��ل��خ��ال ه��ن��ال��ك س��الح��ه أن الق��وه ال��ذي ي��ودُّ
وخ��زرج آخ��رون أوٌس ول��ل��ه دي��ن��ه أن��ص��ار ال��ل��ه ث��أر ف��ي��درك
ت��خ��دج ال��ح��وام��ل ك��ل وم��ا ت��م��اًم��ا ق��ض��اءه ف��ي��ك��م ال��ح��ق» «إم��ام وي��ق��ض��ي
ه��ودج ع��ل��ي��ه��ن يُ��ض��َرب ل��م ظ��ع��ائ��ن — إق��ام��ة ب��ع��د — ال��س��ب��ي خ��وف وت��ظ��ع��ن
ع��رف��ج67 ال��ن��ار ش��ع��ل��ة ي��ت��ع��ادى ك��م��ا ب��ي��ن��ك��م ال��ب��غ��ي غ��رة ت��ع��ادوا ال م��ٍه!
��ج ي��ت��ب��عَّ ب��ط��ن��ًة أخ��وك��م ي��ك��اد وأن��ت��م خ��م��اًص��ا، ي��م��س��وا أن ال��ح��ق أف��ي
ت��ت��رج��رج أك��ف��ال��ك��م ال��ُخ��ط��ى ث��ق��ال ح��ج��رات��ك��م ف��ي م��خ��ت��ال��ي��ن ت��م��ش��ون
خ��دل��ج ال��ع��ظ��ام ري��ان ال��ري��ف م��ن وول��ي��دك��م ال��ض��وى، ب��ادي ول��ي��ده��م
وح��ش��رج��وا68 ال��م��م��ات ق��ب��ل َع��ِل��ُزوا ف��ق��د ح��س��رات��ك��م ك��ظَّ��ت��ه��م األل��ى ب��ن��ف��س��ي
أدع��ج أخ��ض��ر األم��ح��اض ال��ع��رب م��ن ي��زل ول��م ب��ال��س��واد وع��يَّ��رت��م��وه��م
ن��ع��ج ال��روم م��ن أل��واٌن ال��روم! ب��ن��ي وج��وه��ك��م ي��زي��ن ُزرٌق ول��ك��ن��ك��م
وي��ف��ل��ج��وا ب��ال��ص��ال��ح��ات ي��س��ب��ق��وا وأن وت��خ��ب��ث��وا ي��ط��ي��ب��وا أن إال ال��ل��ه أب��ى
ي��م��زج ب��ال��رن��ق ال��ص��ف��و ف��إن أب��اه��م أب��وك��م وك��ان م��ن��ه��م ك��ن��ت وإن

∗∗∗
ت��ن��أج69 ال��ري��ح دام��ت م��ا ب��ب��غ��ض��ائ��ك��م ط��اه��ٍر اب��ن ال��ق��ل��وب أغ��رى ل��ق��د ل��ع��م��ري
أع��رج ال��رج��ل م��س��ت��ك��ره م��ث��ل��ه��ا س��ع��ى ذم��ي��م��ًة س��وء م��س��ع��اة ل��ك��م س��ع��ى
��ج ال��م��ؤجِّ ال��ح��ري��ق ح��ش ك��م��ا ت��ح��ش ف��ت��ن��ًة ال��ن��ي��ب ح��ن��ت م��ا ت��ع��دم��وا ف��ل��ن
ج70 ت��ب��وِّ أوب ك��ل م��ن ب��وائ��ج��ه��ا — ب��ري��ح��ه��ا ت��زج��رون ل��و — ب��دأت وق��د

∗∗∗
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ف��ل��ج��ل��ج��وا أو أص��ف��ح��وا س��واك��م، ع��دوٌّ وأه��ل��ه ل��ل��ن��ب��ي م��ا م��ص��ع��ب! ب��ن��ى
ت��ه��رج وال��روم ال��ت��رك ك��دم��اء ل��ك��م وع��ل��يِّ��ه��م ع��ب��اس��ك��م ب��ن��ي دم��اء
ت��ب��ه��ج ب��ذل��ك ج��ه��ًال وغ��وغ��اؤك��م م��ن��ك��م وال��ع��رج ال��ع��وران س��ف��ك��ه��ا ي��ل��ي
ت��ن��ج��ن��ج71 ال��ق��ل��وب ف��ي ه��ن��اٌت ول��ك��ْن أول��ي��اءك��م ت��ن��ص��روا أن ب��ك��م وم��ا
وت��ح��ن��ج ت��ل��وي أش��ي��اء ب��ي��ن��ت ل��ق��د ف��رص��ٌة ال��ف��ري��ق��ي��ن ف��ي أم��ك��ن��ت��ك��م ول��و
أوش��ج ف��ال��وش��ائ��ج ول��ي��اك��م وإن ف��ارٍس، وت��ر م��ن��ه��م��ا الس��ت��ق��دت��م إذن
ج م��ت��وَّ م��ن��ك��م ي��ن��ف��ك ال ل��ي��ال��ي ذك��رك��م ال��ده��ر ي��د ت��ح��ب��وه��م أن أب��ى
م��رت��ج اآلن ب��اب��ه��ا ش��ت��ى ب��وائ��ق ل��خ��ائ��ٌف م��ن��ك��م اإلس��الم ع��ل��ى وإن��ي
م��دم��ج ال��ع��ق��د م��س��ت��ح��ك��م وح��ب��لُ��ه��م أم��رك��م ال��ن��اس ي��س��ت��دب��ر أن ال��ح��زم وف��ي

∗∗∗
م��دل��ج ال��ل��ه ي��س��ب��ق ل��ن م��ص��ع��ٍب! ب��ن��ي وت��ره ط��ال��ب ال��ل��ه ف��إن ن��ظ��ار
ف��ت��ث��ل��ج ب��ال��ش��ف��اء، ي��وًم��ا س��ت��ظ��ف��ر غ��ل��ي��ل��ه��ا أط��ل��ت��م ق��د ق��ل��وبً��ا ل��ع��ل

وأعالم شخصيات (١٠)

الشطرنجي» التوزي القاسم أبي «يف الشطرنج بطل

وال��ده��اء وال��ح��ج��ى وال��ظ��رف ـ��ة وال��رق��ـ ال��دم��اث��ة أخ��ا ي��ا أخ��ي ي��ا
وح��اء ف��ي ض��رب��ًة خ��م��س��ي��ن خ��ل��ف غ��ي��ب ه��ي ال��ت��ي ال��ض��رب��ة أت��رى
إب��ط��اء وال ف��ت��رة ذي غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ال��ف��ك��ر ن��اف��ذ ال��رأي ث��اق��ب
ح��دب��اء آل��ة ظ��ه��ر ع��ل��ى ن ف��ي��ظ��ل��و س��ب��ع��ٌة وي��الق��ي��ك
إل��واء أي��م��ا ب��ال��ص��ن��ادي��د وت��ل��وي أوح��ديٍّ��ا ال��ج��م��ع ت��ه��زم
اس��ت��ع��الء ش��دة ف��ت��زداد ـ��ن ال��ف��رازي��ـ ب��ع��د ال��رخ��اخ وت��ح��ط
ب��ال��ب��أس��اء ال��الع��ب��ي��ن أخ��ذك ع��ق��ل��ي وح��يَّ��ر ه��ال��ن��ي رب��م��ا
اإلرب��اء ف��ي رض��اك وأدن��ى وال��رب��ع ب��ال��ن��ص��ف ه��ن��اك ورض��اه��م
وال��ض��ع��ف��اء ب��األق��وي��اء ف��ك وإع��ص��ا م��ن��ك ال��ده��اة واح��ت��راس
ال��ه��ب��اء ُم��س��ت��س��رِّ م��ن أخ��ف��ى ه��ن ال��ل��وات��ي ال��ل��ط��اف ت��داب��ي��رك ع��ن
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اإلف��ش��اء ع��ق��وب��ة أدب��ت��ه م��ح��ب ض��م��ي��ر ف��ي ال��س��ر م��ن ب��ل
اإلرح��اء دوائ��ر ح��روبً��ا م ال��ق��و ع��ل��ى ت��دي��ر ال��ذي ف��إخ��ال
اإلرداء وش��ي��ك��ة م��ن��اي��ا ـ��ق��رن ف��ال��ـ ال��ق��رن اف��ت��راس��ك وأظ��ن
ب��دم��اء ع��ل��ل��ت��ه��ا أرٌض األح��م��ر األدم رق��ع��ة أن وأرى
ال��ل��ع��ب��اء ب��أن��ف��س ل��ك��ن ـ��ط��رن��ج ب��ال��ش��ـ ت��ل��ع��ب ل��س��ت ال��ن��اس غ��ل��ط
ال��ن��س��اء غ��ي��ر ال��رج��ال إن ي��ل��ع��ب م��ن وغ��ي��رك ج��دُّي��ه��ا، أن��ت
األع��ض��اء ف��ي ال��غ��ذاء دب��ي��ب م��ن أخ��ف��ى ال��ق��وم ف��ي ي��دبُّ م��ك��ٌر ل��ك
ال��ب��غ��ض��اء م��ن غ��اي��ٍة إل��ى م��س��ت��ه��ام��ي��ن ف��ي ال��م��الل دب��ي��ب أو
ب��ال��ت��واء ي��ري��ده م��ن إل��ى ال��غ��ي��ب ظ��ل��م ف��ي ال��ق��ض��اء م��س��ي��ر أو
س��ح��م��اء ل��م��ة ف��ي م��س��ت��ح��ي��ٍر ش��ب��اب ل��ي��ل ت��ح��ت ال��ش��ي��ب س��رى أو
ش��م��ط��اء رث��ٍة ل��ون ف��اك��ت��س��ت إل��ي��ه��ا وم��ن��ه��ا ل��ه��ا، ف��ي��ه��ا دب
ال��ن��ك��راء ب��ال��ق��ت��ل��ة ط��بٍّ��ا ـ��ع��ة ال��رق��ـ م��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث ال��ش��اه ت��ق��ت��ل
ال��رس��الء ع��ل��ى م��ق��ب��ٍل وال ـ��ت ال��دس��ـ ف��ي ب��ع��ي��ن��ي��ك ن��اظ��ٍر م��ا غ��ي��ر
ذك��اء م��ن ٍر م��ص��وَّ ب��ق��ل��ب ـ��ه��ر ال��ظ��ـ م��س��ت��دب��ر وأن��ت ت��راه��ا ب��ل
ال��ه��ي��ج��اء ف��وارس ي��ردي وه��و ي��ولِّ��ي ق��رن��ا س��واك رأي��ن��ا م��ا
األق��ف��اء ف��ي ال��ع��ي��ون ت��ك��ون ه��ل ف��ق��ال��وا: ري��ع��وا رأوك ق��وٍم رب
وراء م��ن ب��ه��ا ي��رى ع��ي��ٌن ض ال��م��ع��ر ل��ل��م��ط��رق ال��ذك��ي وال��ف��ؤاد
ال��ق��راء ك��أح��ف��ظ ج��م��ي��ًع��ا ف��ت��ؤدي��ه ظ��اه��ًرا ال��دس��ت ت��ق��رأ

وشمائل طبائع (١١)

املنجم عيل بن يحيى يف

وال��ت��رك��ي��ب ال��ط��ب��اع ف��ي ق��ب��ل��ه ن��خ��ل��ه��ا ل��م ل��ه أك��روم��ٍة رب
ب��ال��ت��غ��ري��ب أوح��ش��ت��ه وم��ا ال��ن��اس، ف��ي ال��زه��ر ال��خ��الئ��ق غ��رَّب��ت��ه
ال��م��غ��ي��ب وراء م��ن األم��ر آخ��ر ظ��نٍّ ب��أول ي��رى أل��م��ع��يٌّ
ت��ق��ل��ي��ب ف��ي ال��رج��ال وأك��فُّ ��ا ك��فٍّ ي��ق��ل��ب وال ي��روِّي ال
وال��ت��ص��وي��ب ال��ت��ص��ع��ي��د ق��ب��ل ال��ع��ق��ب، دون ب��ال��ب��دي��ه��ة ال��ط��ل��ب ي��درك
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ت��ل��ب��ي��ب ع��ن ول��ي��س ل��ب��ي��ب ت��ج��ري��ب، ط��ول م��ن ل��ي��س ال��رأي ح��ازم
ص��ل��ي��ب ج��دَّ ك��ان ال��ع��ود م��ك��س��ر م��ن��ه ري��م ف��إن ع��ط��ف��ه ل��ي��ن

القاسم يف

ح��ات��ٍم ي��دي ي��داه ت��ك��ون ح��زم��ه ح��زم��ه ل��م��ن ع��ج��ب��ت
ال��ح��ازم ع��ق��دة ل��ه ت��ك��ون ج��وده ج��وده ل��م��ن ع��ج��ب��ت
ال��ص��ارم ص��ول��ة ل��ه ت��ك��ون ح��ل��م��ه ح��ل��م��ه ل��م��ن ع��ج��ب��ت
ال��راح��م رأف��ة ل��ه ت��ك��ون ح��ده ح��ده ل��م��ن ع��ج��ب��ت
ال��س��ال��م ط��ب��ع��ه ف��ي ال��خ��ي��ر م��ن ض��ده إل��ى ض��د ك��ل أرى

وعتب استعطاف رسائل (١٢)

مقابلة سوء عىل عتب

إي��ذان��ا ب��ال��غ��در آذن��ن��ي ع��ن��وانً��ا وج��ه��ك ف��ي ق��رأت
ل��ه��ف��ان��ا ال��ل��ه ذك��رت م��ا ب��ل ��بَ��ا ال��صِّ ذك��رُت م��ا أن��س��ى ت��ال��ل��ه
دي��ان��ا ال��م��دي��ون ت��ج��ه��م ف��ت��ج��ه��م��ت��ن��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا ي��وم
وس��ن��ان��ا ذاك أن��س��ى ول��س��ت م��س��ت��ي��ق��ًظ��ا ذاك أن��س��ى وك��ي��ف
ش��ي��ط��ان��ا ع��اي��ن��ت ق��د أن��ك ف��أوه��م��ت��ن��ي بُ��ع��ٍد م��ن ط��ل��ع��ت
أج��ف��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أث��ق��ل الق��ي��ت��ن��ي س��اع��ة الق��ي��ت��ن��ي
ك��ان��ا ك��ال��ذي ش��ب��اب��ي ردَّ ل��ي ت��ض��م��ن��ت ك��ن��ت ك��أن��م��ا
وث��ه��الن��ا أرون��د ك��ْس��ح أو ط��رف��ٍة ف��ي ال��ص��ي��ن ب��ح��ر ط��م أو
ع��م��ران��ا ب��ن م��وس��ى وال ع��ي��س��ى ف��ع��ل��ه ي��س��ت��ط��ع ل��م م��ا ك��ل أو
إح��س��ان��ا ح��س��ن��ك إل��ى ف��اض��م��م ش��ن��ت��ه ل��ق��د ال��وج��ه ح��س��ن ي��ا
أل��وان��ا ال��س��اع��ات ت��ص��ب��غ��ك ع��ه��ده ح��ائ��ٌل م��ل��وٌل أن��ت
ظ��م��آن��ا وص��ل��ك ي��ح��ت��وي م��ن إل��ى وت��ض��ح��ى ال��وص��ل ذا ت��ص��رم
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وه��ج��ران��ا ا ص��دٍّ ُس��ْم��تَ��ه أو ص��ارم��ت��ه واص��ل إذا ح��ت��ى
الن��ا م��ن وت��س��ت��خ��ش��ن ف��ظٍّ��ا، خ��ش��ن��ٍة ذا ال��ده��ر وت��س��ت��ل��ي��ن
آن��ا إن��ج��ازه إذا خ��ل��ٌف ف��إن��ج��ازه ال��وع��د، وت��ع��ق��د
وإع��الن��ا س��رٍّا م��ن��ن��ت��ه م��رًة أن��ج��زت��ه إذا ح��ت��ى
م��ن��ان��ا ال��م��م��ت��ن وال ك��ال ُم��خ��ل��ًف��ا ال��واع��دي أح��بَّ وم��ا
إن��س��ان��ا ت��أل��ف ال ن��ف��س��ي أص��ب��ح��ت ف��ق��د ال��ن��اس ح��ذرت��ن��ي
ه��ان��ا ب��أن ع��ز ام��رئ رب ف��أع��ززت��ن��ي ا ج��دٍّ أه��ن��ت��ن��ي

وهب آل إىل

ن��ص��ال��ه��ا ف��ك��ن��ت��م ع��ن��ي ال��ع��دى ن��ب��ال ل��ت��دف��ع��وا وت��رًس��ا درًع��ا ت��خ��ذت��ك��م
ش��م��ال��ه��ا ال��ي��م��ي��ن خ��ذالن ح��ي��ن ع��ل��ى ن��اص��ٍر خ��ي��ر م��ن��ك��م أرج��و ك��ن��ت وق��د
ل��ه��ا وال ع��ل��ي��ه��ا ال ف��ك��ون��وا ذم��اًم��ا ل��م��ودت��ي ت��ح��ف��ظ��وا ل��م أن��ت��م ف��إن
ون��ب��ال��ه��ا وال��ع��دا ن��ب��ال��ي وخ��لُّ��وا ب��م��ع��زل ع��ن��ي ال��م��ع��ذور م��وق��ف ق��ف��وا
زوال��ه��ا ت��زول أن ف��غ��ن��ٌم وإال ب��غ��ب��ط��ة ت��ع��ي��ش أن إم��ا ال��ن��ف��س ه��ي
ال��ب��وائ��ق ب��إح��دى ف��أع��ت��ب��ت��م وع��ط��ًف��ا زي��ادًة ب��ال��ع��ت��اب ل��دي��ك��م ط��ل��ب��ت
ال��ص��واع��ق ب��إح��دى ف��أص��اب��ت��ه َح��يً��ا، م��خ��ي��ل��ة س��م��اء ك��م��س��ت��س��ٍق ف��ك��ن��ت
أدن��ى أن وح��ق��ي وإق��ص��ائ��ي، ب��رف��ض��ي ت��م��ي��ت��ن��ي ث��م ب��األم��س أأح��ي��ي��ت��ن��ي
ال��ح��س��ن��ى م��ن ف��ي��ه أثَّ��رُت ال��ذي ل��ح��س��ن ع��ش��ق��ت��ه م��ي��تً��ا أح��ي��ي��ُت أن��ن��ي ول��و

هجاء (١٣)

وجود له ليس يشء

إي��م��ان��ي: ج��ل ف��ي��ه ش��ك��ى ف��إن ب��وران اب��ن ك��ان إن — ب��وران الب��ن ق��ل
ب��ره��ان ت��ث��ب��ي��ت وال دل��ي��ل ب��ال م��خ��اي��ل��ه أَْوَه��َم��تْ��ن��ي��ه ب��اط��ًال ي��ا
وس��ن��ان ه��ج��ر إال ه��ج��ائ��ي��ك وم��ا ط��ائ��ف��ه ط��اف خ��ي��اٌل إال أن��ت م��ا
ح��س��ب��ان��ي ف��ي��ه ي��ق��ي��ن��ي أزاح ح��ت��ى ف��أه��ج��وه ش��ي��ئً��ا أح��س��ب��ه ك��ن��ت ق��د

301



الرومي ابن

بلبل بن إسماعيل يف

ت��ح��ل��ي��ق ب��ع��د ص��ري��ًع��ا خ��رَّ ط��ائ��ر ف��ك��م ص��ق��ر أب��ا ص��ب��ًرا
ب��ت��ط��ل��ي��ق ال��ل��ه ف��ص��ان��ه��ا ُك��ْف��أَه��ا ت��ك��ن ل��م ن��ع��م��ى ُزوِّج��ت
ت��م��ح��ي��ق ب��ع��د زوال ره��ن م��ش��ك��ورة غ��ي��ر ن��ع��م��ى وك��ل
ل��زن��دي��ق! ف��ي��ه��ا ح��ج��ة ك��م ت��س��رب��ل��ت��ه��ا ن��ع��م��ى ق��دس��ت ال

الجد كيمياء

ال��دي��وان��ا «ال��ب��ط��ال��ة» ب��ع��د ـ��ي ول��ـ إذ ال��ص��ق��ر أب��ي م��ن ال��ن��اس ع��ج��ب
ش��ي��ب��ان��ا م��ن ف��ص��ار ع��ل��ًج��ا ك��ان أن م��ن أع��ج��ب ذاك م��ا ول��ع��م��ري
إن��س��ان��ا أح��ال��ه ك��ل��بً��ا م��س م��ا إذا ك��ي��م��ي��اء ل��ل��ج��د إن
ك��ان��ا م��ا ك��ائ��نً��ا ش��اء، م��ت��ى ء، ش��ا ك��م��ا ي��ش��اء، م��ا ال��ل��ه ي��ف��ع��ل

تأبني!

ب��ت��ب��ي��ي��ن داع م��ن ل��ب��ي��ك! ل��ب��ي��ك! ب��م��ص��رع��ه: ال��داع��ي ه��ت��ف إذ أق��ول
م��ح��زون ع��ي��ن م��ن ع��ب��رة ت��ف��ض ف��ل��م ل��ه ال��ع��ي��ون غ��زر ج��م��دت م��ن ن��ع��ي��ت
ي��ق��ط��ي��ن ب��ي��ت ف��ي��ه ال��ن��اس وي��ن��ش��د ب��م��غ��ف��رة ال��داع��ي ل��ه ي��ق��ل وم��ن
دي��ن وال دن��ي��ا ع��ل��ى م��ن��ك ن��ب��ك ل��م ج��ائ��ح��ة األي��ام م��ن ت��ص��ب��ك ف��إن
م��ل��ع��ون ال��خ��ي��ر ب��ق��ل��ي��ل خ��ل��وت��م��ا ف��ق��د أوج��ع��اه ون��ك��ي��ًرا م��ن��ك��ًرا ي��ا
ال��ش��ي��اط��ي��ن ن��س��ل م��ن ال��خ��ل��ق م��ش��وه ن��ط��ف ه��ال��ك م��ن ل��ه وس��ح��ًق��ا ب��ع��ًدا

الهجاء اعتزال

زم��ان��ي ت��ط��ول��ه إل��ى ُت ش��ك��و ل��م��ا ق��س��ا م��ن ي��ا
ال��م��ع��ان��ي س��ق��ط م��ن — ع��ل��ي��ه رخ��ص��ت ل��م��ا — واع��ت��دَّن��ي
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ل��س��ان��ي ع��ن ع��رض��ك وأص��ون ي��دي ع��ن م��ال��ك س��أص��ون
ه��ج��ان��ي م��ن إال ال��ده��ر ل ط��وا أه��ج��و ال آل��ي��ُت
رم��ان��ي م��ن رم��ان��ي وإن ء ال��ه��ج��ا س��أط��رح ب��ل ال
أم��ان��ي م��ن��ي ف��ل��ي��أخ��ذوا ك��ل��ه��م ال��خ��الئ��ق أم��ن
ع��ران��ي غ��ض��ب��ي إذا غ��ض��ب��ي م��ن ع��ل��يَّ أع��ز ح��ل��م��ي
ك��وان��ي غ��ي��ظ��ي ل��ظ��ى وإن وأك��ظ��م��ن ف��ألص��ب��رن
ق��الن��ي م��ن ق��الن��ي إذ ـ��س��ي ن��ف��ـ س��أح��ب ل��ك��ن��ن��ي
أب��ان��ي م��ن أب��ان��ي إذ دة اإلرا ك��ل وأري��ده��ا
م��ك��ان��ي ع��ن ت��ع��ام��ه م��ن م��ه ت��ع��ا إن م��ك��ان��ي وأرى
وش��ان��ي ق��دري ص��ي��ان��ت��ي ـ��ف ك��ي��ـ ال��ل��ه ي��ران��ي ح��ت��ى
ي��ران��ي ك��م��ا ع��ل��ي��ه ح��ق ف��ع��ي��ال��ت��ي وي��ع��ول��ن��ي
غ��ذان��ي ق��دًم��ا إن��ه م��ة ب��ال��ك��رار ول��ي��غ��ذون��ي
دع��ان��ي ش��وق إن ال��ص��ب��ر ق ال��ف��را ع��ل��ى وس��أس��ت��ع��ي��ن

ممسوخة صور (١٤)

نفسه يصف

ج��زع م��ن ع��ل��ي��ه أب��ك��ي ف��ل��س��ت ج��زٍع م��ن ال��ش��ب��اب ي��ب��ك��ي ك��ان م��ن
وال��ص��ل��ع ك��ال��م��ش��ي��ب ب��ي زال م��ا ص��ورت��ه ب��ق��ب��ح وج��ه��ي ألن
م��ط��ل��ع��ي ه��ول — م��تُّ وم��ا — وج��ه��ي س��ل��م��ن��ي ال��م��رآة، أخ��ذت إذا
ورع ل��ذي إال وج��ه��ي ي��ص��ل��ح وم��ا ال��ح��س��ان ب��ال��خ��رد ش��غ��ف��ت
ال��ج��م��ع م��س��اج��د ف��ي��ه ـ��ه��د ي��ش��ـ وال ال��ف��الة، ف��ي ال��ل��ه ي��ع��ب��د ك��ي
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أكول

رف��ش72 م��ن وأغ��رف س��ي��ل م��ن ف��أق��ل��ُع ص��ف��ح��ة ك��ل ف��ي ال��ب��ص��ري ي��د وأم��ا
وال��وح��ش؟ وال��ط��ي��ر وال��ج��ن��ان اإلن��س ع��ل��ى م��س��لَّ��ٌط وه��و ب��ال��ش��ع��ر أأوع��ده
أرش!73 ب��ال ه��ن��اك ط��اح��ت وأج��ب��ال��ه��ا، ت��ه��ام��ة ب��ل��ع ش��اء ل��و أره أل��م
وال��ك��ب��ش ال��ث��ور ع��ل��ى ت��أب��ى ل��ه ض��روًس��ا ص��اح��ٍب ك��ل إل��ى ي��ن��ع��ي أن��ه ع��ل��ى
ل��ل��ج��رش وأوك��د أده��ى وذل��ك��م ت��ث��لُّ��ًم��ا ف��ي��ه��ا أن ع��ن��ه��ا ي��خ��ب��ر
وال��ه��ش ال��ص��ل��ب ع��ل��ى ت��أت��ي وت��ج��ري��ش��ه��ا ن��ق��ره��ا ع��ن��د ال��رح��ا أن ت��ع��ل��م��وا أل��م
ن��ع��ش ع��ل��ى ��ى م��س��جٍّ أم��س��ى ول��و ش��ب��اه، واح��ذروا ال��ت��ف��ارق، ذاك ت��ق��ب��ل��وا ف��ال

مقارنة

ط��ول ال��ك��الب وج��وه وف��ي ط��ول ف��ي��ه ع��م��رو ي��ا وج��ه��ك
ت��زول وال ع��ن��ه��ا ي��زول ط��رٍّا ف��ي��ك ال��ك��ل��ب م��ق��اب��ح
وال��رس��ول ال��ل��ه ح��م��اك��ه��ا ص��ال��ح��ات أش��ي��اء وف��ي��ه
س��ف��ول ق��دره ع��ن ف��ف��ي��ك غ��دٌر وف��ي��ك واٍف وال��ك��ل��ب
ت��ص��ول وال ت��ح��ام��ي وم��ا ال��م��واش��ي ع��ن ي��ح��ام��ي وق��د
ت��ط��ول ق��ص��ٌة ق��ص��ت��ه��م س��وء أه��ل ب��ي��ت م��ن وأن��ت
ط��ب��ول أق��ف��اءه��م ل��ك��ن ع��ظ��اٌت ل��ل��ورى وج��وه��ه��م
ال��ج��ه��ول ال��م��ائ��ق ي��ف��ع��ل��ن م��ا ف��ع��ل��ن��ا ق��د ال��ل��ه ن��س��ت��غ��ف��ر
ال��ط��ل��ول ت��س��أل ك��م��ا إال س��أل��ن��ا م��ا س��أل��ن��اك إن م��ا
رس��ول وال ك��ت��اٌب وال خ��ط��اب ف��ال وع��يَّ��ت ��ت ص��مَّ
ف��ع��ول ف��اع��ٌل م��س��ت��ف��ع��ل��ٌن ف��ع��ول ف��اع��ل م��س��ت��ف��ع��ل��ٌن
ف��ض��ول أن��ه س��وى م��ع��ن��ى ف��ي��ه ل��ي��س ك��م��ع��ن��اك ب��ي��ٌت
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السمني الغث

س��م��ي��ن أن��ه ع��ل��ى غ��ثٌّ ص��دي��ٍق ك��ال ص��دي��ق ل��ن��ا
ي��ك��ون وم��ن م��ن��ه��م ك��ان م��ن أح��اش��ي ال ال��ن��اس، أق��ب��ح م��ن
ال��ع��ي��ون ب��أج��ف��ان��ه��ا الذت ل��ق��وم وج��ه��ه ب��دا إذا
دي��ون ل��ه ع��ل��ي��ه��م ح��ل��ت غ��ري��ٌم ع��ن��ده��م ك��أن��ه
ظ��ن��ي��ن وده م��تَّ��ه��م م��ن��ه وص��ف��ت م��ا ع��ل��ى وه��و

الحجاب كربياء

ب��ال��ك��س��ر! ال��ك��س��ر م��ن ف��ي��ه م��ا ال��ل��ه م��ح��ا ح��اج��ب ك��اس��ر غ��ض��ب��ان ح��اج��ب وك��م
ن��زر م��ن��ط��ق وم��ن ك��ب��ر م��ن ل��ك ف��ي��ا ب��ت��ح��ي��ة ح��ي��ي��ت��ه إذا ع��ب��وس
أم��ري م��ن وص��غ��ر ق��دري م��ن ح��ط ب��م��ا ق��دره ي��رف��ع ال��ل��ه ك��أن ي��ظ��ل
وق��ر م��ن ب��أذن��ي��ه م��ا س��م��ي��ًع��ا وص��م ع��م��ى ب��ال أع��م��ى ع��اد رآن��ي م��ا إذا
ال��ص��خ��ر م��ن أق��س��ى اآلداب ع��ل��ى ق��ل��وب ق��ل��وب��ه��م أن ال��ح��ج��اب ش��ي��م وم��ن
وح��ر ع��ل��ى ال��س��ائ��ل��ي��ن س��ؤال م��ن ف��ه��م ب��ح��ظ��ه��م س��واه��م ي��ح��ظ��ى أن ي��خ��اف��ون

ثقيل

ب��ف��الن ث��ال��ث ال��ي��وم ف��ل��ه��ا ث��ق��الن م��رة ل��ألرض ك��ان
ب��ال��م��ع��ان��ي ذك��ره ع��ن ف��أك��ن��ي ال��ل��ه، ع��ل��م اس��م��ه، ��ة غ��صَّ أت��ق��ي
ت��ران��ي أراك ك��م��ا أن��ي ل��ي��ت ـ��ن��ي ع��ي��ـ أق��ذي��ت ال��ث��ق��ال ث��ق��ي��ل ي��ا
ع��ان��ي ال��ي��وم ب��ب��غ��ض��ك ف��ف��ؤادي ح��ب��ي��ب ب��ح��ب ع��ان��يً��ا ي��ك��ن م��ن
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ثقيل بارد

ح��دي��د أم ك��ي��ان��ه أرص��اص ي��دري ل��ي��س ال��ذي ال��ق��اس��م أب��ا ي��ا
ش��دي��د ب��رٌد ي��ع��ل��وه ث��ق��ي��ل ـ��ف ال��ص��ي��ـ ف��ي ب��ئ��رك ك��م��اء ع��ن��دي أن��ت

أخرق يف

ت��ف��ل��ه وت��ط��ف��ئ��ه س��ف��اًه��ا ن��ف��خ��ة ت��ض��رم��ه وأخ��رق
س��ه��ل��ه ت��ارة وأخ��الق��ه وع��رة ت��ارة ف��أخ��الق��ه

والسالم كثري أصدقاء

ن��اف��ع ف��ي��ه��م وم��ا ع��ل��ي م وال��س��ال ك��ث��ي��ر أص��دق��اء ول��ي
ش��اس��ع ن��ازٌح م��ط��ل��ب ل��ه��ا ح��اج��ة ف��ي أدل��ج��ت أن��ا إذا
ض��ائ��ع وق��ت��ه��ا وت��س��ل��ي��م��ة وق��ف��ٌة م��ع��ه��م أب��ًدا ف��ل��ي
ق��اط��ع ش��اغ��ٌل ��م��ه��ا ت��ي��مَّ ح��اج��ٍة ع��ن ال��م��رء م��وق��ف وف��ي
ج��ام��ع م��ص��ح��ٌف م��ص��ح��ف��ه ل، ال��ف��ض��و ك��ث��ي��ر غ��ث ك��ل ت��رى
ال��س��ام��ع ب��ه ي��ل��ذ ال ب��م��ا أح��ادي��ث��ه م��ن ي��ح��دث��ن��ي
ج��ائ��ع أب��ًدا آك��ل��ه ـ��ع، ال��ض��ري��ـ ك��م��ث��ل ه��ن أح��ادي��ث
ف��اج��ع م��ي��ت��ه��م وال ص��دي��ًق��ا، م��ؤن��ٌس ح��ي��ه��م ال أول��ئ��ك
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وعظات تجاريب (١٥)

الظنون

ص��ف��اء؟ م��ن ب��ي��ن��ن��ا ك��ان م��ا أي��ن ال��ل��ق��اء؟ ذاك رب��ع أي��ن أخ��ي، ي��ا
ال��ل��ق��اء ب��ح��س��ن ب��ره��ة غ��ط��ي��ت ه��ن��وات ح��اج��ت��ي م��ن��ك ك��ش��ف��ت
ب��األص��دق��اء ال��ظ��ن��ون أس��يء ال��ظ��ن س��ي��ئ أك��ن ول��م ت��رك��ت��ن��ي
ح��س��ن��اء ح��ش��ا ف��ي ش��وه��اء رب ش��ن��ًع��ا: ل��ع��ي��ن��ي ب��دت ل��م��ا — ق��ل��ت
ال��غ��ط��اء ذاك ت��ح��ت ف��ث��وي��ت��ن س��ت��ًرا ع��ن��ك��ن ه��ت��ك��ت م��ا ل��ي��ت��ن��ي
ق��ت��م��اء ش��ب��ه��ة ظ��ل��م��اء ع��ن��ك ت��ج��ل��ت م��ا ان��ك��ش��اُف��ن��ا ل��وال ق��ل��ن:
ال��ظ��ل��م��اء غ��واش��ي ك��اش��ف��ات ك��اس��ف��ات م��ن ب��ك��ن أع��ج��ب ق��ل��ت:
م��س��ت��ض��اء ك��اس��ف رب أن — ح��ب ب��ال��ص��ا ال��خ��ب��ر م��ع — أف��دت��ن��ن��ي ق��د
ه��م��ي��اء ع��ل��ى ي��زل ل��م أن��ه ي��ت��م��ن��ى ب��م��ه��ت��ٍد أع��ج��ب ق��ل��ن:
اإلزراء م��ن ف��أوس��ع��ت��ن��ا ـ��ك ع��ن��ـ ب��ن��ا ف��زال��ت ش��ب��ه��ة ف��ي ك��ن��ت
ال��ط��خ��ي��اء ال��ع��م��اي��ة ت��ح��ت ـ��رة ال��ح��ي��ـ ع��ل��ى ت��ك��ون أن وت��م��ن��ي��ت
ب��اه��ت��داء وح��ي��رة ض��الًال ود م��ن م��ث��ل��ي ل��ي��س ت��ال��ل��ه ق��ل��ت:
األن��ب��اء ب��اس��ت��ف��ادة ب��دًال ص��دي��ق��ي س��ت��ر وددُت أن��ي غ��ي��ر
ه��واء ل��ق��ل��ب ال��ه��وى وخ��لِّ ـ��ق ال��ح��ـ ع��ل��ى ف��ع��رِّج ه��ًوى ه��ذا ق��ل��ن:
األدواء ك��ام��ن ال��ده��ر أن��ه ل��خ��لٍّ ت��ودَّ أن ال��ح��ق ف��ي ل��ي��س
ك��ال��ب��ع��داء ف��أن��ت وإال ع��ن��ه��نَّ ت��ن��ف��ر أن ال��ح��ق م��ن ب��ل
ال��ش��ف��اء ق��ب��ل ال��ش��ف��اء ألسُّ اء، ال��د ذي داء ع��ن ال��ط��ب��ي��ب ب��ح��ث إن
ع��وج��اء خ��ل��ة ك��ل ب��ه��م��ا ف��ق��وم وال��ع��ت��اب ال��ك��ش��ف دون��ك
ب��ال��ه��ن��اء75 ن��ق��اب��ه ف��ت��ت��ب��ع ي��وًم��ا 74 ال��ع��رُّ ل��ك ب��دا م��ا وإذا
األح��ي��اء ل��دى ب��م��س��ت��ع��ذب ت ال��م��و وم��ا ، م��وت��ك��نَّ ذاك ف��ي ق��ل��ت:
ال��م��راء ف��ي ت��زد ف��ال ب��ح��ق ن ك��ا إذا ب��ال��ك��ري��ه ال��م��وت م��ا ق��ل��ن:
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الناس طينة

ال��ث��ال��ب ل��ه��ا ال��ث��ل��ب ف��ي ي��ص��دق ط��ي��ن��ة م��ن ال��ن��اس ب��أن واع��ل��م
ال��الزب ال��ح��م��أ ل��ف��اح إذن أخ��الق��ه��م ال��ن��اس ع��الج ل��وال

الناس اعتزال

واألخ��ي��ار األش��رار ص��ح��ب��ة م��ن ك��راح��ٍة ال��ت��ذذت ف��م��ا ال��ط��ع��وم ذق��ت
ون��ار؟! ل��دي��ه ل��ف��ردوٍس إال رب��ه��م ي��ح��ب��وا ل��م ق��وًم��ا أأح��ب

أمان يف املعدم

ب��أم��ان ف��ائ��ت م��ت��ع��ة ب��اع م��ن خ��اس��ر ب��ص��ف��ق��ة م��غ��ب��ونً��ا راح م��ا
ال��ح��دث��ان م��راق��ب��و وال��م��درك��وه ف��ات��ه ش��يء رزء م��ن ام��رؤ أم��ن
زم��ان ص��رف ع��ل��ي��ه ي��خ��اف أال ف��ائ��ٍت م��ن الم��رئ ع��زاء وك��ف��ى

القناعة

وي��ع��ذب ي��ح��ل ق��وت م��ن ت��خ��ُل ول��م ص��ح��ٍة س��رب��ال ال��ل��ه ك��س��اك م��ا إذا
ي��س��ل��ب ال��ده��ر ي��ك��س��وه��م م��ا ح��س��ب ع��ل��ى ف��إن��ه��م ال��م��ت��رف��ي��ن ت��غ��ب��ط��ن ف��ال

الكريم؟ هو من

ال��ث��م��ن��ا ب��ه أغ��ل��ى وإن ال��ث��ن��اء ع��ل��ى ع��ط��يَّ��ت��ه ي��ع��ط��ي ال��ذي ال��ك��ري��م ل��ي��س
ال��ح��س��ن��ا اس��ت��ح��س��ان��ه س��وى ش��يء ل��غ��ي��ر ع��ط��ي��ت��ه ي��ع��ط��ي ال��ذي ال��ك��ري��م ب��ل
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اإلحسان جزاء

ال��وداد ب��إخ��الص ال��ن��ع��م��ى ك��اف��أ ام��رؤ ب��ال��ن��ع��م��ى ك��اف��أ ول��ق��د
ف��ؤاد م��ن ن��ي��ًال ن��ول ف��ل��ق��د ي��ٍد م��ن ن��ي��ًال ن��ول ي��ك��ن إن

والسيف الدرهم

وال��س��ي��ف ك��ال��دره��م ل��ل��م��رء ن��ف��ع��ه ص��ادًق��ا ش��ي��ئً��ا أر ل��م
ال��ح��ي��ف م��ن ي��ح��م��ي��ه وال��س��ي��ف ح��اج��ات��ه ال��دره��م ل��ه ي��ق��ض��ي

الرشير

ي��خ��اص��م ح��ي��ن ب��ال��ح��ق ب��اط��ًال رم��ى ب��ح��ج��ة ض��ل��ي��ٌع ب��ش��ري��ر ول��ي��س
ال��ل��وائ��م ف��ي��ه الم��ت��ه وإن — ب��س��وء ن��ال��ه ك��ان ام��رٍئ ع��رض واس��م وال
ش��ك��ائ��م ل��ل��رج��ال ول��ك��ن ل��ف��ض��ل، أن��ه ال��ت��ف��ض��ل ف��ي زه��د ب��ي وم��ا
ي��س��ال��م ال ف��أت��ل��ى ب��دءًا وس��ول��م ش��رُّه ع��م م��ن ال��ش��ري��ر ول��ك��ن��م��ا
ال��ت��م��ائ��م ت��ل��ك ت��ن��ف��ع��ه ف��ل��م أخ��وه وت��ودد ل��ه ب��إذع��ان وع��اد
ي��راج��م ال م��ن ب��ال��م��ك��روه ي��راج��م ي��زل ول��م ب��س��وء إح��س��انً��ا وك��اف��أ

الظلم

ال��م��ظ��ل��وم ع��ل��ى ظ��ل��م��ه م��ن ل��م، ال��ظ��ا ع��ل��ى أرب��ى ال��م��ظ��ل��وم الن��ت��ق��ام
ال��وخ��ي��م ال��وب��ي��ل ال��م��رت��ع ف��ي ت��ع ك��ال��را ت��أم��ل��ت إن ال��ظ��ل��م ص��اح��ب
ال��س��ل��ي��م76 ب��ل��ي��ل ال��ك��رى ل��ي��ل ب��اع ق��د أن ف��ي��ع��ل��م أم��ره ي��ج��ت��ل��ي
أل��ي��م ع��ذاب وف��ي ع��راٍم ف��ي ي��خ��ل��و ح��ي��ن ن��ف��س��ه ل��وم م��ن ف��ه��و
وال��ت��ن��دي��م ال��ن��دي��م ب��رح��اء وش��ج��ت��ه ح��ي��ات��ه أم��رَّت ق��د
خ��ص��ي��م م��ن ب��ن��ف��س��ه ل��ك��ف��اه وأغ��ض��ى ع��ن��ه ال��خ��ص��ي��م ت��ج��اف��ى ل��و

309



الرومي ابن

املالم

واألش��واق ب��ال��وج��د ف��ك��ف��اه��م ال��ع��ش��اق م��الم��ة ت��ك��ث��رن ال
م��ط��اق غ��ي��ر ك��ان ت��ض��اع��ف ف��إذا م��ض��اع��ف غ��ي��ر ي��ط��اق ال��ب��الء إن
ب��اإلح��راق ال��ن��ار ت��غ��ري ك��ال��ري��ح إن��ه ب��ل��وم ج��وى ت��ط��ف��ئ��ن ال

السلو

ن��ف��س��ي رزء ل��ن��ف��س��ي ش��ج��ًوا ك��ف��ى ش��يءٍ ل��رزء ال��ه��الع ن��ف��س��ي أب��ت
رم��س؟! ل��ح��ل��ول وط��ن��ت��ه��ا وق��د إل��ٍف ل��ف��راق وح��ش��ًة أت��ه��ل��ع

الصرب

م��ذه��ب؟! ع��ن��ه ي��ك��ن ل��م م��ا إذا ف��ك��ي��ف م��ذاه��ب وف��ي��ه م��ح��م��وًدا ال��ص��ب��ر أرى
أوج��ب ك��ال��ض��رورة م��ن��ه ك��ان وم��ا واج��ب، وال��ص��ب��ر ال��ص��ب��ر، ي��ح��ق ه��ن��اك
م��ه��رب م��ن��ه��ن ل��ي��س ده��ر م��ك��اره ب��ه أح��دق��ت ل��م��ن ال��م��ن��ج��ى ال��م��ه��رب ه��و
وي��ث��وَّب ب��ه ي��ث��ن��ى أًس��ى، ش��ف��اء ش��م��ات��ٍة، م��ن ِج��نَّ��ة ج��م��اٍل، ل��ب��وس

املثيب إغراء

ت��ولَّ��ى إذ ب��اط��ل��ي م��ي��ادي��ن ف��ي رك��ًض��ا ف��ازددت ال��ش��ب��اب وت��ول��ى
ي��ت��س��ل��ى ب��أن ام��رٍئ ألح��ق ب��ش��يءٍ ال��زم��ان س��اءه م��ن إن
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الفناء

ل��ل��م��ق��اب��ر أض��ع��اف��ه��ا ت��ق��اض��ت��ه��م ل��م��دي��ن��ة خ��ط��ة ق��وٌم اخ��ت��ط إذا
ال��م��س��اف��ر ك��زاد إال ي��ق��ت��ن��وا وأن ي��ش��ي��دوا أن ي��ن��ه��اه��م م��ا ذاك وف��ي

األهلية الحرب

ي��ح��ارب��ه ح��يٌّ ج��اء م��ا إذا ق��واه ب��ن��اه��ك ب��ع��ًض��ا ال��ح��ي ب��ع��ض ق��ت��ل وم��ا
راك��ب��ه ه��و م��ن ت��غ��ري��ق ب��م��ان��ع��ه ب��ع��ض��ه ال��ب��ح��ر ف��ي ال��م��وج ب��ع��ض ل��ط��م وم��ا

وقودها وغريهم الحرب يجنون

ال��ش��واج��ر ال��رم��اح ف��ي��ه��ا اخ��ت��ل��ف��ت إذا ك��ف��ات��ه��ا غ��ي��ر ال��ح��رب ج��ن��اة رأي��ت
ال��م��س��اع��ر ص��اله��ا ت��ص��ل��ى ول��ك��ن��م��ا ب��ن��ج��وة ع��ن��ه��ا ال��ن��ار زن��اد ك��ذاك

الخلصاء عن إال اإلغضاء

ال��رج��اء م��ت��ن ق��ط��ع��ت ل��ده��ري ه أرج��و ك��ن��ت ال��ذي ال��ق��اس��م أب��ا ي��ا
ال��ج��زاء س��وء وق��ي��ت غ��روًرا ي إي��ا غ��رورك ع��ن أج��ازي��ك ال
ب��اإلغ��ض��اء ع��ل��ي��ك ل��ب��خ��ل ك ذا وم��ا ال��ح��دي��ث ص��دق��ك أرى ب��ل
األق��ذاء ع��ل��ى أج��ف��ان��ه��ا غ��ضُّ ع��ي��ن��ي ح��ق م��ن ول��ي��س ع��ي��ن��ي، أن��ت

311



الرومي ابن

الشعر (١٦)

شعره عن دفاعه

ح��م��ده: ف��م��ا ق��ل��ت��ه م��ا األخ��ف��ش77 ع��ل��ى ع��رض��ت ل��ي: ق��ال ل��م��ن ق��ل��ت
ان��ت��ق��ده إذا ال��ع��م��ى م��ب��ي��ن ع��ل��ى ت��ع��رض��ه ح��ي��ن ب��ال��ش��ع��ر ق��ص��رت
أس��ده وال ال ك��ان، ث��ع��ل��ب��ه ف��ال رواه، وال ش��ع��ًرا، ق��ال م��ا
اع��ت��ق��ده م��ا ب��ك��ل ج��ه��ًال ـ��دف��ات��ر ف��ك��ال��ـ روي��ت، إن��ن��ي ي��ق��ل: ف��إن
ع��ض��ده م��ن ف��ال��ذل��ي��ل ل��م��دح��ه؟ ت��ع��رِّض��ن��ي ب��أن زي��ن��ي أُرْم��َت
ق��ص��ده78 م��ن ف��ال��س��ل��ي��م ل��ث��ل��ب��ه؟ ت��ع��رض��ن��ي ب��أن ش��ي��ن��ي ُرْم��ت أم
ش��ه��ده وم��ا ع��م��ى ع��ن��ي ف��غ��اب ل��ي��ش��ه��ده م��ن��ط��ق��ي أن��ش��دت��ه
ع��ق��ده إف��ك��ه ح��ل ف��م��ا إف��ًك��ا، م��ع��رف��ة ب��غ��ي��ر ق��وًال وق��ال
ع��ب��ده وال��ح��ج��ى ال��ف��ه��م ذو ـ��س��ان اإلن��ـ ت��أم��ل��ه إذا ش��ع��ري
ج��ح��ده ل��م��ن آي��ة ب��ه ال��ل��ه ب��ع��ث م��ن��ط��ًق��ا ل��ي��س ل��ك��ن��ه
ال��م��رده ق��اه��ر س��ل��ي��م��اُن ـ��ر وال��ط��ي��ـ ال��ب��ه��ائ��م ال��م��ف��ه��م أن��ا وال
وال��ق��رده ال��ك��الب ع��ن��ه ت��ف��ه��م م��ن رت��ب��ة ال��خ��ط��وب ب��ي ب��ل��غ��ت م��ا
ح��س��ده ق��ل��ب��ه ال��ل��ه ي��س��ك��ن أن ي��ح��س��دن��ي أراه ق��رد وح��س��ب
ك��م��ده ف��وق��ه ال��ل��ه وزاده ح��س��دي م��ن ع��ن��ه ال��ل��ه خ��ف��ف ال
رم��ده ب��ل ق��ذاه ل��ن��اظ��ري��ه ط��ل��ع��ت إذا ص��ورت��ي ت��زل وال

البحرتي عىل حملة

أدب وال ع��ق��ٍل ب��ال ل��ل��ب��ح��ت��ري ن��ره ل��م ذاك ول��وال أع��م��ى ال��ح��ظ
وال��ت��ع��ب ال��ك��د ب��ع��د ال��غ��ث ش��ع��ره م��ن ب��ه��ا ال��ب��ح��ت��ريُّ ي��أت��ي ألش��ي��اء ق��ب��ًح��ا
وال��غ��رب ال��ن��ب��ع ب��ي��ن ي��م��ي��ز م��م��ن ل��ه��ا ال��س��ام��ع��ون ي��ص��غ��ي ح��ي��ن ك��أن��ه��ا
ص��خ��ب ف��ي ال��ج��دران ش��ع��ف ع��ل��ى ـ��ح��وا أض��ـ إذا ال��ب��ن��اة ه��ذر أو ال��ع��ق��ارب، رق��ى
ال��ذه��ب م��ن ف��ي��ه م��ا ول��ألوائ��ل ل��ه ف��ال��ن��ح��اس ب��خ��ل��ط ي��ج��يء وق��د
وال��ك��ل��ب ال��ب��أس ش��دي��د ��ا ل��صٍّ أج��اد وس��ائ��ل��ه أك��دت ف��إن ��ا، ع��فٍّ ي��س��يء
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ل��ج��ب ذي غ��ي��ر ب��ج��ي��ش ال��ك��الم ح��ر ف��ي��س��ل��ب��ه��م ال��م��وت��ى ع��ل��ى ي��غ��ي��ر ع��ب��ٌد
ال��ح��ق��ب س��ال��ف ف��ي م��ض��وا ق��وم أس��الب ح��ل��ًال الب��ًس��ا ت��راه ت��زال إن م��ا
رق��ب ع��ل��ى إي��اه ال��ن��اس وي��ن��ش��د ب��ط��ًال، ب��اس��ًال ع��ل��ي��ه ي��غ��ي��ر ش��ع��ر
وال��غ��ي��ب ال��ح��ض��ار أش��ع��ر ي��ا أح��س��ن��ت ب��ه: ال��ج��اه��ل��ون م��س��ت��م��ع��وه ي��ق��ول
ي��ص��ب ل��م ال��ح��ق خ��الف ف��ي��ه ري��م ل��و م��ل��ت��ب��س غ��ي��ر م��ب��ي��ن ف��ي��ه وال��ح��ك��م
ب��ال��ح��رب ال��ن��اس ش��ع��راء ده��ى ف��ق��د م��ق��ول��ه ق��ط��ع ف��أوج��ب أج��اد إذا
ال��س��ل��ب ع��ل��ى أب��ق��ى إذا ي��م��ي��ت ب��م��ن ق��وًدا ق��ت��ل��ه ف��أوج��ب أس��اء وإن

التأيس

أت��ع��ل��ل أن��ن��ي ل��و ف��أن��ع��م��ت��م��ا ب��األس��ى ع��ل��ل��ت��م��ان��ي ق��د خ��ل��ي��ل��ي
ي��ت��ح��م��ل؟ م��ا ب��ع��ض ع��ن��ه أي��ح��م��ل غ��ي��ره رزء ف��ي ال��م��رزوء راح��ة وم��ا
ت��أم��ل ح��ي��ن ب��ال��م��رزوء ت��ع��زي��ك م��ك��ان��ه ال��خ��ف��ي ال��ظ��ل��م م��ن وض��رٌب
ي��ع��دل ج��ورك أن ول��و ج��رم، ب��ال ك��ل��م��ه ه��و ال��ذي ي��أس��وك ألن��ك

اليقظة حلم

ح��ال��م ب��م��ق��ل��ة ال��دن��ي��ا إل��ى ي��رن��و ه��اج��ع ال��ت��ي��ق��ظ ح��ال ف��ي ال��م��رء
ك��م��س��ال��م — م��ح��ارب وه��و — ف��ت��راه ط��ب��ع��ه ي��ج��اه��د أب��ًدا ال��ح��ج��ا وأخ��و

التكلف

ي��ت��ح��ل��م وج��اه��ل ي��ه��اب ك��ي��م��ا ن��ف��س��ه ي��س��ف��ه ح��ل��م ذو ال��ن��اس ف��ي
ي��ت��أل��م ب��ح��م��ل��ه��ا ف��آض غ��ل��ب��ت ش��ي��م��ة ي��ح��ارب ت��ع��ب وك��اله��م��ا
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الشاعر الدهر

رج��ل م��ن��ه��م وخ��ي��ر ي��زج��ى، ب��ال��ج��م��ع ج��ائ��ش��ة األرض ت��ل��ق��ى ك��ال��ش��ع��ر ال��ن��اس
وي��رت��ج��ل ت��ارات ي��ف��ك��ر ل��ل��ن��اس ب��ه��ا ي��ف��وه آف��ات ش��اع��ر وال��ده��ر

الحزم

م��رائ��ره79 ب��ان��ت��ق��اض وش��ي��ًك��ا ت��داع��ت ع��ق��ده ان��ح��ل ح��ب��ل��ك م��ن ط��رف إذا
س��ائ��ره ش��ك ال ال��َوْه��ي ف��ي ف��ي��ت��ب��ع��ه ج��ان��ب م��ن��ه وه��ى أم��ًرا ت��غ��ف��ل��ن ف��ال

األصدقاء

ال��ص��ح��اب م��ن ت��س��ت��ك��ث��رن ف��ال م��س��ت��ف��اد ص��دي��ق��ك م��ن ع��دوك
ال��ش��راب أو ال��ط��ع��ام م��ن ي��ح��ول ت��راه م��ا أك��ث��ر ال��داء ف��إن
ان��ق��الب إل��ى واألم��ور م��ب��ي��نً��ا ع��دوٍّا غ��ًدا ال��ص��دي��ق ان��ق��ل��ب إذا
ال��ص��واب م��ن ال��ك��ث��ي��ر م��ص��اح��ب��ة ك��ان��ت ي��ط��ي��ب ال��ك��ث��ي��ر ك��ان ول��و
ال��ع��ذاب ال��ن��ط��ف ف��ي ال��ري وت��ل��ق��ى ب��م��روي��ات ال��م��الح ال��ل��ج��ج وم��ا

املال جمع

ث��ن��اء س��وء إل��ي��ه ال��راغ��ب��ي��ن ف��ي ي��ف��ض ل��م م��ا رب��ه ي��ك��س��ب ال��م��ال
ب��دالء ج��م��ام��ه ال��س��ق��اة خ��ب��ط إذا إال ب��ئ��ره ت��أس��ن ك��ال��م��اء
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الثقال يف

األق��ذاء أذى ن��ف��ي��ه��ا وال م ال��ن��و م��ري��ه��ا ف��ي ال��ج��ف��ون ح��م��د ل��ي��س
وال��ب��غ��ض��اء ال��ع��ي��ون ط��رف ب��ي��ن ح��ال��ت ه��ي إذا ح��م��ده��ا إن��م��ا

املنى

م��راوح ف��إن��ه��ن ـ��ت ه��م��م��ـ إذا م��ن��اك ح��رك
رائ��ح غ��اد ال��ل��ه ق رز ف��إن ت��ي��أس��ن ال

الشعر من حظه

س��ف��س��ف��تُ��ه��ا ك��ن��ت ك��أن��ي ح��ظ��ي س��ف��س��ف��ت ل��ه��ا م��ا ال��ق��واف��ي وي��ح
ف��ث��ق��ف��ت��ه��ا؟ ع��وًج��ا ت��ك��ن أل��م ف��س��ددت��ه��ا؟ ه��وًج��ا ت��ك��ن أل��م
وط��رف��ت��ه��ا! ال��ح��س��ن وس��ط��ت��ه��ا أب��راده��ا ح��ك��ت ك��ل��م��ات ك��م
ظ��رف��ت��ه��ا ك��ن��ت إن ظ��رف��ت م��ا ح��س��ن��ت��ه��ا ك��ن��ت إن أح��س��ن��ت م��ا
أره��ف��ت��ه��ا ك��ن��ت ألن��ي ش��ك��ًرا؛ ب��م��ب��رات��ه��ا ح��ظ��ي ع��ل��ى أن��ح��ت
ه��ف��ه��ف��ت��ه��ا ح��ي��ن وه��ف��ه��ف��ت��ه رق��ق��ت��ه��ا، ح��ي��ن ف��رق��ت��ه
ك��ث��ف��ت��ه��ا ك��ن��ت ك��أن��ي ح��ت��ى س��دَّه��ا ال��غ��ن��ى دون وك��ث��ف��ت
اف��ت��أت��ه��ا وم��ا آف��ت��ي ال��رزق ف��ي أص��ب��ح��ت ل��ق��د ب��ال��ل��ه أح��ل��ف
ح��ف��ت��ه��ا ح��ي��ف��ة م��ن وال ف��ي��ه��ا، ب��ت��ق��ص��ي��رة ق��ط أش��ك��ه��ا ل��م
ت��ض��ي��ف��ت��ه��ا دن��ي��ا م��ن ق��راي م��ي��ع��ت��ي وف��ي س��ن��ى ف��ي ح��رم��ت
ت��ل��ه��ف��ت��ه��ا؟ إن م��ن��ه��ا ت��ن��ص��ف ل��ه��ف��ة وه��ل ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ل��ه��ف��ى
ت��أف��ف��ت��ه��ا! أف وم��ن ف��ي��ه��ا، ت��أوه��ت��ه��ا ق��د ل��ي آه��ة ك��م
ت��ردف��ت��ه��ا ح��اٌل وال ف��ي��ه��ا، ت��س��ن��م��ت��ه��ا ح��ال وال أغ��دو
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