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الفتَّاح العليم بسم

األكناف، موطأ واضح، سبيل —خري حجمها صغر —عىل أجعلها أْن اجتهدت رسالة هذه
أمثلة عىل ويدله رياضة، وكأنها العربي، األدب محاسن من كافية نماذج إىل يفيضبسالكه
دواعي إىل اإلشارة مع معثرة، وحجارة الرياضأشواك عىلحوايشتلك وكأنها مساوئه، من
أشعة ذاُت ملحٌة الجميع تصدرت وقد طيبة، نوادر تتخللها الفئتني كلتا يف والقبح الحسن

العربي. األدب تاريخ يف اجة َوهَّ
التي التقصري أوجه يف الخطاب فصل يُعد أْن استحق ربما ففصل الرسالة ختام ا وأمَّ
والشاهد، بالدليل مؤيًدا األوجه تلك من كل من الزور أو الصحة ومبلغ أدبنا، بها يُتهم
أرسار من الكثري اليشء عىل يقف أْن نظره فيها املمعن الرسالة قارئ يتمكن ثمَّ ومن
تفهمه عىل ويساعده االستغناء، أراد إْن التفصيل عن يغنيه مجمًال، صحيًحا وقوًفا األدب
يخيب أالَّ املسئول وهللا الكتب. مطوالت من مظانه يف يتتبعه أْن أراد إْن مساعدة أعظم
اليسرية. الصفحات بهذه وأنصاره األدب لطالب نصوح خدمة من قصدته فيما مسعاي
(سورية) العرب الذقية
مرقص إدوار





توطئة

من فيه ما بداهة العقل ملح موضوعه ِذكر األذن طرق فمتى إعالنُه، عنوانُه البحث هذا
بالتفصيل؛ حقه يَه أَُوفِّ أْن العجالة هذه يف أطمع لست ولكني شأن، سمو من له وما اتساع،
أْن أخىش مما الكبرية، الصفحات من مئات عدة يبلغ كتاب وضع يقتيض تفصيله ألن
يل يكن لم ثمَّ ومن الحارض. الوقت يف مًعا الثالثة أو كييس، أو وقتي، أو قلمي، عنه يعجز
عىل تكون أالَّ أرجو رسيعة، بنظرات يطوقه إجمال البحث، لهذا باإلجمال أقنع أْن من بد

صالًحا. نصيبًا حقه من فأيف خائبة مخطئة رسعتها
أعنيه الذي ا وأمَّ النتيجة، يف متقاربة الظاهر، يف مختلفة تعريفات بضعة لألدب
رأى كما — الطويل باالختبار رأيت وقد ومنثورهم، العرب فمنظوم هنا العربي باألدب
صلة، خري العربي األدب أنَّ — عارصوني والذين سبقوني الذين من غريي كثريون
يف وسريًة ً ومبدأ رأيًا اختلفوا وإْن واملستعربني، العرب من الخاصة بني والء وضمان
التفافهم قدر فعىل ذلك. أجل من كثريًا أو قليًال وتنافروا واالجتماع، الحياة نواحي بعض
يقل عليها؛ وحرصهم — العربي األدب رابطة — الرشيفة الجوهرية الرابطة هذه حول

يزول. أو تنافرهم ويخف عداها، فيما اختالفهم خطر
يحرز وهو به فكيف وفخًرا، فضًال لَكَفتُْه املكرمة هذه إالَّ العربي لألدب يكن لم ولو
الحاجات لقضاء وتفتح األلباب، تسحر بيان وقوة ِقَدِمِه، يف عريًقا مجيًدا تاريًخا معها
العربي، األدب شأن هذا العقول. رجال ودهاء األخالق، ملكارم واسًعا ودستوًرا األبواب،
… ذاك من ونستزيد هذا نتقي لكي عليه؛ ما ويف له ما يف وننظر إليه نلتفت ال فكيف

وومضات القلوب، بخلجات وألصقها ألوانه، وأجمل العلم، أنواع أرشف واألدب
محادثة كل يف والوجدان الحس بها ويقنع بداهة، تظهر تكاد هذه ومزاياه العقول،



عليه ما ويف له ما يف العربي األدب

وعالم الطبيعيات، عالم من كالٍّ أنَّ ترون أال الناس. أُمور من اجتماعي ومظهر ومفاوضة
والصيديل، والطبيب، والحيوان، النبات وعالم الرياضيات، وعالم الفلك، وعالم الكيمياء،
به تخصص الذي الفرع من تضلُّعه مع له يكن لم إذا والالهوتي؛ والفقيه، والفيلسوف،
تقصريُه كثريًا عابه قلمه أسلة أو لسانه، أسلة عىل يظهر األدب، صناعة من حسن نصيٌب
النفوس. يف مهابته وقلَّصمن العيون، يف تحصيله أحكم ما ضقيمة وخفَّ به، وأزرى ذاك،
األدب، تجاه العالم يلزم الذي الحد إىل العلوم تجاه األديب يلزم ال الرشط وهذا
وهناك العلم. من صالح بسهم يرضب حني لألديب وبهاء قوة زيادة ننكر ال كنا وإْن
ما فإن وأركانه، لقوامه والخلود الثبات بها وأريد الشأن، عظيمُة أُخرى مزية لألدب أيًضا
ألفني بل سنة، ألف منذ هكذا يحسب كان الكالم، وبليغ القول محاسن من اليوم يحسب
التعبري يف ونواميسه األدب فمبادئُ رديئًا، األقدمني عند كان رديء اليوم هو وما وأكثر،
ومبادئها العلوم نظريات ا وأمَّ أعراضها، من الكثري ويف جوهرها يف تتغري لم والتفكري
والتبديل للتغيري ُعْرضة تزال وال عقب، عىل رأًسا بعضها انقلب بل مراًرا، تغريت فقد

واالنقالب.
األساسية األطوار إىل باختصار أشري أْن — املوضوع يفصلب الدخول قبل بأس— وال
الحارضوهذه املوضوع بني فإن اليوم؛ حتى نشأته أوائل من العربي، أدبنا اجتازها التي
الفائدة. الستتمام وأضمن اإلنصاف، إىل أقرب مراعاتها أرى واضحة، نسب لُْحمة اإلشارة
— ورواتُهم العرب ُكتَّاُب وتناقله تداوله حسبما — العربي لألدب األول الطور إنَّ
املعروف التغلبي ربيعة بن عدي شعرائها من اشتهر من وأول الثانية. الجاهلية عهد هو
شعراء بعده تعاقب ثم سنة. وخمسني مائة بنحو اإلسالم ظهور قبل عاش وقد باملهلهل،
الكالم، أمراء من غريهم ومعهم السبع، املذهبات أو الطوال، السبع أو السبع، املعلقات
كبري وأبي الطائي، وحاتم الذبياني، والنابغة الفحل، وعلقمة نَْفَرى، والشَّ ميمون، كأعىش

كبري. جمهور وغريهم صيفي، بن وأكثم ساعدة، بن وقس الورد، بن وعروة الهذيل،
عرصنا أبناء من زيدان بك جرجي وبينهم املحدثني املحققني من جماعة أنَّ غري
الجاهلية عرص أنَّ أيقنوا، بل ُحوا، فَرجَّ وأوسع أدق نظرة العربي األدب يف نظروا الحارض،
أنه باعتبار كذلك بتسميته نتسامح أْن لنا ولكن العربي، األدب عصور أول ليس الثانية
األوىل النشأة ا وأمَّ وأخباره. آثاره من الكثري اليشء إلينا وصل العربي لألدب عرص أول
الخليل إلبراهيم معارصة هي كثرية، بقرون الثانية الجاهلية قبل فهي العربي لألدب
والفنيقيني. والبابليني األشوريني قدماء من عمومتها ألبناء معارصة هي سبقتْه، وربما
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توطئة

األخبار إليه أشارْت كما األوىل، الجاهلية بذكر ذلك إىل العزيز الكتاب أشار وقد
وثمود، الثانية، وعاد األوىل، عاٌد قبائلها: وأعظم البائدة، العرب عن املبتورة املبهمة
ورود القديمة العرب مدنية إىل اإلشارات ومن والعماليق، وجرهم، وجديس، وطسم،
بن إسماعيل ساللة من املتحدرة املستعربة العرب أي: التوراة، يف اإلسماعيليني ذكر
من هم الذين الرعاة امللوك وذكر إخوته، من الصديق ليوسف ومشرتاهم الخليل، إبراهيم
عرص عرصهم سمي وقد الدهر، من طويلة حقبة الفراعنة عرش ُؤهم وتبوُّ عربي، أصل
الثروة، واسع حوران يف عاش الذي الصديق أيوب أنَّ يثبت كاد أو ثبت وقد الرعاة، امللوك
العاربة العرب من عربيٍّا كان قرنًا؛ عرش سبعة بنحو املسيحي امليالد قبل الجاه عريض

القحطانية.
املأنوسة املجازية الصور من كثريًا فيه فإن سفره، يف كالمه عروبته عىل األدلة ومن
وثورات حروب من الدهر حوادث أنَّ شك وال الفرس، وصفه عند سيما ال العربي، األدب يف
جملة ويف آثارها، وطمست القديمة، العربية املدينة تلك اجتاحت مياه وطغيان وزالزل
من عنها تََخلََّف وما البائدة العرب لغة أنَّ عىل وصناعتها. وعلمها، وأدبها، لغتها، ذلك
القبائل بعض ولغة قريش، لغة أي: املبني، مرض لسان نفس تكن لم وسباء، حمري لغة
فروٌق اللغتني بني كان بل الفصحى، لغتنا هي التي الثانية، الجاهلية يف بعربيتها املوثوق

واضحة. كثريٌة
الحارضة العدنانية اللغة بني وسًطا كانت القديمة القحطانية اللغة تلك إنَّ قيل: وقد
حفر أعمال العرب جزيرة لشبه تسنى وإذا أقرب، العدنانية إىل ولكنها الرسيانية، واللغة
وعاديات، آثاًرا البحاثون يكتشف أْن بُدَّ فال النيل، لوادي ذلك تسنى كما اآلثار عن وتنقيب
املسيحي امليالد قبل من وآدابهم العرب، مدنية من الكثري اليشء توضح مختلفة وكتابات
يف املكتشفة اآلثار دلت كما قرون، خمسة أو بأربعة بعده ما إىل قرنًا عرشين بنحو
وعاداتهم، املرصيني، قدماء من ورعاياهم الفراعنة، تاريخ من كبري قسم عىل النيل وادي

ومعتقداتهم. وآدابهم،
األدب قبل قديم عربي أدب وجود أي: الصدد، بهذا املحققون قاله ما أوجه ومن
لغات أنَّ وصحافتنا؛ ومكاتبنا ومجالسنا مدارسنا به املعمورة عندنا، املعهود العربي
اللغة أنَّ شك وال متطاولة، عصور يف تدريًجا بل فجأة أشدها تبلغ أْن يمكن ال البرش

املعقول. االجتماعي الناموس لهذا خاضعٌة العربية
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الجاهلية عهد وهو — للميالد السادس القرن أنَّ يعقل فال كذلك األمر كان وإذا
هو بل ومنثوره، القول منظوم يف وأدبها العربية للغة األوىل النشأة عهد كان — الثانية
ومرتادفاتها، قوالبها، وسبك بمفرداتها، قوية فيه عهدناها فقد شبيبتها، طور من جزء
طور سبقه الطور هذا أنَّ جدال فال وخطبائها. أدبائها أفكار وروائع مجازها، وطرق
يولد أْن أمكن إذا إالَّ شابٍّا، واألدب شابة اللغة تولد أْن يمكن وال صبوة، وطور طفولة،
سلمى أبي بن زهري قول نظر بعد عن تَِشفُّ التي النظرية هذه يؤيد ومما شابٍّا، اآلدمي

املزني:

م��ك��رورا ق��ول��ن��ا م��ن ُم��ع��اًدا أو م��ع��اًرا إالَّ ن��ق��ول أران��ا ال

العبيس: شداد بن عنرتة وقول

��م ت��وهُّ ب��ع��د ال��دار ع��رف��ت ه��ل أم م��ت��ردم م��ن ال��ش��ع��راء غ��ادر ه��ل

يدعيه قد ما لعرصهم يَدَُّعون يكونوا لم القوم أنَّ عىل واضٌح دليٌل القولني هذين ويف
يعتقدون بل القول، يف فتانة خالبة مذاهب وإحداث األدب، يف ابتكارات من له بعضنا
وبديهي الصعيد. ذلك يف ملستزيد زيادة يرتكون يكادوا لم القدماء أسالفهم أنَّ ويعرتفون
ويشريون ويتذوقونها، آثارهم يفهمون بحيث أيًضا العربية أدباء من كانوا أسالفهم أنَّ
أو اليونان، أو الفرس، أدباء من األسالف أولئك يكن فلم رأيتهم. كما أصحابها فصل إىل
يستحق يشء إلينا لوصل الثانية الجاهلية يف والكتابة التدوين وجد ولو … مثًال الرومان

األوىل. الجاهلية وأخبار آثار من أهلها ويعرفه يرويه كان مما الذكر،
والرصاحة، الصدُق، ونثًرا: نظًما أدبها مزايا من عندنا فاملعروف الثانية الجاهلية ا أمَّ
اعتدال ذلك ويتبع وأنفتهم. شئونهم، يف واستقاللهم أهلها، طبيعة يالئم مما والجرأة
غرو وال ومركباته. مفرداته يف كالمهم ومتانة أسلوبهم، فصاحة مع املبالغة يف معظمهم
كما باالستقراء، وأحكامه قواعده بُنيْت أقوالهم وعىل املبني، املرضي اللسان أصحاب َفُهْم

الكريم. القرآن آِي عىل بُنيت
السامية، املزايا هذه عىل أدبهم يف فحافظوا األُمويني، فعهد املخرضمني عهد جاء ثم
التي البدوية، الخشونة مظاهر من كثري عن تجافيهم منها: أُخر، مزايا فوقها واكتسبوا
ومعلومات فوائد تحصيلهم ومنها: الجاهيل. األدب من يسري غري يشءٍ عىل تطفو كانت
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توطئة

رشيعته. ودقائق وآدابه عقائده عىل ووقوفهم اإلسالم، يف دخولهم بعد كثرية وفضائل
والرسيان، واليونان، األنباط، بمدنيات واصطدامهم الحرضية، املعيشة يف توغلهم وبعد

والرومان.
طبيعة عليهم وقضْت التفكري، من جديدة آفاٌق وتصوراتهم مداركهم أمام فاتسعت
يف أنفاسهم ويطيلوا يَتَأَنَّقوا، أْن والجندية والقضاء، واإلدارة السياسة وعوامل العمران،
يعرفون يكادون ال الجاهليون وكان املختلفة. والوصايا واملحاورات واملراسالت الخطب

املطالب. هذه يف واالقتضاب واإليجاز البساطة إالَّ
العربية والقوالب األداء ببالغة العربي األدب عصور جميع أحظى العرص وهذا
جليلة حصة ذلك من يعدم ال بعده العصور بقية من عرص كل كان وإْن الصحيحة،
أيِّ عىل االستشهاد يجوز أنه العربية علماء بني عليه املتفق املتعارف ومن ضئيلة، أو
يجوز كما األُمويني، األدباء بأقوال والنحو والرصف اللغة متن مباحث من أريد بحث

واملخرضمني. الجاهليني بأقوال االستشهاد
زعامته تولت وقد األُموي، العهد يف العرب أدب بََلَغُه الذي العظيم األوُج هو هذا

هذه. الشامية بالدنا

ع��ل��ي��ن��ا ال��ك��رام س��ك��ان��ك أي��ن ت��ف��ان��وا ق��وٍم ل��دار ي��وًم��ا ق��ل��ت
أي��ن��ا أع��ل��م ول��س��ت س��اروا ث��م ق��ل��ي��ًال أق��ام��وا ه��ن��ا ف��أج��اب��ت

فال ومغاربة، وفاطميني، وأندلسيني، عباسيني، من أمية عهد بعد جاءوا من ا وأمَّ
عظيًما، مبلًغا والشهرة والفضيلة العلم من بلغ ولو منهم، واحد بقول االستشهاد يجوز
تقديم يجوز كما دامغة، حجة اتخاذُها ال السبيل هذا يف بأقوالهم االستئناس يجوز وإنما
أو جارية، عادة أو صناعة، أو فن أو علم مصطلحات من غريه ويف البيان، علم يف األمثلة
املطلب، هذا عىل اشتملْت إذا كان أديب أي أقوال من مأثور، حديث أو تاريخي، حادث

متأخًرا. أو الزمان يف متقدًما األديُب كان سواء
التي الدول عصور ثم األندلس، أهل عصور من حاذاه وما العبايسُّ العرص جاء ثم
األقالم وَحَمَلة — حمدان وآل بَُويٍْه، وآل واملغاربة، الفاطميني، عصور أي: — عنه انشقت
عرص أي: — السابق العرص يعرف كما املحدثني، أو باملولِّدين يُعَرفون العصور هذه يف
اإلسالمي العرص أو القديم، اإلسالمي العرص أو األول، اإلسالمي بالعرص — أُمية بني

اللفظ. بإطالق
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العلم يف العليا الذروة إىل وفروعه العبايس العرص يف العربية املدنية وصلت وقد
الرايات تحت باألعاجم العرب اختالط واشتد املعيشة. وترف والسياسة، والصناعة والفن،
له وظهرت تأثر، أيما الطارئة األحوال بهذه العربي األدب فتأثر مدهش، حد إىل العربية
كان أو — السابق الطور يف منه معهودة تكن لم واجتماعية وفنية علمية وصبغات ألواٌن
املنظوم نطاق اتسع ثَمَّ ومن — املتأمل الباحث إالَّ يتبينها يكاد ال يسرية ملحات منها له

والتعبري. التفكري رضوب يف واملنثور
الزاهرة املدنية تلك حسنات من كبرية حسنة يُحسب األدبي التقدُّم هذا أنَّ شك وال
مخزية مساءة اإلحسان ذلك إزاء يومئٍذ قام أنه ينىس ال البصري الناقد ولكن الباهرة،
يف قرصوا ولكنهم وتفننًا، رقة أساليبهم ازدادت املولدين إنَّ نعم، نفسها. املدنية بعوامل
والتشابيه املعاني دقائق من أبرزوا إنهم نعم، أسالفهم، عن الرتكيب وصحة اللفظ متانة
قرصوا ولكنهم القديم، العربي األدب رجال من نعهده لم ما والتعليل التأويل ومدهشات
من كثري يف ذلك مقام قام إذ واألنفة، واإلباء، والجرأة، الرصاحة، يف شاسعة مسافة عنهم
محلها لتحل والطبيعية البساطة دولة ذهبت واستخذاءٌ، وخنوٌع وتدليٌس نفاٌق آثارهم

والتكلف. التصنُّع دولة
الكالم أي: بالسجع، الولوع من القوم به مني ما التكلف ذلك نتائج من أنَّ شك وال
مستثقًال، إرساًفا ذلك يف أرسفوا فقد معامله، ونكرت محاسنه أفسدت غايٍة إىل ى امُلَقفَّ
كان إذا إالَّ والقارئني، السامعني إزاء العاجزين لعجز كثيًفا ستاًرا السجع أصبح بحيث
هكذا الحكم. وصحة النظر صحة عن الستار ذلك يعوقهم ال وبصرية برص أهل فيهم
رصينًا وكان االعتدال، مجرى جرى إذا ا وأمَّ أصحابه، فيه أفرط إذا املسجع الكالم شأن

األدب. حىل من حلية يحسب أنه شك فال محله؛ حاالٍّ
وأهمها اللفظية، البديعية املحسنات من غريه يف أيًضا يصح السجع يف قلناه والذي
واملباهاة التحذلق، سبيل عىل ذلك يف القوم أفرط فقد أنواعه؛ اختالف عىل الجناس

وأصابوا. َألحسنوا اعتدلوا ولو وافتضحوا، فأساءوا الفارغة،
والتباهي بهم، والتمتع بالغلمان التغزُّل عادُة الطويلة، الحقبة تلك مفاسد ومن
وشدة عمرانها، يف العربية الدول استبحار أنَّ القول: ومحصل سبيله. يف والتنافس بذلك
والنبط؛ والقبط، والرومان، واليونان، والرسيان، للفرس، القديمة باملدنيات احتكاكها
يف بهم وأََرضَّ املعيشة، ورغد والصناعة، والفن واألدب، العلم من نواٍح عدة يف أفادهم

والعمل. القول مفاسد من إليه أرشنا فيما الخبيثة العدوى بدبيب أُخر نواٍح

14



توطئة

القرن أواسط إىل للهجرة التاسع أو الثامن القرن من االنحطاط عصوُر جاءْت ثم
أصاب ما مع منها كثري زوال بل العربية، الدول ضعُف االنحطاط وأسباب عرش، الثالث
مع األندلس عرب وحروب الصليبية، والحروب لنك، وتيمور هوالكو، جوائح من البالد
سمي دويالت إىل وانقسامهم بينهم، فيما هناك العرب وتطاُحن الفرنجة، جريانهم

األَوَّلِني. ألصحابها البالد وتركهم جملة، ريحهم ذهاب ثم الطوائف، ملوك أمراؤها:
الثقافة يف العربي األدب وجه يف حديد من عالية سدوًدا وقفْت األحداث هذه إنَّ
بعض معنوي أو مايل تنشيط من أمامهم يرون واألدب العلم أهل يكن فلم العربية،
عىل واقترصوا وأقالمهم، قرائحهم كلَّت ثم هممهم، ففرتت أسالُفهم، به يتمتع كان ما

قارصة. وخواطر ركيكة بعبارات الجافة واملحاكاة الجامد، التقليد
املوسوعات من نفيسة كتب عدة بإخراج أفادنا — ضعفه عىل — الطور هذا ولكن
ولم واملولدين، املتقدمني أقوال من كثرية وطرف تحف فيها حشدت واألدبية، العلمية
السيوطي، الدين وجالل خلدون، كابن حادة، وأذهان نرية قرائح رجال الطور هذا يحرم

وغريهم. النبيه، وابن املرصي، نباتة وابن الحيل، الدين وصفي
الكرامة إىل القارئ نظر أوجه أْن بي يجدر الحارضة التوطئة من الخروج وقبل
إنَّ حتى أهله، عيون عن فضًال األعاجم، ُعيُون يف العربيُّ األدب نالها التي العظيمة
بينها وينبغ وتتدارسه، عليه تُقبل منهم فئاٌت كانت وعرشاءهم العرب جريان اإلسبان

العربية. اللغة يف والنظم النثر يجيد من
أسقًفا وكان اإلفرنج، من املسيحي الدين زعماء أحد أنَّ الزمان ذلك مرويات ومن
هي التي الالتينية اللغة يف ولغته أبرشيته، أبناء زهد يشكو بعضهم إىل كتب لقرطبة
فيها ضعفاء بعضهم إنَّ حتى القومي، وتاريخهم الكنيس، وتاريخهم الدين، لغة عندهم
وأقبلوا العربي، واألدب العربية باللغة ُفتنوا منهم كثريين أنَّ حني يف مخجلة، درجة إىل

جد. عن أبًا أقحاح عرب كأنهم حسنة درجة منهما بلغوا حتى عليهما
خجاله! ووا أسفاه، فوا وتعليق، رشح إىل يحتاج ال واضح، جيلٌّ الحادث هذا ومدلول
األجانب غزت حتى الجانب عزُة نرصتهم أولئك! أسالفنا وحال حالنا بني الفرق أعظم ما

دارنا. عقر يف غزتنا حتى حوالينا اليوم األجانب نرصت كما دارهم، عقر يف

ن��ه��ُب ال��ب��ل��ى ب��ي��د وط��ل��ول��ه��ا دي��اره��م ع��ل��ى وق��ف��ت ول��ق��د
ال��ق��ل��ب ��َت تَ��َل��فَّ ال��ط��ل��ول ع��ن��ي خ��ف��ي��ت ف��م��ذ ع��ي��ن��ي ف��ت��ل��ف��ت��ت
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مائة منذ ابتدأت التي الحارضة، الحديثة نهضتنا عهد االنحطاط عهد بعد جاء ثم
مرص يف اليوم املالكة األرسة مؤسس — باشا عيل محمد له املغفور عهد عىل تقريبًا سنة
ذلك يف حذوه وحذت الثمرات، مبارك صادًقا، انتصاًرا والعربية للعرب انترص فقد —
نبالغ وال النهضة، هذه مظاهر من كبرٍي بقسٍط ولبنان سورية أهل وقام الطيبة، ساللته
إىل يرجع الفضل معظم وكان نشأتها، أوائل يف منها األكرب بالقسط قاموا إنهم قلنا: إذا
مرص، أهل السبيل هذا يف يقرص ولم وحكامهم، حكوماتهم إىل ال وقرائحهم، هممهم

أبطأ. بخطواٍت ولكن العرب. وجزيرة واملغرب، والعراق،
يف نزال ال اليوم فنحن الحارضة، نهضتنا بشأن الكالم أفيض أْن الساعة يلزمني وال
حكم إلقاء من بُدَّ ال ولكن الخرب، عن الُخرب فيها يغنينا ويكاد عبابها، نخوض الحياة قيد
املستحدثة مشتمالته ومن — فيها العربي األدب إنَّ فأقول: وجيزة، بكلماٍت عليها إجمايل
وانسلخ تاخمه الذي العربي األدب ظاهرة بصورة يفوُق — نسبية قوة القوية صحافته
محسوسة؛ درجة إىل والنثر النَّْظم فيه ى ترقَّ فقد — االنحطاط عرص أدب أي: — عنه
من وأمثاله والسجع واالستطرادات، املقدمات يف والثقل التكلف من معظمه تخلص إذ
ظاهرة بصورة مقرصة تزال ال العرص هذا يف الحارضة نهضتنا ولكن اللفظي، البديع

األمويني. وعهد املولدين عهد عن
سكان، وكثرة وثروة، رقعة اتساع من له بما السعيد املرصي الُقطر أنَّ شك وال
وأساتذة؛ وأدباء علماء منها ولكل أقطار، لعدة العربية الجاليات من األلوف ومئات
املعنويَّ الحق هذا ولكن هذه، األدبية نهضتنا زعامة يف بنَيِّ اجتماعي حق ذا أصبح
أداؤها، يقتيضمنه واجبات تُقابلُه — عليه ينكره عربيٍّا بلًدا نظن وال — له الذي الرشيف
مرصية، وطنيٍة صبغٍة كل عىل العامة العربية األدبية الصبغة يقدم أْن شأنًا وأعظمها
والعنعنات، والتقاليد األحزاب فوق يكون أْن صاحبها من تتطلب الصحيحة فالزعامة
الناس، من الجيل لهذا خصوصيٍّا زعيًما بل العام، األعىل الزعيم نفسه يحسبن فال وإالَّ

البلدان. من اإلقليم لهذا أو
الحكم يف مأثورة كلمات بإيراد األدبي تاريخنا يف النبذة هذه أختم أْن بي ويليق
وُختمت الحميد، بعبد الكتابة «بدئت بشأنه: قيل فقد اإلنشاء ا أمَّ متعلقاته، من عدة عىل
الصابئ، أربعة: منشئيه وفحول الزمان بلغاء «إنَّ عباد: بن الصاحب وقال العميد.» بابن
وهو نفسه، يريد لذكرتُه.» رابعهم أذكر أْن شئت ولو العميد، وابن الخوارزمي، بكر وأبو

حقها. من أكثر لنفسه يَدَِّع لم اإلضمار بهذا
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غضب، إذا القيس امرؤ الجاهليني «أشعُر الجاهلية: يف بشأنه قيل فقد الشعر ا وأمَّ
رهب، إذا الذبياني والنابغة رغب، إذا سلمى أبي بن وزهري طرب، إذا ميمون وأعىش
امرأ يريدون بملك» وختم بملك، العربي الشعر «بدئ وقيل: ركب.» إذا العبيس وعنرتة
ملًكا فيسمون تسمياتهم، بعض يف يتوسعون العرب وكان الحمداني، فراس وأبا القيس،
فراس وأبي القيس، امرئ من كل تسمية يف َجَرْوا ذلك وعىل مالكة، أرسة من أمري ُكلَّ

ملًكا.
أبي ومدائح املتنبي، وحكم زهري، وحوليات النابغة، اعتذارات روى «من وقيل:
ولطائف العتاهية، أبي وزهديات نواس، أبي وخمريات املعتز، ابن وتشبيهات تمام،
أْن وهيهات قرنه.» هللا أشب فال الشعر إىل يخرج ولم الصنوبري؛ وروضيات كشاجم،
كافية. ومختارات خالصاٌت منها تروى أْن فالصحيُح كلها، الدواوين هذه أديٌب يروي

عن أو مني، سهٍو عن زهيد تحريٌف فيها وقع ربما أوردتها التي األقوال وهذه
جوهر يفسد جوهريٍّا الفرق يُعدُّ ال الحالني كال وعىل َرَوْوُه، فيما األصليني رواتها اختالف
كل اشتهر الشعراء فحول من تسعة ذكر يتناقلونه ومما أتوخاها، التي والفائدة القضية.
سلمى، أبي ابن وزهري الذبياني، والنابغة القيس، امرؤ فللجاهلية: عهد. يف منهم ثالثة
والبحرتي، تمام، أبو العباسيني: ولعرص والفرزدق، وجرير، األخطل، األُمويني: ولعرص

واملتنبي.
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السطور يف التاريخية باللمحة الحديث سياُق دعاني فقد إجماًال العربي األدب مطاعن ا أمَّ
بالغلمان، والتغزُّل والجناس، السجع يف واإلفراط التكلُّف، وهي: بعضها، ِذْكِر إىل السابقة
أي: ، الغلوُّ أيًضا: املطاعن تلك فمن جميًعا. عليها أمثلة تقديم مع بقيتها أذكر أْن اآلن وعيلَّ
يف واإلقذاع شعًرا، العلوم قواعد ونظم واالستطرادات، املقدمات وطول املبالغة، يف اإلفراط
املدح، قصائد وتصدير املدح، يف واإلفراط الهجاء، باب خارج التعبري يف والبذاءة الهجاء،
إىل األدبية املناظرة أو األدبية الخصومة وتحويل والتشبيب، والنسيب، بالغزل، والتهنئة

القائل: قول منوال عىل جاء ما التكلف فمن رصيحة، عداوة

ال��رح��ض��اء ف��َص��ِب��ي��بُ��ه��ا ب��ه ��ْت ُح��مَّ وإن��م��ا ال��س��ح��اُب ن��ائ��َل��ك ت��ح��ك ل��م

تحك لم السحاب إنَّ قائًال: ممدوحه الشاعر خاطب املحموم، َعَرق هو الرحضاء
وما ى، الُحمَّ وأصابتْها فأمرضها عنه، لتقصريها الحسد أصابها بل هطولها، حني كرمك
املضحك، اإلغراب وهذا البارد، التكلف هذا فتأمل الحمى! عرق إالَّ به تسح الذي املاء
سهل بن إبراهيم قوُل القبيل هذا ومن مًعا، ذوق وفساد تفكري، دقة عىل يدل فالبيت

محبوبه: جمال وصف يف اإلشبييل

ب��رده ط��ي ف��ي ال��ف��ردوس ج��ن��ة ف��ت��ى ب��وع��ده ال��ص��راط ن��ه��ج ل��ي ي��م��ث��ل
ب��َق��دِّه ��ا غ��مٍّ ال��ب��ان غ��ص��ون ت��م��وت ورب��م��ا ال��ن��ج��وم ب��م��رآه ت��غ��ص
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هذا كل إنَّ قلت: قديم، يل أدبي بحث يف قلته ما البيتني هذين بشأن هنا وأعيد
الفردوس جنة عىل ثيابه واشتمال آدمي، مخلوق وعد يف الدين يوم رصاط بتمثيل العناء
اعتدال ترى حني ا غمٍّ البان غصون وموت إياه، ِلحسدها تراه حني النجوم وغصة تحتها،
الذهن واستصعاب عليه، الكلفة لظهور الناضج؛ األديب نفس يف شيئًا يفعل ال قوامه
ولكن والسالسة، بالرقة اشتهر البيتني ناظم أنَّ مع هذا الحسية. صورته يستحرض أْن

شذوذًا. قاعدة لكل جعل من سبحان
منه ينجو يكد لم إذ تمثيل؛ إىل يحتاج أْن من وأَْشيَُع أوضُح السجع يف واإلفراُط
به فجاءوا أجادوه، منهم كثريين أنَّ شك وال املولدين. أدباء من صغري أو كبريٌ كاتٌب
منه القارئ سآمَة َف َخفَّ الصورة هذه عىل له وإحكامهم متزعزع، غري موضعه يف راسًخا
السامع لها أََحسَّ كلها ُجَملُها ُسجعت إذا الكالم من الطويلة القطعة ألن يُِزْلها؛ لم ولكنه
ولو هذا، املرسل الكالم من يشءٍ إىل فيها قسم من أُذُنه تسرتيح لو وَودَّ الثَِّقل، ببعض
من كان إذا يُطاق، ال الذي البالء فهناك ركيًكا كان إذا ا وأمَّ فصيًحا. حسنًا سجعها جاء

«… املهاب أيها بالباب «من لخادمه: السيد ذلك مخاطبة نمط
وللسجع الحسن، املتوسط السجع منه وأكثُر كثريٌ، العربي أدبنا يف الطيب السجع إنَّ
أبي املهلبي للوزير فصل أثناء يف جاء ما الطيب السجع فمن قليلة. غري زوايا القبيح
البلدان — بفالن — ترامت قد قال: العراق يف بويه بن الدولة معز وزير الحسن محمد
يقول: أْن إىل — واألقطار األعطان به وضاقت واألوطار، األوطان عنه ونبت واألسفار،
رساجه، رأيك يجعل أْن أمرته قد خده، عىل سافًحا ودمعه بوجده، طافًحا قلبه تركت
فتدفع له مطيًقا وال نوائبه، فتنكر الدهر عن غفًال لست يقول: ثم — منهاجه ورسمك

هواه. الحوادث وشذبت قواه، األيام تناسخت قد مصائبه،
أْن رشط عىل ولكن مستحسن، مقبوٌل أنيقة؛ رشيقة بصورة املسجع الكالم فهذا
فصول هي كما حجًما أضعافه بلغ فإذا هنا، أوردتُه الذي املثال عىل يزيد ال قاًرصا يكون
والحريري، والصاحب، العميد، وابن كالصابئ، املسجعني كبار من املهلبي وغري املهلبي
فقره من كثريًا الفهم املتوسط القارئ ووجد والذهن، األذن أتعب وأمثالهم؛ والهمذاني،
يستغنى بحيث قبلها ِلَما مرادفاٍت تكون أْن السجع ساقها أو لغًوا، أو حشًوا جاءت
يف الزيادات عهدنا وطاملا إسهابًا، البلغاء ويسميها البالغة، تناقض الزيادة وهذه عنها.

نقائص. إىل انقلبْت كثرية أُمور
عجز دليَل السجع غياب يَُعدُّون معه صاروا حدٍّ إىل بالسجع املولدون أُولع وقد
قصرية. نبذة أو خطاب، أو قصيدة، أو كتاب، من فصل أو كتاب، تسمية يف ولو وتقصري،
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أنَّ مع الحارض، العرص يف عليه يجري أكثُرنا يزال ال التسمية يف االصطالُح وهذا
أسماء من نرى بتنا ثمَّ ومن فينا. التمييز قوة عىل وأََدلُّ بنا أجدُر ِه أَْرسِ من التخلص
املرشق ضوء – والبيان املعاني يف الجمان عقود – الرصف علم يف العرف ِطيب الكتب:

إلخ. … إلخ … الدهور تاريخ يف الزهور قطف – املنطق علم يف
يعد كان — ربه رحمة إىل انتقل وقد — عرصنا أبناء من رجًال أنَّ به سمعت ومما
فهاتوا النحو، يف كتاٍب بتأليف همَّ حتى وعلومها، العربية اللغة عىل املطلعني من نفسه
النحو علم يف امللتَقط «الكتاب سماه: له، اختارها التي املسجعة التسمية يف حدسكم
بإخفاء الغلط، يرتكب لم «الدهر قائلني: بمثلها املسجعة التسمية نجيز ونحن فقط»،

النمط.» هذا عىل كتاب
وكان فليمن، اسمه له صديًقا يُؤبِّن أْن أراد رجًال أنَّ ذكر مما الغرابة إىل وأدعى
التقفية أنَّ يعلمه ما وكل الخطابة، عن فضًال اعتيادية، محادثة يف حتى ضعيًفا املؤبن
أسفاه! وا السادة، «أيها وقال: الحشد يف فقام وكاتب، خطيب كل عىل أداؤه واجب رشط
هوز أبجد … فليمن قلوبنا حبيب مات نعم نعم … فليمن صديقنا الفاضل الكريم مات
صرب فلو هربه، برسعة روح خفة وأظهر أصاب وقد املنرب، عن نزل ثم كلمن.» حطي
وروى سمع من عىل والعهدة — ويقال منه. املنرب لهرب البليغ تأبينه يف ثالثة فقرة إىل
كل التأبني اخترصت بالك ما أحُدهم: سأله القوم بني مجلسه إىل عاد ا َلمَّ الخطيب إنَّ —

يمل. ولم ، ودلَّ قلَّ ما الكالم خري فأجابه: االختصار؟ هذا
الخاطر رسيع إنه ويقول: يتمدح كان األدب أدعياء من رجًال أنَّ هذا من وأدهى
نه ِخالَّ بعض له فقال مستعصية، صعبة كانت ولو منه، أُريدت أو أرادها قافية كل يف
عىل أزل «لم قال: ثم هنيهة، ففكر الثاء، حرف عىل القوايف من شيئًا لنا هات يوم: ذات
فتوقف عليه ارتج ثم وجثجاثًا.» فيصوًما البيداء من ترعى وناقتي حثاثًا، الخري فعل
فطلقت امرأته. عمرو بأم يريد ثالثًا» طالق عمرو «وأم فقال: أثلث، وقالوا: فتضاحكوا،
طلقتها ساعة وكانت إليك ذنبها ما ويحك له: ويقولون يلومونه وأهلها أهله وأقبل منه،
فلماذا ذنبي، ال ذنبها الذنب بل فأجابهم: وألوالدك، لك طعاًما وتعد وتنظفه، بيتك تخدم

قافيتي. وجه يف ووقفت للخطر استهدفت
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الحسن من فليس األدبية، آثارنا يف كثريٌ أيًضا فهو فيه والتكلُّف الجناس تزاحم ا وأمَّ
مثًال: يقال أْن

ل��ع��ط��ف��ة م��ي��ل م��ن��ك ظ��ل��ًم��ا ل��َظ��ل��م��ك ص��د ع��ن أم��ال��ك ص��د ع��ن ل��ك أم��ا

إكراًما ذلك كل وعًرا، معقًدا جعله مما مواضعهما غري يف وتأخري تقديم البيت ويف
صد وبني أََماَل. الفعل من وأمالك — لك أليس أي: — لك أََما بني املجانسة لخاطر
عىل نثًرا البيت وحل وظلم. — ريق أي: — بالفتح ظلم وبني عطشان، بمعنى وصد
أي: — ظلمك إىل صد وهو ظلمته صب صد عن ميل لك أما هكذا: يكون صحيح وجه

لريقك. متعطش
الكالم، صناعة يف وأقدرهم شعرائنا، أشعر من عظيم لرجل البيت أنَّ علًما وأزيدكم
عمر به أريد والطباق الجناس سيما ال البديع، أنواع يف توفيًقا وأعجبهم سبكه، وحسن
إفراطه، يف شأنه هذا نذكره. ما إىل يُلجئه قد األنواع هذه يف إفراطه ولكن الفارض، بن
موقع وأين اللفظية، الزخارف هذه مثل إىل اسرتسلوا إذا األدباء من دونه فيمن القول فما
قصيدته يف نفسه للفارض التالية األبيات يف موقعه حسن من املذكور البيت يف الجناس

بأنفاسه: وإلينا إليه هللا أحسن قال السلوك؟ نظم املسماة الكربى، التائية

ه��ب��ت ح��ي��ن ال��ش��ذا ذاك ح��ب��ذا ف��ي��ا ِألح��ب��ت��ي َص��بَ��ا ق��ل��ب��ي ب��ال��ص��ب��ا ن��ع��م

يقول: أْن إىل

َق��لَّ��ِت ال��ش��وق ج��ان��ب ف��ي ج��رت أم��ور ِم��ْن ق��ل��ت دم��وع��ك ح��م��ًرا ج��رت وق��ال��وا
وج��ن��ت��ي ف��وق دًم��ا دم��ع��ي ف��ج��رى ق��رى ال��ك��رى ج��ف��نَ��ي ف��ي ال��ط��ي��ف ل��ض��ي��ف ن��ح��رت

قوله: ومنها

وص��ح��ت��ي وارت��ي��اح��ي وع��ق��ل��ي ش��ب��اب��ي أرب��ع ب��ع��د أرب��ع��ي ع��ن وأب��ع��دن��ي
وح��ش��ت��ي األُن��س م��ن إذ أُن��س��ي وب��ال��وح��ش ال��ف��ال إل��ى س��ك��وٌن أوط��ان��ي ب��ع��د ف��ل��ي
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يوم ذات ففكر به، الولوع شديد كان أمريًا أنَّ الجناس بشأن املروية النكات ومن
عتم وما مملكته، يف بلدة اسم وقم قام، من أمر فعل قم بني تام جناس إيراد يمكن أنه
ما وهللا القايض: فقال فقم.» عزلناك قد بقم، القايض «أيها إليه: كاتبًا قاضيًا عزل أْن
قاضيًا يعزل القول يف خبيثًا تكلًفا فتأملوا والقافية. للتجنيس األمري محبة إالَّ عزلني

بعلها. من بريئة امرأة ويطلِّق منصبه، من فاضًال
طائل تحتها ليس التي اللفظية التزويقات هذه أنَّ واالستغراب الدهشة دواعي ومن
ويف ميدانها، إىل وقادتْهم العرب، أدباء بني العقول جبابرة من كثريين استهوْت كبري
االلتزام بنوع تقيده فإن املعري؛ العالء أبو الشعراء وفيلسوف الفالسفة شاعُر جملتهم
شعره، معظم عليه بنى وقد اللفظية. األنواع تلك من نوًعا كونه عن يخرج ال القوايف يف
من نفسه َألراح به يتقيد لم ولو النوع، بهذا ى مسمٍّ «اللزوميات» ديوانه إلينا فوصل
العربي األدُب خرس وَلَما كثرية. مواضع يف قياًدا وأسلَس أرسَخ، تعبريه وَلجاء كبري، عناء

واللذة. الفائدة من شيئًا االنعتاق بهذا
البيايض: الرشيف قول أمثلته فمن بالغلمان التغزل ا وأمَّ

األري��اُق وخ��م��رن��ا ال��خ��دود غ��ض ووردن��ا ال��ع��ي��ون ن��رج��س��ن��ا أي��ام
أس��واُق ل��ط��ي��ب��ه��ا ت��ق��ام ك��ان��ت م��واس��م ال��ع��راق ب��زوراء ول��ن��ا
ي��ذاُق ال��م��الح ه��وى ط��ع��م ك��ان م��ا ل��واله��ُم األل��ى األغ��ي��ل��م��ة أي��ن
إط��الق ألس��ي��ره��ا يُ��رت��ج��ى ال ب��أع��ي��ن ال��ق��ل��وب ف��ي اإلغ��ارة َش��نُّ��وا

النبيه: بن الدين كمال وقول

األس��رى أرخ��ص وم��ا ال��ق��ت��ل��ى أك��ث��ر ف��م��ا ال��س��م��را وال��ص��ع��دة ك��ال��س��ي��ف وان��ث��ن��ى رن��ا
ال��خ��ض��را ك��ت��ي��ب��ت��ه ف��ي زح��ًف��ا ج��اء ف��ق��د ع��ذاره خ��ارج��ي م��ن ح��ذًرا خ��ذوا
أُخ��رى ف��ت��ن��ة ف��اس��ت��ؤن��ف��ت ب��ع��ارض��ه ف��ت��ن��ٍة إط��ف��اء ال��ل��ه أراد غ��الم
ذك��را ل��ه أُري��د ال ك��أن��ي ح��دي��ثً��ا ل��ه ذك��روا إذا ُع��ذَّال��ي أغ��ال��ط
ف��ك��ًرا ب��ه أذوب ول��ك��ن��ي إل��ي��ه��م ح��دي��ث��ه ب��غ��ي��ر ج��اءُوا إذا وأُص��غ��ي
ال��ك��ب��رى اآلي��ة وج��ه��ه ل��ك��ن ال��ح��س��ن م��ن م��ع��ج��ز ف��ي��ه م��ا ك��ل ج��م��ال ن��ب��ي
ف��ق��را اش��ت��ك��ى وه��ذا اس��ت��غ��ن��ى ق��د ف��ه��ذا وش��اح��ه��ا إن ال��خ��ل��خ��ال وظ��ام��ئ��ة
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ن��ه��را ل��ج��رى أك��م��ام��ه��ا ح��س��رت إذا ي��ص��ده ال��س��وار ل��وال م��ع��ص��م ل��ه��ا
ال��ك��ف��را إي��م��ان��َي ب��ع��د أرض��ى ك��ن��ت وم��ا ب��وص��ل��ه��ا ع��ن��ه ال��س��ل��وان إل��ى دع��ت��ن��ي
ع��ذرا غ��ان��ي��ة ع��ن��ه ش��غ��ل��تْ��ن��ي إذا وج��ه��ه ح��س��ن أك��ت��ف��ي اع��ت��ذار ب��أي

قال حتى األُنثوي، الجمال مفضلني املذهب هذا خالفوا القوم من كثريين ولكن
قائلهم:

األل��م��ي وم��ب��س��م��ه��ا ال إل��ي��ه ن��ظ��رت ي��ظ��ن��ن��ي وال��م��ل��ي��ح إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ظ��ل��م��ا م��ل��ك��ه��ا ف��ادع��ى ج��م��ال ص��ف��ات م��ل��ك��ه��ا ال��ح��س��ن ال��ت��ي أع��ارتْ��ه ول��ك��ن

غضب العبايس املأمون هو وقيل: الخلفاء، أحد أنَّ من ُروي ما هذا من وقريب
منكرسة مغتمة حجرتها إىل فذهبت حرضته، من وطردها فانتهرها حظاياه إحدى عىل
غالًما ِقبَِلِه من إليها فأرسل تستحق، مما أشد كانت عقوبتها أنَّ سيدها رأى ثم الخاطر،
عاد فلما سيده، إىل بالعودة الغالم وأبطأ عنها، الخليفة برىض ويبرشها خاطرها، يجرب

سيده: له قال

ال��ظ��ن��ا ب��ك أس��أت ح��ت��ى ف��أخ��ل��ف��ت��ن��ي ب��ح��اج��ٍة إل��ي��ه��ا م��رت��اًدا ب��ع��ث��ت��ك
ح��س��ن��ا وج��ه��ه��ا م��ن ع��ي��ن��اك س��رق��ت ل��ق��د ي��ك��ن ل��م ب��ع��ي��ن��ي��ك م��ن��ه��ا أث��ًرا أرى

ويف أحدهم، قول املذكر الغزل أصحاب مذهب األول املذهب إىل إشارة فيه ومما
لطيفة: تورية الثاني البيت عجز

وذك��ْر أن��ث��ى ب��ال��ن��رد ل��ع��ب��ا م��ه��ف��ه��ف��ان
ق��م��ْر ف��ه��و اس��ك��ت��ي ق��ل��ت ق��م��رت��ه أن��ا ق��ال��ت

الدماميني: بن الدين بدر قول ذلك من وأرصح

ال��م��زاُر وي��ن��ق��ط��ع س��أس��ل��وه ب��أن��ي ع��ارِض��ه ل��ي��ُل ت��ح��دث
ال��ن��ه��اُر ي��م��ح��وه ال��ل��ي��ل ك��الم ي��ن��ادي ط��ل��ع��ِت��ه ص��ب��ُح ف��أق��ب��ل
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اآلخر: قول االندفاع وسوء الرصاحة يف وفوقه

ال��زه��ر ي��ن��ب��ت ل��م م��ا ال��روض ي��ح��س��ن ه��ل ل��ه��م ق��ل��ت ع��ن��ه وس��ت��س��ل��و ال��ت��ح��ى ق��ال��وا
ال��ح��ور أج��ف��ان��ه م��ن ت��زح��زح ه��ل أم ف��أه��ج��ره ال��س��اج��ي ط��رف��ه ال��ت��ح��ى ه��ل

قال: من االندفاع هذا عىل رد وقد

غ��روُر وذاك األول��ى ح��ال��ه ع��ل��ى ش��ع��ره ت��ح��ت م��ن ال��ح��س��ن م��اء ي��ق��ول��ون
ن��م��ي��ُر وه��و ال��م��اء ف��ي س��ق��ط��ت إذا ش��ع��رٍة أج��ل م��ن ال��م��اءَ ن��ع��اف أل��س��ن��ا

املتنبي: قول أمثلته فمن املدح يف اإلفراط ا وأمَّ

ال��دوران ع��ن ش��يءٌ َل��َع��وََّق��ُه َس��يْ��َرُه أَبْ��َغ��ْض��َت ال��دوار ال��ف��ل��ك ل��و

خري فهو الغلو، هذا قبح فت خفَّ واالفرتاض االشرتاط طريق عن القول صيغة ولكن
األندليس: هاني ابن الغرب متنبي قول من

ال��ق��ه��ار ال��واح��د ف��أن��ت ف��اح��ك��م األق��دار ش��اءت م��ا ال ش��ئ��ت م��ا

وأعىل. أجمل مرتبة األدب يف لبلغ ولواله املقتدر، الشاعر هذا عيوب أكرب والغلو
ذكر من فيه خري ال ما إىل مواقعها معظم يف فمرجعها التعبري يف البذاءة ا وأمَّ
ولكن خفيفة صورة عىل املزالق هذه يف جاء ومما ولوازمهما، والفجور الفسق متعلقات

املتنبي: قول وأرشف خريًا كان تركها،

س��راوي��الت��ه��ا ف��ي ع��م��ا ألع��ف خ��م��ره��ا ف��ي ب��م��ا ش��غ��ف��ي ع��ل��ى إن��ي

رشيف، أُسلوب له اختري لو رشيف حسن معناه أنَّ مع كله، هجنته البيت قافية فإن
األبيوردي: قول تعبريًا ذلك من وأشنع

ال��ك��واع��ِب ال��ق��ري��ض أب��ك��ار ب��ت��ع��ن��ي��س ال��ورى ف��ي وال��ف��ه��م ال��ت��م��ي��ي��ز ُع��نَّ��ة ق��ض��ت
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ال��ج��الئ��ب ك��اإلم��اء س��ب��يً��ا ويُ��م��ل��ك��ن إغ��ارًة يُ��ف��ت��رع��ن ش��ع��ري خ��رائ��د

افتضاض واالفرتاع التزويج، عدم والتعنيس التناسلية، الوظيفة يف العجز هي العنة
البكارة.

لم إذا — الحيل الدين صفي وأظنه غريُه، ومجلسها الخمرة يف قال املنوال هذا وعىل
الذاكرة: تَُخنِّي

س��ق��اة ب��ك��ف ع��ذرت��ه��ا م��ن��دي��ل ت��رى أم��ا ال��م��زاج َواَق��َع��ه��ا ع��ذراء

الشنيع، الفعل وهو الوقاع ذكر ا َلمَّ ولكنه به، وإغراء املجلس ذلك إىل تشويًقا أراد
عن ميله وأبعد تزهيد، أيما ده وزهَّ إقراف، أيما السامع أقرف العذرة بمنديل شفعه ثم
منديل ويمس وطاسهم، كأسهم يمس لكيال فرسخ، ألف وأهلها املوبوءة املباءة تلك

شفتيه. العذرة
أي: — فالن تحت فالنة كانت قولهم: واالحتشام اللياقة عن البعيدة تعابريهم ومن
من عهدهم لقرب وأمثاله؛ التعبري هذا يف عذر شبه أو عذر، للقوم كان وقد — له زوًجا
لنا، عذر فال الحارض العرص أبناء نحن ا وأمَّ البدو، بيئة من بيئتهم وقرب الجاهلية، عهد

ذكر. فيما عذر رائحة وال
الهجاء أنَّ مع — اللفظ قبح يف اإلفراط أي: — الهجاء يف اإلقذاع املطاعن تلك ومن

الجاهيل: قال وأوجع، أوقع أدبي بتهكم

ال��ك��اس��ي ال��ط��اع��م أن��ت ف��إن��ك واق��ع��د ل��ط��ي��ت��ه��ا ت��رح��ل ال ال��م��ك��ارم دع

هجوت ما يقول: تمدُّحه يف األخطل وكان — املكتيس اآلكل أي: — الكايس الطاعم
الهجاء ومن خدرها. يف وهي تنشده، أو تسمعه أْن العذراء منه تستحي بما قط أحًدا

بعضهم: قول اللفظ فحش عن تنزهه مع املؤلم

ال��م��خ��ب��ر ل��ق��ب��ح م��ن��اظ��ره��م ح��س��ن��ت خ��ب��رت��ه��م ف��ح��ي��ن م��ن��اظ��ره��م ق��ب��ح��ت
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اآلخر: وقول

خ��ل��ق��وا وم��ا خ��ل��ق��وا ف��ك��أن��ه��م ل��م��ك��رم��ة خ��ل��ق��وا وم��ا خ��ل��ق��وا
رزق��وا وم��ا رزق��وا ف��ك��أن��ه��م ي��ٍد س��م��اح رزق��وا وم��ا رزق��وا

فلما املدن، إحدى يف له صديق بمنزل سفره أثناء يف املرور أراد وقد غريه وقول
من حرضهم بما الضيف إىل الخدم واعتذر عمًدا، منزله عن تغيب بقدومه الصديق شعر
البيتان: هذان فيها رقعة له ترك ما بعد انرصف ثم ساعة، نحو عبثًا فانتظره ق، ملفَّ كالم

ال��خ��وف ش��دة م��ن وه��اربً��ا ب��ي��ت��ه ب��خ��ل��ه م��ن ت��ارًك��ا ي��ا
ال��ض��ي��ف ع��ل��ى ض��ي��ًف��ا وك��ن ف��ارج��ع ل��ه ب��زاٍد ج��اء ق��د ض��ي��ف��ك

القائل: قول فمنه رصيًحا، شتًما كونه عن يخرج ال الذي املقذع الهجاء ا وأمَّ

ك��ل��ب م��ن ت��س��ل��س��ل ك��ل��ٍب ف��ي خ��ي��ر وال ج��ده وال��ك��ل��ب ال��ك��ل��ب واب��ن ال��ك��ل��ب ه��و

زهري: الدين بهاء وقال

ال��ك��الب ق��در م��ن ح��ط��ط��ت ب ال��ك��ال ف��ي ذك��رت��ك ف��إذا

باهلة: بني هاجيًا قبله قال من قول إىل نظر كأنه

ال��ن��س��ب ذاك ل��ؤم م��ن ال��ك��ل��ب ع��وى ب��اه��ل��ي ي��ا ل��ل��ك��ل��ب ق��ي��ل ول��و

وسحب السياسة، أهل عند احتجاج بمقام تماًما هو الذي العواء ذلك أبلغ وما
التجار. عند بروتستو

أيًضا: الدين بهاء وقال

ف��ص��اع��ًدا وأب��اه ص��اع��ًدا ال��ل��ه ل��ع��ن
واح��ًدا ث��م واح��ًدا ف��ن��ازًال وب��ن��ي��ه
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آخر: وقال

ي��ن��اال أْن م��ق��اذي��ره ح��م��ت��ه ب ال��ذب��ا م��ن��ح��ى ل��ؤم��ك ب��ك ن��ح��ا

إىل عنه عادلني أمثلته ترك فاألوىل الهجاء، يف التقبيح من املنزلة هذه وراء ما ا وأمَّ
الشيخ قول ومنه املهجو، أذن تستلطفه لم وإْن سامعه، أذن يف اللطيف األدبي الهجاء

بخيل: يف اليازجي ناصيف

ح��ك��م��ه ب��ال��ح��الوة أب��دى وال��ب��ع��ض ح��ام��ض خ��ب��رك إنَّ ق��وم ق��ال ق��د
ط��ع��م��ه ل��ي��ع��رف ي��وًم��ا ذاق��ه م��ن ط��ع��م��ه ف��ي ب��زع��م��ه��م ال��ج��م��ي��ع ك��ذب

والقول: الطبع جايف رجل يف أنا وقلت

ال��ج��ف��اء م��ح��ض ع��ن��ده وه��ذا ب��ل��ي��ن م��م��زوج ال��ك��ل ج��ف��اء
م��اء دون ب��ط��ي��ن وج��ب��ل��ت��ه وط��ي��ن م��اء م��ن ال��ن��اس ك��أن

القبح منتهى يف فأمر والتشبيب، والنسيب بالغزل املدح قصائد تصدير ا وأمَّ
أحبابك إطالل عىل تأسفك أو وطنك، إىل شوقك أو فالن، يا لغرامك عالقة أي إذ والغرابة،
ما إلظهار الجاهلية بدو عليها درج عادة هي وإنما تهنئته، أو فالن مدح من تريده بما
إظهار أو أريحيته، هز ألجل وذلك املمدوح؛ إىل الوصول سبيل يف به وضحوا تحملوه
العادة تلك اتخاذ يف لهم الكايف بالعذر ليس العذر وهذا فيه، ظنهم وحسن به، ولوعهم
البادية ابن استقصاء عدم إليه أضفنا فإذا عذًرا، يسمى حال كل عىل ولكن املستهَجنة،

تمام: أبي لقول مصداًقا واالحتشام التأدُّب لرشوط

اآلداِب وق��ل��ة ال��ن��ف��وس ك��رَم ل��دي��ه��ِم وج��دت ك��ش��ف��ت��ه��م ف��إذا

إليهم، وشوق وأحباء أهل فراق من جنانه يكنه بما لسانه إطالق البدوي تعوُّد مع
عذر ما ولكن العادة، تلك اتخاذ األعراب عىل نستنكر لم السابق العذر إىل ذلك أضفنا إذا
واحدة، بلدة يف واملمدوح هو كان وربما العرشين، القرن ابن سيما وال فيها، الحرضي
واملطية قاساها، التي واألشواق عاناها، التي السفر مشقة معنى فما واحد، شارع يف بل
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ثالثني من أكثر منذ القاهرة يف وأنا العادة هذه قبح عىل نبهت وقد وأضناها، أضنتْه التي
شعرية معارضات يف استعملوها هناك الشعراء كبار من ثالثة عىل انتقدتها حني سنة،

معني. لحادٍث بينهم
والبيان، والنحو، كالرصف، العلوم، بعض وأحكام قواعد يف األراجيز نظم ا وأمَّ
إىل يحتاج أْن من أوضح فيه والتكلف التعسف فوجه التاريخ، حوادث وبعض واملنطق،

غريها. من تخلصت كما العادة، هذه من نهضتنا تخلص عىل هلل والحمد بيان.
التكلف أنواع يف داخل فهو العرب، أدباء من كثري كتابات يف املقدمات طول ا وأمَّ
إتعاب إىل يدعو أمر وهو وطالت، كثرت إذا االستطرادات ومثلها ذكره، تقدم مما أيًضا
فصلت قد االستطرادات تلك تكون ما بعد بأخيه، مطلب كل وصل يف والذاكرة الذهن
«كليلة كتاب يف منها ورد ما اكتنفها، ما محاسن شوهت التي االستطرادات ومن بينهما،
لجاء بسببها، بعض يف بعضها األغراض وتداخل هناك، وكثرتها طولها فلوال ودمنة»

والبهاء. الحسن تام الكتاب
ومناكدة عداوة إىل تتحول فال دائرتها، تتعدى أالَّ فحقها واملنافسة الخصومة ا وأمَّ
من كثري يف يقع يزال وال وقع، نراه مما أبيض واألسود أسود، األبيض وجعل ومكايدة،
والفرزدق، وجرير واألخطل، جرير نقائض ومنها العرب، أدباء بني األدبية الخصومات
مأثورة بكلمة أجمله مما الصالح سلفهم بأدب يتأدبوا أْن القوم هؤالء أجدر كان وما
ألرىض وإني ا، حقٍّ إالَّ أقول وال ألغضب «إني قال: حيث الخطاب، بن عمر الخليفة حرضة

ا.» حقٍّ إالَّ أقول وال
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الفصاحة ييل: فيما شأنًا أعظمها نحرص أْن يمكننا مزايا عدة لغتنا يف األدبية لآلثار إنَّ
– واألمثال الِحَكم يف املادة غزارة – اإلطناب حسن – اإليجاز حسن – السبك ومتانة
والكناية اإلشارة – والجرأة الرصاحة – املراثي – واألريحية والحمية الحماسة مظاهر
مقدارها يف تفوق العربي لألدب تُحسب التي املزايا أنَّ شك وال الروح. وخفة املداعبة –

عليه. تؤخذ التي املطاعن أضعاف وتأثريها
غسان: آل مدح يف سلمى أبي بن زهري قول أمثلتها فمن السبك ومتانة الفصاحة ا أمَّ

وال��ب��ذُل ال��س��م��اح��ة ال��م��ق��ل��ي��ن وع��ن��د ي��ع��ت��ري��ه��ِم م��ن رزق م��ك��ث��ري��ه��م ع��ل��ى
خ��ذُل وال ع��ل��ي��ك غ��ب��ن ف��ال رش��دَت ق��اع��د ق��ال ق��ائ��ل م��ن��ه��م ق��ام إذا
ق��ب��ُل آب��ائ��ه��م آب��اءُ ت��وارث��ه ف��إن��م��ا أتُ��وه خ��ي��ر ِم��ن ي��ُك وم��ا
ال��ن��خ��ُل م��ن��اب��ت��ه��ا ف��ي إالَّ وت��غ��رس وش��ي��ج��ه إالَّ ال��خ��ط��ي ي��ن��ب��ت وه��ل

البحرتي شعر يلقبون الشعر علماء وكان هللا: عىل املتوكل الخليفة يف البحرتي وقول
سبكه: وحسن لروائه الذهب؛ سالسل

داخ��ل��ه أن��ا ال��ذي ال��ب��اب ع��ن رج��ال أُخ��رت األذن س��دة ب��ل��غ��ن��ا ول��م��ا
أق��اب��ل��ه ح��ي��ن ال��ت��م ب��در أق��اب��ل م��ه��اب��ة ذي إل��ى ق��رب م��ن ف��أف��ض��ي��ت
ح��م��ائ��ل��ه وط��ال��ت ع��ن��ه س��راب��ي��ل��ه ��رت ش��مَّ ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ح��م��وَد ب��دال��َي
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تمام: أبو جمعه الذي الحماسة ديوان شعراء من طثرية ابن وقول

ق��ل��ي��ل ل��دي��ك وأن��ص��اري ب��ع��ي��د وش��ق��ت��ي ك��ث��ي��ر أع��دائ��ي ف��دي��ت��ك
أق��وُل ف��ك��ي��ف ت��ي ع��الَّ ف��أف��ن��ي��ت ب��ع��ل��ة ج��ئ��ت ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت
رس��وُل إل��ي��ك ل��ي ي��وم ك��ل وال ح��اج��ٌة ب��أرض��ك ل��ي ي��وم ك��ل ف��م��ا
ط��وي��ُل وال��ع��ت��اب ي��وًم��ا س��ت��ن��ش��ر ط��وي��تُ��ه��ا ل��ل��ع��ت��اب ع��ن��دي ص��ح��ائ��ُف
ث��ق��ي��ل ال��ح��س��اب ي��وم دم��ي ف��ح��م��ل ض��ع��ي��ف��ٌة وأن��ت إث��م��ي ت��ح��م��ل��ي ف��ال

القائل: وقول

وص��وُل إل��ي��ه وم��ا ال��ح��ب��ي��ب ق��رب ال��ه��وى أل��م م��ن الق��ي��ت م��ا وأش��د
م��ح��م��وُل ظ��ه��وره��ا ف��وق وال��م��اء ال��ظ��م��ا ي��ق��ت��ل��ه��ا ال��ب��ي��داء ف��ي ك��ال��ع��ي��س

اآلخر: وقول

وق��را ف��اح��ش��ة ك��ل ع��ن ب��ه ك��أن س��م��ُع��ه ال��ف��واح��َش ي��ن��ف��ي ال��ف��ت��ى أح��ب
ُه��ج��را ق��ائ��ل وال خ��ي��ًرا م��ان��ع وال أذًى ب��اس��ط ال ال��ص��در دواع��ي س��ل��ي��م

الصواب. عن البعيد السخيف هو الهاء، بضم الكالم وهجر
وداع: موقف يصف بعضهم وقول

ال��ت��ودي��ع��ا ن��ردد ح��ي��ن وش��ه��دت ب��ي��ن��ن��ا م��ا ب��ي��ن��ن��ا س��اع��ة ك��ن��ت ل��و
دم��وًع��ا ال��ح��دي��ث م��ن أنَّ ورأي��ت م��ح��دثً��ا ال��دم��وع م��ن أنَّ ل��ع��ل��م��ت

والصبابة: الصبا عىل متحًرسا صربي باشا إسماعيل وقول

ك��ان��ا م��ا رد ف��ي ب��ش��اف��ع��ة وال ب��ن��اف��ع��ة ال��ذك��رى ف��م��ا ف��ؤادي أق��ص��ر
اآلن��ا وح��دك ف��اخ��ف��ق ال��ص��ب��اب��ة ح��م��ل زم��نً��ا ش��اط��رت��ه ال��ذي ال��ف��ؤاد س��ال
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الخمر: واصًفا املرصي نباتة ابن وقول

ج��ن��ات األرض ف��ي ب��ه��ا ت��ط��وف ن��ار ب��ه��ا ال��ط��ائ��ف��ي��ن أك��ف ف��ي ك��أن��ه��ا
ث��ارات ال��ق��وم ُرءُوس م��ن ف��اس��تُ��رج��ع��ت أرج��ل��ه��م دوس ق��وم ع��ن��د ت��ذك��رت

من يشءٍ إىل العرب رجال شعر من الكثرية األمثلة إيراد مع نلتفت أْن اإلنصاف ومن
ابنة لوالدة أبياٌت السبك وحسن الفصاحة، أمثلة من الساعة يل َعنَّ والذي نسائهم، شعر
املجيد الشاعر فيها قال التي وهي — األندلس يف الطوائف ملوك أحد — باهلل املستكفي
والدة: قالت تدانينا.» من بديًال التنائي «أضحى الشهرية: قصيدته زيدون ابن الوزير

ال��خ��دوْد ف��ي ي��ج��رح��ك��م ول��ح��ظ��ن��ا ال��ح��ش��ى ف��ي ت��ج��رح��ن��ا ل��ح��اظ��ك��م
ال��ص��دود ج��رح أوج��ب ال��ذي ف��م��ا ب��ذا ذا ف��اج��ع��ل��وا ب��ج��رح ج��رح

وقالت:

ث��ار م��ن وع��ن��دك ع��ن��دي ل��ُه��ُم وم��ا ف��راق��ن��ا إالَّ ال��واش��ون أب��ى ول��م��ا
وال��ن��ار وال��س��ي��ل ب��ال��س��ي��ف وأن��ف��اس��ن��ا وأدم��ع��ي ن��اظ��ري��ك م��ن غ��زوت��ُه��ُم

بالخنساء، املعروفة السلمية تمارض قول وصفاءً بهاءً املمتاز القول فصيح ومن
صخًرا: أخاها ترثي جاهليتها يف قالت واإلسالم، الجاهلية أدركت إذ مخرضمة وهي

ل��ن��ح��ار ن��ش��ت��و م��ت��ى ص��خ��ًرا وإنَّ وس��ي��دن��ا ل��ح��ام��ي��ن��ا ص��خ��ًرا وإنَّ
ن��ار رأس��ه ف��ي ع��ل��م ك��أن��ه ب��ه ال��ه��داة ل��ت��أَت��مُّ ص��خ��ًرا وإنَّ
ال��ج��ار ب��ي��ت��ه ي��خ��ل��ي ح��ي��ن ل��ري��ب��ة ب��س��اح��ت��ه��ا ي��م��ش��ي ج��ارة ت��ل��ق��ه ل��م

أقوال لبوادر دينه يف متَّهًما كان الشهري املتصوف الحالج منصور أبا إنَّ ويقال:
بعض له قال الوفاة حرضتْه فلما به، يقول فلسفيٍّ مذهب محمل كثريون يحملها منه،

وقال: السماء نحو وجهه فرفع بالشهادة، انطق حواليه من

ال��س��رج إل��ى م��ح��ت��اًج��ا ل��ي��س س��اك��ن��ه أن��ت ب��ي��تً��ا إنَّ
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عىل وزحفه العثماني، الدستور جيش واصًفا طويلة قصيدة جملة يف أنا وقلت
:١٩٠٨ سنة باشا شوكة محمود قيادة تحت األستانة

ت��ن��اس��ب��ْه ش��ع��وبً��ا ي��ح��ي��ي ك��ي ال��م��وت إل��ى زاح��ًف��ا ال��ع��رم��رم أن��َس ال أن��َس وم��ا
وق��واض��ب��ْه أب��ص��اره��ا ب��رق��ت ك��م��ا وب��ن��وده أح��ش��اؤه��ا خ��ف��ق��ت وق��د
وَج��انَ��بَ��ْه ع��ن��ه��ا ال��ظ��ل��م ق��ط��ب ت��زح��زح غ��ارًة ش��ن ك��ل��م��ا أْن ت��رى وك��ان��ت
ص��اح��بُ��ْه ال��ع��دَل ق��وض ع��رًش��ا وق��وض أم��ة م��ل��ك ده��ى ق��ص��ًرا ده��ى أْن إل��ى
ت��ج��ارب��ْه َروََّض��تْ��ُه ش��م��وس ب��ن��ص��ر ال��ن��ه��ى ح��ائ��ري ال��وغ��ى ده��اق��ي��ن وخ��ل��ى
ك��ت��ائ��ب��ْه ال��س��م��اء ج��ن��د م��ن ك��ان وه��ل خ��ي��ول��ُه ال��ق��ض��اء م��ص��ب��وَب ك��ان ف��ه��ل
ع��واق��ب��ْه ��َل��تْ��ن��ا أمَّ ق��د م��ا ي��ع��ادل س��م��ا وإن ال��م��ب��ي��ن ال��ن��ص��ر ذل��ك وم��ا
ت��ط��ال��ب��ْه وه��ي ال��ده��ر ي��زول ي��ك��اد ألم��ة دي��نً��ا ال��ده��ر ق��ض��اء ف��ث��مَّ

وصف إىل منه وأنتقل يلدز، بقرص املعروف املخلوع السلطان قرص حالة أذكر ثم
قائًال: خلعتْه َة األُمَّ بأن ينذره السلطان عىل أقبل الذي االتحادي الوفد موقف

ن��وادب��ه وه��ي أَْم��َس��يْ��َن ح��واس��ده ش��م��لُ��ه َش��تَّ ال��ذي ال��ق��ص��ر رأى َم��ْن أال
ت��غ��ال��ب��ه ع��ز أي ده��ًرا ح��زن وق��د ذل��ي��ل��ًة ح��ي��ارى غ��وان��ي��ه وراح��ت
م��س��ارب��ه ط��اول��تْ��ه ح��ت��ى ت��ط��أم��ن ع��ن��ا ف��م��ذ ع��ل��وَّ ال ح��ت��ى ت��ط��اول
ي��ج��ان��ب��ْه ك��ان ال��ح��ق ب��ه��اء ألن ب��ه��اءه ت��ؤي��د ل��م ك��ن��ز أل��ف ح��وى
ج��وان��ب��ه رح��ب��ا ال��ص��در م��ن��ه ك��ان ف��م��ا دي��اره ب��رح��ب ب��ان��ي��ه ي��ه��ن ول��م
م��واك��ب��ه ال��م��ه��ي��ب ال��س��الط��ي��ن اب��ن إل��ى م��ق��ام��ه ال��رف��ي��ع ال��ت��اج ص��اح��ب إل��ى
ي��ح��اس��ب��ه م��ن ال األرزاق ح��اب��س إل��ى م��ح��اَس��ب غ��ي��ر األع��ن��اق م��ال��ك إل��ى
ت��غ��اض��ب��ه ف��ل��ي��س��ت ال��دن��ي��ا ش��اغ��ل إل��ى ال��ده��ا ال��ه��ائ��ل إل��ى ال��ن��ع��م��ى ال��واس��ع إل��ى
ن��اك��ب��ه أن��ت ال��ذي ال��م��ل��ك اخ��ل��ع ي��ق��ول ع��اب��ًس��ا وال��ه��ام ال��ص��وت ع��ال��ي ال��وف��ُد أت��ى
ع��ج��ائ��ب��ه م��ع��ج��زات ي��أس وج��رأة وأم��ة ج��ي��ش ال��وف��د وراء وك��ان
س��ارب��ه ال��ج��ف��ن واس��ت��أذن ف��رائ��ص��ه وأرع��دت ال��م��ل��وك ج��ب��ار ف��أذع��ن
م��ع��اق��ب��ه ال��ح��ي��اة ذل ل��ه ل��ي��ب��ق��ي ت��ض��رًع��ا راح��ت��ي��ه ب��ك��ل��ت��ا وح��ي��ا
ج��ال��ب��ه ال��م��وت ه��و أو ح��ي��اٌة ف��ت��ل��ك ب��أص��ب��ع أش��ار أْن زم��انً��ا وك��ان
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ت��ص��اح��ب��ه ن��ف��س ع��ز اخ��ت��ي��اًرا أض��اع م��ل��ك��ه ع��ز ه��دَّم��وا إذ ب��ال��ه ف��م��ا
ي��ن��اس��ب��ه ال��رج��ال ف��ع��ل ه��ك��ذا وم��ا ه��وى وإن ال��رج��ال ح��د ف��ي ي��ب��ق أل��م
م��راق��ب��ه ي��ح��ار أض��داد وم��ج��م��ع ط��الس��م ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ول��ك��ن��م��ا

عىل فانتصب أعجبتْه قصيدة الوزراء أحد أنشد تمام أبا أنَّ املنثور فصيح ومن
حور من أنها لو تمام: أبو فأجابه واقف، وأنا إالَّ العروس هذه أسمع ال وقال: قدميه،

لها. صداق أوىف قيامك لكان الجنان
جمهور مع وهما له فقال يوم، ذات تمام أبي تبكيت أراد القوم أكابر أحد أنَّ واتفق
من تقول ال ِلَم قصيدة: هناك أنشد قد تمام أبو وكان — الخليفة مجلس يف الناس من

فأفحمه. يقال، ما الشعر من تفهم ال ِلَم وأنت فأجابه: يفهم، ما الشعر
األمني ابنها مقتل بعد زبيدة امللكة عىل دخل العبايس الخليفة املأمون أنَّ ذلك ومن
تبكي، فرآها إليها، وأموالها كرامتها برد أمر قد املأمون وكان بينهما، الحرب أثناء يف
أبكي ال كيف فقالت: ابنك، عوض ابنًا لك فسأكون بكاءك، كفي وقال: عليها فعطف

مثلك. ابنًا أكسبني ولًدا
من األطباء يئس حتى املرض عليه ألح قد املريض والده رأى شابًا إنَّ ويقال:
الشهوة. عىل قوٌة يل تعود أْن أي: اشتهي. أْن فأجابه: تشتهي؟ ما أبي يا له: فقال شفائه،
منه أريده ما ألن فقال: علمائه؟ كبار من وأنت الشعر تقول ال ِلَم األصمعي: وسئل

أريده. ال منه يأتيني وما يأتيني، ال
جيشه، قواد من قائًدا رأى الخلفاء أحد أنَّ محاسنه: عىل األمثلة فمن اإليجاز ا وأمَّ
وإنَّ قال: املؤمنني، أمري يا طاعتك يف فأجاب: كربت، لقد له: فقال السن، يف طعن وقد
أعدائك عىل فأجاب: شديد، َلجلد وإنك قال: املؤمنني، أمري يا لك هي فأجاب: لبقية. فيك

املؤمنني. أمري يا
بمحاسن العارفني املنشئني أكابر من وكان عباد، بن الصاحب الوزارتني ذو وسئل
قالوا: السمع، عىل خف ما قال: السجع؟ أحسن ما العصور: تلك طريقة عىل فيه السجع

هذا. مثل قال: ماذا؟ مثل
كل يعوده مخلٌص له صديٌق فجعل مرص، يف وهو املتنبي الطيب أبو ومرض
قارب أي: — الشاعر أبلَّ فلما ومؤانسته، ومجالسته، به، والعناية ده، تفقُّ ويحسن يوم،
«وصلتني العظيم: شاعرنا إليه فكتب العيادة، عن وانقطع صديقه، عليه أمن — الشفاء
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الصحة وتنغص إيلَّ، العلة تحبب أالَّ رأيت فإن مبال، وقطعتني معتًال، — هللا وَصَلَك —
هللا.» شاء إْن فعلت عيلَّ،

بن عمر املؤمنني أمري إىل املظلوم فشكاه رعاياه، من رجًال العمال أحد وظلم
عنه بلغه آخر عامل إىل وكتب أمرك.» كفيته وإالَّ أمره «اكفني عمر: إليه فكتب الخطاب،

عليك.» فوقك من قدرة فاذكر تحتك، من ظلم إىل قدرتك دعتك «إذا يسوءُه: ما
يف الفقر خوف ومن ذل، يف الذل خوف من «الناس طالب: أبي بن عيل اإلمام وقال
لن «إنكم الحكمة: الباهرة الكلمة هذه — عمر اإلمام عن بل وقيل — عنه وروي فقر»

بأخالقكم.» فسعوهم بأموالكم، الناس تسعوا
عن اإلمام فسأله العراق، يف وهو السبطني أحد الحسني اإلمام عىل الفرزدق وقدم
يف والنرص عليك، والسيوف معك، «الناس فأجابه: فيه، أهلها ورأي جاورها، وما الشام

السماء.»
صدر يف سيما ال والوزراء، واألمراء الخلفاء توقيعات اإليجاز ببالغة اشتهر ومما

العباسية. الدولة
عليه، فارتج قومه يف الخطابة أراد شجاًعا أمريًا أنَّ الشعر يف اإليجاز طيب ومن

يقول: وهو املنرب عن فنزل

َل��خ��ط��ي��ب ال��وغ��ى ج��د إذا ب��س��ي��ف��ي ف��إن��ن��ي خ��ط��ي��بً��ا ف��ي��ك��م أق��ْم ل��م إذا

َقوَّال. أمري إىل منا أحوج ال، َفعَّ أمري إىل إننا الحارضين: أحد فقال
مدهش إجمال إشارته، وقوة عبارته، ِلنِي يف املمتنع السهل اإليجاز من أراه ومما

القائل: بقول الحياة هذه يف الظن وحسن واالستبشار، التفاؤل ملذهب

وط��ي��ب��ا ط��ه��ًرا ل��ن��ا ج��ع��ل��ت ولِ��م م��ه��اًدا ك��ان��ت ِل��م األرض س��أل��ت
ح��ب��ي��ب��ا إن��س��ان ل��ك��ل ح��وي��ت ألن��ي ن��اط��ق��ة غ��ي��ر ف��ق��ال��ت

فكتب املبارك، الفطر عيد يف أنس ومجلس بنزهة التمتع األدباء من جماعة وأراد
مشاركتهم: إىل يدعوه متغيب لهم صديق إىل أحدهم

ه��ال ش��وال وش��ه��ر ت��ول��ى ال��ص��ي��ام ش��ه��ر
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وإالَّ ح��ض��رت ف��إن ج��م��ي��ًع��ا ح��ض��رن��ا وق��د

الكبار: أحد إىل بها بعثت هدية يف بعضهم لسان عن أنا وقلت

ذات��ه��ا ف��ي م��ح��ق��ورة ه��دي��ت��ي إل��ي��ك ه��ذي
م��دل��والت��ه��ا ن��ب��ل ف��ي م��ح��م��ودة ل��ك��ن��ه��ا
أدوات��ه��ا م��ن ـ��ك��ري��م وال��ت��ـ واإلخ��الص ال��ود
ف��ه��ات��ه��ا ح��م��اك ل��دى ل ب��ال��ق��ب��و ال��م��ع��زة ت��رج��و

تنقص وال وبهجًة، روعًة اإليجاز محاسن عن تقل ال محاسنه فإن اإلطناب ا وأمَّ
املتعة إنَّ بل قريحته، وفيض طبعه، وقوة األديب، ذوق سالمة عىل الداللة يف عنها

اإليجاز. بمحاسن املتعة من وأشفى أَْوَىف اإلطناب بمحاسن
واألدب طول، من اإلطناب يف وما ِقَرص من اإليجاز يف ملا طبيعية نتيجة الفرق وهذا
قاله ما القديم شعرنا يف الطيب اإلطناب ومن الطرفني. لكال طيبة بآثار عامٌر العربي
الوضع يف املأتم فإن — نساء مجتمع أي: — ملأتم تعرض فتًى يصف النمريي حية أبو
بالحزن تخصيصه عىل االصطالح غلب ثم كان، أمر أي يف النساء مجتمع هو اللغوي
وصويحباتها، غاظها مما بها يُبَاِل فلم ودالًال، حسنًا ممتازة فتاٌة النساء بني وكانت —

النظم: هو وهذا أفلحت، ما ورسعان كيده، يف والَكدِّ فتنته، يف تجد وجعلها

م��أت��م أي م��أت��م ف��ي ال��ض��ح��ى ن��ئ��وم ع��ام��ر رب��ي��ع��ة م��ن ف��ت��اٌة رم��ت��ه
وم��ي��س��م وق��ار ذي ب��س��ي��م��ا ول��ك��ن م��ت��ب��اي��نً��ا ال ال��ب��ان ك��غ��ص��ن ف��ج��اء
ف��أَل��م��م��ي ت��ق��ت��ل��ي��ه ل��م وإْن س��ل��ي��ًم��ا ي��رح ال ف��دن��ي��اك س��رٍّا ل��ه��ا ف��ق��ل��ن
وم��ع��ص��ِم ك��فٍّ م��وص��ول��ي��ن ب��أح��س��ن واتَّ��َق��ْت ال��ش��م��س دون��ه ق��ن��اًع��ا ف��أل��ق��ت
ق��ِم ل��ه ق��ال��ت ال��س��ح��ر م��ن��ه وع��ي��ن��ي��ه ف��ؤاده ف��ي أف��رغ��ت ف��ل��م��ا وق��ال��ت
ن��ِم ل��ه ال��م��ن��اخ ف��ي ف��ق��ال��وا ت��ن��ادوا ص��ح��ب��ه إن أو األن��ف ب��ج��دع ف��ود
م��ظ��ل��ِم ال��ل��ي��ل م��ن داٍج أم ح ت��روَّ ال��ض��ح��ى س��اع��ِة أف��ي ي��ع��ل��م ول��م وراح
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اإلرجاني: الدين ناصح قول اإلطناب يف التَّأَنُّق حسن ومن

ت��ح��دى وإظ��ع��ان��ه��م ال��وادي ب��م��ن��ع��رج م��ال��ك ج��رع��اء ي��وم ع��ه��دي وآخ��ر
ح��ق��ًدا ص��دوره��م ت��غ��ل��ي غ��دت غ��ي��ارى ودون��ه��ا م��رخ��ى وال��س��ت��ر دن��ت ول��م��ا
ا ج��دٍّ رخ��ص��ت ل��ق��د روح��ي وج��ه��ه��ا إل��ى ب��ن��ظ��رة أب��ي��ع أْن أب��غ��ي ت��ق��دم��ت

قصيدة يف املولدين الشعراء أحد الرستمي سعيد أبو ذكره ما اإلطناب جيد ومن
كانوا وإْن أمره، ُكنَْه يجهلون وهم حبيبته، فيهم ركب مع ملحب غريبة حالة باسًطا له
ظنوه حتى يستطيعه، ما بكل لخدمتهم ويتطوع لوقوفهم، ويقف لسريهم، يسري يرونه

سعيد: أبو قاله الذي وهذا ليلتهمها، زادهم فضالت ينتظر سائًال فقريًا

راح��ال رأون��ي ع��ن��ه��ا رح��ل��وا وإْن ن��ازًال رأون��ي أرًض��ا ن��زل��وا إذا
ع��ادًال ِم��ْل��ُت ج��ان��ب ع��ن ع��دل��وا وإْن آخ��ذًا ِم��ْل��ُت ج��ان��ب ف��ي أخ��ذوا وإْن
ال��م��ج��اه��ال م��ن��ه��ا أن��ك��رُت أن��ك��روا وإْن ع��رف��تُ��ه��ا أرض أع��الم ع��رف��وا وإْن
ال��رح��ائ��ال ح��ل��ل��ت ح��الٍّ ع��زم��وا وإْن رح��ال��ه��م ش��ددُت س��ي��ًرا ع��زم��وا وإْن
ال��رواح��ال ح��دوت غ��ي��ثً��ا ان��ت��ج��ع��وا أو س��ق��اءه��م ح��م��ل��ت م��اء وردوا وإْن
س��ائ��ال ال��رك��ب ظ��ن��ن��ي م��ا ال��ه��وى ول��وال زاده��م ف��ض��ل س��ائ��ل أن��ي ي��ظ��ن��ون

غرامِه، سبيل يف صفًحا صاحبها عنها يرضب الكامنة األنفة يف األخري البيت وهذا
قال: ليىل، بمجنون املعروف العامري امللوح بن لقيس بيتًا يذكرني

ع��ام��ر س��ي��د ك��ن��ت م��ا ه��واه��ا ول��وال ال��ه��وى ف��ي ع��ام��ر م��ج��ن��ون ي��ع��دون��ن��ي

قائًال: الجنون تهمة من التنصل آخر موقف يف قيس أراد وقد

س��ح��ر وال ج��ن��ون م��ن ب��ي م��ا ال��ل��ه ف��و ب��ذك��ره��ا ي��ه��ي��م م��ج��ن��ون ي��ق��ول��ون
ش��ع��ري ي��ط��اوع��ن��ي أن — وأب��ي��ه��ا — أب��ى ح��ب��ه��ا غ��ي��ر ف��ي ال��ش��ع��ر أردت م��ا إذا
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قاله ما الساعة تحرضني التي أمثلته فمن املعارصين، شعر يف الطيب اإلطناب ا وأمَّ
بمنديل توديع إشارة له الحبيبة وإشارة فراق، موقف ذاكًرا الحوراني إبراهيم الشيخ

قال: وسريها، السفينة وصَف ناٍس غري األلوان، كثري كف

ال��م��ج��م��وع ب��ش��م��ل��ن��ا ال��ف��راق ع��ب��ث وق��د ال��ت��ف��ات��ت��ه��ا أن��َس ال أن��َس م��ا
رب��ي��ع ك��زه��ر ب��ه��ج ب��م��دب��ج إش��ارة ل��ل��ع��م��ي��د ت��ل��وح وغ��دت
م��م��ن��وِع ع��اش��ق ب��ل��م��ح��ة ت��ن��دى ج��ب��ه��ة م��ن ِع��ْط��ُرُه ك��ف م��ن��دي��ل
م��ن��ي��ِع أش��م ج��ب��ل ع��ل��ى ع��ل��م ك��أن��ه ال��ه��واء ف��ي وي��خ��ف��ق ي��ع��ل��و
ال��ت��ق��ط��ي��ع م��ن س��الم��ت��ه ل��وال ص��ب��ه��ا ب��م��ه��ج��ة أش��ب��ه��ه ك��ان م��ا
دم��وع��ي ل��ج وال��م��اء ال��ح��ش��ى ج��م��ر ون��اره��ا ب��ال��ب��خ��ار ال��س��ف��ي��ن��ة ج��رت
ض��ل��وع��ي ف��ق��دت ق��د أن��ي ون��س��ي��ت أل��واح��ه��ا أض��ال��ع��ي أنَّ ف��ح��س��ب��ت

«ملتقى عنوانها قصيدة وتفصيل، ظاهر إطناب وفيه شبيبتي، أيام أنا قلته ومما
أوائلها: وهذه ورهبة» رغبة بني حبيبني،

وال��ح��ب ال��ط��ه��ارة ب��ي��ن م��ح��ي��رة ال��ق��ل��ب خ��اف��ق��ة وه��ي ب��ل��ي��ل أت��ت��ه
ب��ال��ذن��ب ي��ش��ع��ر ال��ل��ي��ل ن��س��ي��م ك��أن م��ت��ق��ارب ه��ادئ ب��خ��ط��و ت��س��ي��ر
ال��رع��ب م��ن ت��ذوب ح��ت��ى ي��راق��ب��ه��ا ت��خ��ال��ه ج��م��اًدا ش��ي��ئً��ا أب��ص��رت إذا
ال��ق��رب ل��ذة ت��ش��ت��ك��ي أْن أوش��ك��ت وق��د الض��ط��راب��ه��ا أط��رق��ت ال��ت��ق��ت��ه ف��ل��م��ا
ال��ص��ب ال��م��غ��رم ف��ت��ن��َة إالَّ ك��ان وم��ا م��الح��ة إالَّ اإلط��راق زاده��ا ف��م��ا
وال��ع��ج��ب ال��م��ع��زة آي ط��ي��ه��ا وف��ي ذل��ة خ��دع��ة ال��م��ح��ب��وب وإط��راق��ة
ال��ق��ل��ب إل��ى س��ه��م ت��ص��وي��ب ب��ه ي��ح��س وال��ذي األرض إل��ى ع��ي��ن��ي��ه��ا ت��ص��وب
ال��ل��ب إل��ى ي��رد ط��ه��ر وي��خ��ف��ره��ا ل��ب��ه ال��م��رء ت��س��ل��ب م��راض ل��ح��اظ

أقول: أْن إىل

خ��ص��ب ف��ي ج��اري��ن ب��ي��ن م��ق��ي��م ف��ق��ي��ر ألن��ه ي��ح��ن��و ال��ق��ل��ب ع��ل��ي��ه وح��ص��ر
ل��ل��ش��رب ت��ص��ل��ح أل��ب��ان غ��ص��ون انَّ ل��و ش��رب��ه ال��ن��ف��س ت��ش��ت��ه��ي رش��ي��ق وق��دٌّ
ال��غ��رب إل��ى ب��ال��س��الم ت��س��ري ال��ش��رق م��ن وال��ص��ب��ا ال��ع��م��ر آخ��ر ف��ي ال��دج��ى وك��ان
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وال��ه��دب ب��ال��ح��واج��ب أح��اط��ا ووج��ه، ك��ج��ب��ه��ة ظ��ل ح��ول ه��الل وض��وء
رح��ب س��اح��ل ف��ي ال��ن��ه��ر ه��دي��ر وق��ام وص��ف��ق��ت غ��اب أغ��ص��ان رق��ص��ت وق��د
ع��ت��ب م��ن ول��ل��ه ش��ك��وى م��ن ف��ل��ل��ه غ��ل��ة ت��ب��ري��د األل��ف��ان اب��ت��غ��ي ه��ن��اك
ال��ك��ت��ب م��ن ل��ي��س��ت ال��ش��رح ه��ذا وأم��ث��ال ص��ب��اب��ة ب��ش��رح ش��اءا ك��م��ا أف��اض��ا
ال��ع��ش��ب ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م م��س��رى م��ن وأل��ط��ف ال��ك��رى م��ن أش��ه��ى ال��ش��رح ه��ذا وأم��ث��ال
ال��ذن��ب ف��ي ب��أس ف��ال ذن��بً��ا ت��ح��س��ب��ا ف��إن ع��ف��ة ط��ي رق��ة إالَّ ك��ان وم��ا

وفاضت خاص، وجه عىل وامتازت بها، لغتنا اشتهرت فقد واألمثال الحكم ا وأمَّ
ألنها والنثر؛ الشعر أبواب أرشف والحكم عصورها، من عرص كل يف كتبها املطلب بهذا
ومرآة عقولها، عصارة تُحسب أمة كل عند واألمثال األبواب. كل من والفهم بالعقل ألصُق
مأخوذ قسم قسمان: عندنا وهي الحياة. هذه يف تجاريبها من الصافية والزبدة أدبها،
ماٍض حادث عن ناشئ وال مدون، حديث من منتزع غري والتشبيه، املجاز طريق عن
حديث عىل مبنيٌّ وقسم ذراعا» فرصت كراعا «كنت — الكنائن» تمأل الرماية «قبل نحو:

براقش.» جنت أهلها «عىل — ثعلبة» من أثر واد كل «يف نحو: حادث أو
قولهم: واألمثال الحكم عيون ومن

تريد ما يكن لم إذا – الخالق معصية يف ملخلوق طاعة ال – بحماية إالَّ جباية ال
عىل يسكت ال من – الفضيحة عىل بك هجمت النصيحة يف بالغت إذا – يكون ما فأرد
– ماتود عني كل يف حُسن – أكالت فاتته أكلة عن يصرب ال من – كلمات يسمع كلمة
– يحاص أْن الشق دواء – َهجر إىل التمر كمستبضع – تتصدقي ولم تزني لم فليتك
العذل السيف سبق – ورجب جمادى بني العجب كل العجب – الدوائر تدور الباغي عىل
جبهته يف ويدمغه يرصعه أْن للحق بُدَّ ال ثم جولتني، أو جولة من الباطل تمكن ربما –
ال تعلم أْن الحقيقة – يحدث ما إىل تنظر وال يجب ما اصنع – بطل ال أخوك ُمكره –
داخًال البلح يأكل الذي كالصياد أي: — الورشان بعلة ُمشان رطب كآكل – تقال أْن
ومشان يصطاده، لكي مشانًا ى امُلَسمَّ الصغري الطائر عن يبحث أنه ويحتج غراسه، بني

بأوقاتها. مرهونٌة األُمور — بلدة اسم
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(أ)

زاج��ر ل��ه��ا م��ن��ه��ا ي��ك��ن ل��م م��ا غ��ي��ه��ا ع��ن ت��رج��ع ال ال��ن��ف��س

ف��ض��ول ال��ك��الم م��ع��اري��ض ف��إن ق��ب��وُل ال��ن��ص��ي��ح ق��ول ي��ع��ن ل��م إذا

األوق��ات م��ن ال��م��اض��ي ع��ل��ى ف��ق��س اآلت��ي ال��زم��ان ف��ي م��ا اخ��ت��ف��ى إن

الن��ا1 ل��م��ن ي��س��ر ك��ده��ا ل��م��ن ع��س��ر م��ك��ي��ف��ه��ا ي��ه��وى ك��م��ا ال��ح��ي��اة إنَّ

ال��خ��ش��ن2 ال��م��ن��زل ف��ي ي��أل��ف��ه��م ك��ان م��ن ذك��روا أي��س��روا م��ا إذا ال��ك��رام إنَّ

أع��ظ��م ف��ال��م��ص��ي��ب��ة ت��دري ك��ن��ت وإْن م��ص��ي��ب��ة ف��ت��ل��ك ت��دري ال ك��ن��ت إذا

ع��زلِ��ْه ب��ع��د أم��ي��ًرا ي��ب��ق��ى ال��ذي ه��و األم��ي��ر إنَّ
ف��ض��ِل��ْه س��ل��ط��ان ي��زل ل��م ي��ة ال��وال س��ل��ط��ان زال إن

ع��ج��ي��ب��ه ك��ل ي��ل��دن م��ث��ق��الت ح��ب��ال��ى ال��زم��ان م��ن ال��ل��ي��ال��ي

املؤلف. 1
تمام. أبو 2
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ح��ص��د3 م��م��ن ه��و ف��م��ا دع��وه زارًع��ا ي��ك��ن ل��م م��ن إن أال

ت��ه��ت��ِد ال��ب��اب إل��ى ت��ق��ص��د وإْن ض��ل��ل��ت ب��اب��ه غ��ي��ر م��ن األم��ر ط��ل��ب��ت م��ا إذا
ال��س��ق��ِم ع��ن ال��دواء أب��ع��دت ي��س��وءك م��ا ك��ل ط��ب��ي��ب��ك ت��ع��ل��م ل��م أن��ت إذا

ال��ج��واد4 ل��ل��ف��رس أب��ق��ي��ت ف��م��ا ب��غ��ًال ب��ال��دي��ب��اج أس��رج��ت إذا

ي��ك��رم��ه م��ن ال��ل��ه أك��رم ف��ال ن��ف��س��ه ام��رؤ أه��ان م��ا إذا

ت��م ق��ي��ل إذا زواًال ت��وق��ع ن��ق��ص��ه ب��دا ش��يء ت��م إذا

ي��ع��ج��ب��ك م��ا م��ن��ك ي��ك��ن ف��ُك��نْ��ُه ام��رئ خ��ص��ال أع��ج��ب��ت��ك إذا
ي��ح��ج��ب��ك ح��اج��ب ج��ئ��ت��ه��ا إذا وال��م��ك��رم��ات ال��ف��ض��ل ع��ل��ى ف��ل��ي��س
ال��ب��ل��ل م��ن خ��وف��ي ف��م��ا ال��غ��ري��ق أن��ا أُراق��ب��ه م��م��ا ل��ي أَْرَوُح ال��م��وت

املتنبي

اإلب��ل ت��ورد س��ع��د ي��ا ه��ك��ذا م��ا م��خ��ت��ب��ل وس��ع��د س��ع��د أورده��ا

زوال��ه��ا ت��م��ن��ى والح��ظ ن��ص��ي��ب ام��رئ دول��ة ف��ي ل��ل��م��رء ي��ك��ن ل��م إذا
ان��ت��ق��ال��ه��ا ي��ه��وى ف��ه��و س��واه��ا ��ي ي��رجِّ أن��ه غ��ي��ر ب��ه ل��ؤم م��ن ذاك وم��ا

املؤلف. 3

املؤلف. 4
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ض��رام ل��ه��ا ي��ك��ون أْن وي��وش��ك ن��ار وم��ي��ض ال��رم��اد خ��ل��ل أرى
وه��ام ج��ث��ث وق��وده��ا ي��ك��ون ق��وم ع��ق��الء ت��ط��ف��ه��ا ل��م إذا
ك��الم أول��ه��ا ال��ح��رب وإنَّ ت��ذك��ى ب��ال��ع��ودي��ن ال��ن��ار ف��إن

ب��آخ��ري��ن��ا أن��اخ ب��ك��ل��ك��ل��ه أن��اس ع��ل��ى َش��دَّ ال��ده��ر م��ا إذا
ل��ق��ي��ن��ا ك��م��ا ال��ش��ام��ت��ون س��ي��ل��ق��ى أف��ي��ق��وا ِب��نَ��ا: ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ف��ق��ل

ي��خ��ال��ب��ه5 خ��ي��اٌل إال ع��زه ف��م��ا وده��ا ال��م��رء ع��ل��ى ت��ع��ط��ف ل��م ال��ن��ف��س إذا

ال��م��زح م��ن ش��ي��ئً��ا ت��ع��ط��ي��ه أْن ب��أس وال راح��ة ب��ال��ه��م ال��م��ك��دود ط��ب��ع��ك أف��د
ال��م��ل��ح م��ن ال��ط��ع��ام ت��ع��ط��ي م��ا ب��م��ق��دار ف��ل��ي��ك��ن ال��م��زح أع��ط��ي��ت��ه إذا ول��ك��ن

م��ق��ال ع��ل��ي��ك ف��ي��ه م��ا ك��ل إل��ى ال��ه��وى ق��ادك ال��ه��وى ت��ع��ص ل��م أن��ت إذا

ع��ري��ق6 ال��ه��ال��ك��ي��ن ف��ي ن��س��ب وذو ه��ال��ك واب��ن ه��ال��ك ح��ي ك��ل أال
ص��دي��ق ث��ي��اب ف��ي ع��دو ع��ن ل��ه ت��ك��ش��ف��ْت ل��ب��ي��ٌب ال��دن��ي��ا ام��ت��ح��ن إذا
م��ف��س��ده7 أي ل��ل��م��رء م��ف��س��دة وال��ج��ده وال��ف��راغ ال��ش��ب��اب إنَّ

ج��م��ي��ُل8 ي��رت��دي��ه رداء ف��ك��ل ع��رض��ه ال��ل��ؤم م��ن ي��دن��س ل��م ال��م��رء إذا

املؤلف. 5
نواس. أبو 6

الغنى. هي والجدة البطالة هو الفراغ 7
عادياء. بن السموأل 8
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س��ب��ي��ُل ال��ث��ن��اء ح��س��ن إل��ى ف��ل��ي��س ض��ي��م��ه��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى ي��ح��م��ل ل��م ه��و وإن

ل��س��ع��ي ع��ن ت��ق��ص��ر ال رم��ال أف��اع��ي ع��ه��دت��ه��م ال��ذي��ن إخ��وان��ي أال
زرع9 ذي غ��ي��ر م��ن��ه��ُم ب��واٍد ن��زل��ت ب��ل��وت��ه��م ف��ل��م��ا خ��ي��ًرا ب��ه��م ظ��ن��ن��ت

ت��ش��ت��ه��ي��ِه ون��ف��س��ي ي��دي رف��ع��ت ط��ع��ام ع��ل��ى ال��ذب��اب وق��ع إذا
ف��ي��ه ول��غ��ن ال��ك��الب ك��ان إذا م��اء ُوروَد األس��وُد وت��ج��ت��ن��ب

ال��غ��ض��ب10 س��ورة وتَ��بَّ��ْت ال��ت��راض��ي إل��ى ف��م��رج��ع��ك��م ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ك��م س��اء إْن
ت��ص��ب ص��ف��وه واش��رب ع��ن��ه ال��ق��ذى ف��ان��ف ق��ذى ي��ع��ت��ري��ه م��اء ج��دول وك��ل

ال��ن��وائ��ب��ا11 ت��ح��اك��ي ال��دن��ي��ا ن��ع��م رأت ت��ج��ارب��ا ال��ن��ف��وس ال��ده��ر أن��ض��ج إذا
م��ع��ات��بً��ا أو غ��اض��بً��ا ف��ي��ه تَ��ُك ف��ال اح��ت��ق��اره إالَّ ال��ده��ر دواء ول��ي��س

ال��ط��ب��ي��ب12 ت��ف��ري��ُط ف��ي��ه ت��ب��ي��ن ف��س��اد ع��ل��ى َرمَّ ال��ج��رح م��ا إذا

األظ��اف��ر ق��ص م��ث��ل إالَّ ال��م��ال ف��م��ا األذى م��ن ال��رج��ال روس س��ل��م��ت إذا

اختربتهم. أي: بلوتهم؛ 9
املؤلف. 10
املؤلف. 11

تقصري. أي: تفريط؛ 12
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ي��ع��ق��ُل ك��ان إْن ال��ه��ج��ران ط��رف ع��ل��ى وج��دت��ه أخ��اك ت��ن��ص��ف ل��م أن��ت إذا

ش��واه��ي��ن��ا13 ص��ارْت أن��ه��ا ت��وه��م��ْت ق��ائ��ُم��ه��ا ق��ام ��ا َل��مَّ ال��زرازي��ر إنَّ
ت��ه��وي��ن��ا ك��ان ق��د أن��ه درت وم��ا ج��زع ع��ن ال��ش��ه��ب ال��ب��زاة ت��أن��ي ظ��ن��ت
رق��ص��ا14 ف��ت��اٌة غ��ن��ت ك��ل��م��ا ف��تً��ى ف��ي وص��الح خ��ي��ر أي

ألم��ل15 ف��س��ح��ة ل��وال ال��ع��ي��ش أض��ي��ق م��ا أرق��ب��ه��ا ب��اآلم��ال ال��ن��ف��س أُع��لِّ��ل

ال��ش��ق��ي��ق م��ن ل��ل��ص��دي��ق وآخ��ذ ع��م��ي اب��ن ع��ل��ى ال��ح��ق��وق م��ع أم��ي��ل

ج��دي��ب وال��م��ك��ان ع��ن��دي ف��ي��خ��ص��ب رح��ل��ه إن��زال ق��ب��ل ض��ي��ف��ي أض��اح��ك
خ��ص��ي��ُب ال��ك��ري��ِم وج��ه ول��ك��ن��م��ا ال��ق��رى تُ��ك��ث��ر أْن ل��ألض��ي��اف ال��خ��ص��ب وم��ا

(ب)

دي��ن��ار اب��ن ح��دي��ث إالَّ ص��دق��وا ف��م��ا ج��م��ة أح��ادي��ُث ج��اءت��ه��ْم ال��ده��ر ب��ن��و
ف��وائ��د16 ق��وم ع��ن��د ق��وم م��ص��ائ��ُب أه��ل��ه��ا ب��ي��ن م��ا األي��ام ق��ض��ت ب��ذا

الحيل. الدين صفي 13

الحوراني. إبراهيم 14
الطفراني. 15
املتنبي. 16
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ال��ن��ص��ل17 اخ��ت��ل��ف وم��ا غ��م��دان��ا ت��خ��ال��ف ع��م��ن��ا ال��س��م��اويَّ ال��وح��َي ن��رى ب��ذاك
ال��س��ب��ل ت��ج��ت��م��ع ال��ل��ه وع��ن��د ب��ح��قٍّ ��دا َم��هَّ وأح��م��د ع��ي��س��ى م��ن س��ب��ي��الن

ل��ي��ن وك��الم ط��ل��ي��ق وج��ه َه��يِّ��ٌن ش��يء ال��ب��ر إنَّ ب��ن��ي

(ت)

ج��م��اُد وال��س��ك��وُت َح��يٌّ ك��الم��ك ف��إن��م��ا اس��ت��ط��ع��ت م��ا وس��دْد ت��ك��ل��م
س��داُد ال��س��داد غ��ي��ر ع��ن ف��ص��م��ت��ك ت��ق��ول��ه س��دي��ًدا ق��وًال ت��ج��د ل��م ف��إن

(ث)

ع��اِر ف��إن��ك ب��ه ال��ت��ح��ف��َت ف��إذا ت��ح��ت��ه ع��م��ا ي��ش��ف ال��ري��اء ث��وب

وال��ق��وت18 وال��ص��ح��ة األم��ن م��ق��داره��ا ي��ج��ه��ل ث��الث��ة

(ح)

ال��وس��ط األم��ور خ��ي��ر غ��ل��ط ال��ت��ن��اه��ي ح��ب

املؤلف. 17
قيمتها. وهو قدرها، أي: مقدارها؛ 18
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(خ)

زح��ل ع��ن ي��غ��ن��ي��ك م��ا ال��ب��در ط��ل��ع��ة ف��ي ب��ه س��م��ع��ت ش��ي��ئً��ا ودع رأي��ت م��ا خ��ذ

(ر)

ال��ع��ق��ال ك��ح��ل ف��رج��ة ل��ه األم��ر م��ن ال��ن��ف��وس ت��ج��زع رب��م��ا

(س)

ت��زود19 ل��م م��ن ب��األخ��ب��ار وي��أت��ي��ك ج��اه��ًال ك��ن��ت م��ا األي��ام ل��ك س��ت��ب��دي
ت��ب��دل ك��ف أي ف��ان��ظ��ر ي��م��ي��ن��ك ق��ط��ع��تَ��ن��ي م��ا إذا ال��دن��ي��ا ف��ي س��تُ��ق��ط��ع

(ص)

ودوُد ال��ص��دي��ق َودَّ ِل��َم��ْن وإن��ي ع��داوت��ي ف��ي داخ��ٌل ع��دوي ص��دي��ق

ص��ام��ا وال ص��ل��ى ال األم��ر ان��ق��ض��ى ل��م��ا ي��ط��ل��ب��ه ك��ان ألم��ر وص��ام ص��ل��ى

العبد. بن طرفة 19
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(ض)

ت��ف��رُج ال أظ��ن��ه��ا وك��ن��ت ف��رج��ت ح��ل��ق��ات��ه��ا اس��ت��ح��ك��م��ت ف��ل��م��ا ض��اق��ت

(ع)

ال��م��ق��اص��د ت��ت��م أْن ع��ل��ي��ه ول��ي��س ج��ه��ده ال��خ��ي��ر إل��ى ي��س��ع��ى أْن ال��م��رء ع��ل��ى

ال��ب��ق��ر20 ت��ف��ه��م ل��م إذا ع��ل��ي وم��ا م��ع��ادن��ه��ا م��ن ال��ق��واف��ي ن��ح��ت ع��ل��ي

(غ)

ش��اد21 تَ��َرنُّ��م وال ب��اك ن��وح واع��ت��ق��ادي ِم��لَّ��ِت��ي ف��ي ُم��ْج��ٍد غ��ي��ر

(ف)

ت��ن��ت��ق��ل22 واألخ��ب��ار يُ��ص��ن��ع وال��خ��ي��ر م��ك��اف��أة وال��دن��ي��ا ل��ل��ن��اس ف��ال��ن��اس

املتنبي. 20
نافع. غري أي: مجد؛ غري املعري، العالء أبو 21

زهري. الدين بهاء 22
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أه��وال23 ذل��ك دون ول��ك��ن ق��ري��ب م��زاره��ا إنَّ ب��ال��خ��ي��ف داره��ا ف��ي��ا

ع��اذر ال��ن��اس س��ائ��ر م��ن ل��ه ول��ي��س ن��ف��س��ه ال��م��رء ي��ع��ذر أْن ح��س��ن ف��م��ا

ت��س��م��ع وال وع��ًظ��ا وت��س��م��ع ت��ن��ت��ه��ي وال تُ��ن��َه��ى ف��َح��تَّ��ام
ت��ق��ط��ع وال ال��ح��دي��د ت��س��ن م��ت��ى ح��ت��ى ال��ش��ح��ذ ح��ج��ر ف��ي��ا

س��م��ي��ن��ي ِم��ن َغ��ثِّ��ي م��ن��ك ف��أع��رف ب��ص��دق أخ��ي ت��ك��ون أْن ف��إم��ا
وي��ت��ق��ي��ن��ي أت��ق��ي��ه ع��دوٍّا وات��خ��ذن��ي ف��ان��ت��ب��ذن��ي وإالَّ

ل��ي��ا أًخ��ا ال أْن أي��ق��ن��ت َع��َرَض��ْت ف��إن ح��اج��ة ل��ي ت��ك��ن ل��م م��ا أخ��ي ف��أن��ت
ت��غ��ان��ي��ا أش��د م��ت��ن��ا إذا ون��ح��ن ح��ي��ات��ه أخ��ي��ه ع��ن غ��ن��ي ك��الن��ا

ت��ح��ط��ب غ��ي��رك ج��ب��ل ف��ي ح��اط��بً��ا وي��ا َض��ْوءُه��ا ل��غ��ي��رك ن��اًرا ُم��وِق��ًدا ف��ي��ا

(ق)

ق��ي��ال وق��د ش��يء ف��ي اح��ت��ي��ال��ك ف��م��ا ك��ذب��ا وإن ص��دًق��ا إْن ق��ي��ل م��ا ق��ي��ل ق��د

ال��ن��اح��ي��ْه24 ت��ل��ك وق��ط��ع��ت ال��ص��ب��ى ع��ن ك��ب��رت ق��ال��وا

املعري. العالء أبو 23
زهري. الدين بهاء 24
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ب��اق��ي��ْه ال��ش��م��ائ��ل ت��ل��ك وإن��م��ا ك��ب��رت ص��دق��وا

س��ج��اي��ان��ا25 ت��م��ح��و ال ال��ك��ه��ول��ة ق��ل��ت ك��ان��ا م��ا ك��ل َه��دَّْت ال��ك��ه��ول��ة ق��ال��وا
ووج��دان��ا ��ا ح��سٍّ أي��ام��ه��ا ف��ج��ر ف��ي ع��ه��دت م��ا م��ث��ل ون��ف��س ي��ش��ي��خ ج��س��م

ال��ع��ل��م��اء ��َرتْ��ه َف��سَّ ق��وًال ال��ض��ف��دع ق��ال��ت
م��اء ف��ي��ه ف��ي م��ن ـ��ق ي��ن��ط��ـ وه��ل م��اء ف��م��ي ف��ي

األم��ْل26 ت��ق��ص��ي��ر ال��ع��ق��ل ف��دل��ي��ُل تَ��ُف��ْز ال��دن��ي��ا ف��ي اآلم��ال ��ر َق��صِّ

ش��ف��اك��ا م��ا أع��ل��ك م��ا وأَْق��تَ��ُل ب��داء داء م��ن اس��ت��ش��ف��ي��ت ق��د

املتنبي

(ك)

األغ��ب��ي��اء27 س��وى ع��ن��ه��ا ض��ل م��ا ـ��ه ف��ي��ـ س��ع��ادت��ه اآلدم��ي ك��ذا

ل��م��ن ال��دن��ي��ا ه��ذه ش��ع��ري ل��ي��ت ده��َره ي��ش��ك��و ت��ل��ق��اه م��ن ك��ل
م��خ��ت��ل��ف��ات ال��ش��ب��اك أنَّ غ��ي��ر ص��ي��دا ي��ط��ل��ب ال��وج��ود ف��ي م��ن ك��ل

املؤلف. 25
الوردي. ابن 26

املؤلف. 27
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ب��س��ه��ل��ة28 ل��ي��س��ت اآلم��ال ع��ث��رات ول��ك��ن س��ه��ٌل ت��رت��ج��ي��ه م��ا ك��ل

س��ن��ان��ا ال��ق��ن��اة ف��ي ال��م��رء َركَّ��َب ق��ن��اة ال��زم��ان أط��ل��ع ك��ل��م��ا

م��ن��زل ألول أب��ًدا وح��ن��ي��ن��ه ال��ف��ت��ى ي��أل��ف��ه األرض ف��ي م��ن��زل ك��م

ح��ب��ي��ب ال��ق��ل��وب ك��ل إل��ى ف��أن��ت ُم��َركَّ��ٌب ال��ط��ب��اع ك��ل م��ن ك��أن��ك

(ل)

ق��ت��ال29 واإلق��دام ي��ف��ق��ر ال��ج��ود ك��ل��ه��م ال��ن��اس س��اد ال��م��ش��ق��ة ل��وال

ن��ف��س��ه م��ن ال��ج��اه��ل ي��ب��ل��غ م��ا ج��اه��ل م��ن األع��داءُ ي��ب��ل��غ ال

وال��دم30 ال��ل��ح��م ص��ورة إالَّ ي��ب��ق ف��ل��م ف��ؤاده ون��ص��ٌف ن��ص��ٌف ال��ف��ت��ى ل��س��ان

ي��ع��ان��ي��ه��ا م��ن إالَّ ال��ص��ب��اب��ة وال ي��ك��اب��ده م��ن إالَّ ال��ش��وق ي��ع��رف ال

اليازجي. ناصف 28
املتنبي. 29

سلمى. أبي بن زهري 30
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ج��داًال31 ي��ك��ون أْن ال��ن��ص��ح آف��ُة ج��دال��ي ع��ل��ي��ك وم��ا ن��ص��ح��ي ل��ك

ي��ص��ب��ه32 ل��م ي��ص��ي��ب��ه ال��ذي ح��س��ن م��ن��ت��ه��ى ف��ي ال��ع��اش��ُق ف��ك��ر ل��و

رض��ي م��ن إالَّ األي��اَم غ��ل��ب م��ا وت��ن��ق��ض��ي م��دة ح��ال ل��ك��ل

ع��ري��ان��ا33 ي��أت��ي��ك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع م��ث��ل ُم��ْؤت��زًرا ي��أت��ي��ك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع ل��ي��س

ت��ن��ادي ل��م��ن ح��ي��اة ال ول��ك��ن ح��يٍّ��ا ن��ادي��ت ل��و أس��م��ع��َت ل��ق��د
رم��اد ف��ي ت��ن��ف��خ أن��ت ول��ك��ن أض��اءت ب��ه��ا ن��ف��خ��ت إْن ون��ار

ن��ص��ران��ي34 وإن��ج��ي��ل ق��رآن ب��آي��ات ص��ورة ك��ل ق��اب��ًال ق��ل��ب��ي ص��ار ل��ق��د
وإي��م��ان��ي دي��ن��ي ف��ال��ح��ب رك��ائ��ب��ه ت��وج��ه��ْت أنَّ��ى ال��ح��ب ب��دي��ن أدي��ن

وإذع��انً��ا ط��وًع��ا ي��ج��ي ع��ل��ي��ه واغ��ل��ظ ف��ت��ط��غ��ي��ه ل��ؤم ب��ذي ت��ل��ط��ف��ن ال
الن��ا م��ا ال��ب��ح��ر ع��ل��ي��ه ص��ب��ب��ت ول��و ق��س��وتَ��ه ال��ن��اُر ت��ذي��ب ال��ح��دي��د إنَّ

األح��ي��اء َم��يِّ��ُت ال��َم��يْ��ُت إن��م��ا ب��م��ي��ت ف��اس��ت��راح م��ات م��ن ل��ي��س

شوقي. أحمد 31
املتنبي. 32
الفرزدق. 33

العربي. بن الدين محيي 34
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م��ودود غ��ي��ر ق��ري��ٌب ال��غ��ري��ب إنَّ ب��ه ال��دي��ار ت��ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��ب ل��ي��س

ب��ال��ع��ل��ل35 األج��س��اد ��ت َص��حَّ ورب��م��ا ع��واق��ب��ه م��ح��م��ود ع��ت��ب��ك ل��ع��ل

ع��ظ��ي��م36 ف��ع��ل��ت إذا ع��ل��ي��ك ع��ار م��ث��ل��ه وت��أت��ي خ��ل��ٍق ع��ن ت��ن��ه ال

ال��ذن��ب��ا رأس��ه��ا ف��أت��ب��ْع ش��ه��ًم��ا ك��ن��ت إْن وت��رس��ل��ه��ا األف��ع��ى ذَنَ��َب ت��ق��ط��ع��ْن ال

ث��م��ره م��ن ال��م��ر ب��ل��وت ق��د ش��ج��ر ع��ن ال��ط��ي��ر أذود ال

وت��ؤذون��ا ع��ن��ك��م األذى ن��ك��ف وأن ون��ك��رم��ك��م ت��ه��ي��ن��ون��ا أن ت��ط��م��ع��وا ال

ب��دي��ن��ار م��ث��ق��اًال ال��ص��خ��ر ألص��ب��ح ح��ج��ًرا أل��ق��م��ت��ه ع��وى ك��ل��ب ك��ل ل��و

ت��رح��م37 ع��دو م��ن ش��ب��اب��ك وارح��م دم��ع��ه ع��دو م��ن ي��خ��دع��ن��ك ال
ال��دم ج��وان��ب��ه ع��ل��ى يُ��راق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ي��س��ل��م ال

ع��واق��بُ��ْه ت��ت��م أْن ع��ل��ي��ه��م ول��ي��س ص��دوُرُه ت��ت��م أْن ع��ل��ي��ه��م ألم��ر

تمام أبو

املتنبي. 35
الدؤيل. األسود أبو 36

املتنبي. 37
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س��ادوا ج��ه��ال��ه��م إذا س��راة وال ل��ه��م س��راة ال ف��وض��ى ال��ن��اس ي��ص��ل��ح ال

زادي زودت��ن��ي م��ا ح��ي��ات��ي وف��ي ت��ن��دب��ن��ي ال��م��وت ب��ع��د أل��ف��ي��ن��ك ال

ت��ف��وح ال ال��خ��ط��اي��ا أَنَّ ب��ن��ا ال��ل��ه ل��ط��ف
ف��ض��وح ج��ن��ب��ي��ه ب��ي��ن م��ن��ا ال��م��س��ت��ور إذن

العتاهية أبو

(م)

وق��ْع ط��ار ك��م��ا إالَّ وارت��ف��ْع ط��ي��ر ط��ار م��ا

س��ائ��ل38 م��ن��ح��در م��ن أس��رع أه��ل��ه��ا إل��ى ال��س��وء م��ق��ال��ة
وب��ال��ب��اط��ل ب��ال��ح��ق ذم��وه رب��ه إل��ى ال��ن��اس دع��ا وم��ن

ت��ح��ب��ه م��ن ي��ح��ب��ك وأْن ت��ح��ب أْن إالَّ ال��ع��ي��ش م��ا

ق��ل��ي��ل��ه ف��ي��ه ف��ح��ي��ل��ت��ي ل ي��ق��و م��ا ي��خ��ل��ق ك��ان م��ن

ال��ق��ل��وب ع��ن ال��وج��وه ت��خ��بِّ��رك ع��دو أو ص��دي��ق ف��ي ت��ك م��ت��ى

مستحقيها. إىل أي: أهلها؛ إىل 38
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ي��غ��رق39 وآخ��ُر ع��ط��ش م��ن م��ات ق��د ف��ع��ام��ل ع��ام��الن إالَّ ال��ن��اس م��ا

ال��ج��س��ور ب��ال��ل��ذة وف��از ��ا غ��مٍّ م��ات ال��ن��اس راق��ب م��ن

ال��زرد م��ن أط��واًق��ا ل��رج��ل��ي��ك ف��اج��ع��ل دول��ت��ه أي��ام ف��ي ال��ك��ل��ب ت��ر م��ت��ى

اليازجي ناصيف

اض��ط��راُر أك��ل��ه إل��ى دع��ا م��ي��ت ك��ل��ح��م إالَّ أن��ت م��ا

ال��ج��ن��ازه40 ن��ش��ه��د ل��م م��ات إْن م��رض��ن��ا إذا ي��ع��دن��ا ل��م م��ن

ت��ج��د ب��م��ا إالَّ ي��ٌد ت��ج��ود وال ط��اق��ت��ه��ا ف��وق ن��ف��ًس��ا ال��ل��ه ك��ل��ف م��ا

ت��رى غ��ل��ط��ة أول ف��إن��ه��ا ج��رى أم��ر ف��ي أغ��ل��ط ال ق��ال م��ن

اليازجي ناصيف

س��ن��ْه أل��ف م��ارس��ه ول��و ال أح��د ج��م��ي��ًع��ا ال��ع��ل��َم ح��وى م��ا
أح��س��ن��ْه ش��يء ك��ل م��ن ف��خ��ذوا زاخ��ر ك��ب��ح��ر ال��ع��ل��م إن��م��ا

القدوس. عبد بن صالح 39

عباد. بن الصاحب 40
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م��س��ئ��وم41 وج��ه��ه ال��ح��وائ��ج وأخ��و ل��ق��اؤه ال��ص��دي��ق ع��ل��ى خ��ف ع��ف م��ن

(ن)

س��وان��ا ع��ي��ب ل��زم��ان��ن��ا وم��ا ف��ي��ن��ا وال��ع��ي��ب زم��ان��ن��ا ن��ع��ي��ب

ال��م��ن��ع��م42 ل��ن��ف��س م��خ��ب��ث��ة وال��ك��ف��ر ن��ع��م��ت��ي ش��اك��ر غ��ي��ر ع��م��ًرا ن��ب��ئ��ت

ذه��ْب م��ا إذا ح��ت��ى ع��ي��ش��ه ف��ي ال��ف��ت��ى ف��ض��ل ي��ن��ك��ر ال��ف��ت��ى ن��رى
ال��ذه��ْب ب��م��اء ع��ن��ه ي��ك��ت��ب��ه��ا ن��ك��ت��ة ع��ل��ى ال��ح��رص ب��ه ج��د

ال��ن��ق��اء43 ف��ت��ج��ن��ي ال��ن��ف��وس ي��ع��دي ع ال��زرو ون��ق��اء ال��ه��وا ن��ق��اء

(و)

ال��م��س��اوي��ا ت��ب��دي ال��ب��غ��ض ع��ي��ن أنَّ ك��م��ا ك��ل��ي��ل��ة ع��ي��ب ك��ل ع��ن ال��رض��ى وع��ي��ن

ب��اب��ت��س��ام44 اب��ت��س��ام ع��ل��ى ج��زي��ت خ��ب��ا ال��ن��اس ود ص��ار ول��م��ا

الدؤيل. األسود أبو 41
املعروف. إنكار أي: — النعمة كفر هنا به يراد الكفر العبيس، عنرتة 42

املؤلف. 43
مكًرا. أي: — خبا املتنبي 44
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ي��ت��وج��ع أو ي��س��ل��ي��ك أو ي��ؤاس��ي��ك م��روءة ذي إل��ى ش��ك��وى م��ن بُ��دَّ وال

ج��الء45 أو ش��ه��ود أو ي��م��ي��ن ث��الث م��ق��ط��ع��ه ال��ح��ق وإنَّ

يُ��ظ��ل��م46 ال��ن��اس ي��ظ��ل��م ال وم��ن ي��ه��دم ب��س��الح��ه ح��وض��ه ع��ن ي��ذد ال وم��ن
تُ��ع��ل��م ال��ن��اس ع��ل��ى ت��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن خ��ل��ي��ق��ة م��ن ام��رئ ع��ن��د ي��ك��ن وم��ه��م��ا

غ��ال إذا ي��ك��ون م��ا أرخ��ص ف��ي��ك��ون ت��رك��ت��ه ع��ل��ي ش��يء غ��ال وإذا

رج��ل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ع��ول ال م��ن وواح��ده��ا ال��دن��ي��ا رج��ل وإن��م��ا

الطغرائي

ال��ت��م��ام ع��ل��ى ال��ق��ادري��ن ك��ن��ق��ص ع��ي��بً��ا ال��ن��اس ع��ي��وب ف��ي أَر ول��م

املتنبي

وال��ت��س��ل��ي��م47 ي��ك��ف��ي��ك ف��ل��ق��اؤه ح��اج��ة ك��ري��م إل��ى ط��ل��ب��ت وإذا
م��ق��ي��م وأن��ت رف��ق ف��ي َف��أَِل��حَّ ح��اج��ة ل��ئ��ي��م إل��ى ط��ل��ب��َت وإذا

برهان. أو دليل أي: جالء سلمى. أبي ابن زهري 45

سلمى. أبي ابن زهري 46

الدؤيل. األسود أبو 47
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ذل أخ��ا ط��وي��ًال ع��م��ًرا ي��ع��ش ق��ل��ي��ًال ال��ع��ل��ى ط��ل��ب ف��ي ال��ن��ف��س يُ��ِذلَّ ل��م وم��ن

م��ال��ه م��ن ف��ك��أن��ه��ا ج��اه��ه م��ن ص��ن��ي��ع��ة إل��ي��ك أس��دى ام��رؤ وإذا

واح��د وال��م��وت األس��ب��اب ت��ع��ددت ب��غ��ي��ره م��ات ب��ال��س��ي��ف ي��م��ت ل��م وم��ن

ي��س��ي��ر48 أي��ن ال��ح��ق ع��ب��ُد ذل وال وراءه ق��ل��وٌب ك��ان��ت َم��ْن َق��لَّ وم��ا

ي��ت��ه��دم ج��س��م��ه ف��ي��ه ك��ان إذا ق��ب��ره ت��ع��م��ي��ُر ال��م��دف��وَن ي��ن��ف��ع وه��ل

ال��واح��د ب��ذاك َف��ِع��ْش ال��م��راُد ف��ه��و واح��ٌد زم��ان��ك م��ن ل��ك ص��ف��ا وإذا
ب��ارد ح��دي��د ف��ي ت��ض��رب ف��ال��ن��اُس ال��ه��وى ع��ل��ى ال��ق��ل��وُب ت��آل��ف��ت وإذا

ي��ش��اك��ل��ه ال م��ن اإلن��س��ان وي��س��ت��ص��ح��ب أه��ل��ه غ��ي��ر ب��ال��ه��وى يَ��تَ��َزيَّ��ا وق��د

األع��داء ش��م��ات��ة م��ث��ل ال��ق��ل��ب ف��ي م��رارٌة ال��م��ت��وج��ع��ي��ن ول��رح��م��ة

وب��ض��ح��ك��ه وب��ك��ائ��ه وس��ك��وت��ه ب��ك��الم��ه ام��رؤ ك��ذب وَل��رب��م��ا

األوط��ان ت��ع��زُُّز ع��ل��ي��ك ف��ل��ه��م َداِرِه��ْم ق��وم ب��دار ن��زل��ت وإذا

املؤلف. 48
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ال��خ��ط��ب َه��يِّ��نَ��َة األح��ب��اب ف��رق��ة س��وى وج��دت��ه��ا ال��زم��ان م��ص��ي��ب��ات وك��ل

ص��اح��ب ال��ده��ر ل��ه ي��س��ل��م وال ي��ج��ده��ا ع��ث��رة ك��ل ج��اه��ًدا ي��ت��ت��ب��ع وم��ن
ع��ات��ب وه��و ي��م��ت ف��ي��ه م��ا ب��ع��ض وع��ن ص��دي��ق��ه ع��ن ع��ي��ن��ه ي��غ��م��ض ال وم��ن

ي��ف��ه��م49 ال م��ن وخ��ط��اب ج��ه��ل��ه ع��ن ي��رع��وي ال م��ن ع��ذل ال��ب��ل��ي��ة وم��ن
وي��ؤل��م ي��ض��ر م��ا ال��ص��داق��ة وم��ن ن��ف��ع��ه ي��ن��ال��ك م��ا ال��ع��داوة وم��ن

دل��ي��ل50 إل��ى ال��ن��ه��ار اح��ت��اج إذا ش��يءٌ األذه��ان ف��ي ي��ص��ح ول��ي��س

ِب��ْه ال��ن��ط��ق ع��ن ال��ل��س��ان ك��ص��ون ال��ق��ب��ي��ح س��م��اع ع��ن ُص��ْن وأذن��ك
ف��ان��ت��ب��ْه ل��ق��ائ��ل��ه ش��ري��ٌك ال��ق��ب��ي��ح س��م��اع ع��ن��د ف��إن��ك

م��ت��ه��م ال��م��ي��ع��اد ف��ي أن��ك دل م��ا ف��اع��ل��ه أن��ت م��ا ع��ل��ى ال��ي��م��ي��ن وف��ي

املتنبي

بُ��دُّ ص��داق��ت��ه م��ن م��ا ل��ه ع��دوا ي��رى أْن ال��ح��ر ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ن��ك��د وم��ن

املتنبي

املتنبي. 49

املتنبي. 50
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ت��ت��ج��دد51 ف��اغ��ت��رْب ل��دي��ب��اج��ت��ي��ه م��خ��ل��ق ال��ح��ي ف��ي ال��م��رء م��ق��ام وط��ول
ب��س��رم��د ع��ل��ي��ه��م ل��ي��س��ت أْن ال��ن��اس إل��ى م��ح��ب��ت��ه زي��دت ال��ش��م��س رأي��ت ف��إن��ي

ال��دالء ف��ي دل��وك أل��ق ول��ك��ن ب��ال��ت��م��ن��ي ال��م��ع��ي��ش��ة ط��ل��ب وم��ا
م��اء52 وق��ل��ي��ل ب��ح��م��أة ت��ج��يء وط��وًرا ط��وًرا ب��م��ل��ئ��ه��ا ت��ج��يء

وخ��ب��ي��ر53 ج��اه��ل ل��دي��ه��ا ي��ت��ي��ه م��ف��اوز إالَّ األدي��ان م��ب��ح��ث وم��ا
وق��ش��ور ل��ه��ا ل��ب ي��س��ت��وي وال وال��ت��ق��ى ال��م��ك��ارم إالَّ ل��ب��ه��ا وم��ا

ه��ن��ال��ك��ا ال��ش��ب��اب ��اه��ا َق��ضَّ م��آرب إل��ي��ِه��ُم ال��رج��ال أوط��اَن وح��ب��ب
ل��ذل��ك��ا ف��َح��نُّ��وا ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ى ع��ه��ود ذك��رت��ُه��ُم أوط��ان��ه��م ذك��روا إذا

أع��ظ��م��ا ال��ذن��ب م��ن ذن��بً��ا ع��ذره ج��ن��ى ب��اع��ت��ذاره أت��ى ل��م��ا م��ذن��ب وك��م

ت��س��اخ��ي��ا54 أم أت��ى م��ا س��خ��اء أك��ان ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ت��دل أخ��الق ول��ل��ن��ف��س

ال��ع��اش��ق��ي��ن��ا55 ي��ل��ق��ى ح��ي��ث م��ش��وق تَ��َس��لَّ��ى وإْن ال��ق��دي��م ال��ش��وق وذو

بدائمة. أي: برسمد ُمبٍْل، أي: مخلق إقامة، أي: امليم بضم مقام تمام. أبو 51
وحل. أي: حمأة، 52

املؤلف. 53

املتنبي. 54
ربيعة. أبي بن عمر 55
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أج��م��ع��ا56 ب��ال��ود ب��ع��ُد ِم��ْن ل��ي ج��اد وإْن ع��دوه ف��ض��ل��ي ك��ان م��ن أص��ط��ف��ي وال

ص��اح��ِب ب��ع��د ص��اح��بً��ا اخ��ت��ب��اري وط��وُل ب��ه��م م��ع��رف��ت��ي ال��ن��اس ف��ي ��َدن��ي وَزهَّ
ال��ع��واق��ِب ف��ي س��اءن��ي إالَّ م��ب��ادي��ه ت��روق��ن��ي خ��ال األي��ام ت��رن��ي ف��ل��م

ف��س��اد ع��ل��ى ال��ب��ن��اء ك��ان إذا ح��ي��ن ب��ع��د ي��ن��غ��ر ال��ج��رح وإنَّ

األزن��د57 ت��ث��ره��ا ل��م م��ا ت��ص��ط��ل��ي ال م��خ��ب��وءة أح��ج��اره��ا ف��ي وال��ن��ار

وث��ال��ُث وث��اٍن ه��مٌّ ول��ك��ن��ه الح��ت��م��ل��ت��ه واح��د ه��مٌّ ك��ان ول��و

وأش��ب��اه م��ق��اي��ي��س ال��ن��اس م��ن ال��ن��اس وف��ي
ي��ل��ق��اه ح��ي��ن دل��ي��ل ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ول��ل��ق��ل��ب

ال��ع��ب��ق م��ن ي��خ��ل��و ال ال��م��س��ك ك��ح��ام��ل دالئ��ل��ه ت��خ��ف��ى ال ال��ح��ب وص��اح��ب

ت��ع��ل��ق ال��ن��ف��س ب��ه ش��يء ول��ك��ن��ه م��الح��ة وم��ن وال ح��س��ن م��ن ال��ح��ب وم��ا

ت��ص��ي��دا ف��ي��م��ا ال��ض��رغ��ام تَ��َص��يَّ��َدُه ب��ازه ال��ص��ي��د ف��ي ال��ض��رغ��ام ي��ج��ع��ل وم��ن

املتنبي

اليازجي. إبراهيم 56
الجهم. بن عيل 57
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(ي)

ال��ت��ع��ل��ي��م58 ذا ك��ان ل��ن��ف��س��ك ه��ال غ��ي��ره ال��م��ع��ل��م ال��رج��ل أي��ه��ا ي��ا
س��ق��ي��م وأن��ت ب��ه ي��ص��ح ك��ي��م��ا ال��ض��ن��ى وذي ال��س��ق��ام ل��ذي ال��دواء ت��ص��ف
ح��ك��ي��م ف��أن��ت ع��ن��ه ان��ت��ه��ت ف��إذا غ��ي��ه��ا ع��ن ف��ان��ه��ه��ا ب��ن��ف��س��ك ف��اب��دأ

أن��ك��رْه59 ال��ش��ت��اء ج��اء ف��إذا ال��ش��ت��ا ال��ص��ي��ف ف��ي اإلن��س��ان ي��ش��ت��ه��ي
أك��ف��رْه م��ا اإلن��س��ان ُق��ت��ل واح��ٌد ح��اٌل ال��م��رءَ ي��رض��ي ل��ي��س

ال��س��اح��ل ف��ي ال��م��وج وي��غ��م��ره س��اق��ه ع��ن ل��ل��ج ي��ش��م��ر

اإلب��ل م��ن أك��ب��اًدا أغ��ل��ُظ َل��ن��ح��ن أح��د ع��ل��ى ن��ب��ك��ي وم��ا ع��ل��ي��ن��ا ي��ب��ك��ي

وارع��د ب��أرض��ك ف��اب��رق وط��الب��ن��ا دي��ارن��ا ع��ل��ي��ك ب��ع��دت م��ا ش��د ي��ا

وع��ق��ول60 ل��ن��ا أع��راٌض وت��س��ل��م ج��س��وم��ن��ا تُ��ص��اب أْن ع��ل��ي��ن��ا ي��ه��ون

ب��ال��ح��س��ن61 ل��ي��س م��ا ح��س��نً��ا ي��رى ح��ت��ى م��ح��ن��ت��ه أي��ام ف��ي ال��م��رء ع��ل��ى ي��ق��ض��ى

الدؤيل. األسود أبو 58
استقبحه. أي: أنكره، الكندي، القيس امرؤ 59

املتنبي. 60

املتنبي. 61
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وارت��ض��اء ح��ب ال��ح��س��ن ك��ذاك ف��ي��ه ح��س��ن ال م��ا ال��ح��ب يَ��ِزي��ُن
ال��ب��الء62 واش��ت��م��ل ال��ك��ل ل��ُج��نَّ ل��ي��ل��ى ال��ك��ل ب��ع��ي��ن ح��س��ن��ت ول��و

املسائل بتجنب عندنا الشعب سواد ناصًحا قصيدة جملة يف قلت الباب هذا ومن
السياسية:

وإص��داًرا إي��راًدا ـ��وَّاق ال��س��ـ ف��ُه��ُم أه��لُ��ه��ا ال��س��ي��اس��َة َولِ��َي
وأوزاًرا ن��ك��ًدا م��ش��ح��ون��ة ت��ب��اع��تُ��ه��ا تُ��ل��ق��ى وع��ل��ي��ِه��ُم
��ارا ن��جَّ ال��ف��الَح ��ُل ون��ف��صِّ م��خ��اط��ره��ا ن��ش��اط��ره��م أن��ى
ال��دارا ت��خ��ري��ب��ه��ا وي��ص��ي��ب��ن��ا س��ل��ط��ت��ه��م ل��ذات ف��ت��ف��وت��ن��ا

ديوان يف تمام أبو رواه ما أمثلتها فمن واألريحية، والنخوة الحماسة مظاهر ا وأمَّ
املنام يف فرأى املوت، بحكم مهدًدا مسجونًا وكان الحارثي، علبة بن لجعفر الحماسة

قوله: منها أبياتًا أنشد أفاق فلما هناك، زارتْه زوجته كأن

م��غ��ل��ُق دون��ي ال��س��ج��ن وب��اُب إل��يَّ ت��خ��ل��ص��ْت وأَنَّ��ى ل��م��س��راه��ا ع��ج��ب��ُت
ت��زه��ُق ال��ن��ف��س ك��ادت ت��ول��ت ف��ل��م��ا ف��ودع��ت ق��ام��ت ث��م ف��َح��يَّ��ْت ��ْت أََل��مَّ
أف��رُق ال��م��وت م��ن أن��ي وال ل��ش��يء ب��ع��دك��م ت��خ��ش��ع��ت أن��ي ت��ح��س��ب��ي ف��ال
م��ط��ل��ُق أن��ا إذ م��ن��ك أل��ق��ى ك��ن��ت ك��م��ا ص��ب��اب��ٌة ه��واِك م��ن َع��َرتْ��ِن��ي ول��ك��ن

يخاطب وزعمائهم الخوارج أبطال أحد الفجاءة بن لقطري تمام أبو رواه وما
واإلقدام: البسالة عىل ويحثها ويعاتبها، نفسه

ت��راع��ي ال وي��ح��ك األب��ط��ال م��ن ش��ع��اع��ا ط��ارت وق��د ل��ه��ا أق��ول
تُ��ط��اع��ي ل��م ل��ك ال��ذي األج��ل ع��ل��ى ي��وم ب��ق��اء س��أل��ت ل��و ف��إن��ك
ب��م��س��ت��ط��اِع ال��خ��ل��ود ِن��ي��ُل ف��م��ا ص��ب��را ال��م��وت م��ج��ال ف��ي ف��ص��ب��ًرا

اليازجي. ناصيف 62
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القائل: قول ذلك من وأحسن

ال��م��ح��ام��ون��ا أي��ن أال ال��ك��م��اة ق��وُل أوائ��ل��ه��م أف��ن��ى م��ع��ش��ر ل��م��ن إن��ي
ي��ع��ن��ون��ا إي��اه خ��ال��ه��م ف��ارس م��ن ودع��وا واح��د م��ن��ا األل��ف ف��ي ك��ان ل��و

عادياء: بن السموأل وقول

ب��خ��ي��ُل ي��ع��د ف��ي��ن��ا وال ك��ه��ام ن��ص��اب��ن��ا ف��ي م��ا ال��م��زن َك��َم��اء ف��ن��ح��ن
ن��ق��وُل ح��ي��ن ال��ق��ول ي��ن��ك��رون وال ق��ول��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ش��ئ��ن��ا إْن ون��ن��ك��ر
ن��زي��ُل ال��ن��ازل��ي��ن ف��ي ذم��ن��ا وال ط��ارق دوق ل��ن��ا ن��اٌر خ��م��دت وم��ا
ف��ل��وُل ال��دارع��ي��ن ق��راع م��ن ب��ه��ا وم��غ��رب ش��رق ك��ل ف��ي وأس��ي��اف��ن��ا
ق��ت��ي��ُل ي��س��ت��ب��اح ح��ت��ى ف��ت��غ��م��د ن��ص��ال��ه��ا تُ��َس��لَّ ال إن م��ع��ودة
ك��ل��ي��ُل وه��و ال��ط��رف ي��رد م��ن��ي��ع ن��ج��ي��ره م��ن ي��ح��ت��ل��ه ج��ب��ل ل��ن��ا
ط��وي��ُل يُ��ن��ال ال ف��رع ال��ن��ج��م إل��ى ب��ه وس��م��ا ال��ث��رى ت��ح��ت أص��ل��ه رس��ا
وج��ه��وُل ع��ال��م س��واء ف��ل��ي��س وع��ن��ه��ُم ع��ن��ا ال��ن��اس ج��ه��ل��ت إْن س��ل��ي

الحمداني: فراس أبي األمري وقول

ال��ق��ب��ر أو ال��ع��ال��م��ي��ن دون ال��ص��در ل��ن��ا ع��ن��دن��ا الت��وس��ط أن��اس ون��ح��ن
ال��م��ه��ر ي��غ��ل��ه ل��م ال��ح��س��ن��اء ي��خ��ط��ب وم��ن ن��ف��وُس��ن��ا ال��م��ع��ال��ي ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ت��ه��ون

الشافعي: اإلمام وقول

أك��ث��را م��ن��ه��ن ال��ف��ل��س ل��ك��ان ب��ف��ل��س ج��م��ي��ُع��ه��ا تُ��ب��اع ل��و ث��ي��اٌب ع��ل��يَّ
وأك��ب��را أج��ل ك��ان��ت ال��ورى ن��ف��وس ب��ف��ض��ل��ه��ا تُ��ق��اس ل��و ن��ف��ٌس وف��ي��ه��ن

ومحنة: شدة أيام وأصابتْه ُعزل ثم خطريًا، وزيًرا وكان الطغرائي وقول

م��ه��ل ع��ل��ى أم��ش��ي إذْ خ��ط��وَي وراء ش��وط��ه��ُم ك��ان أن��اس ت��ق��دم��ت��ن��ي
زح��ل ع��ن ال��ش��م��س ب��ان��ح��ط��اط أس��وة ل��ي ع��ج��ب ف��ال دون��ي م��ن ع��الن��ي وإْن
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كما عنها، بعيدة أنها يُظن التي املواضع يف النفس وعزة الحمية أثر ظهر وربما
أزالها: حتى الفاقة مكافحة يف له إخوانه أحد إسعاف وإىل فاقته، إىل يُشري رجل قال

ت��ج��ل��ت ح��ت��ى ع��ي��ن��ي��ه ق��ذى ف��ك��ان��ت م��ك��ان��ه��ا ي��خ��ف��ى ح��ي��ث م��ن ُخ��لَّ��ِت��ي رأى

أو تتميًما البديعيون يسميه جميل استدراٌك مكانها» يخفى حيث «من قوله: ففي
حاجته يشكو يكن لم أنه — فقره مكان أي: — ُخلَِّتِه مكان بخفاء يريده فالذي احرتاًسا،

مظاهره. من مظهر وال لسان، ببادرة الفقر عليه يظهر وال أحد، إىل
الصبابة مواقف يف اإلباء إظهاُر ذلك عن يقل وال واإلباء، املروءة منتهى وهذا
مصيبة َل تََحمَّ عليه الجور يف اشتطت إذا أنها حبيبته يشعر عزة كثري قال كما والغرام،

عنها: واستغنى والقطيعة الهجر

ذل��ت ال��ن��ف��س ل��ه��ا ي��وًم��ا وط��ن��ت إذا م��ص��ي��ب��ة ك��ل ع��ز ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت

مطالعه: أحد يف مراش فرنسيس املشهور حلب أديب قال وكما

ال��م��ط��ل��وب ذا ق��ل��ُت ه��ج��ًرا ق��ل��ِت إْن أذوُب ل��س��ُت وال��ل��ه ال أأذوُب

املتنبي: قول بالنفس واالعتداد الحمية أمثلة ومن

م��غ��م��دا ال��ه��ام ي��غ��ل��ق ب��س��ي��ف ض��رب��ت ف��ي��ه��م رأي��ك ح��س��ن زن��دي ش��د إذا
م��س��ددا وراع م��ع��روًض��ا ف��زي��ن ح��م��ل��ت��ه س��م��ه��ري إال أن��ا وم��ا
م��ن��ش��دا ال��ده��ر أص��ب��ح ش��ع��ًرا ق��ل��ت إذا ق��ص��ائ��دي رواة م��ن إالَّ ال��ش��ع��ر وم��ا
م��رددا ال��م��ادح��ون أت��اك ب��ش��ع��ري ف��إن��م��ا ش��ع��ًرا أن��ش��دت إذا أج��زن��ي
ال��ص��دى واآلخ��ر ال��م��ح��ك��ي ال��ط��ائ��ر أن��ا ف��إن��ن��ي ص��وت��ي غ��ي��ر ص��وت ك��ل ودع

الذاكرة: تَُخنِّي لم إذا التهامي، الحسن أبي قول السلك هذا يف ويدخل

ك��رم��ي وال دي��ن��ي وال وف��ائ��ي وال أدب��ي وال ح��زم��ي وال ع��زم��ي ش��اب م��ا
ال��ه��م��م ف��ي ال��ش��ي��ب غ��ي��ر ال��ش��ع��ر ف��ي وال��ش��ي��ب ص��ب��غ��ت��ه غ��ي��ر رأس��ي اع��ت��اض وإن��م��ا

65



عليه ما ويف له ما يف العربي األدب

الطغرائي: وقول

م��ه��ل ع��ل��ى أم��ش��ي إذْ خ��ط��وَي وراء ش��وط��ه��ُم ك��ان أن��اٌس تَ��َق��دََّم��تْ��ِن��ي
األج��ل ف��س��ح��ة ف��ت��م��ن��ى ق��ب��ل��ه م��ن درج��وا أق��ران��ه ام��رئ ج��زاء ه��ذا
زح��ل ع��ن ال��ش��م��س ب��ان��ح��ط��اط أُس��وة ل��ي ع��ج��ب ف��ال دون��ي َم��ْن ع��الن��ي وإن

امللك: سناء ابن وقول

س��ي��دا ل��ك أرى أن م��ن��ي ال��رغ��م ع��ل��ى وإن��ن��ي زم��ان ي��ا ع��ب��دي وإن��ك
ال��ه��دى إل��ى أم��ي��ل ال أن ال��ه��دى رأي��ت ب��ت��ذلُّ��ل ال��ُه��َدى إدراك ك��ان ول��و
ي��دا ل��ه أَُم��دَّ أْن ن��ف��س��ي ل��ح��دث��ُت ��ُه َك��فَّ ال��ده��ر ح��ادُث ن��ح��وي َم��دَّ ول��و

اآلخر: وقول

ت��ه��ون ال��ن��ائ��ب��ات وإن أع��ز أن��ن��ي ي��در ول��م ده��ري ل��ي ت��ن��ك��ر
ي��ك��ون ك��ي��ف ال��ص��ب��ر أري��ه وِب��تُّ اع��ت��داؤه ك��ي��ف ال��خ��ط��ب ي��ري��ن��ي ف��ب��ات

غريه: وقول

أت��ض��ع��ض��ع ال ال��ده��ر ِل��َريْ��ِب أَنِّ��ي أُري��ُه��ُم ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن وتَ��َج��لُّ��ِدي
ت��ق��ن��ع ق��ل��ي��ل إل��ى ت��رد وإذا ��بْ��تَ��ه��ا َرغَّ إذا راغ��ب��ٌة وال��ن��ف��س

يف العرب به نطقت ما خري هو البيتني هذين من الثاني البيت أنَّ األصمعي زعم
القائل: قول فيه نحن ما قبيل ومن الحكم،

األك��دار م��ن ض��م��ائ��ره��م ض��م��ن��ت م��ا ل��ف��رط ح��اس��ديَّ ألرح��م إن��ي
ن��ار ف��ي وق��ل��وب��ه��م ج��ن��ة ف��ي ف��ع��ي��ون��ه��م ب��ي ال��ل��ه ص��ن��ي��ع ن��ظ��روا
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الدالة املمتازة اإلجادة وهذه العربية، القرائُح أجادتْه ما أحسن من فهي املراثي ا وأمَّ
بال ما أعرابي: سئل حتى عصوره أقدم منذ أدبنا يف عهدت املبدأ ورشف الوفاء عىل
املراثي عيون ومن محرتقة. وقلوبنا إالَّ بها ننطق ال ألننا فأجاب: أقوالكم؟ خري مراثيكم

مطلعها: يف يقول التي الطويس محمد يف تمام أبي مرثية

ع��ذر م��اؤه��ا ي��ف��ض ل��م ل��ع��ي��ن ف��ل��ي��س األم��ر ول��ي��ف��دح ال��خ��ط��ب ف��ل��ي��ج��ل ك��ذا
ال��س��ف��ر ال��س��ف��ر ع��ن ش��غ��ل ف��ي وأص��ب��ح م��ح��م��د ب��ع��د اآلم��ال ت��وف��ي��ت

يقول: أْن إىل

ال��ن��ص��ر ف��ات��ه إْن ال��ن��ص��ر م��ق��ام ت��ق��وم م��ي��ت��ة وال��ض��رب ال��ط��ع��ن ب��ي��ن م��ات ف��تً��ى
ال��س��م��ر ال��ق��ن��ا ع��ل��ي��ه واع��ت��ل��ت ال��ض��رب م��ن س��ي��ف��ه م��ض��رب م��ات ح��ت��ى م��ات وم��ا
ال��وع��ر وال��خ��ل��ق ال��ص��ع��ب ال��ح��ف��اظ إل��ي��ه ف��رده س��ه��ًال ال��م��وت ف��وت ك��ان وق��د
ال��ك��ف��ر دون��ه أو ال��روع ي��وم ال��ك��ف��ر ه��و ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ع��ار ت��ع��اف ون��ف��س
ال��ح��ش��ر أخ��م��ص��ك ت��ح��ت م��ن ل��ه��ا: وق��ال رج��ل��ه ال��م��وت م��س��ت��ن��ق��ع ف��ي ف��أث��ب��ت
ك��ب��ر ب��ه ي��ق��ال أْن ك��ب��ًرا ول��ك��ن غ��ض��اض��ة م��ن ال ال��روح ع��ذب ك��ان ف��تً��ى
ج��م��ر ل��ه��ا وه��و ال��ح��رب ن��ار وب��زت��ه ل��ه��ا ح��م��ى وه��و ال��خ��ي��ل س��ل��ب��تْ��ه ف��تً��ى
ال��ده��ر ل��ه ي��ح��ب م��م��ن ب��ه ل��ع��ه��دي ل��ف��ق��ده ال��خ��ئ��ون ال��ده��ر أب��غ��ض ل��ئ��ن
ب��ك��ر وال ت��م��ي��م م��ن��ه��ا َع��ِريَ��ْت ف��م��ا ط��ي��ئٌ ال��م��ص��ي��ب��ة ف��ي��ه أل��ب��س��ت ل��ئ��ن
ق��ط��ر وال س��ح��اب ف��ي��ه ي��ك��ن ل��م وإْن ه��دب��ه األرض وارت غ��ي��ثً��ا ال��غ��ي��ث س��ق��ى
ال��ب��ح��ر ل��ح��ده وف��ي ق��ب��ًرا ب��إس��ق��ائ��ه��ا ص��ن��ي��ع��ة ل��ل��غ��ي��وث اح��ت��م��ال��ي وك��ي��ف
ق��ب��ر أن��ه��ا اش��ت��ه��ْت إالَّ ث��وى غ��داة روض��ٌة تَ��بْ��َق ل��م األث��واب ط��اه��َر م��ض��ى

املعروف بقية بن محمد املصلوب الوزير يف األنباري الحسن ألبي املشهورة واملرثية
ملا بويه آل سالطني من بختيار بن الدولة عز وهو صلبه الذي أنَّ ويروى الدولة، بنصري
مسامعكم عىل أتلوا يفَّ. القصيدة وهذه املصلوب، أنا كنت لو وددت فقال: فتنته سعها

التالية: األبيات منها

ال��م��ع��ج��زات إح��دى ت��ل��ك َل��َح��قٌّ ال��م��م��ات وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��و
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ال��ص��الت أي��ام ن��داك وف��ود ق��ام��وا ح��ي��ن ح��ول��ك ال��ن��اس ك��أن
ب��ال��ه��ب��ات إل��ي��ه��م ك��م��ده��م��ا اح��ت��ف��اءً نَ��ْح��َوُه��ُم ي��دي��ك م��ددت
ال��وف��اة ب��ع��د م��ن ُع��الك ي��ض��م أْن ع��ن األرض ب��ط��ن ض��اق ول��م��ا
ال��س��اف��ي��ات ث��وب األك��ف��ان ع��ن واس��ت��ع��اض��وا ق��ب��رك ال��ج��و أص��اروا
ال��م��ك��رم��ات ع��ن��اق م��ن ت��م��ك��ن ج��ذًع��ا ق��ط ج��ذع��ك م��ث��ل أَر ول��م
ال��ن��ائ��ب��ات ث��أر ق��ت��ي��ل ف��أن��ت ف��اس��ت��ث��ارت ال��ن��وائ��ب إل��ى أس��أت

قوله: ومنها نرص، بن األمري عياضيف ابن القايض قصيدة الطبقة هذه من ويحسب

ه��اط��ل��ْه أق��ش��ع ال��وس��م��ي م��ن ح��ي��ي س��ري��ره ف��ي س��ائ��ًرا ن��ص��ر اب��ن ك��أن
أرام��ل��ْه ف��ت��ب��ك��ي وب��ال��ن��ادي ع��ل��ي��ه رم��الُ��ُه ف��تُ��ث��ن��ي ال��وادي ع��ل��ى ي��م��ر
ق��ائ��ل��ْه أن��ت ال��ذي م��ا ف��ان��ظ��ر ب��ق��ول��ك م��ن��وط��ٌة ال��ن��ف��وس أنَّ أن��اع��ي��ه
ج��اه��ل��ْه األم��ر ي��س��ت��ص��غ��ر وق��د ج��ه��ل��ت ال��ث��رى ف��ي ح��ل م��ن ت��در ل��م ال��ث��رى ب��ف��ي��ك
ع��ام��ل��ه ول��ل��ط��ع��ن ع��ط��ف��اه ول��ل��ج��ود ب��دره ل��ل��ت��م ال��م��ه��ت��ز ال��س��ي��د ه��و
أن��ام��ل��ه ت��ف��ي��ض م��م��ا ع��ي��ون��ه��ُم ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ن��اس ع��ي��ون أف��اض

النيل غريق أرثي القاهرة يف وكنت ،١٩٠٣ سنة نظمتها قصيدة مطلع يف أنا وقلت
هناك: السورية الجالية متقدمي أحد كحيل، بن جربان

ت��ع��ذر ب��ل ت��ع��ذل أن��ت ف��م��ا ت��ص��ب��ر ال ق��ل��ب ي��ا ك��ن��ت إذا
ت��غ��در غ��دت ال��م��ي��اه وح��ت��ى ي��ن��ط��ف��ي ال��ذك��ا ش��ه��اب أح��ت��ى
ي��غ��ف��ر ال ه��و وه��ل إل��ي��ك ذن��ب��ن��ا م��ا ن��ي��ُل ي��ا ب��رب��ك
ي��ن��ح��در م��دام��ع ب��س��ي��ل ف��ط��ال��ب��ت��ن��ا ن��ق��ًص��ا خ��ف��ت وه��ل
ت��س��ت��ع��ر ال��ي��وم ب��ك ـ��ق��ل��وب ال��ـ ف��م��ال ال��ق��ل��وب ت��روي ع��ه��دن��اك
ي��ق��ب��ر ح��ش��ى ك��ل ط��ي ـ��ره ذك��ـ ف��تً��ى ج��وار ب��ح��ق ك��ف��رت
يُ��ك��ف��ر غ��دا إلل��ه ف��ي��ا م��ض��ى ف��ي��م��ا ت��ع��ب��د ك��ن��ت وق��د
ال��ح��ج��ر ل��ه��ا ي��ل��ي��ن ق��د ت��ه ق��س��او وه��ذي ل��ي��ٌن ال��م��اء أف��ي
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للخليفة األعرابي ذلك جواب التاريخ يف املشهورة أمثلتها فمن والرصاحة الجرأة ا وأمَّ
فليقومه.» اعوجاًجا يفَّ منكم رأى «من املنرب: عىل وهو عمر قال ملا الخطاب، بن عمر الثاني

سيوفنا.» بقوائم لقومناه اعوجاًجا فيك رأينا «لو األعرابي: فأجابه
الدولة مؤسس سفيان أبي بن ملعاوية — غريه وقيل — األعور بن رشيك وقول
«يا رعاياه: من وهو ذلك فأجابه املمازحة، طريق عن إهانته معاوية أراد وقد األموية،
القلوب إنَّ هند ابن يا وهللا أحراًرا، أُمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم متى هند ابن
عىل تزل لم بها حاربناكم التي السيوف وإنَّ صدورنا، يف تزل لم بها أبغضناكم التي

ذراًعا.» منها نتقدم حتى شربًا الحرب من تدنون ال وإنكم جنباتنا،
صدر من مقبًال شيًخا أعرابيٍّا رأى أنه السفاك الطاغية العراق أمري للحجاج واتفق
نشكر «إننا فأجابه: عليكم.» لواليتي هللا تشكروا أْن يجب أعرابي «يا له: فقال البادية
عليكم وليت منذ «ألني قال: تريد؟» وجهه أي ففي واليتكم عىل ا وأمَّ كثرية، نعم عىل هللا
واليتكم بني علينا يجمع أْن من وأرحم أكرم هللا «إنَّ الشيخ: قال الطاعون.» يصبكم لم

سبيله. وخىل الحجاج فضحك والطاعون.»
ليىل بمجنون املعروف — العامري امللوح بن قيس عن روي ما القبيل هذا ومن
رواية ْت َصحَّ إذا مروان بن امللك عبد أنه واملرجح — األمويني الخلفاء أحد إنَّ قالوا: —
فهمَت ليىل إىل نظرت عني بأيِّ قيس يا «ويحك له: وقال مجلسه، إىل دعاه — الحادث
نظر التي «بالعني فوًرا: العامريُّ فأجابه النساء؟» أجمل ليست وهي الهيام، هذا بها

الرجال.» أفضل لست وأنت وخليفتهم، َمِلَكهم فجعلوك إليك بها الناس
األخطل الخصويص لشاعره يوًما قال مروان بن امللك عبد الخليفة أنَّ ويحكى
فأجابه: وأوجز.» غياث يا الخمرة يل «صف الخمرة: مدمني من وكان النرصاني، التغلبي
يحببها الذي «فما الخليفة: فقال صداع.» وآخرها جنون، أولها الخمرة املؤمنني أمري «يا
بملكك.» أبيعها ال ساعة املؤمنني أمري يا بينهما «ولكن قال: الصفة؟» هذه عىل وهي إليك
من كلعقة إالَّ جنبها يف ملكك أرى ال ساعة املؤمنني أمري يا بينهما «ولكن قال: بل وقيل:

أنشد: ثم الفرات.» نهر

ه��دي��ُر ل��ه��ن زج��اج��ات ث��الث ل��ي ص��ب ث��م ل��ي ص��ب ن��دي��م��ي م��ا إذا
أم��ي��ُر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ع��ل��ي��ك ك��أن��ن��ي ِت��ي��ًه��ا ال��ذي��ل أج��ر خ��رج��ت

املهتدين.» من لست وهللا وجهي، عن «اغرب له: وقال الخليفة، فضحك
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لك جعلنا اإلسالم يف دخلت إذا غياث «يا آخر: يوم يف إليه املشار الخليفة له وقال
عدا ما يشء كل يف املؤمنني أمري يدي طوع «إني فأجابه: املسلمني.» أعطية يف عطاء
عليك، بأس «ال وأجابه: الخليفة فابتسم والدين، العرض قال: هما؟ ما قال: أمرين.»

ممازحتك.» أردت وإنما
النعمان إىل اعتذاره يف الذبياني النابغة قول الشعر يف والرصاحة الجرأة أمثلة ومن
عليه يخامر وأصبح النعمان، فضل جحد أنه من لديه به اتهم ما ورد قابوس، أبي
واملخامرة الخيانة إنَّ معناه: ما النابغة له فقال الغساسنة، امللوك عند وهو الشام يف
يكرم النعمان أنَّ كما وأكرموه، أحبوه ألنهم الغسانيني؛ يمدح هو وإنما شأنه، من ليستا

قاله: الذي وهذا حواليه، الذين الشعراء

وأَُق��رَُّب أم��وال��ه��م ف��ي أَُح��كَّ��ُم أت��ي��ت��ه��م م��ا إذا وإخ��واٌن م��ل��وٌك
أذن��ب��وا ل��ك م��دح��ه��م ف��ي ت��ره��م ف��ل��م اص��ط��ف��ي��ت��ه��م أراك ق��وم ف��ي ك��ف��ع��ل��ك

راثيًا البحرتي عبادة أبو شعره يف قاله ما والرصاحة الجرأة يف ذلك من وأغرب
القرص يف األتراك الجنود إىل أوعز قد املنترص عهده ويل وكان هللا، عىل املتوكل الخليفة
أليمة، عديدة قوارص منه االبن نال وقد وابنه، األب بني أمده طال شديد لنفور باغتياله

البحرتي: قال صربه. ِعيَل حتى

أظ��اف��رْه ُح��ْم��ٌر وال��م��وت ب��ه��ا ي��ج��ود ح��ش��اش��ة ال��س��ي��وف ت��ق��اض��اه ص��ري��ع
م��اط��ره األرض ع��ل��ى ي��ج��ري ب��دٍم دًم��ا أرى أو ب��ع��دك ال��راح ع��ل��يَّ ح��رام
وات��رْه ب��ال��دم وال��م��وت��ور ال��ده��ر م��دى ط��ال��ٌب ال��ث��أَر ي��ط��ل��ب أْن يُ��رت��ج��ى وه��ل
م��ن��اب��رْه ال��دع��اء ذاك ح��م��ل��ت وال م��ض��ى ال��ذي ت��راث ال��ب��اق��ي ُم��لِّ��َي َف��َال

للهجرة ٤٠٠ سنة حدود يف تويف الذي الريض الرشيف أنَّ والرصاحة الجرأة ومن
باهلل القادر العبايس زمانه خليفَة أنشد — سنة خمسني بنحو املتنبي وفاة بعد أي: —

قوله: فيها جاء قصيدة

ن��ت��ف��رق ال ال��ع��ل��ي��اء دوح��ة ف��ي ف��إن��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ط��ًف��ا
م��ط��وق وأن��ت م��ن��ه��ا ع��اط��ل أن��ا ف��إن��ن��ي م��ي��زت��ك ال��خ��الف��ة إالَّ
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وكان أياٌم مضت ثم الرشيف.» أنف «برغم للشاعر: وقال الخليفة، فتبسم قيل:
حتى وجهه نحو يرفعها وأخذ بيمناه، لحيته قبض وقد الخليفة، مجلس يف الرشيف
«لعلك مازًحا: الخليفة فقال — ي امُلتلهِّ ِفْعَل — رفعها يعيد ثم يحدرها، ثم أنفه، تمس
أصلها ألنه وأكرم؛ الخالفة من أعظم هو ما أشم «بل فأجابه: الخالفة.» رائحة منها تشم
الخليفة وليس العربي، النبي حرضة ُساللة من أنه يريد النبوة.» رائحة أشم ومصدرها،

آخر. مجًرى إىل الحديث وتحول الجواب، عن الخليفة فسكت كذلك، وأرسته
مثل منه ظهرت بأدبه، املتأدب الريض الرشيف تلميذ الديلمي مهيار املجيد والشاعر
النجار فاريس كان إذ الفاريس الديلمي ونسبه اإلسالمي، العربي دينه عىل الحمية هذه
هذا إىل والتشبيب النسيب من منتقًال حبيبته مخاطبًا فقال والدار. والثقافة النشأة عربي

القدر: الجليل الغرض

ال��ن��س��ب ع��ن��د ي��رض��ي��ك م��ن أن��ا ب��ي ي��ق��ع��د ن��س��بً��ا ت��ظ��ن��ي ال
ال��ح��ق��ب رءوس ف��وق وم��ش��وا ف��تً��ى ال��ده��ر ع��ل��ى اس��ت��ول��وا ق��وم��َي
ن��ب��ي خ��ي��ر ع��ن ال��دي��ن وق��ب��س��ت أب خ��ي��ر ع��ن ال��م��ج��د ورث��ت ق��د

حسابًا: لسطوتهم حاسب غري مؤمًلا تنديًدا زمانه بوزرراء مندًدا األبيوردي وقال

ب��ال��ح��واج��ب ح��ي��ي��ت��ه��م إن ي��ردون وزراؤه��ا دول��ة ��ي أَُرجِّ وك��ي��ف
ك��اذب ت��خ��ج��ي��ل ال��رأي ص��واب ف��ع��ي��ن م��ادح ك��ل ت��خ��ي��ي��ب��ه��م ف��ي م��ص��ي��ب��ون

فطنة عىل وأوضحها الدالئل أعظُم فهي القول يف والكنايات اللطيفة اإلشارات ا وأمَّ
لحن أو مالحن، يسمى ومعظمه كثري، يشءٌ الناحية هذه يف ولهم أذهانهم، وحدة العرب
بعيد ووجه مقصود، غري قريب وجه وجهان، له كان ما أي: — املوجه الكالم أو القول،

صاحبه. قصده الذي هو
عليه فشد رأسه، فُشجَّ فسقط، فسكر، خمًرا، رشب رجًال أنَّ الباب هذا أمثلة ومن
فسأله جماعة، وعنده األدب أهل من له صديًقا زار التايل اليوم صبيحة ويف عصابًة،
نفسه فيفضح يصدق، أْن وخاف يكذب، أْن فكره معصوبًا؟ رأسك بال ما البيت: صاحب
وأصابتني بي فَكبَا األشقر مهري أمس ركبت صديقه: فأجاب عنه، غرباء أُناس أمام
يعلم وكان — صديقه ا وأمَّ األمر، يستغربوا ولم ظاهرها، العبارة من أولئك ففهم شجة.
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إىل وفطن مراده، فعلم — الخيل ركوب متعوِّدي من هو وال مهر، للمعصوب ليس أنه
أحدهم: قول القبيل هذا ومن اللون. الشقراء الخمرة األشقر باملهر قصد أنه

ال��ف��ص��ي��ل م��ه��زول ال��ك��ل��ب ج��ب��اُن ف��إن��ي ع��ي��ب م��ن ف��يَّ ي��ك وم��ا

جبن ألن ضيافتهم؛ يف وكرمه للضيوف، محبته عن كنايتني البيت عجز يف أورد
كناية الفصيل وهزال ينبحهم، فال إياهم، رؤيته لكثرة بالزوار؛ أنسه عن به يكنى الكلب
الضيوف. قرى ألجل تقريبًا رضعها يف ما كل يحتلب إذ أمه، رضاعة من شبعه عدم عن

قوم: حالة وصف يف القائل قول القبيل هذا ومن

ال��م��ن��ادي��ل غ��س��ل وال ال��ق��دور ط��ب��خ إم��اؤه��ُم ت��ش��ك��و ال ال��م��ط��اب��خ ب��ي��ض

تتعب ال ونساؤهم استعمالها، لقلة نظيفة مطابخهم تظل ولهذا فقرهم؛ عن كناية
ذلك. من يشء وجود لعدم — ِفَوِطهم أي: — اآلكلني مناديل غسل يف وال القدور، طبخ يف
والجرأة، اإلباء، مثل العربية النفس ِشيَِم من أيًضا فهما الروح وخفة املداعبُة ا وأمَّ
غضب ومن غضب، إىل رًىض من االنتقال ورسعة حزنًا، أو فرًحا االنفعال وشدة والحميَّة،
كافية أمثلٌة معنا تقدم وقد العربي، األدب يف ظاهرة آثار لها الشيم وهذه رًىض. إىل

الروح. وخفة املداعبة عىل أمثلة نورد أْن وبقي عليها،
«كل فقال: عنها، راضيًا يكن ولم القيظ، أيام يف حرضها وليمة عن أعرابي سئل
— كاملاء شعره إنَّ فقال: يوده شاعر شعر عىل رجٌل وأثنى املاء.» إالَّ بارًدا فيها كان يشء
يُريد: الصيف، يف البرئ كماء ولكنه نعم، سامعيه: أحُد فأجابه — وعذوبة سالسة يريد

برودته. يف
هذه تعالجون «أال جربى: رآها وقد إبلهم، عن فقراء رجاًال الشعبي الفقيه وسأل
ولجمالنا، لنا تدعو صالحة عجوًزا ا أمٍّ لنا إن أحدهم: له فقال جربها؟» يقاوم بما اإلبل
القطران. من شيئًا بدعائها تمزجوا أْن بأس ال الشعبي: فقال دعائها، عىل نتكل ونحن
الحسناء املرأة بجعل الشعراء يقصده الذي الشبه ما األدب: أيمة أحد رجٌل وسأل
عطفيها، ونحافة وعينيها، وعنقها، الظبية، بلفتات الشبه وجه األستاذ له فرشح كالظبية؟
الرشح: ذلك كل بعد له قال الذي السائل إالَّ السامعون فهمه بسيًطا واضًحا رشحه وكان
كالغزالة؟ بهيمة النساء حسناء تشبه يشء بأي تُفهمني لم ولكنك وأحسنت، أصبت نعم،
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فانقلب وقرونها، بذنبها تشبهها فأجابه: الغضب، من يشءٌ واعرتاه منه، األستاذ فيئس
هاربًا. الرجل وانسل ضحًكا، املجلس

إسكندر الشيخ وأظنه العرصيني شعرائنا ألحد بيتني تذكرت الظبية قرون ذكر وعىل
قال: العازار،

ف��ي��ِك ال��م��ح��اس��ِن ك��ل ف��ت��ج��م��ع��ْت وم��الح��ة ب��ه��ج��ة ال��غ��زال��َة ف��ق��ِت
ألب��ي��ِك ف��إن��ه��ا ال��ق��رون ��ا أمَّ وع��ي��ون��ه��ا وب��ه��اؤه��ا ِج��ي��ُده��ا ل��ِك

ابن «فالن فيقولون: النبوي، النسب رشف زوًرا يَدَِّعي بمن يسخرون العرب وكان
النبي، حرضة إىل مرص صاحب املقوقس أهداها بغلة اسم والدلدل الدلدل، من النبي عم

اإلسالم.» يف رؤيت بغلة أول إنها وقيل:
مًعا: النبوي والنسب الشعر بطًال يدعي فيمن الشاعر قول القبيل هذا ومن

ال��ش��ع��ر ل��ك ي��ن��ب��غ��ي ال إن��ك س��وى ال��ن��ب��ي ج��دك م��ن ف��ي��ك م��ا

َلُه﴾، يَنبَِغي َوَما ْعَر الشِّ َعلَّْمنَاُه ﴿َوَما الكريم: القرآن قول إىل اإلشارة بذلك أراد
القائل: قول لطيف وتََهكُّم مداعبٌة فيها التي أهاجيهم ومن

ل��ل��ض��ب أك��ل��ك ك��ي��ف ذا ع��ن ع��د ف��ق��ل م��ف��اخ��ًرا أت��اك ت��م��ي��م��ي م��ا إذا

اآلخر: وقول الضباب. تأكل أنها تميم بنو َْت ُعريِّ وطاملا

ال��م��ق��ي��دا ال��ح��م��ار ال��ن��ار ل��ك ت��ض��يء َل��َع��لَّ��َم��ا ق��ي��س ع��ب��د ي��ا ن��ظ��ًرا أع��د

الثالث: وقول

ق��واري��ر م��ن ع��رب��ي ف��إن��ه ن��س��ب��ت��ه رم��ت م��ا إذا ب��ع��م��رو أرف��ق

73



عليه ما ويف له ما يف العربي األدب

ألنه — كالقوارير االنكسار رسيع أي: — قصم العروبة نسب من يدعيه ما أن يريد
القائل: قول روح خفة من يخلو ال ومما تجريًحا. أو نقًدا يحتمل ال ق ملفَّ

ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ت��غ��ل��ي األس��رار أت��رك وال أذي��ع��ه��ا ل��ك��ْن األس��رار أك��ت��م وال
ج��ن��ب إل��ى ج��ن��بً��ا األس��راُر تُ��َق��لِّ��بُ��ُه ل��ي��ل��ه ب��ات م��ن ال��ع��ق��ل ق��ل��ي��ل وإنَّ

اآلخر: وقول

ال��ع��ذرا ل��َي ف��أب��دت ع��ق��ل ذي وت��أخ��ي��ر ج��اه��ل ب��ت��ق��دي��م ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ع��ت��ب��ت
األخ��رى ض��رت��َي أب��ن��اء ف��إن��ه��ُم ال��ن��ه��ى ذوو وأم��ا أب��ن��ائ��ي ال��ج��ه��ل ب��ن��و

يف أراده لو عليه سهًال وكان فرصته، بعد أمًرا حاول فيمن الشعراء أحد وقال
حينه:

ج��م��ل ع��ل��ى م��ص��ر م��ن وأت��اك ه��ي��ن��ة وه��ي ال��زي��ارة تَ��َرَك

غريه: وقال

األوال وي��ك��ون روي��ًدا ي��م��ش��ي ج��م��ًال وه��ي��ٍب أم ت��س��أل��ن��ي

زهري: الدين بهاء وقال

ال��ن��اس م��ع ص��ل��ى ق��د وال��ي��وم ت��ائ��بً��ا غ��دا ق��د ف��الٌن ق��ال��وا
إف��الس ت��وب��ة وج��دتُ��ه��ا س��ائ��ًال ت��وب��ت��ه ع��ن ف��ُرح��ُت

مقاطعتها: أراد من مخاطبًا أيًضا وقال

ال��خ��راب ع��ن ال��خ��راج رف��ع م��ودة أق��ت��ض��ي��ك ال
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فراس أبي األمري وقال الصبى. ونضارة الحسن من بقيٌة لها تبق لم أنه يُريد
الحمداني:

ن��ت��وب ون��ح��ن ال��خ��اط��ي أي��ه��ا وي��ا ع��ف��وه ون��س��أل ال��ج��ان��ي أي��ه��ا ف��ي��ا

قال: َمن كالَمه نََسَج املنوال هذا وعىل

ون��ع��ت��ذُر ف��ن��أت��ي��ك��م وت��ذن��ب��ون ن��ع��ودك��ُم أت��ي��ن��اك��م م��رض��ن��ا إذا

حاجته: يقض ولم فخيبه الشاعر مدحه كريم أمري يف شاعر وقال

م��س��ب��ح��ا ف��ي��ه واج��ًدا غ��ي��ري ك��ان وإْن م��ش��ربً��ا ف��ي��ه أج��د ل��م ب��ح��ًرا ل��ك ف��ي��ا
ف��ت��ض��ح��ض��ح��ا ال��ن��دى ب��ح��ر ب��ه ض��رب��ت ألن��ن��ي وذاك م��وس��ى ع��ص��ا م��دي��ح��ي
ي��ت��س��م��ح��ا أْن ال��م��ق��ي��اس اط��رد إذا ل��ع��ل��ه ال��ب��اخ��ل��ي��ن ب��ع��ض س��أم��دح

بعضهم: وقال املادح. وأفادت املمدوح أضحكت األبيات هذه إنَّ ويقال:

ال��ط��ول ف��ي ال��ص��وم ش��ه��ر م��ث��ل ع��رق��وب��ه��ا أخ��ط��ب��ه��ا ك��ن��ت ف��ت��اًة أن نُ��ب��ئ��ت

— األحالم بتفسري املشهور — سريين ابن اإلمام إن قيل: — ركبتها أي: — عرقوبها
طريق عىل الدعابة يف منه وقريٌب البيت. هذا سمع كلما لعابه يسيل حتى يضحك كان

القائل: قول الغلو

ب��دا إن ال��ب��در تُ��خ��ج��ل غ��ادت��ي م��ث��ل رأى م��ن
غ��دا أرداُف��ه��ا خ��ل ت��د ث��م ال��ي��وم ت��دخ��ل

ولكنه األبد، إىل وفراقهم فراقها بقصد خطيبته أهل عن يرحل أْن أعرابي وأراد
تأمينهم: ألجل رهينتان؛ كأنهما وحماره جبته عندهم وترك موقتة، رحلته أنَّ أوهمهم

ح��ب��ال��ي��ا ف��ي ش��ق��وت��ي م��ن ف��أع��ل��ق��ه��ا ب��ن��ت��ه أخ��ط��ب ال��ش��ي��ط��ان إل��ى ذه��ب��ت
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وح��م��اري��ا ج��ب��ت��ي خ��ي��ًرا ال��ل��ُه ج��زى وج��ب��ت��ي ح��م��اري م��ن��ه��ا وَخ��لَّ��َص��ن��ي

ضعف يف الكاتب مروان يهجو أحدهم قول فكهة مبالغة فيها التي األهاجي ومن
بالحساب: علمه

وي��ح��س��ب ي��ع��د ول��ي��ل��ت��ه ي��وًم��ا ألرت��أى وخ��م��س خ��م��س ك��م ق��ي��ل ل��و
أع��ج��ب ف��أم��ر ب��ه��ا ظ��ف��رت وإذا أم��ره��ا ع��ج��ي��ٌب م��س��أل��ٌة وي��ق��ول
وأص��وُب أص��ح م��ذه��ب��ن��ا ل��ك��ن وم��ذاه��ب ظ��اه��ٌر خ��الٌف ف��ي��ه��ا
وث��ع��ل��ُب ال��خ��ل��ي��ل ق��ال��ه��م��ا ق��والن س��ب��ع��ة أو س��ت��ة وخ��م��س خ��م��س

ويقول: الفهم، شدة يَدَِّعي كان اللون أَْسود أمري يف قيل ما الهجو هذا نمط ومن
نار. من ُخلقت كأني

ف��ه��م��ا ال��ن��اس ك��ل وُف��ْق��َت ـ��ت خ��ل��ق��ـ ن��ار م��ن ك��ن��ت إن
ف��ح��م��ا ص��رت ح��ت��ى أط��ف��اك ف��َم��ْن أدبً��ا وع��ل��وتَ��ه��م

القائل: قول روح خفة فيه ومما

ه��ارب م��ن��ه ال��ع��ب��د ف��م��ول��ى يُ��ط��ل��ْب ل��م ث��م ي��ه��رب ال��ع��ب��د رأي��ت وإذا

فجفاه: مركزه عال له صديق يف غريه وقول

ال��س��م��اء ك��ب��د ف��ي ال��ن��ج��م ع��ل��وَّ وت��ع��ل��و ت��س��م��و أْن ال��ل��ه س��أل��ت
دع��ائ��ي ن��ف��س��ي ع��ل��ى إذن ف��ك��ان ع��ن��ي ب��ع��دت ع��ل��وَت أن ف��ل��م��ا

اليازجي: ناصيف الشيخ وقول

ب��ال��ض��د ي��ق��اِب��ل م��ن ي��ا ال��ن��وى ط��ل��ب��ن��ا ف��ل��ي��ت��ن��ا ف��اب��ت��ع��دَت ال��ت��دان��ي ط��ل��ب��ن��ا
ب��ال��ج��ه��د ي��درك ل��ي��س م��ا ط��ال��ب وك��م ل��ه ط��ال��ب��ا ي��ك��ن ل��م م��ا واج��د وك��م

76



له ما يف العربي األدب

الدين ناصح القايض بقول جدي أسلوب من أصله يف مأخوذ الفكه األسلوب وهذا
األرجاني:

واج��د غ��ي��ر ط��ال��بً��ا وإم��ا ل��ل��ي��ل��ى ط��ال��ب غ��ي��ر واج��دا إم��ا زل��ت وم��ا

مرص: يف االحتالل برجال منددا إبراهيم بك حافظ وقال

م��ن��ظ��م��ا ظ��ل��ًم��ا ص��ار ح��ت��ى ح��واش��ي��ه ف��ُه��ذب��ت ف��وض��ى ال��ظ��ل��م ف��ي��ن��ا ك��ان وق��د
م��س��ل��م��ا ت��ك وال م��ص��ريٍّ��ا تَ��ُك ف��ال ب��ي��ن��ه��م ال��س��ع��ادة ت��ل��ق��ى أن رم��ت إذا

قصيدة يف أورده ما خاطر، ورسعة فهم عىل الدالة الطيبة األدبية املداعبات ومن
علم اصطالحات عىل مبنيٌّ أبياته يف جاء ما وُجلُّ القايض، بابن املعروف التنوخي هللا عبد
يتشاءمون كأْن تشاؤم، أو تفاؤل يف األلفاظ تجانس إىل ومرجعها العرب، عند العيافة
لفظه ألن بالَغنَم؛ ويتفاءلون والبنَْي، الغربة من قريٌب لفظهما ألن البان؛ وشجر بالغراب

قصيدته: جملة يف التنوخي هللا عبد قال الغنيمة. من قريب

رع��ف م��ع��اط��س م��ن��ه��ا غ��وارب��ه��ا ك��أن��م��ا وال��م��ط��ي إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ي��ت��ش��وف م��ا ط��ول م��ن راب��ن��ي ف��ق��د ال��ف��ت��ى ي��ع��رف م��ن م��ن��ك��ن أََم��ا ف��ق��ال��ت
ف��ي��وق��ف ال��م��ط��ي أح��ق��اف وت��وَق��ف ح��ذاءن��ا ي��س��ي��ر س��رن��ا إذا أراه
ن��ت��ل��ط��ف ق��ال��ت��ا م��س��ت��ه��ام ب��ه��ا ب��أن��ن��ي أب��ل��غ��اه��ا ل��ت��رب��ي��ه��ا ف��ق��ل��ت
ي��خ��ل��ف ل��ي��س خ��ي��ف��ة ف��ي وال��م��ن��ى ِم��نً��ى ذا أل��ي��س ع��م��رو أم ي��ا ل��ه��ا وق��وال
ال��م��ط��رف ال��ب��ن��ان م��ن��ك ل��ي ع��نَّ ب��أن ال��وف��ا ط��ارف ت��ب��ذل��ي أن ف��ي ت��ف��اءل��ت
أُس��ع��ف ق��ل��ب��ك ع��ط��ف م��ن ب��ع��ارف��ة أن��ن��ي ي��خ��بِّ��ر م��ا ع��رف��ات وف��ي
ي��ع��ط��ف ب��ال��م��ودة وزم��ان ل��ن��ا دول��ة إق��ب��ال ال��ب��ي��ت رك��ن وت��ق��ب��ي��ل
زخ��رف ال��ع��ي��اف��ة أح��ادي��ث وق��ال��ت ف��ت��ب��س��م��ت ق��ل��ت��ه م��ا ف��أوص��ل��ت��ا
ال��م��ف��وف ال��ك��الم ب��رد ف��م��ه ع��ل��ى ف��تً��ى أن��ه أخ��ب��رك��م��ا أل��م ب��ع��ي��ش��ي
أع��ي��ف ال��ي��وم أي��ن��ا س��ت��دري وق��وال ن��ط��ق��ه َك��يْ��َد — اس��ط��ع��ت��م��ا م��ا — تَ��أَْم��نَ��ا ف��ال
ت��ت��خ��وف أع��راض��ن��ا م��ن ال��خ��ي��ف ف��ف��ي ب��ال��م��ن��ى ال��ف��وز م��ن��ى ف��ي ت��رج��و ك��ن��ت إذا
ن��ص��دف م��زارك ع��ن وأَنَّ��ا ح��رام وص��ال��ن��ا أن اإلح��رام أن��ذر وق��د
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ت��ق��ذف دي��ارك ع��ن ب��ي ال��ن��وى ب��أن م��خ��ب��ر ل��ك ب��ال��ح��ص��ى وق��ذف��ي وه��ذا
أع��رف ب��ال��ع��ي��اف��ة م��ن ف��ق��ل س��ري��ع إن��ه ال��ن��ف��ر ل��ي��ل��ة ن��ف��اري وح��اذر
م��ره��ف غ��راري��ن ذو ل��س��ان ل��ك��ل م��ودة خ��ل��ي��َل��ْي م��ث��ل��ي��ن��ا أَر ف��ل��م
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األدبالعريب اهتم التي النواحي
فيها بالعجز

وتنحرص والوهم، املبالغُة عليه تغلب معظمها ولكن حق، من بعضها يخلو ال التهم هذه
والعلم، االجتماع واإلدارة، السياسة التمثيل، وفن القصة اآلتية: النواحي يف املذكورة التهم
الكالم. عليه يدور محوًرا وَجْعله الغرض ِوْحدة العرص، هذا ملستحدثات الفنية األلفاظ
كما العربي األدب يف ويزدهرا يخصبا لم أنهما شك فال التمثيل وفن القصة ا أمَّ
أدباءنا ألن بل عنهما بطبيعته عاجز أدبنا ألن ال اإلفرنجية، اآلداب يف وازدهرا أخصبا
عىل ودلييل األدب. ألوان من بغريهما وشغفوا أُولِعوا كما إليهما ويلتفتوا بهما يولعوا لم
عظيًما مقداًرا يكن لم وإْن الذكر، يستحق بمقدار والتمثييل القصيص النوع وجود ذلك
األدب عصور جميع يف وجدت منهما والقصة وترجمة، تأليًفا الجديدة األدبية آثارنا يف

مطردة. بصورة ويمتد يشتد عندنا والتمثيل القصة سلطان يزال وال العربي،
منها أخرج رمزية، خيالية قصة فيها قديمة يل قصيدة تذكرت هنا إىل وصلت وملا
الناس وإنذار السكر، من التحذير وهي فيه، كنت الذي املقام من املتوخاة النتيجة إىل

فرصيَعها. أسريَها تجعله حتى تدريًجا، صاحبها تدهم عادته أنَّ
قلت: ثم املتنزهات، أحد يف عرًضا رأيته الشمائل، حلو الطلعة، وسيم شابٍّا ذكرُت

وس��م م��رك��ز ف��ي م��ج��ل��ًس��ا ب��دت ق��د ـ��ل رم��ـ ق��ط��ع��ة ل��ل��ن��ه��ر ج��ان��ب ف��ي وك��ان
ال��ن��دم م��ج��ل��س إالَّ ه��ي ف��م��ا م��ه��ًال ل��ه ف��ق��ل��ت ل��ي��غ��ش��اه��ا ش��وًق��ا ف��ق��ام
أم��م ع��ن ل��ل��ي��م ب��ص��اح��ب��ه ي��ه��وي ل��رق��ت��ه م��أم��ون غ��ي��ر ف��س��ط��ح��ه��ا
ص��م��م ف��ي ك��ان س��م��اع��ي ع��ن وه��ك��ذا ي��ق��ظ ح��ازم إن��ي ت��خ��ش ال أج��اب



عليه ما ويف له ما يف العربي األدب

ال��ق��دم ث��اب��ت إل��ي��ه ي��س��ع��ى ـ��م��ك��ان ال��ـ إل��ى وق��ام م��ن��ه ي��ائ��ًس��ا ت��رك��ت��ه
م��ل��ت��ه��م��ي ال��ل��ج ي��ك��ون أو ب��ي ي��غ��ور ف��ال ف��ي��ه ال��وق��ت ي��س��ي��ر أق��ض��ي وق��ال
األل��م م��ن ش��ي��ئً��ا ج��ه��ده أع��اره وق��د ال��ي��س��ي��ر ال��وق��ت ق��ض��ى م��ا ل��ك��ن��ه
ال��ق��م��م ف��ي ال��ب��در ب��ن��ور ت��زه��و ـ��م��روج ال��ـ م��ن ال��ط��ي��ب��ات ال��ن��س��م��ات واس��ت��ن��ش��ق
م��ن��ت��ظ��م ال��س��ي��ر ح��ل��و ال��م��وج م��ن ص��وت ي��ق��ل��ق��ه ال��ل��ي��ل ه��دوء ف��ي��ه وح��اك
ي��ج��م ول��م ي��ع��رض ف��ل��م س��ه��ل ـ��ع��اس ال��ن��ـ وم��ا ال��ن��ع��اس داع��ي ب��ه أه��اب ح��ت��ى
م��ن��ه��دِم ح��ك��م ف��ي م��ج��ل��س��ه ك��ان ب��ل م��ص��رع��ه ع��ي��ن ع��ن��ه ت��غ��ف ول��م أغ��ف��ى
ال��ع��دم ع��ال��م روي��ًدا روي��ًدا ي��ن��ح��و ب��ه وال��ش��ق��ي ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا ي��ن��ه��ار
ال��ن��ق��م ت��ل��ك��م م��ن ألن��ق��ذه َع��ْدو ع��ل��ى ف��رح��ت ب��ع��د ع��ن ل��َي ب��دا ك��ذا
ال��ن��س��م ال��ب��ارئ ق��ض��اء ع��ل��ي��ه ج��رى م��وض��ع��ه أدرك��ت ق��ب��ل��م��ا ل��ك��ن��ن��ي
ال��رم��م م��ع وآواه ص��ب��اه وال م��ح��اس��ن��ه ي��رح��م ل��م ال��ل��ج اغ��ت��ال��ه
ل��م��م ذي زي ف��ي ح��ائ��ًرا م��ف��ك��ًرا وأن��دب��ه أب��ك��ي��ه ك��ن��ت وب��ي��ن��م��ا
وق��م ف��ات��ع��ظ ه��ذا ال��س��ك��ر إل��ى رم��ز ب��ي ي��ه��ت��ف األف��الك م��ن ص��وتً��ا س��م��ع��ت

ظهرتا زمانهما، يوافق الذي الشكل عىل أدبنا يف ظهرتا فقد واإلدارة السياسة ا وأمَّ
وبني وعباسية، أُموية بني سيما ال تتطاحن، العرب أحزاب كانت يوم حزبية بصبغة
بطبيعة زال أو األدبي، اللون هذا أثر تضاءل فقد األيام هذه يف ا وأمَّ وفاطمية، عباسية
مع االستقالل تامة عربية دول وجود من يسيغه أو ذلك، يوجب ما لنا فليس الحال،

صميمها. يف لدودة خصومات بروز
الشعر مقام تقوم فالصحافة اإلدارة، أو السياسة يف كالم إىل اليوم احتيج وكلما
سبق فيما ا وأمَّ بعضه، الشعر يستطيع ال ما التفصيالت من وتأتي سبيل، أهون عىل
موىل سديف أنشدهما اللذين البيتني ذينكم شأن ينىس أظنه فال األدب، راوي نيس فمهما
ساعتئذ ضيوفه عىل صدره موغًرا السفاح، محمد أبا العبايس األول الخليفة العباس بني
جميًعا، فقتلوا بقتلهم وأمر الخليفة، ثائر ثار حتى أمريًا، سبعني وكانوا أمية، أمراء من

هما: والبيتان

دويٍّ��ا داء ال��ض��ل��وع ط��ي إنَّ وج��وه م��ن ت��رى م��ا ي��غ��رن��ك ال
أم��ويٍّ��ا ظ��ه��ره��ا ف��وق ت��رى ال ح��ت��ى ال��س��وط وارف��ع ال��س��ي��ف ف��ض��ع
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إحدى عليهم دسوا وحسادهم الربامكة أعداء بعض أنَّ الحادث هذا من وقريب
التاليني: البيتني الرشيد هارون الخليفة بحرضة فغنت الشهريات، املغنيات

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

مع حاله إىل تنبه أشد الخليفة ذهن تنبه حتى مراًرا األخري العجز تردد وجعلت
أنا، إالَّ العاجز ما وِهللا فصاح: وتدبريها، اململكة أعمال احتكروا قد وكانوا الربامكة،

بالربامكة. فتك يسرية أيام وبعد كذلك أبقى لن ولكني
من االجتماعيات إنَّ مختلفان، شأنان العربي األدب يف فلهما والعلم االجتماع ا وأمَّ
وهذه السلوك، وآداب واملعارشة املعايشة بكيفية يتعلق ما وكل األخالق، مكارم أقسامها
غريها ألن التأمل؛ يحسن ال الذي لعني صغريًا بدا وإْن صغري، غري حيز أدبنا يف لها أمور
والغزل، والحماسة، الفخر، أبواب أي: — النظر عن ويخفيها يغمرها يكاد األبواب من
بسهٍم ضاربة رآها البحث وأحكم النظر، القارئ أعاد فإذا — والتهنئة واملدح، والنسيب،
الصغري واألدب الكبري واألدب املقفع، البن ودمنة كليلة ككتاب العربي، األدب من صالح
العرص أبناء آثار ومن والقليوبي. للماَوردي فصول وعدة خلدون، ابن ومقدمة للجاحظ،
وغريهم يكن، الدين وويل واملنفلوطي، الحداد، نجيب والشيخ الشدياق، لفارس كتابات

عظيم. جمهور
غضاضة وال ذاته، بحد ضئيل العربي األدب من ونصيبها العلمية املباحث أمر بقي
إالَّ األدب وما مواطنها، يف تُطلب أْن يجب الفلسفية املباحث ومثلها املباحث فهذه ذلك، يف
والفالسفة، العلماء أقالم أوطانها وإنما وإشباًعا، بسًطا فيها يتحمل ال ألنه لها؛ غربة دار
والبحرتي، تمام، وأبي ولبيد، النابغة، عن صفًحا ضاربًا آثارهم يف فليلتمْسها أرادها فمن
املحض األدب إنَّ نعم، وأرضابهم. وشوقي، مطران، وخليل الدين، وبهاء نواس، وأبي
زيادة استخدامها أحسن إذا هذه له تكون بل وملحات، إشارات العالم مباحث من يحتمل
واللمحات، اإلشارات هذه من بصيًصا العربي أدبنا يعدم ولم وتأييد، قوة ودعامة بهجة،

العربي: بن الدين سعد قول ذلك ومن

ع��س��ج��دا ال��ن��ق��ي��ة ف��ض��ت��ه ف��ق��ل��ب��ت ب��خ��ده ال��ل��ح��اظ أك��س��ي��ر أل��ق��ي��ت
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غريه: وقول

ال��ط��ارق ال��خ��ي��ال م��ن ع��ل��يَّ ح��ذًرا ت��ح��ل��ن��ي أي��ن ق��ال إذ أن��س��ه ل��م
خ��اف��ق ف��ي س��اك��نً��ا وي��ح��ك أرأي��ت ت��ع��ج��بً��ا ق��ال ال��ق��ل��ب ف��ي ف��أج��ب��ت��ه

غريه: وقول

ت��س��ل��س��ل وف��ي��ه دور وي��ل��زم��ه م��س��ل��ًم��ا ال��ع��ذار ب��ره��ان ب��ال وم��ا

اآلخر: وقول

ت��ذك��ارا ع��ذاره ب��خ��ط وأت��ت ب��ري��ب��ة ع��ل��ي ل��واح��ُظ��ُه ش��ه��دْت
س��ك��ارى وال��ش��ه��ود زور ف��ال��خ��ط ق��ت��ل��ت��ي ف��ي ات��ئ��د ال��ح��ب ق��اض��ي ي��ا

بعضهم: وقول

ن��ع��م��ائ��ه م��ن ن��ل��ت م��ا ل��ه أه��دي ألن��ن��ي ب��ع��ث��ت ف��ي��م��ا ل��ي ف��ض��ل ال
م��ائ��ه م��ن ألن��ه ع��ل��ي��ه ف��ض��ل ل��ه وم��ا ال��س��ح��اب ي��م��ط��ره ك��ال��ب��ح��ر

سينا: ابن الرئيس وقول

ط��ع��ام ه��ض��م ق��ب��ل ط��ع��اًم��ا واح��ذر أك��ل��ة ي��وم ك��ل ط��ع��ام��ك اج��ع��ل
األرح��ام ف��ي ي��راق ال��ح��ي��اة م��اء ف��إن��ه اس��ت��ط��ع��ت م��ا َم��ِن��يَّ��َك واح��ف��ظ

الحوراني: إبراهيم وقول

وال��م��وض��وع ال��م��ح��م��ول ف��دى روح��ي ال��ع��ل��ى م��وض��وع ال��م��ج��د أم م��ح��م��ول
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العربية، أهل عند واملسند إليه املسند هما املنطق أهل عند واملوضوع واملحمول
فعل وهكذا العلم، مباحث يف الخفيفة اإلشارات هذه من أكثر إىل األدب نفس امتد وربما

قوله: منها عامرة قصيدة الزهرة كوكب يف ناظًما اليازجي إبراهيم الشيخ

ال��وادي ع��دوة ف��ي أب��ي��ات��ه��ا ف��ت��ل��ك ال��ح��ادي أي��ه��ا رب��اه��ا نُ��َح��يِّ ب��ي ق��ف
أوت��اد غ��ي��ر م��ن أط��ن��اب��ه��ا ع��ل��ي��ه ض��ارب��ة ال��غ��رب��ي ب��ال��ل��وى خ��ي��م��ت ق��د
وأس��آد ت��أوي��ب ب��ي��ن ي��ن��ق��ض��ي ال س��ف��ر ع��ل��ى إالَّ ت��ق��م ل��م م��ق��ي��م��ة
م��ي��الد ع��ه��د م��ن ل��ن��ا س��وغ أن��ت ب��ل ج��ارت��ن��ا — ال��ل��ه رع��اك — ف��ن��ب��ئ��ي��ن��ا
ح��اد وال ل��م��الح س��ب��ي��ل وال ص��ل��ة ب��ي��ن��ن��ا إْن ف��م��ا ان��ق��ط��ع��ن��ا ق��د
ب��إس��داد ل��ق��ي��ان��ا دون ال��ف��ض��ا أي��دي ض��رب��ت وق��د س��د ب��ي��ن��ن��ا ي��ك��ن ول��م
إرص��اد أه��ل رج��ال ل��دي��ك وه��ل م��وض��ع��ن��ا ت��دري��ن ه��ل ش��ع��رَي ل��ي��ت ي��ا
وإص��ع��اد ت��ص��وي��ب ب��ي��ن ل��ي��ل��ه��م ف��ي م��ن��ط��ل��ًق��ا ال��ن��وري رك��ب��ن��ا رأوا وه��ل

لغتنا يف موجوٌد أنه أُنكر فال العرص، هذا ملستحدثات الفنية األلفاظ يف التقصري ا أمَّ
منذ ناجحة مكافحة نكافحه أخذنا ولكننا وأمله، مضضه نُعاني نزال ال وإننا وأدبنا،
االشتقاق طريق عن تعوزنا التي األلفاظ هذه من قسًما أوجدنا بحيث سنة، خمسني
نصف اآلن إىل قضينا وَلَعلَّنَا رويًدا، رويًدا ثلمته َسدَّ نرجو آخُر قسم علينا وبقي واملجاز،

األرجاء. الواسعة الناحية هذه يف حاجتنا
ومدارس دمشق، يف الجامعة املدرسة أنَّ السبيل هذا يف نجاحنا عىل دليٍل وأقرُب
العربية اللغة اتخذْت املرصي؛ الُقطر مدارس من كثري مع سورية سائر يف الحكومة
يعرتض بما عربة وال النجاح، قدم عىل سائرٌة وكلها املختلفة، والفنون العلوم لتدريس
هذا فجر يف منتَظرة املزعجات فهذه موقتة؛ وحرية جزئية صعوبة من أحيانًا املدارس

يسرية. سنوات بعد وستزول االنتقال،
باتخاذها، مراًرا ناديت التي الحيطة اتخاذ وجوُب الصدد هذا يف عندي ما وكل
الناطقون يستعمله لكي جديد؛ فني لفظ كل عىل ومجامعنا وأدبائنا علمائنا اتفاق وجوب
غرض ولكل جديد معنى لكل ُوِجَد وإالَّ السواء، عىل به ويتفاهموا السواء، عىل بالضاد
الفصحى، لغتنا وحدة يهدد بل وتشويًشا، ارتباًكا يُحدث مما ألفاظ عدة أو لفظان جديد
دمنا ما مقِبل، عرص يف ظهوره من بُدَّ فال الحارض عرصنا يف ذلك خطر يظهر لم وإْن

السبيل. هذا يف واألحكام اآلراء لتوحيد املذكورة الحيطة نتخذ ال
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املرتادفات كثرَة لغتنا عىل ينعوا أْن تعودوا كثريين إنَّ أقول: الناحية لهذه ومناسبة
من القبيح مون يَُجسِّ إذ الحكم؛ يف وشطٌط مبالغٌة، فيه هذا وقولهم طائل، غري عىل فيها
الكثرية، املرتادفات من فئات لغتنا يف أنَّ ننكر ال الحسن، عن صفًحا ويرضبون متعلقاته،
تنحرص املحضة الكثرية املرتادفات فإن املعاني، من لقليٍل إالَّ يوضع لم الكثري هذا ولكن
ويف العربي، النبي حرضة وأسماء — وجل عز — هللا أسماء أي: الحسنى، األسماء يف

غريها. قليل مع والداهية والخمر، والقفر، والبحر، والجمل، والرمح، السيف، اسم
اقتىض ومما اسًما، عرش بضعة عىل تزيد ال دامت ما عظيًما فيها الخطب فليس
قبائلهم، اختالف حسب مصطلحاتهم واختالف الجاهلية، يف األولني أهلها معايش كثرتها
للمعنى يكون قد أنه أي: يُراد، معنًى لكل العدد قليلة فهي املرتادفات من غريها ا وأمَّ
عندنا أن الصدد بهذا عليه التنبيه يجب ومما مرادفات، بضعة أو مرادفان، الواحد
أو اليشء، كمية حسب املعنى يف فروق بينها بل املحضة، باملرتادفات ليست مرتادفات

أحواله. من مختلفة حاالت أو نوعه،
مما والسعة، الدقة عىل جليٍّا برهانًا بل عيبًا، العربي األدب عىل يحسب ال وهذا
يف العربية ولغتنا «نحن عنوانه: الذي خطابي يف سنوات منذ كافية أمثلة عليه قدمت
عنه يرضبون اد النُّقَّ من جمهوًرا إنَّ قلت: الذي الحسن الوجه هو وهذا الحارض»، العرص

سهًوا. ا وإمَّ جهًال، ا وإمَّ عمًدا ا إمَّ صفًحا،
القول عليه يدور محوًرا يُجعل أْن يجب الذي الفرض، بوحدة العناية عدم ا وأمَّ
سيما ال األوىل، العصور آثار من يشء يف وقع لعله تقصريٌ فهو وجزئياته؛ كلياته يف
وذلك بيشء؛ متقيد غري العنان وعواطفه لقريحته يُطلق البدوي كان يوم الجاهيل العرص
فال ذلك عدا فيما األدبية آثارنا معظم ا وأمَّ معيشته. يف تعوده وما فطرته بمقتىض
الحديثة. نهضتنا يف والشعراء الُكتَّاب أقوال سيما ال ووضوحه، الغرض وحدة تفوتها

مرشُق العربي األدب أنَّ من فصلته ما إجمال الحارض بحثي به أختم ما وخري
— فيها التي لغته من عظيًما ومدًدا سنًدا وراءه ألن الشمائل؛ حلو املحيا، جميل الوجه،
كنوز من صدرها حواه بما ذلك عىل برهنت وقد وطواعية. مرونٌة — العجيبة قوتها مع
سوء من يشءٌ يصيبها أْن بدون مريئًا هنيئًا أحشائها يف وهضمها القديمة، املدنيات آثار

الهضم.
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العلم يف خاصتنا بال فما وتأييده، بذلك للشهادة كافية قرنًا عرش خمسة وأظن
يف الكرام أسالفهم حذو يَْحذُون ال الكلمة ونفوذ والجاه، الثروة يف وخاصتنا واألدب،
اللغات بني العقد واسطة جعلوها حتى الفعالة، الوسائل بشتى وآدابها لغتهم إنعاش
الحق ذلك أولياؤها يجهل فلم ومركزها، بطبيعتها استحقتْه مما العصور تلك يف الحية
مسكي خالًدا اسمهم بذلك وأصبح لوه، فَحصَّ تحصيله عىل عملوا بل يتجاهلوه، ولم

النفحات:

س��ع��د ي��ا ح��دي��ث��ك م��ن ف��زدن��ي ه��ي��اًم��ا ف��زدت��ن��ي ع��ن��ه��م س��ع��ُد ي��ا ثْ��تَ��ن��ي وَح��دَّ
ب��ع��د ب��ع��ده وال ق��ب��ل ق��ب��ل��ه ف��م��ا غ��ي��ره ال��ق��ل��ب ي��ع��رف ل��م ه��ًوى ه��واه��ُم

حسناته، ُعرش أو تُسع عىل يزيد ال فهو العربي األدب مطاعن من إليه أرشنا ما ا وأمَّ
أو ذكرناه الذي يُعادل ما املطاعن من يَعرتيه والغابرة العابرة األُمم آداب من أدب وكل
نهضتنا ا وأمَّ أدبنا. بها ُعرف التي املحاسن ببعض إالَّ متمتِّع غري وهو أضعاًفا، يفوقه
تتطلب أنها أراه والذي رسيعة، تكن لم وإْن للعيان، ظاهرٌة التقدم يف فخطواتها الحديثة

الجانب: عزيزة مأمونة آمنة تصبح لكي رشوط ثالثة
أهل وطبقة منا، املفكرة الطبقة بني العرى وثيقة معنوية صلة إيجاُد األول: الرشط
منذ األدب طعم النافذون املورسون يتذوق أْن لذلك وسيلة وخريُ والنفوذ، اليسار

وأنصاره. أهله عىل فيعطفوا أظفارهم، نُُعومة
ويقلص — أدبًا تسميته صح إذا — الخفيف األدب أظفاُر تُقلَّم أْن الثاني: الرشط
األدب وينشط ذلك، ونحو تافهة، قصص ومن نزيهة، وال راقية غري صحافة من ظله،
أو جمًعا، أو تصنيًفا، كان سواء ظاهرة، بصورة ذكر ما فوق هو الذي الصحيح

تعريبًا.
وإالَّ الفرنجة، لغات عن ورشاقة متانٍة يف التعريب بحسن يُعنى أْن الثالث: الرشط
فوائدها. من أعظَم أدبنا عىل وخطرها رضُرها يظل السخيفة الضعيفة فالرتجماُت

الحكم وجوب إىل العلم وناشئة األدباء ينبه أن الثالثة الرشوط هذه إىل ويضاف
النقد بعني القول إىل ينظر بحيث قائله، عن النظر بَغضِّ أي: لذاته، أدبي أثر كل عىل
كل ويعطى أدبنا، يف والسمني الغث بني يميز املنهاج هذا فعىل القائل. إىل ال الصحيح
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والقربى، والطائفية، كالحزبية، جمة تأثريات سلطان بيننا فيما ويخف حقه، حق ذي
والشهرة. االجتماعي واملركز والصداقة،

الواحد، عىل فضفاًضا ثوبًا أو مصطنعة، مزيفة بالدنا يف الشهرة تكون ما وكثريًا
مقياًسا بيننا ومقدارها الشهرة تحسب فال مختلفة، بعوامل اآلخر عىل ضيًفا قصريًا وثوبًا
دامغة حجة ال استئناسيٍّا، دليًال اتخاذها يمكن وإنما القرائح، ذوي الستحقاق صحيًحا

إبرام. وال نقض وراءه ليس حاسم حكم إلصدار

ق��ري��ُب ف��ال��ه��الك ن��ت��ه��اوْن ف��إْن ودواؤن��ا ق��وم��ن��ا ي��ا داؤن��ا ك��ذا
ورح��ي��ُب واض��ح ن��ج��اة ط��ري��ُق ف��أم��ام��ن��ا أم��رن��ا ن��ت��دارك وإْن
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