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 المقدمة             
 

 

الغععع أ  مو معععا يلعععم  أالشلعععيح  مو شععععر الحعععح شععععر             
 والشغف والصأاأة  والهوى لتشأيحواوالهيام   والعشق  والغرام 
  هعو مضلعأ  وموعود ..ولع  قعة والعو،عةا والووعد والوالعال والغرام 

الفشععون الشعععرية الوالعععة ضعع    مععن وضععن    مشععواا الشعععر ومك ععر 
الشعععر العرأعع   حيعع   مشعع    يتم ععأ ضعع   العوا ععف ا شلععاشية  أععين 

 .الصأا  وحت  ضترة الشيخوخة  حياة  المرمة والروأ   مشذ

الشعراء العرب  أكثروا  القول في هذا الفن منن الشنعر م نذ بةا نة            

قنننولال الشنننعر  ومعنننرففال  تنننواافال ا جنننا   الرنننرأ   وقنننو     يرهنننا فننني 

أي قبننا العصننر الجنناههي  فنن   .الشنناتر ونزتا ننل وتهجا ننل  وهنني كننذل   

أصبح من أوسع الف ون الشعر ة انفشارا وأكثرها  قربا الن   قهنا الرفهقني  

القهننا  وتاصننة فنني سننن  القهننا   ننةتا  فنني  ان الننذي    جننرن  مننن ينن  

الشننعراء القننةام  قصننا ةهل   بننل     اغهننا  وقننة  اففننفح .  الصننبا  والشننباب 

 ننل    ننذكر  –فنني الغهننا   -فالقصننية   العربيننة  تنناد  مننا   ففننفح  بننالغزل 

 . الغرض الذي قيهت  لجهل 

        

كنا الشنعراء العنرب   غزلنوا فني قصنا ةهل  ومن ه ا    فبين ان              

وما وصنا الي نا منن هنذ  القصنا ة  لنةليا واىنح  تهن  منا نقنول  ول  نزال 

 فن  فني تصنرنا الحاىنر والعصنور الفني   هينل     -كا الشعراء  –الشعراء 

 ريهنننون الننن  القنننول  فننني الغنننزل   يننن    اننننل     رثنننا  أسنننر  العواانننف  

وأ الها   وا جرهاا  وا  ياهنا    وأقربانا     األنسانية   وأس اها   وأفضهاا

والقهوب  وتاصنة  هن  الفني   أ بنت  و   ا ل  ال فوس    واألفئة   األرواح

.  ولعت  في شوق الحا  واكفوت ب يرانل الرسفعر  في القهوب وال فوس  

 .فرا من شاتر ال و غزل وشبا  في شعر  
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رد  لانذا الفنن  كفابنا  مسنفقال  ولاذا فقة  آلينت تهن  نفسني ان  افن         

اتفننار فيننل أجرننا قصننا ة  الغننزل و الحننا والشننوق والغننرا   الفنني قالاننا 

  هنذا ناا نة الرفنا  يأن  كنون كفناب الشعراء في العصور الرجفهفة  وامنا 

هط يسنبابنا لفلكا تصر من تصور األدب  تتّصص  ي  الغزلي  في الشعر

منن  رفهقني بشنكا  ركنن ال ل منن شنعر الغنزته  نفان العصنر  فيل  الضوء

العنرب تبنر تصنور   ت نة  غنزلشنعر ال كو ن فكنر  موسنعة وشنامهة تنن 

 .الرفال قة

 .  أس  ل هللا  الفوفيق  وال جاح  في هذا الرسع   انل هو السريع الرجيا 

 

 

 

 

 فالح نصيف الحجية                                        

 الكيالني            

 د العا  لألدباء والكفاب في العراق                               تضو ال حا

 تضو ال حاد العا  لألدباء والكفاب العرب                                    

 بهة روز  -د ال   -العراق
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 في سفورالرؤلف 
 

 سير  ذا ية   

 

 
 سير  ذا ية   

 

 ف الحجية الكيالنيفالح نصي \السل والهقا 

 فالح الحجية   \اسل الشار  

 1411 \7\1  \بهةروز   \ ار خ الولد  

 بهةروز  –د ال   -العراق  \البهة 

 مفقاتة   \الرا ة 

 شاتر وبا                                                                  \الحالة الثقافية 

 راقي معرو  فالح الحجية شاتر وبا    واد ا ت

 .   4411أعدرو   -ديال  –العراق  -\ من موالية 

                                                             

من السر  الكيالنية  الفي لاا  ار خ تر ق و  رجع ب سباا ال  الشيخ تبة القادر -  

     .رالكيالني الحس ي والفي انجبت العة ة من التال  ته  مر العصو

 
م1004كان يشغأ  مديرا  ض  و ارة الترأية العراقية حت  إحالت  ال  التقا،د  *        

ا  ويعتأر من مراوع امهات  الكتح العرأية ض  "الموو  ض  الشعر العرأ "مهم مؤلفات   *

ا دح  والشعر ،أر العصور وا  مشةا ومن اهم المولو،ات التاريخية المولو،ية ض  

  ض  العصر الحدي ا والمعاصر أكأ مفردات  ومحدا   وت ورات  وضشوش  الشعر العرأ

 .وتغييراتها أما ضيها ،مود الشعر والشعرالحر وقصيدة الش ر والشعراء و أقاتهم ومحوالهم

  1042مشح شهادة الدكتورا   الفخرية ض   االداح  ،ام  *     

 1041ض   شأا  ( امير الأيان العرأ  ) مشح لقح *      

 :ضالح شصيف الحوية هو  

 4491،لو االتحاد  العام لالدأاء والكتاح ض  العراق     -     

 4441،لو االتحاد العام لالدأاء  والكتاح العرح  -

 4491،لو مؤلس ض  اتحاد ادأاء  ديال    -

 العراق -،لو  مرك  االدح العرأ    -

 العراق مم أ دولة –،لو االتحاد الدول  لععوم  الحلارة االلالمية   -

 وكيأ دولة العراق \،لو  االتحاد العالم  لعشعراء والمأد،ين العرح  -

 ،لو اتحاد االشراف الدول  -



 6 

وامعة  الدوأ ) االماشة العامة لشعأة المأد،ين العرح  -،لو  اتحاد المشتوين العرح   -

وملتشار االمور  –ضرا العراق  -المدير االقعيم  لشعأة المأد،ين العرح (  العرأية

 .دأية ضيها اال

لوشة     –اماشة شعرالتفعيعة  \( وامعة الدوأ العرأية ) ،لو اتحاد المشتوين العرح -

 . التقييم والتصحيح 

 (الهيئة المؤللة ) ،لو  المشتدى العالم  لمكارم االخالق والتشمية االشلاشية   -

 ،لو  اتحاد الكتاح والم قفين العرح -

 ،لو اتحاد كتاح االشترشيت العرح  -

 اتحاد  كتاح االشترشيت العراقيين،لو  -

 ،لو اتحاد الشعراء واالدأاء العرح  -

 ،لو اتحاد  االدأاء والكتاح  التوشليين  -

 ،لو راأ ة  االدأاء والكتاح العرح -

 ،لو راأ ة  المأد،ين اليمشيين  -

 ،لو مؤللة اقالم  قاضية لال،الم ض  العراق -

 ،لو المعتق  ال قاض  العرأ  -

 لشعري ض  المغرح،لو مشظمة الكون ا  -

 
اما  المقاالت الك يرة  الت  كتأها الشا،ر ض  الصحف والوالت العراقية والعرأية      *       

 .واالوشأية  الشا قة أالعر أية  
 
اال ف المقاالت الت  ششرها ض  موقع  او المواقع والمشتديات االلكتروشية ،ع  الشت او    *    

ضلاء االديح ضالح الحوية  واتحاد الكتاح  –وشأكة صداشا  الفيس  وخاصة  الموعس الععم  
 . روائع االديح ضالح الحوية  وغيرها ك ير  –والم قفين العرح 

 
وكذلك مشاركات  ض  ك ير من المهرواشات االدأية وال قاضية ض  العراق و اتحاد المؤرخين * 

ة مو ،راقية اومحعيةالعرح وكأ الشدوات والمهرواشات الت  ،قدت ض  ديال  لواء ،رأي  
  

ل  ،القات وصداقات مع العديد من ا دأاء والشعراء العرح والعراقيين مشهم الشا،ر *  
الفعل يش   محمود درويش والشا،ر اللوداش  محمد مفتاح الفيتوري والشا،راللوري ش ار 

لاتذة  قأاش  والشا،ر العراق  لركون أولس والشا،ر وليد اال،ظم  واالدأاء والمورخين اال
مشهم  ،ماد ،أد اللالم رؤوف   ولالم االلول   وحلين ،ع   محفوظ  ووالأ الحشف   

..وغيرهم ك ير    
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 من مؤلفات فالح نصيف الحجية الكيالني  

 

 

 :الةواو ن الشعر ة -ا

 

 1471نفثات القها                           

  1411قصا ة من جباة القفال              

   00 0 1من و ي ال ران                     

 0010الشااد  والضر ح                    

   0011الحرب وال ران                       

 0011س اءات مشرقة                       

 

 :الكفا ال ثر ة  –ب 

 في الدب والفن- 1

رح لهقصية  الفي دراسة و حقيق وش – ذكر  الشقيق في معرفة اداب الفر ق - 0

  حرا نفس الع وان والر سوبة لهشيخ تبة القادرالكيالني

دراسة موجز  في  الشعرالعربي تبر العصور بةءا  \الروجز في الشعر العربي -3

من العصر الجاههي و ف  تصر ال اضة او الحة    ل الرعاصر اتفبر او قيل من 

ات الكفا العربية في الدب انل ا ة اما -قبا اغها الرواقع الدبية ته  ال ت 

 والهغة  في موىوع الشعر والدب       اربعة اجزاء

دراسة شامهة في  –شرح د وان الشيخ تبة القادر الكيالني وشيء في  صوفل -1

ادب الشيخ تبة القادرالكيالني ك روذن لهشعرالصوفي وشرح القصا ة الر سوبة  

 اليل             اربعة اجزاء

 (قصة او هة ) ة ففا  كرام   -    5

 اصول في السال    -1

 (قصة او هة )تذراء القر ة    -7

 (مجروتة قصص قصير  ) الشقياء    -1

 بهةروز تبر الفار خ   -4

 دراسات في الشعر الرعاصر  وقصية  ال ثر  -10

 الغزل في الشعر العربي -11

 مية     دراسة تبة القادر الكيالني  وموقفل من الرذاها والفرق السال –10

 مع دراسة  بحثية في شاترها  الشيخ تبة القادر الكيالني \شرح القصية  العي ية --13

 مة  ة بهةروز في الذاكر -  -11

 شذرات من السير  ال بو ة الرعفر  -15

 الشعرالعباسي بين الكالسيكية والفجة ة -11

 من تيون الشعرالصوفي  -17
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 :لهقران الكر ل  وقة انجز م اا الكفا الفالية  موسوتة  الففسير الروىوتي -ن 

 اصحاب الج ة في القران الكر ل                 جزءان-1

 القران في القران الكر ل-0

 الدتية الرسفجابة في القران الكر ل -3

 النسان و و  القيامة-1

 الجهق الرعاد في القرآن الكر ل  -5

 جزءان                و  القيامة في القران الكر ل      -1

 

 :وفياا الكفا الفالية  (  شعراء العربية ) موسوتة   –د      

 

 شعراء جاههيون                            الرجهة الول -1

 شعراء صةر السال                         الرجهة الثاني    -0

 جزءا ن           شعراء  العصر الموي                    الرجهة الثال   -3

 شعراء  العصرالعباسي الول            الرجهة الرابع            جزءان -1

 شعراء العصر العباسي  الثاني           الرجهة الجامس         جزءان -5

 شعراء العربية في النةلس               الرجهة السادس         جزء ان -1

 العثرانية       الرجهة السابعشعراء  الففر  الراكة  و - 7

 شعر اء ال اضة العربية                   الرجهة الثامن   -1

 شعراء  الحةا ة  العربية                  الرجهج الفاسع          جزءان -4

 شعراء  الرعاصر  العربية             الرجهة العاشر           جزءان  -10

 

 

 

 

     ******************************* 
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 الباب الول                            
   

 الفصا الول                                 

اههي      لغزل  الجا  

     
بسل هللا الر رن الر يل                          

 

ضئدة   واال واح رالصق أاالشفس مالئ االح   اأت  ض  القعوح الح          
شاغعها  ويعتأر  الاس العالقة  الروحية يغادر قعوح  الأشرية   أأ  ال

اشفلكم   من خعق لكم   ومن  ايات  ان)  : تعال   أين الذكر واالش    قاأ
ا واوا لتلكشوا  اليها  ووعأ أيشكم مودة ورحمة  ان ض  ذلك اليات لقوم 

والرحمة    و  اللأيأ ال  المودة ضه.   14 \ لورة الروم االية(  يتفكرون 
 .الت  وععها هللا تعال   الالا لععالقة ال ووية 

ضور    مشذ   ،رض  العرأ  و االشلان   . والغ أ هو الحح ذات          
كان شغوضا  ضقد أقية  االقوام ض  العالم  او اشد  ،ا فة وشوقا ك  تاريخ 

احلالا وشوقا  وحلا والشعراء  اك ر الشاس  ل يفاا لمحا كريماا 
ا حي  شفَّت شعر الواهع من ال أان ذلك ضيما وصعشا وتا را  لذلك ضقد 

غ لية ،ذأة شديةا ضيها من ضشية ،ن لوحات  الشعراء قصائدمقدمات 
اأ ،ع  ة ض  مكان ،مولعوا المر يوح  ان العرح  الشس ماالرقة وا
 –االدح الفن الحظ كتاأ   ض  ) من شأشهم من الومدا  كان  مام الرغم 
مشها  ك يرة يعود اللأاح  -مع قعت  -ضهو  (ة ض  الشعرالواهع  المرم

شعرهما وضصيح قولهما يدلأ  ض اال ان ما ورد . او العار خوضهم الفقر:
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 و،رضوا مرارة العشقاوتشرأت   ،ع  من القوم ذاقوا لو،ة الشوق
  ،ع  وكوا الوا الم ض  حأهم   والهوىا ضأكوا  الشليم شذى مضئدتهم 

 .الشعري   ال مة من لوا م اأدا،هم الوقوف ،عيها  الأ ا حت  كان اال

 

ضقد  ،رش الشعر  ض  كأ العصور  ،ع  ترأع الغ أ شعر               
من الغ أ حت    وتكاد ال تخعو قصيدة او قأع   العصر الواهع  أدء ض 

ذكر الغ أ ضال أد لعشا،ر ان ي  الغرض ا لاس ضيها الغ أ وإن لم يكن 
قصيدت ا واقتصرت مغعح القصائد الغ لية ،ع  وصف الوماأ م عع  ض  

أوصف هذا  يتفششون   اوكاشو  والولم  كوماأ الوو   الخارو  لعمرمة
ترك هذا الوماأ من ا ر ض   قعما ت رقوا إل  وصف ما  لكشهم  الوماأ

  .وشفولهم   ،وا فهم

 تشوق لحح المرمة واللتاريخ ال ويأ ششأ من هذا اوقد          
تها ما أين صد ارووصف شفليتهاا ورصد مالمحها ومداأمحالشهاا 

ا ضن من ضشون الشعر العرأ ا هو   ووصأ وأذأ وأخأا وورمة وحياء
ولقد شما هذا الفن وتر،راا  ش  وود أيئة خصأة لشلج اإلأدااا . الغ أ

اء والشلاء ضالعرح ض  تعك العصور كاشوا يأيحون من يتحد  الرواأ لعشل
لعرواأا وكاشت مماكن اختال  الروأ أالمرمة متعددةا ضهما يعتقيان ض  
المر،  واللهرا وض  الت اور وااللتلقاء وض  الحج والمعارضا وض  

 .الغرام و ف أيشهما من اإل،واحا إل  الحح ملواق ا دحا ضتدرج العوا

 

          ه اك   شابل  كبير بين   عار ف  الغزل وال سيا والفشبيا 

 و رازن و قارب  فّ  أّن الرؤرتين وكذل  ال قاد اتفهفوا ته   عار فاا

فر ال من قال إنّاا برع   وا ة، وم ال من اقر باتفالفاا  مع صعوبة 

 الففر ق بي اا.

  

     وقة جعا الغزل  - في الغها - تاّصاً بذكر األتضاء الظاهر  في 

الرحبوب،  ّل في وصفاا وفي مة اا أ ضاً، بي را جعا ال سيا تاّصاً ببّ  

الشوق  والاوى  و ذّكر ماىي األ ّا  الجهية بال ، و ر ّي الفرفّع السا ق 

ال  الهاو. أّما الفشبيا فقة  وقفوا ت ة  لرا فيل من اىفراب في الرعالل؛ 

  .ففي  ان العروس ُتّر  الفشبيا أنّل ذكر أ ّا  الشباب والهاو والغزل
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       و الغزل في الشعر الجاههيّ   كاد  كون   قهيال  لوقارنا بي ل وبين ما 

 قيا في الفجر والرةح ، و عود قهّفل ألسباب كثير  م اا:

اول -  وجود الحجاب  : فقة كانت الررأ  محفجبة في الجاههية ل  ظار 

م اا إل وجااا وأجزاء قهيهة من جسراا، كرا كانت مفسفر   دا راً 

 .داتا تةرها، ل  جالط الرجال األجانا

 و سفةل ته  ذل  بقول امرئ القيس:

 
 وبيضة تةر ل  را  تباؤها.

 وقول األتش :

 لل  رش ميال ولل  ركا ته  جرا    

                                     ول  رى الشرس إل دوناا الكها

 (والكها : سفر    صا ته  الاودن )

م اا ال  الن  سفعرا الكها – وا ة اا ) كهة ( سفر  ل  زال    سفجة  

ا  اء ال و  فوق أسفح الر ازل في الر ااق الر فية لحرا ة ال ا ل 

 من ال اموس وغير  او   لهسفر   فيل ليال .

 وقول ت فر :

 رفعوا القباب ته  وجو  أشرقت .

                                      . فياا فغيا الّسا  في الفرقة

 القبة: غرفة مسفور 

  الّسا : نجل ىئيا ال ور جةا

 الفرقة: نجل القفا الشرالي شة ة ال ور

وباذا  كون قهيا من  الرجال   عرون  برؤ ة  ال ساء من غير أقاربال  

 وهذا ا ة اسباب  قهّة الغزل في الشعر الجاههيّ 

          اما السبا الثاني  فاو  ضا ق  العرب   في الجاههية ) و ف  الن 

( ونفورهل من ذكر أوصا  نسا ال في الشعر الفي   ف اقهاا األلسن 

 والروا .

 



 12 

************************** 

 
 

 

 

 مواان جرال الررأ  في الشعر الجاههي

 
            لقة ا ا العرب  في الررأ   بعض الصفات   الفي  وجة فياا  

ومن تالل ما ذكر من غزل في الشعر الجاههي لذا  رك  ا أن نسفجهص 

أوصا  الررأ  في هذا العصر الفي أ بّاا الشعراء و غ وا فياا بشعرهل  

 وهي كرا  هي :

 

1-الشعر الفو ا :  فقة ا ا  العرب  الررأ  الفي  رفاز  بفول شعرها 

فشعر الررأ  الجاههيّة الفي أ بّل الشعراء هو الشعر األسود الفا ل او  

الحال  كالهيا الرظهل  وكهرا كان او ال  كان اجرا  - ول زل ا كذل   ف  

 وم ا هذا  نحا  الررأ  ذات  الشعر الفو ا  لنل   ز ة  كرا  ارا   في 

جرالاا -  ففول شعر الررأ   وشّة  اسوداد   او ميهل لهسواد من ت اصر 

 الجرال في الررأ  الجاههيّة: والي  المثهة :

  قول أمرؤ القيس.

 غذا رها مسفشذرات إل  العه  

                                      ّضا العقاص في مث   ومرسا

 الغة ر : الجصهة من الشعر او هي الجة هة 

 مسفشزر  : مففولة  أي  مهفوفة ته  بعضاا 

 - العقصة) بالكسر(: العقة  في الشعر

 - الرث ّ : الشعر الرفوي بعضل ته  بعض
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 - الررسا: الشعر الر سةل او الشعر السرح

 و قال ا ضا :

: 

 وفرع  ز ّن الرفن أسود فا را

                                                   أ ي  كق ؤ ال جهة الرفعثكا

 

 -الفرع: الشعر)

 - الرفن: اته  الظار

 - أ ي : كثيف

 - الق و: العذق الجا  الذي جّرد من  رر 

- الرفعثكا: الذي  برز م ل أشياء ك نّاا  فحّرك في الاواء و رثهاا بعثق 

 ال جهة.

         ومن  تالل   فبعي  لهشعر الجاههي ل ظت أّن العرب لل  ريهوا إل  

الشعر ال اتل  الرسفقيل او السرح ، با إل  السبط الرفرّون. وربّرا كانت 

الررأ  العربية  رسا بعض الغةا ر في مقّةمة رأساا لكي  ظار  شعرها  

مفوجا  مفروجا  وفقا   لهفة  الغة ر  الوا ة   ومن الفبيعي ان الغةا ر اذا 

 فهّت  او انحا  ظفرها   ظار الشعر الرفهول  مفعوجا  وفقا   لفعرجات 

الظفير   الررأ  ت ةما   ففح او   فّا شعر جةا هاا   بةو  مفروجا ك سرات 

مرت ته  جةول ماء  فحركفل  جريهة  را عة   و ز ة من جرالاا اذا كان 

هذا الفعرن  او اللفوآت  ظار تهياا ىوء الشرس او  أي ىوء قوي  

فانل  عكس اشعاتات  و روجات  ىو ية  في هذا  الشعر  ز ة   جرال  

و حببا  ال  ال فوس  وربرا  أترجت الررأ   من مقةمة   ناصيفاا  بعض 

 غةا رها 

  : وفي ذل   قول الشاتر  سو ة بن أبي كاها اليشكريّ 

 (وقروناً سابقاً أارافاا .......)

 .  

وقة اسفحسن امرؤ القيس كثافة هذ  القرون  فّ  شبّل باا شعر فرسل 

  ي  قال:
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 لاا غةر كقرون ال ساء

 والغةر  او الغةا ر أي الضفا ر  مفردها غة ر  او ظفير 

  وقرون ال ساء \ ظفا رها او غةا رها

 

0-  اول القامة مع بةانة في الجسل :  أي قامفاا او هة و سر   

الفارتة مكف ز  الجسل في مواصفات  جريهة  مشوبة  بالسر ة  غير 

 الثقيهة   قيهة الردا   والعجز نحيهة الجصر:

 ومن امثهفاا  قول الشاتر  ترروا بن كهثو :

 في معهق سر ت  واالت  

                                  ردافاا    وء  برا  ولي ا 

 أي سري ة  او هة الردا    قيهفاا 

 وقول الشاتر  الرراد بن م قذ العةوي :

 قفف الرشي قر بات الجف 

                                 . بّةنا  مثا  الغرا   الرزمجر

 

القفو  : البفيء أو البفيئة في السير أي  رشي ته   ماهاا دلل 

 و غ جا تفوا اا قر بة من  الترى  

 - البادنة : السري ة ذات الهحل الركف ز الرهفو  وليست الرفرههة 

 الرزمجر: الكثير الصوت مثا الرتة و كون تاد  كثيفا  قيال بفيئا

 

3-  سعة العيون  وراؤها  : ومن العيون في  الشعرالجاههي   فقة  

ا ا الشعراء العرب  العيو  الواسعة   الفي فياا او في ارفاا   ور  

وقة شباوا تيون الررا  بعيون البقر الو شي  لسعة تيوناا   ي  

 رفاز البقر  الو شية ) الراا ( بسعة العيون  وشة   سوادها  

ونصاتة بياىاا والحور هو شة  سواد الحةقة  مع شة  بياض العين 

 ومن امثهفاا  :

  قول امرؤ القيس 
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  صة و بةي تن أسيا و فقي 

                                       ب اظر  من و ش وجر  ُمْففِاِ 

 

  صةّ :   فر،  ة ر وجااا فيبةو تّةها أسيال

 و فّقي:  حذر 

 والو ش:  أي البقر الو شي

 – وجر : اسل مكان

مففا: لاا افا، إذا كانت الظبية مففال كانت أشّة شراسة في دفع الذ ن 

 . قفربون  من اولدها

 

1-  أّما الوجل  : فقة ا ا الشعراء  العرب في الجاههيّة  الوجل الصافي 

ال قّي فيل بياض   شوبل  سرر  قهيهة او  ابيض ما ا ال  السرر   أي 

صفاء ونقاء  وبياض في سرار ، وقيا ا ضا في  وصفاا  - أدماء- 

 . واألدمة  ع ي السرر ، واألد ل هو ظاهر الرض ومن امثهفاا :

 قال زهير بن ابي سهر  : 

 ف ّما ما فو ق  العقة   م اا

                                                فرن  أدماء  مر عاا  الكالء

 وأّما  الرقهفان  فرن  ماا  .

                               ولهةّر  الرال ة  والصفاء

 الراا: البقر الو شي

 الةرّ : الهؤلؤ

 الرال ة :  سن الوجل

 والصفاء : الجالي من أي ا ر أي  ال اتل

 وقال األتش :
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 ظبية من ظباء وجر  ادماء ..

                                  .  سف الكباث  حت الاةال

 وجر : اسل مكان

 - أدماء: سرراء

 - سّف الةواء:   اولل

 - الكباث:  رر شجر األرك

 - الاةال: نبات افيهي  فعهق باألشجار

كرا أن العرب أ بّوا الهون البيض  الذي  جالط بياىل شيء من الصفر  

  . فيجرن لون كهون القرر أو الةّر  سرونل  )أزهر(

 وقة مةح امرؤ القيس هذا الهون في معهقفل  في قولل :

 كبكر الرقانا  البياض بصفر  

                   غذاها نرير الراء غير الرحهّا

البكر: الفّذ الذي لل  سبق برثهل و ع ي الب ت الباكر   الفي لل  فزون  ولل 

  قرباا رجا

 - الرقانا : الجهط

 - ال رير: الراء  الصافي

 - الرحها: الراء الذي   زل بقربل أقوا  كثيرون فيصبح تكرا

وفي الوجل ا ضا ا ا الشعراء العرب  ا ضا ذات الجة السيا  أي الفو ا 

 المهس ال اتل  الجالي من الشعر  او الزغا .

 

5 - أّما الثغر وهو الفل  و مقةمة الس ان  في الفل   فيصف أمرؤ القيس 

 الثغر فيقول:

: 

 بثغر كرثا القحوان م وّر 

                                نقي الث ا ا أش ا غير أ عا
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 القحوان: نبات برّي بفال ل بيض  شبل األس ان وقهبل أصفر

 - م ّور :مزهر

 - أش ا: أبيض

 - أ عا: مفراكا بعضل فوق بعض

 

       ومن ه ا نجة أنّ   الشعراء العرب  األس ان البيضاء الفي  كون  ذات 

 لون نقّي بّراق م ّور .

    أّما الهثة  فالجريا فياا  أنّاا شة ة  الحرر  كالرما الجالص  ول 

  سفحسن أن  كون مفضّجرة قهيال  ومن  امثهفاا قول ارفة بن العبة:

 و بسل تن ألر  ك ّن م ّورا 

                                    جهّا  ّر الرما دتص لل نةي

 ألر  : فل ذو شففين سرراو ن 

   جها  ر الرما : أس اناا نابفة في لثة  رراء صافية

 الةتص : الجانا الركور من الرما

أّما الشفا  فقة وصفت بالهعس )الريا إل  السرر ( وسريت – لرياء- 

 .  كوناا  جالفاا سرار تفيف 

 

1 – اما  جرال الية ن  والرجا  فقة اتفهف الشعراء في جرال الية وبرا 

أّن الوشل كان الصفة الرفبعة  أنذاك فقة وجة بعض الشعراء أّن الية 

 الجالية من الوشل هي الجرا . ومن امهفاا   قول الشاتر

 تبية بن البرص: 

 وإنّاا كراا  الجّو ناترة

                                 .  ةني ال صيف بكّف غير موشو 

 الراا: بقر  الو ش
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 ال صيف:الغفاء

            اما الرجا فقة ا ا العرب الرجا الفو هة   والسيقان الجريهة 

 والفجاذ الرهيانة الركف ز   الرةور   الرهساء الجالية من الشعر او الزغا 

 

7 –ال حر او الع ق :   فضا  الشعراء ذات  الع ق الفو هة   ومثهوها 

بال اقة  لذا    فبق تهياا ما   فبق ته  الوجل من  ي  الهون . أّم  من 

 ي  الفول فكان  فضا أن  كون الع ق او هة بيضاء الهون  وهي  فرا 

  كون بيضاء لناا  مسفور  بالحجاب وغير معرىة 

 الراا: بقر  الو ش

 ال صيف:الغفاء
 

        فاذ  هي  الصفات الفي  ل ظفاا   في  شعر الغزل ت ة الجاههيين  

            والفي أ بّاا الرجا في الررأ  في ذل  العصر .

 وبالعود  إل  الصفات الرذكور  سابقا والفي أتهن الشاتر الجاههّي أنّل 

  حباا في الررأ    فرثا  هذ   المور فياا  وت وان جرالاا  فإناا

ل  زال محبوبة فياا   فّ   وم ا هذا  و عرا  صفات                       

 ال سو  ته   اظارها  و حسي اا  مع اتفال  فيرا   فعهّق  بضجامة

 الررأ   ورشاقفاا   و سا  المزجة والهواء  ال فسية .

 

 

 

************************************* 
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 ،شترة العأل 
 

 

 

 
من قأيعة  ،أس أن ،مرو  أن قراد     هو ،شترة أن شداد        

  وقيأ ان شداد ود  الأي   واشما هو ،شترة لكشت شود  الملرية  الت 
 اأي  وشلح الي   أعد وضاة   تكفع   ،م   أن ،مرو أن شداد  وقيأ شداد

لوداء     حأشية  - أيأة  – والمها  ام   ن   وكان ،أدا الودا  ذلك
المعارك  ومن ،ادات العرح  اتخاذ اوالد  االماء ،أيدا   لأيت  ض  احدى

أأشوتهم  اال ض  حالة ايتائهم  أاأهر    اأاءهم  وال  يعترضون وا ولو كاش
 .اال،ماأ واشرضها 

 
أشت   اال ان ،م  لم يقأأ أ   أعال    -،أعة –أشة ،م  ا  ،شترة احح     

 وأادلت  الحح   وتعشق   تحأ   كاشت الش  ،أد  واأشت  حرة  رغم اشها 
قأيعة  ،ع  قأيعة  ،أس  لشوق   وض  هذا الوقت اغارت و ا  والول 

اخرى لعأتها االمواأ  واالشعام  وشهأت كأ ش ء وهتكت اال،راض ،ع  
ض   كالمتاا   نوياخذوشه لأايا  ،ادة العرح لاأقا اذ  يلوقون الشلوة 

لم اردة     ضهح الشوعان من ،أس و،ع  رالهم ،شترة .  غشائمهم
ال اد والماأ   قأيعتهم ال   واروعوا  وقتعوهم  الغاصأين  ضردواالغا ين  
أأشوت    ذلك ا،ترف اأو   مشهم ،شد  وكأ ما لعح والشلاء   واالشعام

 .ولحق  ض  شلأ  
 

وأعد هذ    شوعان شعراء العرح  من   ناك  العأل   ،شترة         
قتأ ض   اال  اش    الحاد ة اصأح ملرح االم اأ ض  اقدام  وشوا،ت 

تدت لشين  واأ أين القأيعتين أعد ان الت  ام (داحس والغأراء )حروح
حياة  ليرة  وقع ض  االلر وقد ظهرت روايات وقصص والا ير حوأ

،شترة وحأ  لعأعة اأشة ،م  وشوا،ت  ض  الحرح اشهرها القصة الت  
 عدولة العأالية لكتأت ،ن ليرت  ض  العصر االخير 
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وق واغعأها تتمي  قصائد  أ ولها وت غ  ،عيها ،ا فة الحح والش        

ذكر ضيها حأ  لعأعة الاضة ال  الفخر والحمالة ووصف لاحة القتاأ 
 وأالئ  ض  معارك  واشتصار  ،ع  ا،دائ  

 

 :ع معهقفلهوت فر  من اصحاب الرعهقات السبع ومف

 

 

 : وقال ت فر  العبسي في الغزل              

 

 ها غادر الشعراء من مفرد  

اَر أع ـم  مم َهأْ َ،َرْضَت الدَّ  َد َتَوهُّ
 

  َا َداَر َتْبهـةَ بِالَجواِء  ََكهَِّرـي

مِّ  َصَأاحاً َداَر ،ْأعَة والعَم    َو، 
 

 

 فََوقَّْفـُت فياا نَاقَفي وَك نََّاـا

م    َضـَدٌن  َْقل  َحاَوَة الُمَتعَـوِّ
 

 و َُحـاُّ َتبهَةُ بِالَجَواِء وأَْههُ َـا

َمـان  َضالُمَتَ عَّ   ـم  أالَحـ ن  َضالصَّ
 

 ُ يِّْيَت ِمْن اَهٍَا  َقاَدَ  َتْاـُة ُ 

 مَْقـوى ومَْقَفـَر َأعَد مُمِّ الَهْيَ ـم  
 

ا ِر َن فَ َْصبََحتْ   َ هَّْت بِ َرض الزَّ

الَُأك  اأَشَة َمْخـَرم   راً ،ع َّ     ،ل 

 

 ُتهِّْقفَُاـا َتْرىاً وأْقفُا قَْوَمَاـا
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  ،ماً لَعمُر مأيَك لَيَس أ َمْ َ،ـم         
 

 ولقـة نََزْلِت فاَل  َظُ ِّي َغْيـر ُ 

لَة  الُمح حِّ الُمْكـَرم        ّشـ  أ َمْشـ    م 
 

 َكـيَف الَرزاُر وقة  َربَّع أَْههَُاـا

 أ ُعَشْيـَ َتْيـن  ومَْهعَُشـا أ الَغْيعَـم          
 

 إْن ُكْ ِت أْزَمْعِت الفِراَق فَإِنََّرـا

َكائ ُأُكْم أ            ـت ر  م  َ مَّ  عَْيٍأ ُمْظعـ 
 

 َمـا َراَت ـي إلَّ َ رولةُ أَْههَِاـا

َيار  َتُلفُّ َححَّ الخ ْمخ م    وْلَ  الدِّ
 

 فِيَاـا اْ  َفاِن وأَْربعوَن َ هُوبَـةً 

 ُلوداً َكخاضية  الُغَراح  ا َْلَحـم  
 

 إْذ  َْسفَبِْيَ  بِِذي ُغروٍب َواِىحٍ 

عُـُ  لَذيُذ المَ         ْ َعـم  َ،ـْذٍح ُمَقأَّ
 

 وَكـ َنَّ فَاَر َ  َاِجٍر بِقَِسْيَرـةٍ 

ن الَفم   َلها إليَك م   َلَأَقْت ،َوار 
 

َن نَْبفََاـا  أْو رْوىـةً أُنُفاً  ََضرَّ

من  ليَس أ َمْععَـم    َغْيٌ  قعيأُ الدَّ
 

 َجـاَدْت تهَيِل ُكاُّ بِكٍر ُ ـرَّ ٍ 

ْرَهـم    َضَتَرْكَن ُكأَّ َقَراَرٍة َكالدِّ
 

ةٍ َسّحـاً   و َْسكاباً فَُكاَّ َتِشيَـّ
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م   ي َ،عَيها الَماُء لَم َيَتَصـرَّ  َيْوـر 
 

بَاُب بَِاا فَهَيَس بِبَـاِرحٍ   َوَتهَ  الذُّ

ارح  الُمَتَرّشـم   داً َكف ْعأ الشَّ  َغر 
 

 َهِزجـاً  َُحـ ُّ ِذراَتلُ بِذراِتـلِ 

َشاد  ا َْوـَذم    َقْدَح الُمَكحِّ ،ع  ال ِّ
 

 ُح فَْوَق ظَْاِر َ شيّةٍ  ُْرِسي و ُْصبِ 

 ومَأ يُت َضْوَق لَراة  مْدَهَم ُمْعَوـم  
 

 

 َوَ ِشيَّفي َسْرٌن ته  َتْبِا الشََّوى

م   عُـُ  َشأ يأ  الَمْحـ    َشْهـٍد َمَراك 
 

ةَ  ي َداَرَها َشَةنِيَـّ  َهـا  ُْبهَِغ ِـّ

م   َشْت أ َمْحُروم  الشَّراح  ُمَصـرَّ  لُع 
 

اَر ٌ ِغاَّ السُّ   َرى َز َّافَـةٌ َتفَـّ

ْيَ م   ـُس اإل َكاَم أ َوخذ  ُخفٍّ م   َت  

 

ةً   وَك َنََّرا  َِفـُس اإِلَكاَ  َتِشيَـّ

لِ                                بِقَـر ِا بَيَن الَرْ ِسَرْيِن ُمَصهَـّ

 

  َ ِْوي لَلُ قُهُُص ال ََّعاِ  َكرا أََوتْ 

ـم   ْم   ٌة  َْ،َوَم     ح ـَ ٌق َيَماش يَّ
 

لُ  ةَ رْأِسـِل وك َنَـّ   َْفبَْعـَن قُهَـّ

ـم    َحـَرٌج ،ع  َشْعٍش لَُهنَّ ُمَخيَّ



 23 

 

 

 َصْعٍا  عُوُد بِِذي الُعَشيَرِ  بَْيَضـةُ 

ويأ  ا َْصعَم   ي الَفْرو ال َّ  َكالَعْأد  ذ 
 

 

 َشَربَْت بِراِء الةُّ ُرىيِن فَ َْصبََحتْ 

ْيعَـم    َ ْوراَء َتْشف ُر ،ن حَياض  الدَّ
 

 

  َنَّرا  َْ  َى بِجـانِا َدفَّاا الـوكَ 

م   ج  الَعش  ِّ ُمـَؤوَّ ْن َه    َوْحش  ِّ م 
 

 

 ِهـرٍّ َج يٍا ُكهَّرا َتفَفَْت لـلُ 

قاَها أ الَيَدين  َوأ الَفـم    َغَلَح اتَّ
 

 

را َداِع َك َنَـّ  بََرَكْت َتهَ  َج ِا الرِّ

م    َأَرَكْت َ،عَ  َقَصٍح مََوشَّ ُمَهلَّ

 

 ُربًّا أَْو ُكَحْيالً ُمْقَعـةاً وَكـ َنَّ 

ـم  
 َحشَّ الَوقُوُد أ    َوَواش َح قُْمقُ

 

  َْ بَاُع مْن ِذْفَرى َغضوٍب َجسَر ٍ 

اَضـٍة م  ـأَ الَفشيـق  الُمْكـَدم    َ يَّ
 

 إِْن  ُْغِةفي ُدونِي القِ اَع فإِنَّ ِـي

 َ ـحٌّ أ أَخذ  الَفارس  الُمْلَتْعئ ـم  
 

 ا َتهِْرِت فإِنَّ ِـيأَْ  ِـي َتهَيَّ بِرَ 
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 ت  إ َذا لم مُْظعَـم  فَلْمـٌح ُمَخال
 

 وإَِذا ظُهِْرُت فإِنَّ ظُْهِري بَاِسـاٌ 

 ُمـرٌّ َمَذاَقُتـُ  َكَ عم  الَعْعَقـم  
 

 ولقَة َشرْبُت ِمَن الُرَةامِة بَْعَةمـا

 َرَكَد الَهواوُر أ المشوف  الُمْععَـم  
 

  ٍ بُِزجاَجـٍة َصْفراَء ذاِت أَِسـرَّ 

م   َشْت أ أَْ َهر ض  الشَّماأ  ُمَقـدَّ ر 
 قُ

 

 فإَِذا َشـَرْبُت فإِنَّ ِي ُمْسفَْاهِـ ٌ 

ْرل  واض ٌر لَم ُيكعَـم    َمالـ  و، 
 

 

ُر تْن نََةىً   وإَِذا َصَحوُت فَرا أَقَصِّ

مـ   وَكما َ،عمت  َشمائ ع  وَتَكرُّ
 

 وَ هِـيِا َغانِيٍة  ََرْكُت ُمجـةَّلً 

 َكَشْدق  ا َْ،عَـم   َتمُكو َضريَصُت ُ 
 

 َسبَقَـْت  َةاَي للُ بِعاِجِا اَْع َـةٍ 

شـاش  شاض ـَذٍة َكعَْون  الَعْشـَدم    ور 
 

 َهالَّ س َْلِت الَجيـَا  ا اب ةَ مالِـ ٍ 

ـ  عًَة أ ـَما لَم َتْععَم   إْن ُكْشت  واه 
 

 إِْذ ل أَزاُل َتهَ  ِرَ الـِة َسابِـحٍ 

 ُمَكعَّـم   َشْهـٍد تعـاَوُر ُ الُكمـاةُ 
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ُد لهفَّعاِن و َـاَر ً   اَـْوراً  ُـَجرَّ

م   د  الق ل  ِّ َ،َرْمـر  ي إل  َحص   َيأْو 
 

  ُْجبِـرِك َمْن َشَاَة الَوقيَعةَ أنَّ ِـي

ْشد الَمْغَشـم   فُّ ،   مَْغش  الَوَغ  ومَ، 
 

ِجٍج َكـِر َ الُكرا ُ نَِزالَـلُ   وُمـةَّ

 ـم  الُمْمعـٍن َهـَرأاً وال ُمْلَتْلع  
 

 َجـاَدْت للُ َكفِّي بِعاِجِا اَْع ـةٍ 

م    أ ُمَ قَّـٍف َصْدق  الُكُعوح  ُمَقـوَّ
 

 

ْمِح األََصلِّ  ِيابـلُ   فََشَكْكـُت بِالرُّ

م    ليـَس الَكريُم ،ع  الَقشا أ ُمَحـرَّ
 

بَـاِع  َ َْش َـلُ   ففَـرْكفُلُ َجَزَر السِّ

ْعَصـم   ْمـَن ُحْلَن َأشاش   والم   َيْقل 

  ِّ سابِغٍة َهفَْكُت فُروَجاـاوِمشَ 

م   يف ،ْن َحام   الَحقيَقة ُمْععـ   أ اللَّ
 

 َربِـٍذ  َـَةا ُ بالقِـَةاح إَِذا َشفَـا

م   ـاك  َغايـات  التَّوـار  ُمعَـوَّ  َهتَّ
 

ا َرآنِي قَـْة نََزلـُت أُر ـُة ُ   لـرَّ

ـم    مَْأـَدى َشواو ـَذ ُ ل َغيـر  َتَألُّ
 

 ال َّاـاِر َك َنَّرـا َتاـِةي بِِل َمةَّ 

ـَح الَأَشاُن وَرمُُلُ  أ الَعْظعَـم    ُخل 
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ْمـحِ  ُـلَّ َتهَْو ُـلُ   فَفعْ فُـلُ بِالرُّ

ْخـَذم   ـٍد صاض   الَحديَدة  م   أ ُمَهشَّ
 

 بَفـٌا ك َنَّ  ِيـابَلُ في َسْرجـةٍ 

ْأت  لْيَس أ َتـْومَم    ُيْحَذى ش َعاأَ اللِّ

 

 َ هَّْت لـلُ   اَشـا َ ما قَ ٍَص لَِرنْ 

 َحـُرَمْت َ،عَ َّ َولَْيَتها لم َتْحـُرم  
 

 فَبََعْثُت َجاِر َفي فَقُْهُت لاا اْذَهبـي

ـ  ل   مَْخأاَرها ل َ  واْ،عَم   َضَتَولَّ
 

 َرأ ُت ِمَن األَتاِدي ِغـرَّ ً : قَالْت 

َشٌة ل َمْن ُهو ُمْرَتمـ   والَشاةُ ُمْمك 
 

 َةا ـةٍ وكـ َنََّرا الفَفَفَْت بِِجيِة جَ 

ـْ الن  ُحٍر مَْرَ ـم   َن الغ   َرَشـاٍء م 
 

 نُبّئـُت َتْرراً َغْيَر شاِكِر نِْعَرفِـي

ـم    والُكـْفُر َمْخَأَ ـٌة ل َشْفس  الُمْشع 
 

َح  ي بِالضُّ  ولقَْة َ فِْظُت َوَصا َ َترِّ

َفَتان  َ،ْن َوَلح  الَفم    إ ْذ َتْقع ُص الشَّ
 

  َْشفَِكـيفي َ ْوَمِة الَحْرِب الفي ل 

 َغَمـَرات ها ا َْأَ اأُ َغْيَر َتَغْمُغـم  
 

 إِْذ  َفَّقُـوَن بـَي األَِس َّةَ لل أَِتـلْ 
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 َ،ْشـها ولَكشِّ  َتَلاَيَق ُمْقَدمـ 
 

ا َرأْ ُت القَْوَ  أْقبََا َجْرُعُاـلْ   لـرَّ

ـم    َيَتـَذاَمُروَن َكَرْرُت َغْيَر ُمَذمَّ
 

ماحُ   ك َنَّاـا  َْةُتـوَن َتْ فََر والرِّ

 مْشَ ـاُن أ ْئـٍر ض  لَأان  ا َْدَهـم  
 

 ماِزْلـُت أَْرِميُاـْل بِثُْغَرِ  نَْحـِر ِ 

م   ـ  َتَلـْرَأأَ أ الـدَّ  ول أـاش    َحتَّ
 

 فَـاْزَورَّ ِمْن َوْقـعِ القَ ا بِهِبانِـلِ 

 وَشـَكا إ لَ َّ أ َعْأـَرٍة َوَتَحْمُحـم  
 

  ُ اْشفََك لو كاَن  َْةِري َما الُرحاَورَ 

ـ   َولَـكاَن لو َ،ع ْم الَكالَم ُمَكعِّم 
 

 ولقَـْة َشفَ  نَْفسي َوأَذَهَا ُسْقَرَاـا

 قِْيُا الفَـواِرِس َوْ َ  َتْ فََر أَْقـِة ِ                               

 

ـا ِِرْي ِتْرِىي ولَل أَْشفِْرُاَرـا  الشَّ

َرْيـن  إ ْذ لَم مَلَقُهَما َدم   ـاذ   ـ والشَّ
 

 إِْن  َْفَعـال فَهَقَْة  ََركُت أَباُهَرـا

أاا  وُكأِّ ش ْلٍر َقْشَعـم    َوـَ َر اللِّ

. 

 :اأ  ،شترة ايلاوق

َحر    َأْرُد َشليم الحوا  ض  اللَّ
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 العِفرِ  بر حِل    أ اني   إذا                                  

 

ا َ وْ لُ  ةي  ألذُّ ت ةي ِمرَّ

 والبَِةر    لراِل وا    الآللي  ِمنَ 

 

 إذا   أَشفَايل  ل    وِمْهُ  ِكْسَرى

 ما غاَب وجلُ الحبيِا تْن نظري                          

 

                       سق  الِجياَ  الفي نُصْبَن ته 

 شربَِّة الـ ُنِس وابُا الرفر                                

 

 م ازٌل  َْفهُع البةوُر باا

 الشَّعر  بظُهرةِ      مبَْرقعاتٍ                                

 

  َْغفَِرُق الفَّْرَ  َوْهَي لِهيَةٌ 

 نُُز ُ   ك نّرا َشفَّ َوْجَااا                                  

 

 بيٌض وُسْرٌر  َْحري َمضاربَاا

رر  أساد غاٍب بالبيِض والسُّ

       صادْت فُؤادي ِم ُانَّ جار ةٌ 

 مْكحولةُ الرْقهفين بالحور                                

 

  ر َ  ِمْن  غِرها إذا ابفَسرت

ررِ                                    ك َس ُمةاٍ  قة ُ فَّ بالةُّ

 

 أتارت الظَّبَي ِسحَر مْقهفاا

 وباَت ليُ  الشََّرى ته   َذر

 

 ُُ فا ِ ةٌ   هيفاء     توٌد رداحٌ 

 لُحلن  أهوَة القمرُتخوأُ أا
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  ا تبَا ناُر الغرا  في َكبةي

  رمي فَؤادي ب َْسُال الشرر                                

 

 

 : وقال ت فر  ا ضا
 

 

 إن ايف الجيال  ا تبا  شفي

 فؤادي الكئيا    و ةاوي بل                               

 

 وهالكي في الحا أهون ت ةي

 الحبيا  من  يا ي إذا جفاني                              

 

  ففا   ا نسيل الحجاز لولك

 نار قهبي أذاب جسري الهايا                               

 

  ر    فست    ل  م   إذا 

 ايا    من تبيهة   ولر اك                               

 

 ولقة ناح في الغصون  را 

 وال حيا      ي ل   فشجاني                              

 

 بات  شكو فراق إلف بعية

 و  ادي أنا الو ية الغر ا                                 

 

 

  ا  را  الغصون لو ك ت مثهي
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 تاشقا لل  رق  غصن رايا                              

 

 كا  و  لل تفاب مع الةهر

 الهبيا    فيل   مر  حاروأ                                 

 

 وبال ا ما   قضي ورزا ا

 وتفوب       ما لاا من ناا ة                            

 

                            .............. 

 

 :وقاأ ،شترة ايلا 
 

 أشاق  من تبا الجيال الرباج

  فوهج  لتج    م ل   فقهب                                  

 

 كأن ضؤادي يوم قمت مود،ا

  فرعج   م ي هارب    تبيهة       

 

 خعيع  ما مشلاكما أأ ضداكما

 أبي وأبوها أ ن أ ن الرعرن                                   

 

 الراء براء الة رىين فكهرا

  باا بت ألاج     د ار الفي في     

 

 ديار لذات الخدر ،أعة مصأحت

 واصف  رهجباا األربع الاون الع

 

   ،ش  م ارهاشاال هأ ترى إن 
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 مزتج اآلن    أههاا  تن وأزتجاا 

 

 شةنية  دارها   بهغ ي    فاا 

  ارهج   القفار   بين    هرهعة       

 

 

 

 

-******************************************* 
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 اال،ش                 
 
 
 

لعشو في بصر  اىعفل  وكان   هو ميرون بن قيس  وسري التش      

الفجوال والسفار جاب  تش  قيس نسبة لبيل قيس كان كثير  هقا ب

اارا  الجز ر  العربية  ووصف  كا الرواقع الفي زارها في شعر  او 

 .لرح الياا فيل 

راسة الوصف والحو ة الفراا فيل  وبالفجر ال    اشفار  بالرةح    

 .والغزل والاجاء  

التش  من اصحاب الرعهقات العشر الفي تهقت في داتا الكعبة   

 :معهقفل  هذ  ابيات من لهريفاا ومكانفاا الشعر ة العالية

 

ْكَا مْر َِحُا،  َوّدْع ُهَرْ َر َ إّن الرَّ

 َوَهْا  ُِفيُق َوداتاً أ َّاا الّرُجُا؟                                 

 

 ّراُء فَْرَتاُء َمْصقُوٌل َتَواِرُىاا،غَ 

  َرِشي الـُاَو  ا كرا  َرِشي الَوجي الَوِ اُ                      

 

 َك ّن ِمْشيَفََاا ِمْن بَْيِت جاَر َِاا

 َمرُّ الّسَحابَِة، ل َرْ ٌ  َول َتَجاُ           

 

 َتلَمُع لعَحع   َوْلَوالاً إذا اشَصَرَضتْ 

 سفََعاَن بِر ٍح ِتشِرٌق َزِجاُ كَرا ا         

 

 لَيلْت كَمْن يكَر ُ الويَراُن َ عَعَتَهاا

 َول  ََراَها لِسّر الَجاِر  َْجفَفِاُ                                    
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 إذا  ُعالُِج قِْرناً َساتةً فَفََرتْ 

 الكسا   إذا  َقُوُ  إل  َجاَرا َِاا ،

 

 ُدَها، َكاُد  َصَرُتاا، لَْول  ََشةّ 

 َواهفَّز م اا َذنُوُب الَرفِن َوالَكفَاُ 

 

ْفُر الّدْرا  َأهكَشةٌ  شاح  َوص  أُء الو   م 

 ُُ  َْ َجِزلُ    الَجْصر   إذا  َ  ّ   َكادُ 

 

 َصّدْت ُهَرْيَرةُ َ،ّشا ما ُتَكعُّمَشاا

أُ؟   ُخعَْيدٍ   أأُّم  َوْهالً                                      َحأأَ من َتص 
 

  :  في الغزل عشى اال وقال 

 

 :في الغزل   قول التش 

 

 سهر  لفول ج باا...........اوصهت صر  الحبا من 

 

 بفالباا   ودها..        .....ورجعت بعة الشيا  بغ 

 

 اوىعت ف  اتجاباا.. .        ....اقصر، فان  االرا

 

 ت ا ظ من  حباباا..  .        ....ولقة غب ت الكاتبا

 

  رشون  ول قباباا.       .....ن غفهة قومااواتو

 

 او ان  فا  بباباا         ..... ةار تهياا ان  رى

 

  ا   برجع  وباا.                   .....فب  ج يا ل ا
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 س فزارها وتال باا...  ...فرش  ولل  جش  الني

 

 ففن لرن  ع   باا.....        .تضا الهسان مفقن

 

 فةنت ترى اسباباا...          ...ص ع بهين  ة ثاا

 

 تةل ل ا  رى  باا..         ..قضية قضية: قالت 

 

 وكيف ما  ؤ   باا..         ..فاردها كيف الةتول

 

 ناا ا فالق اباباا..        (.. )ف  قبة  رراء زي

 

 ال  ما قال اذا اوص  باا.     ....ودنا  سرعة ال  

 

 غر، فال  سةى باا..            ...لن الففا  صغير 

 

   مثهاا بصعاباا...         ( . )واتهل بان  لل اكا

 

 ها او شحيج غراباا..........ان  اتا  الصر  من

 

 من شة  لهعاباا.           ....فةتهت اذ نا  الرقيا

 

 موجة  رم  باا....        (. )قسرفاا قسرين كا

 

 ابااو لرست بفن  ق.         ..فث يت جية غر ر 

 

 ك تبيرها برالباا...           .كالحقة صفراء صا

  

 لشراباا   مرفوع.                .....واذا ل ا  امور 

 

  سع  باا  ومفة ..             ..و ظا  جرى بي  ا
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 ن اذا نشاء تةا باا....           .هزن تهيل الفومفا

 

 ى اكراا بسراباا..        (... )وود قة شاباء رد

 

 شرس بحر شاابا..           .   .ركت تهياا  وماا

 

 فالجرر مثا  راباا..                . ف  اذاما اوقت

 

 نا ف  نشاا هباباا               ...كهفت تانسة امو

 

 فال من اصالباا.               .اكههفاا بعة الرراح 

 

 والجاة من ا عابا.              ...فشكت ال  كالماا

 

 با من اوصاباا.            ..وكاناا محرو  تيبر 

 

 وكان من اصحاباا    ..    .لعا باا الحر  س ين

 

 ناقف  ، ولرا باا..  . وردت ته  السعة ابن قيس

 

 انصاباا   مس  ته .            ...فاذا تبية تكف

 

 قباباا    بعة  ول.        ..وجريع  هعبة ابن سعة

 

 اسفبف ت من اشراباا.   ...من شراب الرزاء ما 

 

 ترةا  ساا وارى باا           ....وتهرت ان هللا

 

 

 : وقاأ اال،ش  ايلا
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 غير مغففرِ     ذناٌ    لِعْبهةَ   َذنبي 

يح  ض  شعري  لّما َتأعََّج صُأح الشَّ
 

 َرمْت ُتبيهةُ قْهبي من لواِ ِظاا

 بُكاِّ سْال غر ق ال َّزْع في الَحَورِ 

 

 اماً غْيَر اا َِشةٍ فاْتجا لاّن سا

 بال قْوٍس ول َو َرِ     من الجفُونِ 

 

 كل قة  فِْظُت ذماَ  القو  من ولَلٍ 

 الةَّلِّ والَجفَرِ    لب اتِ     َْعفادني 

 

 ُماْفافاٍت  َغاُر الُغصُن  ين  ََرى

 مْ اصر و    َميَّاد   بْينَ    قةوَدها

 

  ا مْ زلً أْدمعي  جري تهيِل إذا

 ته  األَْاالل بالرفر َىنَّ السَّحابُ 

 

يت ُمبفاجاً   أرُض الشَّربَِّة كل قضَّ

 فياا َمَع الغيِة واألَْ راِب من َواَرِ 

 

 أ ّاَ  ُغْصُن َشبابي في نُعومفِلِ 

 أْلُاو برا فيال من زهٍر ومن أَ رِ 

 

 في كاِّ  وٍ  ل ا من نَْشرها َسَحراً 
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 ر ٌح َشَذاها ك َْشر الّزهر في السَّحر

 

 مْ ظر ُ      و ٍل راقوكاُّ غصٍن ق

ْش  لوى الشَّظر   قها م   ما َحظُّ ،اش 
 

 

 أْتش  تهياا ولَْول ذاَك ما َوقَفَتْ 

َةرِ   ركا بي بيَن ِوْرِد الَعْزِ  والصَّ

 

 ُمْقف ِعاً    كالّ ولَ ُكْ ُت بَعة القُْربِ 

ار أالخأر  مشها ،ع   وأ  ُأْعد  الدَّ
 

 ُهُل األَ بَّةُ إْن تانُوا وإْن نَقَضوا

 َتاةي فرا ُ ْهُت َتْن َوْجةي ول فِكري

 

 أَشُكو مَن الَاجر في ِسرٍّ وفي َتهَنٍ 

 شْكَوى  َُؤ ُر في صْهِة مَن الحجر

 

 : ا ضا و قول

 

 

 زاَر الجياُل تياُل َتبهَةَ في الَكرى

 الُعرى   محهولِ    لُرفيِّل نشوانَ 

 

 ف اضُت أشُكو ما لَقيُت لبُعةها

 َتْ بَرا فف فََّسْت ِمسكاً  جالطُ 
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 أقبَِّا  غَرها   كيرا   فَضررفُاا

مُع مْن َوفش َّ قد أأَّ ال رى  والدَّ
 

 وكشفُت بُرقَُعاا ف َشَرَق وجُااا

  ف  أتاَد الهَّيَا ُصبحاً ُمسفِراً 

 

 قَواِماا  لِيُن    تربيَّةٌ  ْافزُّ 

اُق ُرمحاً ملمرا  ضيخالُ  العشَّ
 

ذَ     محجوبةٌ بَصوارٍ  و  واباٍ  َُ

 وُدوَن خأائها ملُد الشَّرىلمٌر 
 

  ا َتبَا إنَّ َهواِك قة جاَز الَرةى

 وأنا الُرع َّ  فيِ  مْن ُدون الورى

 

  ا َتبَا  بُِّ  في ِتظامي َمَع َدمي

ا جرت رو ي بجرسي قْة جَرى  لرَّ

 

 َولقة َتهِْقُت بَذ ِا َمْن فَُجرْت بل

 َتْبٌس َوسْيُف أبيِل أف   ِ ْريَرا

 

 مْن غراٍ  قا اٍ  ا ش ُْس جْرني 

 ًُ ُمْسعرا بِل غراما   أبةاً أز ةُ 

 

  ا ش ُس لولَ أّن سْهفاَن الاوى

 ماىي الَعِز رِة ما  رهَّ  ت فَرا
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 :وقاأ اال،ش   ايلا 

 

 لال القعح ،ما كان يهوى وي عح

  فعفا    ل  شكو ول    وأصبح

 

 صحا بعة سكر وانفج  بعة ذلة

  فقها   وقها الذي  اوى العال

 

 مذلفي     ل  كل أداري من  ر ةإ

 ومأذأ وهدي ض  رلاها وتغلح
 

 

 قهيهة     الجرال    أ ا    تبيهة

  ل  ذها   معهومة    لاا دولة 

 

 ضال تحلأ  مش  ،ع  الأعد شادم

 وال القعح ض  شار الغرام معذح
 

 وقة قهت إني قة سهوت تن الاوى

  قول و كذب   ومن كان مثهي ل

 

 شئت وجربيهجر   فامضي  ي  

 من ال اس غيري فالهبيا  جرب

 

 لقة ذل من أمسي ته  ربع م زل

 و  ةب     وح ته  رسل الة ار
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 وقة فاز من في الحرب أصبح جا ا

 مف ا    والغبار      فاتن قرنا

 

 نة ري رتاك هللا قل تن لي ته 

 كؤوس الر ا ا من د   ين أشرب

 

 فإناا   ول  سق ي ك س الرةا 

 و ذها   الشجاع ضا باا تقا 

 

 

 

***************************************** 
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 تبة هللا بن تجالن ال اةي                 
 

 

 

 بن تامر بن كعا بن صباح   بن تبة األ ا  بن تجالن  تبة هللا      

ابن الحا  بن قضاتة وكان بن ناة بن ز ة بن لي  بن أسود بن أسهل 

 . ك   ب بي ترر  

 

ميالد ة  شاتر جاههي  571 \   وقيا ولة س ة 511  \ولة س ة        

وأ ة معرو   وكان ابو   سيةا من  سادات قومل  وهو كان كذل    

.  الرفيرين  في العصر الجاههي  ومن قفهل الحا والولل   شاقالشعراء  الع

 اسراا ه ة وقيا  أنل  كانت لل زوجة

من قومل أقامت ت ة  سبع س ين ولل   هة لل ف كرهل والة  ته  االقاا   

ففهقاا  و زوجت برجا من  ب ي نرير وكان  حباا كثيرا  ف ة   ابن 

تجالن ته   فراقاا  وما زال  شغفل   ووجة    فسع   باا   ف   ولل باا  

 وهه  ومات  اسفا وشوقا  تهياا وفي  باا  

   

 ا بفل فاي  ه ة ب ت كعا بن تررو بن لي  ال اةي اما ص. 

 وقة  ذكر  الشعراء  الرفيرون في قصا ةهل كثيرا  

 

 : قول  الشاتر ابن الةمي ة فيل  

 

 وفي ترو  العذري إن مت أسو 

 وتبة بن تجالن الذي قفهت ه ة                                 

 

 :فيقول ( قيس لب  )و ذكر   قيس بن ذر ح 

 

 فرا وجةت باا وجةي أ  وا ة

 ول وجة ال اةي وجةي ته  هن                                
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 :و قول ترو  بن الورد فيل 

 

 فرا وجة ال اةي إذ مات  سر 

 تشية بانت من  با هل ه ة                                     

 

ا    شة ىالة  انل  ترن   وم(  بيبفل ) قيا  ان قصفل مع  زوجفل       

لل  فوقف ته  ماء كانت   قصة   ب ات  الحي فاتفب   ولل    شعرن بل 

ا ةاهن   فرك     ظرن  إليان فرأى ه ةا  فعهقاا او  عهق  قهبل باا 

ف اض ليركا را هفل  فعجز وك نرا سارا اصابل   وكان  قبا  ذل   صف 

تهل من العشق  لل  الث روا ا  قا رة  فيهحقاا و ركا الرابعة فهرا دا

 : والاوى أتجز  فقال 

 

 :هذ  وهللا الضالة الفي ل  رد  ل أنش   قول

 

 لقة ك ت ذا ب س شة ة وهرة

 إذا شئت لرسا لهثر ا لرسفاا                                    

 

 

 أ ف ي ساا  من لحاظ ف شرقت

 ابقهبي ولو اسفيع ردا ردد ا                                   

 

 : ل تاد وقة  ركن الاوى م ل ف تبر صة قا  لل  فقال       

اكفل ما ب  واتفباا إل  أبياا فإنل  زوج  باا وإن أشارت تشقاا  

 رمفاا   ي  كان العرب  ل زوجزن ب ا ال   ين  شفار أ ةهل بعشق 

امرأ    حرماا أههاا  ت ل  ول  زال هذ  الحالة موجود  في الرجفرعات  

– العراقية وربرا في غيرها القرو ة 

ففعا وتفباا قبا أن  شفار ففزوجاا  وأقاما ته  أ سن  ال  راني        

تالل  الس ين الثراني  الفي تاشاا مع ه ة لل   جا لل وكان أبو  .س ين  

ذا  رو  اا هة  ليس لل غير   ف قسل تهيل  ال  أن  فزون بغيرها  لي جا 

ت أن  كون مع ىر  لاا  فشةد  ابو  ف مر  م اا  فعرض تهياا المر  ف ب

بفالقاا  ف ب   ف لح  تهيل  وهو لل  جا و عارض في ذلل لرحبفل لاا   
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إل  أن  بهغل  أن تبة هللا قة  ركن السكر م ل  فةتا  ابو  وكان في مجهسل  

أكابر قومل  فر عفل ه ة وجاذبفل  و ةها  مجهقة  بالزتفران  ف  رت في 

 :وقالت لل   وبل وأفهت م اا

إنرا  ةتوك ابوك  لفالقي م    وقة تر  أن  سكران ولئن أجبفل - 

 .متَّ 

 

فهرا جهس مع أبيل وقة تر  أكابر القو    الل أقبهوا  ع فونل           

فاسفحي   واهقاا  فهرا  سرعت  بذل  ا فجبت  ت ل  فوجة  وجةا  كاد 

 : اهكل  وأنشة

 

 ف ةمت بعة فراقاا اهقت ه ةا اا عا               

 

 فالعين  ذر  دمعاا              كالةر من آماقاا

 

 مفحهيا فوق الردا             ء  جول في رقراقاا

 

 تود رداح افهة            ما الفحش من أتالقاا

 

 ولقة ألذ  ة ثاا                  وأسر ت ة ت اقاا

 

 قااإن ك ت ساقية ببز             با اإلد  أو بحقا

 

 فاسقي ب ي ناة إذا            شربوا تيار زقاقاا

 

 فالجيا  عهل كيف نا              قاا غةا  لحاقاا

 

 ب س ة زرق صبح            نا القو   ةن رقاقاا

 

 

وكان من تادات العرب ان  فزون  الرفهقة ول بق  من غير زوان          

ن نرير بن تامر  قول أبو و بعة مضي ففر  ليست بالفو هة  زوجت ه ة م

لرا اهق تبة هللا بن العجالن ه ةاً أنكحت في ب ي تامر : تررو الشيباني

فجرعت ناة لب ي تامر جرعاً  ف غاروا . وكا نت بي ال  تالفات وقفول 
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ته   اوا ف م ال  فيال   ب و العجالن وب و الو ية  وب و الحر ش  وب و 

اناز  ب و تامر وغ رت ناة أموالال و  قشير  فاقففهوا  قفالً   شة ةاً  ل

وقيا  قفا في الرعركة ابن لرعاو ة  بن قشير  بن كعا   وقرا  وجةتان  

اب ا سهرة بن قشير ومرداس بن جزتة بن كعا و سين بن تررو بن 

 فقال تبة هللا بن العجالن في. معاو ة مسحقة بن الرجرع الجعفي

 :ذل   م شةا  

 

 ي أل أبهغ ب ي تجـالن ت ـ

 فال   بي  بالحة ـان غيـري                                

 

 ب نا قـة قفه ـا الجيـر قراـاً 

 وجرنا في سرا  ب ي قشير                                 

 

 وأفهف ـا ب ـو شكـا رجــالً 

  فا   ر بـون تهـ  سريـر                                 

 

 ل إن ب ي تامر جرعوا لب ي ناة  فقالت  ه ة : رو قول أبو تر        

امرأ  تبة هللا بن العجالن الفي كانت ناكحاً فيال لغال  م ال  فيل فقير من 

 :ب ي تامر

ل  ترس تشر  ناقة ته  أن    ي قومي فف ذرهل قبا أن    يال ب و - 

 تامر

 أفعا: فقال - 

اً من لبن فركا فجة فحرهفل ته  ناقة لزوجاا ناجية وزود ل  رراً وواي 

في السير وف ي الهبن ف  اهل والحي تهو  في غزو ومير  ف زل بال وقة 

 بس لسانل فهرا كهرو  لل  قةر أن  جيبال وأوم  لال إل  لسانل ف مر 

تراش بن تبة هللا بهبن وسرن ف سجن وسقا  إ ا  فابفا لسانل و كهل وقال 

 : لال

 .أ يفكل أنا رسول ه ة إليكل   ذركل -

فاجفرعت ب و ناة واسفعةت وواففال ب و تامر فهحقوهل ته  الجيا  

 :فاقففهوا قفالً شة ةاً فانازت ب و تامر فقال تبة هللا بن العجالن في ذل 

 

 تـاود تيـ ـي نصبـاـا وغـرورهـا 

 أهــل ت ـاهـا أ  فـذاهــا  ـعـورهـا؟                                       
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 ت قـة  عـفـت ك نـاـا أ  الـةار أمسـ

 زبـور  ـرـان رقشـفـل سفـورهـا؟                                       

 

 ذكـرت باـا ه ـةاً وأ راباـا األلــ  

 باا  كذب الواشي و عصي أميرها                                     

 

 فـرـا مـعـول  بـكـي لـفـقـة أليـفـاـا 

 إذا ذكــر ــل ل  ــكــف زفـيـرهــا                                      

 

 بـ غـزر مـ ــي تـبــر  إذ رأ ـفـاـا 

 بحـ  باـا قـبـا الصـبـاح بعيـرهـا                                    

 

 ألل  ـ ت ه ـةاً كيفرـا ص ـع قوماـا 

 ـ  نذ رهـاب ي تامـر إذ جـاء  سع                                    

 

 فقـالـوا لـ ــا إنـــا نـحــا لـقـاء 

 كـروإنــا نحـيـي أرىـكـل ونـزورهـا                                 

 

 إذا ل ن ـكـا الـةهـر ت ـكـل : فقهـ ـا

 بصـل الق ـا الال ـي الةمـاء  ريرهـا                                  

 

 لق ـا فال غرو أن الجيا   حط فـي ا

  رفر من  حـت العوالـي ذكورهـا                                    

 

  ــ و  مـرـا مـسـاـا مـــن كـر ـاـة 

 و صف  الجةود والرماح  صورها                                   

 

 وأربابـاـا صـرتـ  ببـرقـة أتــر 

 ـانـاـا ونـسـورهـابفجـررهـل صبع                                   

 

 ف بهـغ أبـا الحـجـان تـ ـي رسـالـة 

 مغـهـغـهـة ل  غـهـبـ ـ  بـســورهــا                                    
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 فـ نـت م ـعـت السـهـل  ــو  لقيفـ ـا 

 بكـفـيـ   ـســةي غـيــة و ـ ـيـرهـا                                   

 

 ن من فرا إ  ـة فذوقوا ته  ما كا

  ال بـ ـا إذ غــاب تـ ـا نصـيـرهـا                                    

 

 ل مرض ابن تجالن وأصبح مالزما لهوساد وقيا أن سبا وفا ل أنل        

قصة ه ةا بعةما  زوجت في نرير من تامر وكان بي ال وبين ب ي  ناة 

م ا  الجفراع   بعكاظ في  ارات ودماء  كثير   فحذر   أبو  من ذل  و

األشار الحر   ف ب   وترن سرا  ف  أ اها فرآها جالسة ته   وض 

وزوجاا  سقي إبال لل  فهرا  عارفا من  بعية شة  كا م ارا ته  صا بل 

 . ف  اتف قا وسقفا ته  األرض فجاء زوجاا فوجةهرا ميفين

 

ن  العجالن  السقل و قيا في روا ة  اترى  فهرا  اشفة بعبة هللا ب         

ترن سراً من أبيل مجااراً ب فسل  ف  أ   أرض ب ي تامر ل  رها ما 

بي ال من الشر والفراث  ف  نزل  بب ي  نرير فقصة تباء ه ة فهرا    

قارب  دارها رآها  وهي جالسة  ته    الحوض  وزوجاا  سقي و ذود 

تن بعير   وأقبا اإلبا تن ما ة  فهرا نظر إلياا ونظرت إليل رم  ب فسل 

 شفة إلياا  وأقبهت  شفة إليل فاتف قا كا بصا بل وجعال  بكيان و  شجان 

و شاقان  ف  سقفا ته  وجوهارا وأقبا زون ه ة   ظر ما  الارا 

 .فوجةهراقة فارقا الحيا 

 

أتبرني بعض ب ي ناة أن :  وفي روا ة  الثة تن  ابي تررو قال         

د الرضي إل  بالدهل، فر عل أبو  وتوفل الثارات تبة هللا بن العجالن أرا

نجفرع معال في الشار الحرا  بعكاظ أو بركة، ولل  زل  ةافعل بذل  : وقال

 ف  جاء الوقت، فحج، و ج أبو  معل، ف ظر إل  زون ه ة وهو  فو  

 بالبيت وأ ر كفاا في  وبل بجهوق  ل انشة قا ال

 

 أل إن ه ةاً أصبحت م   محرماً  

 وأصبحت من أدن   رو اا  رـا                                    

 

 وأصبحت كالرقرور جفن سال ل 
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  قـهـا بالكفـيـن قـوسـاً وأسـاـرـا                                   

 

فرجع إل  أبيل في م زلل وأتبر  برا رأى  ل سقط ته  وجال مغشيا تهيل  

 .فرات

 .يا باربعة اتوا  وقيا كان  ذل   قبا تا  الف 

 

 :من شعر  في ه ة  بيبفل  هذ  البيات  

 

 أَلَ أَبهَِغا ِه ةاً َسالِمي َوإِن نَ َت

اُر ُمةنَفُ   َُ                                      قَهبِي بِاا ُمذ َشفَِّت الةَّ

 

 َولَل أََر ِه ةاً بَعَة َموقِِف َساَتةٍ 

 ب َنَعَل من أهِا الةِّ َاِر  ُفَوِّ ُ          ُِ                                  

 

 أَ ََت بَيَن أَ َراٍب  را َُس إِذ َمَشت

 َدبِيَا القَفَا أَوُهنَّ ِم ُان وألفف                                     

 

  َبَاِكرَن ِمرآت َجهِيًّا َوداَر 

 ي مةاك َوِمسَو ُ َذِكيًّا وباألَ ةِ                                         

 

 أََشاَرت إلَي َا في َ يَاٍء وَراَتَاا

َح  ِم ِّي َتهَ  الَحّي َموقِفُ                                  َسرا َ الضُّ

 

ي فَإِنَّ ِي  وقالت  َبَاَتة  َا ابن َترِّ

 ُم يُِت بِِذي َصوٍل  غاُر و َع ُفُ                                         

 

 :ياا ا ضا  قول ف 

 

 

 تهيهّي زورا قبا شحط ال وى ه ةا

 ول   م ا من دار ذي لفف بعـةا                                      

 

 ول  عجال لل  ةر صا ا  اجـة
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 أغيّا  القي في الفعجا أ  رشـةا                                      

 

 ومرا تهياـا بـارك هللا فيكرـا

 وإن لل  كن ه ة لوجايكرا قصـةا                                    

 

 وقول لاا ليس الضـالل أجازنـا

 ولك  ـا جزنـا ل هقاكرـا ترـةا                                         

 

 غةا  كثر الباكـون م ـا وم كـل

 و زداد داري من د اركـل بعـةا                                        

 

 

 

 

 

              ***************************** 
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 قيس بن الجفيل
 

 

 

 

بن تررو بن سواد بن  لجفيل بن تةي قيس بن ا ز ة  ابو هو           

 .(الرة  ة الر ور )ظفر من ب ي األوس بن  ار ة إ ةى أهل قبا ا  ثرب

 فال العرب في واب شاتر من ص اد ة لس فين قبا الاجر     وفي

فهرا . تزرجي  قفهل رجا .  قُفا أبو  وهو صغير. شة رجالااالجاههية وأ

الحروب  بين  نشبت وقيا لاذ ا  السبا   قفا قا ا أبيل مبهغ الرجال  بهغ

 تا ال ال  ان  ااف ها السال   ي  آ  اسفررت او الفي الجزرن و الوس

وقيا  . الوس والجزرن بين الحبيا الرصفف  محرة صه  هللا تهيل وسهل

 صفةي صا ا الوافي بالوفيات ت لال  ذكر  فا أ ضاً قا ا جة ، وق انل 

كان قيس مقرون الحاجبين، أدتج العي ين، أ ل الشففين، براق ):بقولل 

واسفاو ل  رأ ل  هيهة رجا قط إل ذها تقهااالث ا ا ك ن بي ارا برقاً، ما 

ألوس والجزرن قبا الاجر  أشعار ولل في وقعة بعاث الفي كانت بين ا. (

 سان بن  ابت   فقة كان شاتراً ل شق لل غبار وكان بي ل وبين .كثير 

 والجزرن  الوس  وكان  شعر ة    ومساجالت  م افسات شاتر الجزرن 

  ألن فياا مآ رهل  حفظوناا    و جعهونال   للولده   عهروناا

 .وبفول ال

 .با اسالمل فقفا ق   في قبولل،أدرك اإلسال  و ر 

 .أسهرت زوجفل  واء األنصار ة وكانت قة كفرت إسالماا ت لبي را 

 جا  تهيل   امل وكانت شيئا  موت أبيل تنتاش قيس  فيراً ل عر  

 سع  في   ر أبيل ان م اا أن  ُقفا  أبيل توفاً   اتبر مقف فكفرت  كثيرا

قبرا  بجوار   اصف عت فقة  لذا  لجة   وهو  سع  لهث ر قُفا أبو     اكر

قيس من ب ي  وكان قا ا جة  جة وقبر  بيفاا  واتبر ل ان هذا قبر ابيل

ب ي بكر الذ ن   تررو بن ربيعة، وقا ا الجفيل من ب ي تبة القيس من
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الفي  بعة تن الرة  ة الر ور  مسافة  قارب  (األ ساء )هجر سك ون 

 فكان قيس ل هادوهومفر وبي ارا صحاري وجبال و ة كيااأللف وترسر

ونش  قيس قوي الب ية شة ة الساتة ن، فكان  صارع .  ش  في كال  أمل

 ففيان قومل و غهبال إل  أن غضا م ل أ ةهل

ك لكان تيراً  من وهللا لو جعهت ِشةَّ  ساتة   ته  قفهة أبي  وجةِّ : فقال لل

 .ها تهي اظارأن  ُ 

 ومن قفا أبي وجةي؟: فقال قيس 

 .   جبركسا أم: فقال الفف 

 فذها قيس من فور  إل  أمل غاىباً 

 كيف مات أبي وجةي؟: وقال لاا

 فوىع سيفل ته  صةر . ما ا كرا  روت ال اس: فقالت 

 .لئن لل  جبر   ي من قفهارا ألقفهن نفسي : وقال لاا

ا جةُّك فقفهل رجا من ب ي تررو بن تامر بن : فقالت ربيعة  قال لل  أمَّ

ا أبوك فق مال    .فهل رجا من تبة القيس مرن  سكن هجر، وأمَّ

 .وجاي  ف  أقفا قا هي أبي وجةي  ول ر ن أر اح  وهللا ل: فقال 

تةاش -ب ي مادا  األمر ته  ذل  فإن مالكاً قا ا جةك من قو    ا: فقالت 

سفشر  في  ، وألبي  ت ة تةاش نعرة ٌ هو لاا شاكر، ف  ل فا-بن زهير 

 . ُِع    ته  ذل  ف نل أمرك، واسفع ل

تهيل  رهين من الفرر ،  ل فجرن قيس من ساتفل وأتذ جرهل و را 

من  كفي ي أمر أمي العجوز ؟ فإن ِمتُّ أنفق تهياا : قومل وقال ترن ال  

 ف   روت  ل هو لل، وإن تشت فرالي تا ٌة إليَّ ( البسفان)من هذا الحا ط

نا أكفي  ، أ: فقال رجا من قو  قيس . شاء أن   كا من  رر  ، ولل ما

 ل ترن  س ل تن تةاش بن زهير  ف  ُدلَّ تهيل في واٍد . ف تفا  البسفان

  زل   يرة تةاش فهل  جة ، ف زل  حت شجرقرب مكة فذها قيس إل  ت

  حفاا أىيا  تةاش ،  ل نادى امرأ  تةاش

 ها من اعا ؟: وقال لاا

 .وهللا مات ةنا إل  رر : فقالت

 .أترجيل لي: فقال
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 اانصف وقسراا نصفين ف كا  ف تذ م ل  رر ل إناًء فيل  ررف رسهت إلي

 . لاا، وذها لبعض  اجا ل تاد ل صف الباقي في اإلناء ،  ل أوأرجع ا

 فعهل بالفرر  ،ما و ىيفل مرأ ل ب مر ورجع تةاش ، ف تبر ل ا

 هذا رجا لل ت ةنا  رمة وذمة و ر ة أن نعي ل،: فقال لاا 

 تةاش ورأى قةميل وأقبا قيس راجعاً ، فهرا رآ 

 أهذا ىيف ا؟: قال لمرأ ل

 .نعل : قالت

 وكان تةاش من ذوي الفراسة

 .ك ن قةمل قة  الجفيل وهللا إن لل أكن مجفئاً فاو اب ل: فقال

  ل أقبا قيس وقرع ا ا الجيرة بس ان رمحل ، واسف ذن،

ف لبيل  ب فسل وأتبر  ب مر  وتزمل ته  الث ر لفةتا إل  تةاش وترَّ

فر ا بل تةاش ، وذكر نعرة أبيل . وأنل  ر ة من  عي ل ته  ذل  وجة  

 ت ة ،

ا قا ا جةِّك فاو من : وقال مازلت أ وقع هذا األمر م   م ذ  ين ، ف ّمً

فس جهس إل  ( مجهس ا)قومي ، وأنا أتي   تهيل ، فإذا اجفرع ا في ناد  ا

ما اشار  ففعا  . فقل إليل واقفهلج بل وأ حةث إليل ، فإذا ىربت فجذ  

فر عال تةاش   قا ا جة  قا  تهيل القو  ليقفهوولرا قفا قيس  تهيل تاش 

 .قفا إل قا ا جة  دتو  فوهللا ما: وقال 

 ل دتا تةاش بجرا من إبهل فركبل ، وانفهق مع قيس ليالي وأ اماً  ف  

 إذا اقفربوا من هجر

اذها إليل  ا ُدلهت تهيلاذها فاس ل تن قا ا أبي ، فإذ )قال تةاش لقيس 

إن لصاً من قوم  تارى ي ف تذ مفاتي ، فس لت من سية قومل :وقا لل

فإن ا بع  و ة  . م ل  ، فانفهق معي  ف   رجع لي مفاتي فةلُّوني تهي 

إن الشر ف  وإن أترن معل غير  فاىح  وقا للفسف ال ما ر ة م ل ، 

وقومل ت ةنا إذا دتي إل  الهص من قومل  كفيل هيبفل وسوال تن سيفل 

فإن أمر قومل بالرجوع . و وقيرا لل ا رآ  الهص أتفا  كا شيء هيبة فإذ

فقة  اي ت الفرصة ، وإن أب  إل أن  رضوا معل ، ف   ي بال فإني أرجو 

 .(أن نقفهل ومن معل
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 ، فعهل   ، وفعا قيس ماأشار تهيل تةاش ونزل تةاش  حت ظا شجر

 قفهل ،من  قيس  ففركنجاء الرجا معل و ة  ف

إنا إن مررنا اآلن اهب ا قومل ، ولكن ادتا مكاناً قر باً من : قال لل تةاشف

ترن القو   و. ن أن  قفهفل وأقرت قر باً م لمقفهل فإن قومل ل ظ و

في كا وجل فهل  جةو  فعادوا  قا هل سيةهل قفيالً فجرجوا  فهبون فوجةوا 

 .لرين ا سين و ركوا البح  فعاد قيس وتةاش بعةها إل  قوماا سا

وفي  ه  القصة قال قيس بن الجفيل إ ةى أشار قصا ة  الرعروفة والفي 

 :كانت  قر باً أول مااشفار من قصا ة  ، وفياا  قول

ـَر لَيعـ  ُحلَشهـا َوَصفاَءهـا  َتَذكَّ

 َوأاَشت َضأَمل  مـا َيشـاأُ ل قاَءهـا

ـةٍ   َوم  ع ك  َقد مَصَأيـُت لَيَلـت أ َكشَّ

 ـت إ لَـ َّ َحياَءهـاَوال واَرٍة مَضلَ 

ئَ ري  إ ذا ما ا صَ َحأُت مَرَأعاً َخ َّ م 

شاَءهـا  َومَتَأعُت َدلوي ض  الَلخاء  ر 

ـع ّياً َوالَخ يـَم َضعَـم مُل   َ أَرُت َ،د 

عـُت إ اَءهـا       الَيـَة مَشيـاٍء ُوع   و 

كٍ  أَقـَة مالـ  ين  ر  رَّ  َلَرأُت أ ذي ال  

فاَءهـا َضأُأُت أ َشفٍس َقـد        مََصأـُت ش 

رٍ   َولاَمَحش  ضيها ا أُن َ،مرو  أن  ،ام 

 خ ـداٌش َضـأَّدى ش عَمـًة َومَضـاَءهـا       

رٍ   َ َعشُت ا أَن َ،أد  الَقيس  َ عَشَة  ائـ 

 لَها َشَفٌذ لَـوال الُشعـاُا مَلاَءهـا        

 َمعَكُت أ ها َكّفـ  َضأَشَهـرُت َضتَقهـا 
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ن َخعف ها مـا َوراَءهـاَيرى قائ            ماً م 

 َوإ ّشا َمَشعشـا ضـ  ُأعـاٍ  ش لاَءشـا 

يات  ش لاَءهـا               عُمخ    َوما َمَشَعت م 

 

 

قال  و اشفار أمر  بين قوملر  لرا تاد قيس بن الجفيل من ر هة   

قصية ل الرشاور  الفي اففجر فياا بث ر ، أراد قومل من األوس أن 

هل ف  رب بعاث  في أوجاا ،  وكانتعاركال ل وقو ل في م جربوا بفولف

 بفالً في معاركال، وقة شاة لل بالبفولة   ي  كان جيا قيس أما قومل 

 ابت بن قيس بن شراس الصحابي الجهيا وقة قال  أتةاؤ  اصةقاؤ  و

قيا أن رسول هللا تهيل ل هللا صه  هللا تهيل وسهل ، ف شاة بذل  أما  رسو

من الجزرن فذكر بيت قيس بن الجفيل    كان في مجهس الالصال  والس

 :الذي  قول فيل

ـراً   مُوال ُدُهـم َيـوَم الَحديَقـة  حال 

ـح                        خـراُق ال،   َكأَنَّ َيدي أ الَليف  م 

 ضتعوح رلوأ هللا من ذلك

 مكان ضعالً كذلك؟: وقاأ

ولقة نزل إلي ا ذل  اليو   نعل  ارسول هللا،: فقال  ابت بن قيس بن شراس

  .و  بعة ترسل وكان سابع  

 

                     ____________ 

 :قاأ ض  الغ أ

َن الَحلشاء  مَم مَشَت ُمغَتدي  َتروُح م 

د                                ٍق لَـم ُيـَ وَّ الُق ،اش   َوَكيَف ا ش  

 َتراَءت لَشا َيوَم الَرحيـأ  أ ُمقعَتـ 

 ِمَن الِسـةِر ُمفـَردِ    َغر ٍر بُِرهفَفٍّ                              
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ئم  صـاٍف َي يُشـ   َوويٍد َكويد  الر 

 َزبَرَجـةِ     اقـوٍت َوفَصـاِ   َوقُّـةُ                          َُ 

هـا  َكأَنَّ الُ َرّيا َضـوَق ُ غـَرة  َشحر 

ُة                            أَيَّ  ََوقُّـةِ   الظَهرـاءِ  فـي    ََوقَـّ

 

 

 :وقاأ ايلا 

  ا تباَ لول الجيالُ  فرُق ي 

َهر    قلْيُت لَيع  أالشوح  واللَّ

 يا ،أأَ َكْم ض ْتشٍة َأعيُت أها 

كر د  الذَّ  وُخلُتها أالُمهشَّ

 والخيأُ ُلوُد الووو  كالحٌة 

 تخوُض أْحَر الهالَك  والخَ ر

 مَُداضُع الحاد ات  ضيك  والَ 

  يق دضَع الَقلاء  والَقَدر  مُ 

 

 :وقاأ ض  الغ أ ايلا 

 

 َردَّ الَخع يُ  الو َماأَ ضاْشَصَرضُوا 

ْم لََو اّشُهْم َوَقفُوا  ماَذا َ،عَْيه 

 لَْو َوَقفُوا لا،ًة ُشَلائعُُهْم 

عَفُ   َرْيَ  ُيَلّح  و َمالَُ  اللَّ
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شاء آش َلُ  اأ  ْم لَُعوُح الع   ض يه 

أّا َ،ُروٌح َيُلو  ُءها الُخعُفُ دَّ

 َأْيَن ُشكوأ  الّشلاء خ ْعَقُتها 

 َقْصٌدا َضال َوْأعٌَة َوال َقَلفُ 

 َتشاُم َ،ْن ُكْأر  َشأش ها ضإذا 

فُ   َقاَمْت ُرَوْيداً َتكاُد َتْشَغر 

 َحْوراُء َوْيداُء ُيْلَتلاء أها 

فُ   كأّشها ُخوُ  َأاَشٍة َقص 

هراء ض  َدَم   اأ   َتْمش  كَمْش   ال َّ

مْ   أ  إل  الّلْهأ  دوَشُ  الُوُرفُ رَّ

يُ  ما َشَ َقْت   وال َيغ  ُّ الَحد 

فُ  ٍة َ ر   َوْهَو أ ف يها ُذو لَذَّ

 َتْخُ ُشُ  َوْهَو ُمْشَتًه  َحَلٌن 

 ما َتَكعَّمْت مُُشفُ   ََ إذا َوْهو

 َأأْ لَْيَت مْهع  ومْهأَ مَْ عََة ض  

ْن َحْيُ  َتْخَتع فُ  يٍح م   داٍر َقر 

َح َقْد مَْيهاَت مَ   ْن مْهعُُ  أ َيْ ر 

فُ   مْمَل  َوَمْن ُدوَن مْهع    َلر 

ياَر َأش  َدْن د   يا َرحِّ ال ُتْأع 

 ُ،ْذَرة َحْيُ  اشصَرْضُت واشصَرضوا

 مْأع ْغ َأش  َوْحَوَأ  َوَقْوَمُهُم 
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 أُنُفُ  َوَراءُهْل   أنّا     َتْفَرةَ 

 ومّششا ُدوَن ما َيلوُمُهُم ا ا 

ْن َليْ   داءُ   ُخّ ٍة ُشُكفُ   م  م 

ف يح  هاَمُهُم   َشْفع  أ َحّد الصَّ

 ُت ُفُ   بِ ا   َهاَمُالْ    َوفَْهيُ ا

 

 

 :وقاأ ايلا 

 يا ،أأَ لوال الخياأُ ي رقُش  

َهر    قلْيُت لَيع  أالشوح  واللَّ

 يا ،أأَ َكْم ض ْتشٍة َأعيُت أها 

 بالُرا َِّة الذَّكر   وُتضفُاا

 ٌة والخيأُ ُلوُد الووو  كالح

 تخوُض أْحَر الهالَك  والخَ ر

 مَُداضُع الحاد ات  ضيك  والَ 

 مُ يق دضَع الَقلاء  والَقَدر  

ف يح  هاَمُهُم   َشْفع  أ َحّد الصَّ

 ُت ُفُ     بِ ا َهاَمُاْل    َوفَْهيُ ا

 

 

    ********************************** 
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 ابغة الذ بيانيال                

 
 

قيس   من قأيعة  ياش أالذ  ياد أن معاوية   اأو امامةهو               
ش  لم يقأ الشعر ض  صغر  أأ شأغ أ  شأوغا الملرية ولقح أالشاأغة  

،ع   يفد   وكان  محأا لعماأ وكان  ذأيان   الكأر وهو من اشراف شد،
  المعك مش  واو أ الي  ضقرأ   ليمدح   الشعمان أن المشذر معك الحيرة

 .لع اء
وقد غلح المعك ،عي  مرة ضهرح ال  المعك ،مرو أن الحار  االصغر 

لشة أالشام ضمدح   م تصالح مع  المعك الشعمان ضروع ليمدح   معك الغلا
 :موددا متولال ضي  يقوأ 

 
 ضال تتركش  أالو،يد كاشش  

 حال  الشاس م ع  أ  القار اور                      
 

 الم تر ان هللا ا، اك لورة
 ترى كأ معك دوشها يتذأذح                             

 
قصائدهم والشاأغة يعد من الشعراء المشهورين الذين اختيرت         

 :وم ععهاالعشر  من  المععقات  وقصيدت  و،عقت ض  أا ن الكعأة 
 

 ياء فالس ةه ادار مية بالع

 مداقوت و اأ ،عيها لالف اال

 

 او مواقع  معروفة  لةي الشاتر والعهياء والس ة اماكن 

 وفي ال ابغة الذبياني قبا السال  و غها ته  شعر  الرة ح ال   ة 

قهيال وقة  كسا بشعر   الربالغة وقة تص فيل الره  ال عران بن الر ذر ال

  ف  اشفار بذل  
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 :يقوأ ض  الغ أ 
 

 

 بٍِّا نَظََرْت بُرْقهَة ِ شاِدٍن ُمفَرَ 

 محوى ا محمَّ المقعتين  ا مقعد  

 

 و ال ظُل في سهٍ   ز ُن نحرها 

 ذهٌح توقَُّد ا كالّشهاح  الُموَقد  

 

يَراِء ، أْكِرَا َتهقُاا   َصفراُء كالسِّ

د    كالُغصن  ا ض  ُغعَوائ    ا المتأوِّ

 

 قامْت  راءى بيَن سجفْي كهٍة 

ها أا لُعد    كالّشمس  يوَم ُ عُو، 

 

 ٍ  َصَةفِيّة ٍ غّواُصاا أْو ُدرّ 

ٌج مت  يرها يهأّ ويلود    َأه 

 

 أو ُدميَة ٍ ِمْن َمْرَمٍر ، مرفوتة ٍ 

 أشيْت أآوٍر ا تشاُد ا وقرمد  

 

 َسقَطَ ال ّصيُف ، ولل  ُِرْد إسقااَلُ 

 ضتشاولتُ  ا واتقتشا أاليد  

 

ٍا َرْتٍص ، ك ّن ب انَلُ   بُرَجضَّ
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 ُيعقد   ،شٌم ا يكاُد من الع اضة  

 

 ظَرْت إلي  بحاجة ٍ لل  َْقِضاا ن

د    شظَر اللقيم  إل  ووو   الُعوَّ

 

  َْجهُو بقاِدَمفَْي َ رامة أ َكٍة 

 أرداً ملّف ل اتُ  أاإل مد  

 

 كاألقحواِن ، َغةا  َ ِغّا َسرا ِل 

 وفْت م،الي   ا وملفعُ  شدي

 

 أتذ العذارى ِتقَةها ، ف َظَْر َلُ 

ن لُؤلٍُؤ ُمتتاأ ٍع ا ُمَتلَ  د  م   رِّ

 

 لو أناا ترىْت ألشرطَ راهاٍ 

 ،أَد اإلل   ا صرورٍة ا متعأد  

 

 لرنا لباجفاا ، و سِن  ة ثاا 

 ! و لجاللُ رشةاً وإْن لل  رشةِ 

 

 

********************************** 

 

 

 

 

                               

 

 



 61 

 

 

 

 

 المرقش                 
 

 

 

هو تررو بن سعة  : بن سعة بن مال ، و قالربيعة  هو الررقش         

شاتر جاههي من الفبقة  والررقش . بن قيس بن  عهبة بن مال  بن ىبيعة

 :األول  لل قصية   ةتا في الرعهقات، وسري الررقش لقولل

 الدار قفر والرلوم كما

 رقش ض  ظهر ا ديم قعم

 وهو أ ة تشاق العرب الرشاور ن بذل ، وصا بفل أسراء ب ت تو 

جااً رجال من مرادبن مال  بن ىبيعة بن قيس بن  عهبة، وكان أ  بوها زوَّ

فجرن  ر ةها ومعل  تاد اتبر  بجبر زواجاافهرا  في غياب الررقش

غفيهة، فهرا صار في بعض الفر ق مرض،  ف  ما  قبيهة  تسيف لل من

 ي ه اك في غار، وانصر  إل  أههل حرا إل معروىاً، ففركل الغفيه

اتفر  انل  ركل في ف تذو  وىربو   ف   فهل  صةقو   أنل ماتتبرهل  ف

 فبعثت إليل ترفت المر أسراء  قيا ان  صا بفل فقفهو ، و غار مر ضا  

 :وقة أكهت السباع أنفل، فقال فجيئ بل الياا محرول 

 ا راكأا إما ،رلت ضأعغن 

 مشس أن ،مرو حي  كان وحرمال

 أبيكرا   ودر   دركرا       هلل

  ف   قفال  الغفه    أفهت   إن                                 

 من مأعغ الفتيان من مرقشا 

 ملح  ،ع  ا صحاح ،أأ م قال     
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 ذهح اللأاا أأشف  ضتركش  

 ن مش  ض  القفار مودالشيشه

 شما ترد اللأاا أشعو  وكأ

 إذ غاح ومع أش  لأيعة مشهال
 

الررقش  جية الكفابة الر ا، وكان  األبيات ته  تشاكفا هذ   انل  قياو

 .اتفر  ومل، فهذل  ىربوا الغفيهي  ف  فقرأها ق  بالحرير ة، بالهغة 

 :ومن ويد شعر  قول 

 ضهأ يروعن ل  لمت  إن خلأتها 

 إل  ،هدها قأأ الممات خلاأها

 رمت مقحوان الشيح ضوق خ ي ة 

 إذا م رت لم يلتكن صؤاأها

  إن يظعن الشيح الشأاح ضقد ترىض

 أ  لمت  لم يرم ،شها غراأها    

 

 

 

 :وقاأ الشا،ر المرقش 
 

 

 َصبَابَةً    الهَّجون  القهاُ   أغالِبُ َ 

 وشوقاً إل  أسراَء أْ  أنَت غالُبُلْ                                 

 

 قهبُل    ْعيا ب سراء ول    ايُل 

 واقِبُلْ كذاك الـاوى إمراُر  وت                                
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                                                                                                                                                                                                                                                                       ء مااأل    اِّ    في   أ ُهح  امرؤ

 َغْرٍز من الواشين وازورَّ جانبُلْ بِ                             ب

 

 وأسراُء َهلُّ ال فس إن ك َت تالراً 

 الفؤاِد وغا بلْ     وبادي أ اد  ِ                                 

 

 إذا ذكَرْ اا ال فُس ظَْهُت ك نَّ ي

 وصالبُلْ    ِوْردٍ   قفقا     ُزتزت ي       

 

 

 :ايلا  ض  الغ أ  وقاأ

 
 أَْنِجزي الريعادا  قُْا لـ سراء 

دي مشك   ادا                    واْشُظري مْن ُت وِّ

 

 أَ  را ك ِت أو َ هَهِت ب َرضٍ 

 أو بالٍد أَ يَْيِت  هَ  البالدا                                            

 

 ن  َُكونِي  ََرْكِت َرْبَعِ  بالشَّ إ

 وُمرادا  ح ْميراً   م  وواَوْ ت                      

 

 ضاْرتو   مَن مَكوَن مشك  قريأاً 

ادا                                         اِدِر ن والُورَّ  فاْس لي الصَّ

 

بِيـ  وإذا ما رأَْ ِت َرْكباً                                 ُمجِّ

 ـَن  َقُودوَن ُمْقَرباٍت ِجيادا                                          

 

 فَُاُل ُصْحبفِي ته  أَْرُ ِا الَرْيـ
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وَن أَْ  ُقاً أَْفرادا                                                 ـِس  َُزجُّ

 

 وإذا ما سَرعِت من نحِو أَرضٍ 

 حٍّ قد ماَت مَو ق يأَ كاداأ ُمح                         

 

 ب َنِّي َش ٍّ   فاْتهَِري غيَر ِتْهلِ 

 ذاِك، واْبِكي لُِرْصفٍَة أَْن  ُفادى                                         

 

 أو   اءت ب  ال وى فهقة قةتِ 

 فانقننننننننننننننننننننننننننننننننادا      لحي ننننننننننننننننننننننننننننننننل  ؤاِديفنننننننننننننننننننننننننننننننن             

 

 ذاك أنِّي تهقت م   جوى الحاّ 

 فزادا   سنّا    ً  فزدُت     وليدا            

 

 

 : وقال ا ضا

 

  تهيهّي توجا بارَك الهـل فيكرا وإن

 قَْصةا   لـ رِىكرا   ه ةٌ     لل  َُكنْ 

 ليس اللالأُ مواَ شا: وقوال لـها

 ل هقاكُل َترةا    ُجزنا     ولك ّ ا                                  

 

 

    جيّرُت من نعران توَد أراكةٍ 

  ُبهِّغل ِه ةا؟     لـا ٍة فرن هذا                               

 

 أقيَرلُ    لكيرا    وأنفيفُلُ سيفي

 فال أوداً فيل اسفب ُت ول َتْضةا                             

  

 ضعّما مشخشا العيَس قد  اأ لُيرها
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 َ ْشةا  إليال وجةناهل ل ا بالقرى

 

 ح خائفضشاولتها الملواك والقع

 َوْجةا  أههكفِ ا     ا ه ة: وقهت لـاا

 

   اولً  كاٍّ   في ُ ْسنِ     ةاً   فرةَّت

  ُْاةى  ما أرى مثا ذا: إليل وقالت

 

 رلالةً   مّدى     ومقأعت كالموتا

 والبُردا  ُُ الَرْيَس انِيَّ  وقامت  َُجرّ                              

 

 لأر ةه  الذ نَ    لهحي    ََعرَّضُ 

 وما الفرسْت إلّ لفقفه ي ترةا                                 

 

 فرا شبٍل ه ة غيُر أدماَء تاِذلٍ 

 من الو ِش مر اٍع  ُرات  ااَلًّ فَْردا

 

  َوقيَعةٍ   في    ُمْزنَةٍ     نففَة من  وما 

 ل  مفن صجر في صفاً تالفت شْاةا                      

 

 ر قاا    ُتاللة   ر ّا     من   ب ايا

 مةا  روىة    غةا  هضاب الفّا في

 

 : ايلا المرقش وقاأ

 

 َسرى لَْيالً َتياٌل ِمْن ُسهَْير 

قَ ي وأْصحابي ُهُجودُ   فَ َرَّ

 

ي كأَّ حاأٍ  يُر مَْمر   َضأ تُّ مُد 
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 وُهُل بعيةُ    أَْههَاا   وأَْرقُاُ 

 

 َ،ع  مَْن َقْد َلما َ ْرض   ل شارٍ 

 الـ َْرا  َوقُودُ   َُشاُّ لـاا بِذي

 

 الفَّراقي   َ والَْياا َمااً ُجلُّ 

 ُرقُودُ      وِغْزلنٌ    وأَْرآ ٌ                                

 

  َُزْ َن َمعاً بِفاَء الَرْشِي بُّةاً  َُ 

 تهيانَّ الَرجاِسُة والبُُرودُ 

 

 َلَكنَّ أأْعَدٍة وَلَكْشُت مُْخرى

 وقُفَِّعِت الروا ُِق والُعُاودُ 

 

 : قال ايضا

 

 

 ًُ َم اِزلُْل،    أ ْعِرُ  رسَل الةاِر قَْفرا

 كَجْفِن اليراِن َزتَرَ  الوشَي ما هُلْ 

 

 َتعتق ا  أت ع يَ  مْو َشوَراَن مْو حي ُ 

 مَن ال ّْجِة في قِيعاِن ج ٍش مسا هُل                            

 

 بالُر  ،   ِصيُةَك   ِد اٌر لِسْهر  إذ 

 وإذ  بُا سهر  م َ  داٍن  َواُصهُل                             

 

 وإذ هَي مثُا الّر ِل، ِصيَة غزالُاا،

  َُواِغهُلْ     إليَ ،  لـاا نَظٌَر ساٍن                               

 

 َغ ِي ا، وما نجش  الفّفّرَق ِ قبَةً،
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 عيش باِجهُلِكالنا َغر ٌر، ناِتُل ال                                

 

با  لَيَالَي أْقفاد  و َقُوُدني،    ُُ الصِّ

 ُُ و ُحاِولُل      َُجوُل ب َا َر عانُل                                  

 

 َسرا لَ  من سْهر  َتياٌل ودونَاا

 ف ما ِهُلْ      َسَواُد َكثِيٍا، َتْرُىلُ                                  

 

 الُ  من جانِا الِحر فُذو ال ّيِر فالـ ت

 وقُفٌّ كظَْاِر الفُّْرِس  جري أساجهـل                              

 

 وأنّ  اْهفََةْت سهر  َوسا َا، بَي  ا

، باشَر القهَا داِتهُلْ                                       بَشاَشةُ ُ اٍّ

 

 وكل ُدوَن َسهر  من تُةوٍّ وبهة ٍ 

  َحاُر باا الـاادي، الجفيُف ذلذلُل                                

 

 ، ك نّلُ  الفاَل ِ    َتيرُ    باا      َظَاُّ 

 رقيٌا  ُجافي َشْجَصلُ، و ُضا هُلْ                                    

 

 وما ِتْهُت سهر  قبهَاا ذاَت ِرجهٍة،

 ِجيبَْت َسَرابهـلْ إذا قَْسَوِريُّ الهيِا                                    

 

 بَعْقهَِ  ُكهِّل،   َذَهبَْت سهر    وقة

 فَاْا غيُر َصيٍة أْ َرَزْ لُ َ با ِهـل                                    

 

 كرا أْ َرَزْت أْسراُء قهَا ُمَرقِّشٍ 

 بُحاٍّ كهْرِع البَْرِق ل ْت َمجا هـل                                   

 

،  َْبفَغيوأْنَكَح   أْسراَء الُرَراديَّ
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 بذلَ ، َتْوٌ  أن  َُصاَب ُمقا ِهـل                                     

 

  ُقِرُّ ُ،   أْن ل قَرارَ    رأى   فهّرا

 وأّن َهَوى أْسراَء ل بُّة قا ِهـل                                      

  ََرّ َا ِمْن أْرِض العَراِق ُمَرقِّشٌ 

 ته  اََرٍب،  َْاوي ِسراتاً رواِ هـل                               

 

 إل  الّسْرِو، أرٌض ساقل نحوها الـاوى،

 ولل  َْةِر أّن الرْوَت بالّسْرِو غا هـل                                 

 

 أرٍض نَِفيٍّة،: فغوِدَر بالفَْرَد ن

 سيَرِ  شْاٍر، دا ٍا ل  َُواِكهـلمَ                                        

 

 

 

 

 

**************************************** 
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 الباب الثاني                             

 

 ا لفصا الول                           

 الغ أ ض  صدر االلالم         
 

 

وىع فقة   عصر أكثر  عففاً في هذا ال الغزل فجاء   هذ ب    السال     

ولهعالقات العامة  بين   ةوًدا أتالقية لهشعر والشعراء،الكر ل   القرآن 

ب ن  (والشعراء  فبعال الغاوون)وفسر الزمجشرى  وقة  الرجا الررأ 

ال اس ل   بغ  أن  فبعال ته  بااهال وكذبال وما هل تهيل من الاجاء 

فاألساس الذى   شة  اإلسال    والقةح ف  األنساب،  األتراض و رز ق 

، السال   تن  والةفاع  الصالح   والعرا  والجير  ف  الشعر هو الصةق

   الراشة ن الروقف ذا ل، وانعكسوالجهفاء   الكر ل  وكذل  كان لهرسول

، فقة من شعر الغزل  لإلسال    األتالق  الروقف العا  ته  الروقف  هذا

العالقة بين الرجا والررأ  لقهوب، وجعا بين ا  األلفة  سع  إل   حقيق

 .العفة والرود  والر رة ته  اساس

بالرغل من هذا ىهت اا فة   ًُ لكن  عففا  الغزل في هذا العصر أكثرف

لً من الشعراء  عاقر الجرر في اشعارها و شبا بال ساء و  فغزل بان غز

لل  قف  ترو  الشعراء ا سل شعرهل بالغزل العفيف الذي ال ان  فا شا 

 .ولل  فعة الحةود الفي رسراا السال  لهشعر اإلسال  بوجال

يصبح ول كانت مشجعة لظاور الحا الشر ف ن الحيا  اإلسالمية لذا ف

الحا العذرى هو الهون السا ة ف  الهو ة البةو ة اإلسالمية، ومن  ل 

الذى   سادت موجة الغزل العذرى ف  صةر اإلسال ، و فور الغزل العذرى

 .وإل  الغزل العذرى. ال فوس وبرأها من ال وازع الحسية الرتيصة اار

كرا فعا   كرا فعا  صةر اإلسال   الغزل ف   وانظر  قة  أن الشعراء   

وأن اإلسال  لل  ر ع الغزل با شجعل وفق شروا  الجاههيون الشعراء  

أتالقية محةد ، وأن الغزل العذرى  رفة جذور  إل  العصر الجاهه ، وأن 
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بعض الشعراء  غزلوا ف  زوجا ال وكان اإلسال  سببًا ف  ظاور قصا ة 

هذا الغزل، كرا أن اإلسال  لل  اة  الروروث الجاهه  ف  نفوس الشعراء 

الرسهرين، ولاذا جاء أكثر غزلال الحس  امفةاًدا لغزل الجاههيين ف  

 .صور  ومضامي ل

الجرر  و شبا اا فة من الشعراء  عاقر  بقيت  لكن بالرغل من هذا 

ا سل شعرهل بالغزل العفيف  الشعراء  اغها   ال  ان ان بال ساء و فغزل ب

ان الشاتر كعا بن  ذل  ومن  ولل  حرمل  الذي لل  قف اإلسال  بوجال

بةأ  رة ا صه  هللا تهيل وسهل مح الحبيا   ت ةما مةح الرسولزهير 

لجاههيين ومن جاء كعاد   الشعراء ا   بالغزلبالبرد   قصية ل الشاير  

 :ا هذ  البيات الغزلية الرا عة وم ا بعةهل 

 

 أاَشت ُلعاُد َضَقعأ  الَيوَم َمتأوأُ 

 َمكبولُ    لَل  ُفَة    إِ َرها   ُمفَيَّلٌ                              

 

 إِذ َرَ هوا   َوما ُسعاُد َغةا َ البَينِ 

 ُض الفَرِ  َمكحولُ ل أََغنُّ َغضياِ                           إ

 

 ُمةبَِر ً   َتجزاءُ  ُمقبِهَةً    َهيفاءُ 

شها َوال  وأُ        ال ُيشَتك  ق َصٌر م 

َض ذي َظعٍم إ ذا ا أَتَلَمت  َتوعو َ،وار 

 َمعهولُ    بِالراِح      ُم َااٌ     َك َنَّلُ                             

 

ت بِذي َشبٍَل ِمن ماءِ   َمح ِيَةٍ    ُشجَّ

 أ أَأَ َح مَلح  َوُهَو َمشموأُ  صافٍ 

ياُح الَقذى َ،ُش  َومَضَرَ  ُ   َتوعو الر 

  َعالياُ   ِمن َصوِب ساِر ٍَة بيٍض 
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 وقاأ ض  الغ أ ايلا
 

 

 ترفَت د اَر ز  َا بالكثياِ 

 كجطّ الو ِي في الرّق القشياِ 

  عاورها الر اُح وكاُّ جونٍ 

 ِمَن الَوْسِرّي ُمْ َاِرٍر َسُكوبِ 

   َرْسُراا َتهَقاً، وأْمَستْ ف ْمسَ 

 الَحبياِ    َساِك ِاا   بَْعَة     َبَاباً 

 كاَّ  و ٍ  فََةْع َت َ  الفذّكرَ 

 ُِ الَكئياِ   َوُردَّ َ رار  َ الّصْةر

 

 

 

*********************************** 
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 الفصا الثاني                                

 

 الشعراء                          

 

 حلان أن  اأت          
 

هللا    سان بن  ابت  من  ب ي ال جار  اتوال ال بي محرة صه              

 .تهيل وسهل من قبيهة الجزرن 

 

ولد لشة  لتين قأأ الهورة  ششا ض  أيت ،  وشرف  وغش              
 وس   وشاأ مشهم الهم ض  الخصومات  أين االوس والخ رج  وضهوا اال

مدح حلان ض  الواهعية الغلالشة ومعوكهم قأأ االلالم  وكذلك     
الالم  اختص    ء االلالم  وا،النواش   أعد م المشاذرة وغيرهم   اال

 هللا ،عي  ولعم ومدح الملعمين وضخر أهم   ض  مدح الرلوأ الكريم صع 

         

ي سفيان  تن ترر   اهز هجر ة في تالفة معاو ة بن اب 51 وفي  س ة 

 .الرا ة وترس س وات

 

بحي  كان سواا لذتا في  ومفانفل وبالغفل شعر  بقو ل    رفاز          

محرة جذ  الرسول الكر ل  نظاور اها الشرك  والكافر ن بعة اسالمل   ا

ل ته  قول الشعر وم اجز  ثشاتر  الرفضا  و صه  هللا تهيل وسهل  

ة ومةح الرسهرين  وهجاء قر ش  والرد ته  كا شعراء الشرك والجاههي

 قول  سان في  الغزل في  راء الشرك عالرسهرين  من ش  شاتر  اجو

 :مفالع قصا ة  وم اا هذ  البيات
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 اا  َِكفُ ما بَاُل َتين دموتُ 

 ِمن ذْكِر َتْوٍد َشفّْت باا قََذ ُ 

 

       بَانَْت باا َغْربَة ٌ  َؤ ُّ بَاا

ْكُا ُمجفهِفُ أْرىاً ِسَوانَا و  الشَّ

 

 ما ك ُت أدري بَوْشِ  بي ِِاُل،

  ف  رأ ُت الحةوَن قة تزفوا

 

 فغادروني، وال فُس غالباا

  َعفِكفُ    والارو ُ    ما َشفَّاا،

 

 

 

        *********************** 
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 ال قف اأو  محون ال قف            
 
 

 .هَو َ،ْمُرو أُن حأيٍح أن ،مرو أن ،مْير أن ،وف                          

ِل أنَّاا من سادات قُر ٍش .وك يفل أبو تبية ، وهذا  ع ي (تبة شرس)و أمِّ

 .  سباً رفيعاً ألبي محجن الثقفي

 

كان لثقيٍف تةٌد من الشعراء في الجاههية واإلسال ، وتاصةً      

لذي  ر بط اسرل الرجضرمون م ال، وأشارهل أبو محجن الثقفي ا

بالجرر ، وليس بِاا و سا با بالفروسية والشجاتة، وفي هذا البح  

س قو  بةراسة  يا  الشاتر وأغراىل الشعر ة، مهقْيَن الضوء ته  جانٍا 

مالٍّ من  را  ا األدبِي الشامخ، وسيكون م اج ا السفقصاء لهرعهومات، 

ا أهريفاا ت ة  والفحهيا األدبِي لروىوتا ل الشعر ة، و ص يفاا  س

 .وكثر ِاا

 

رغل إسالمل فإنَّل السال  ففي الجاههية و  بالجررِ   كان شغوفا               

بادئ بةء لل  فجاَّ تن الجرر   فَّ  جهة  تهياا ترر بن الجفاب رىي هللاُ 

من أنَّلُ أُ َِي ترر بن الجفاب ( األغانِي)ت ل و بسل بسبباا، ورد في كفاب 

 :بِجراتة فيال أبو محجن الثقفي، وقة شربوا الجرر، فقال رىي هللا ت ل

 أشربفل الجرر بعة أن  رماا هللا ورسولل؟

ماا هللا ول رسولل، إن هللا  عال   قول: فقالوا   : ما  رَّ

الَِحاِت ُج َاٌح فِيَرا اَِعُروا إَِذا َما ا َّقَْوا ) لَْيَس َتهَ  الَِّذ َن آَم ُوا َوَتِرهُوا الصَّ

الَِحاتِ َوآمَ   ( ُوا َوَتِرهُوا الصَّ

 ما  رون فيال؟: فقال ترر ألصحابل

 فاتفهفوا فيال،

 :فبعَ  إل  تهيٍّ بن أبِي االٍا رىي هللاُ ت لُ فشاور  فقال
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إْن كانت هذ  اآل ةُ كرا  قولون، في بغي أن  سفحهوا الريفة والة  ولحل 

 الج ـز ِر 

 فسكفوا،

 ما  رى فيال؟: فقال ترر لعهي

أرى إن كانوا شربوها مسفحهْين لاا أن  ُقفهوا، وإن كانوا شربوها : قال

وا  . وهل  ؤم وَن أنَّاا  راٌ  أن  ُحةُّ

وهللا ما شكك ا في أنَّاا  راٌ ، ولك َّا قةْرنا أنَّ ل ا نَجا ً فيرا : فس لال فقالوا

 . قه ا ُ 

ا  فجعا  َحةُّهل رجالً رجالً، وهل  جرجون  فَّ  انفا  إل  أبِي محجن فهرَّ

 : جهة ُ أنش   قولُ 

 

 ملم تَر من الدهر يع ُر أالفَتـ  

 وال يلت يع المرء صرف المقادر                                    

 صأرت ضعم مو ا ولم مك  ائعا 

 لحاد  دهر ض  الحكومة وائر                                      

 وإش  لذو صأر وقد مات إخوت   

 وللت ،ن الصهأاء يوما أصاأر                                     

 رماها ممْيُر المؤمشين أ حْتـفها 

 ضخالَُّشها يأكوَن َحـوأ المعاصر                                     

 (وللت ،ن الصهأاء يوما أصاأر: )ضعما لمَع ،مُر قول 

 

 

ارك ته  شرب    قة أبةْ َت ما في نفس  وأل ز ةنَّ  تقوبةً إلصر: قال 

 .الجرر

ما ذل  ل  وما  جوز أن  عاقا رجالً قال أل فعهنَّ وهو لل : فقال لل تهي

 ( َوأَنَُّاْل  َقُولُوَن َما ل  َْفَعهُونَ ) فعا وقة كان شاترا و قال هللا في الشعراء 
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هجر ة وقبر  في نوا ي اذربيجان كرا ذكر   30وقيا انل مات س ة   

  (الغاني ) صا ا 

 :وكان شاترا مقال  وقة قال في غزلل

 وقْد تقوُم ،ع  رمل  مغشيٌة 

 ضيها إذا رضعْت من الصوت  غشجُ                      

 ُترضُع الصوَت محياشاً وُتخفلُ  

 كما ي نُّ ذأاح الرولة  اله ج                     

 

 :ا ضا  وقال  فغزل 

 

                                   فيا لك مـن ليل تـمتعت طولـه
وهـل طائف مـن نـائم متمتع                              

 

                                     نعم إّن ذا شجو متى يلق شجوه 

ولو نـائمًا مستعتب أو مـودع                              
 

                                  له حـاجة قـد طالما قـد أسرهـا
مـن الناس مـن صدر بها يتصدع                         

 

                           تحملهـا طـول الزمـان لعّلهــا
يكـون لها يـومًا من الدهر منزع                                                      

 

                                   وقد قرعت في ُام عمرو لي العصا
قديمًا كمـا كانت لـذي الحلم تقرع                               
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:                                               وقال ايضا    

 

                                  يا أيها الركب إني غـير تابعكم
ناحتـى تلمـوا وأنتـم بي ملمو                                        

                  

                                فما أرى مثلكـم ركبـًا كشكلكم
يدعوهم ذو هوى ان ال يعوجونا                                        

 

                                   أم خبـروني عـن داء بعلمكم
بالـداء األطبونا وأعلـم النـاس                                     

 
 

وأ ها   وقيأ تععق أاأشة يهوديٍّ ُتد،  لمية  : ضقاأ  لوا،و   َُ

 تقوأُ اأشُة الحْأر  اليهود  ما مرى 

 ذاكرُ    إل ولهقهاِ     مـحجن   أبا                             

 ضإنَّ اأشة الحْأر اليهوديِّ تيمْت 

 من لمية  اورُ  ضؤادي ضهأ ل                              

 
 

 
نفٍس وبُعٌة تن الفا شِة، ف ـرا ُ  صف مغامر ً    تفةفيل   غزلل  ونال ظ

 : مع امرأ ْيِن  عهقفا بِل

ْت من ملقاهما كالهما وَتمشتا   تمشَّ

ـا التقيشا التحَيـتا من مشاهما  ضعمَّ

 أكْت هذ  واْشهأَّ مدمع هـذ  
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 وضالْت دمو،  ض  ،راض أكاهما

 لمَّ يوم تولـتا ضهما لقتاش   ال

 وـ اش   إله  ،شهما ووـ اهما

فكانت الررأ اِن   رغباِن في لقا ِل، ولكنَّ  ياءهرا م عارا من  الهقاء بِل 

 ين اجفرع بِارا، و  قها  ال العاشقْيَن إلَ  بكاٍء، فاألول   بكي و بكي 

را الثانية لبكا ِاا، و بكي بةور  ته  بكا ِارا، با  فعبَُر ان لحظة فراقا

ع السلَّ وأوش  ته  الروتِ   فيقول .  شبل لحظة من  َجرَّ

 م َّْت  أن ألقاهرا  كالهرا    و َر فا 

ـا التقيشا التحَيـتا من مشاهما                             ضعمَّ

 بكْت هذ   واْنااَّ   أدمع   هـذ  

 اوفاىْت دموتي في تراض بكاهر                                      
 
 
 
 

************************************** 
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  الباب الثال 

 

 
 

 الفصا الول
 

 
 

 الغزل في الشعر الموي          
 

 

ضي   قدم الشعر و  القديمة الشعرية    الفشون  الغ أ ضن من               
 والشخصية وما يعتمأ ض  شفل  من هواوس  تعأير ،ن ،ا فة الشا،ر

 .،شيرت    وا يأ ها لحأيأت  وحح  وشوق وول   وغرام  لوا،ج 
اش  اشكمش ض  صدر االلالم وأع   كا ن معروضا ض  الواهعية اال         

من وديد ض  العصر االموي  أصورة والعة  حت  ان أعض الشعراء لم 
 ة ال   ضي   وود  وقد   ق العرح ض  الغ أ وهم ،شا يكن لهم شعر اال

ت والعة ومختعفة احدها ،ن االخر تأعا ل أيعة وشفلية الشا،ر  اتواها
 .وشا،ريت   ومكاشت 
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 وشعراؤ  الغ أ التقعيدي            

           

ضهو كما يرى أعض الشقاد غ أ  يص شع   تقعيديمما الغ أ ال           
القصيدة العرأيةا وحت   الشا،ر ض  مقدمة قصائد  حت  ال يخالف مشهج

يشأع ،وا ف اللامعينا لما يعرض  من ميعهم لشعر الغ أا ولعحدي  ،ن 
حلن المرمة وومالهاا وهو حيشما يششد م أ هذا الغ أا يششد  دون من 
يمأل الحح قعأ  ض  مك ر ا حيانا ودون من يقصد أغ ل  امرمة أعيشهاا 

ض  الحح والغ أ  ااأيات ضالشا،ر  يقوأ شغف أها حأاًا وهام أها ووداً 
ش  التمرار لغ أ الواهعيين  ال  تقعيديا    قصيدت  ولم     ضيهايفتتح 

وصدر االلالم  وضي  يتغ أ  الشا،ر أمن يحح  وض  اك ر االحيان يذكر 
ويذكر لا،ات العقاء وايام  الوفاء والم الحح ولو،ة  حأيأت الما ل

  كلياق ،مأ ض  اضتتاح قصيدت  الهوى والفراق

 واالخ أ ومن اهم الشعراء ضي  ضحوأ شعراء هذا العصر ورير         
  :والفر دق وغيرهم 

 

 

 

    ********************** 
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 جر ر بن تفية             
 

هو جر ر بن تفية بن  ذ فة الجففي من قبيهة  ربوع ومن            

 .رهط كهيا

قل   فولت  , يت ضقيرض  أ شأولد ض  خالضة ، مان أن ،فان وش 
وقاأ الشعر  مشذ صغر  متحديا كأ الظروف .وصأا  ير،  االغشام   

 .المعمة أ 
قل    ورير ضترة شأاأ   أاليمامة  وتهاو  ض  الشعر مع        
ن ،عيها  أعد القلاء يدق  م اشتقأ ال  الأصرة ،شد لي رة االموي الفر

ر دق الذي كان لاكشا ،ع   ورة مصعح أن ال أير وظأ يتهاو  مع الف
ضيها وقد مدح  ورير ضيها  أشر أن مروان  والحواج أن يولف ال قف   

االمويين ،عيها وكان  الحواج  لأأا   وغيرهما وكاشا هذين  من والة
ض  وصوأ ورير ال  الخعيفة االموي  ،أد المعك أن مروان لمدح    م 

يمان أن ،أد المعك ولع أن ،أد المعك  مويين  الوليد مدح  الخعفاء اال
المعك وهشام أن ،أد  أن ،أد الع ي  وي يد أن ،أدر  أن مروان  و،م

المعك و،د من شعراء الخالضة والأيت االموي ض  وقت  كاشت قأيعت   
 .لد الحكم االموي 

أش  امية  اال   أق   ورير  يشاضس  االخ أ والفر دق أمدح   لخعفاء     
 ة ،شيفة  ا دادت ،شفا أمرور ال منان ششأت أين الفريقين   مهاوا

  .هورية 441لشة   ورير  حت  توض  والتمرت 
 
 ان الجهيط، ولو اوتت مابانا ب 

 وق عوا من حأاأ الوصأ مقراشا

 شأتغ  أدالً    المشا أ إذ الح

 أالدار داراً ا وال الويران ويراشا

 و اك هللا مغفرة ! امم ،مرو ي

 اردي ،ع  ضؤادي كالذي كاش    
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 ال تحروت مما تفععين أشا ض

 الدون مرداشا  الشاس يوم  يام يح

 الت ملم أشا إن كشت مش عقاً ق

 تعقاشا  اليوم أعد   مخالك  وال

 كشت اوأ مشتاق مخا  رح  ما

 البين أ زانا   غةوات  هاجت لل

 يامم ،مرو ومن الحح ،ن ،رض 

 يصأ  الحعيم ويأك  العين محياشا

  يعق  غريمكم من غير ،لرتكم

 حلان حرماشا أا  أالأذأ أخالً و

 يكن يخش  خياشتكم  قد خشت من لم

 تانا  بل   مو وق    أول  ماك ت 

 لقد كتمت الهوى حت  تهيمش  

 كفرانا  الحا   لاذا   أسففيع ل

 ت هللا ض  الدشيا إذا مشق ع أارك ال

 ملأاح دشياك من ملأاح دشياشا   

 التالق  وال أالقيظ محلركم  كيف

 مبةانا  مبةاك   ول   قر ا  م ا

 مأدأ العيأ التلري كواكأ  

 مم  اأ حت  حلأت الشوم حيراشا

 ن الت  ض   رضها حور إن العيو

 قفالنا      حيين   لل  ل    قفه  ا ،

 حراك أ   صر،ن ذا العح حت  الي
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 اشلاشا   هللا   خعق   ملعف  وهن

 الفؤاد مع الخود الت   رقت   ار

 مبةانا  التفا    في ال و  ايبة

 ووة الريق أعد الشوم والعًة م ع

 ،ن ذي م ان تمج الملك والأاشا

  أ الريان من وأأحأذا وأ يا

 من كانا  الر ان   ساكن     و بذا

 

 

 :ويقوأ ض  غيرها ايلا ض  الغ أ
 

 الروحانلمن الديار أأرقة 

 شأيع  ماششا أ مان  ال إذ 

 ش أ المشيح ،ع  الشأاح ضرا،ش 

 ت مش ل  ،ع  مخداش و،رض
 

 شك شائالً مخعفش و إذا و،د

 وإذا غشيت ضهن ،شك غوان                          

 ل ياح من العأير مذيأٍ ، ر ا

 يمش  الهويشا مشية اللكران
 

 

 
************************************* 
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 ر دقـــالف
 

 

 

مي  من قبيهة الةار  الفرزدق هو هرا  بن غالا  بن صعصعة          

فياا في بيت  لل   هجر ة في باد ة البصر    ونش 01\ ريل ولة س ة  

كان ة شار  كبير   وم زلة تالية  رفيعة في العز والجا  والكر  والرال  فق

 و كان لاذ  الركانة  ا ير ته  نشا ل   القبيهة جة  من رؤساء  

 ضقاأ الشعر ض  صأا   مفتخرا  ض  أيت 

 فارقل  وقة مةح   ووجو  في وجال ل و غضن  لجاامةلقا بالفرزدق  

بال  ومةح العهو ين واففجر بال مفعصبا لال  لك ل مةح  قومل وفجر

التفا في هجاء   المو ين   قيا وتوفا  م ال  وقة  عاون مع الشاتر

 جر ر في ال قا ض  

 هجر ة  111 \ وفي الفرزدق  س ة                 

 : قول في الغزل 

  َوش  َقْد ُكشُت مْحياشاً َصُأوراً َضهالَ 

ف   َمشا ُف أالّديَرين  ُرْوُح الّرواد   ، 

ْرَمةٍ  يَن ما مْهأُ ص  ُم لْم َيْدر   َشوا، 

وا  ضغ َولْم َيتَأعَن محماأَ قائ ف   ، 

حٌ    َولَْم َيّدل ْج لَْيالً أ هّن ُمَع ِّ

ف    َشق ٌّ َولْم َيلَمعن َصوَت الَعَوا  

ا والَخ ُّ َضْوَقُ اإذا ُرْحَن ض  الدّ   يأاج 

 َمعاًا م أ مأكار  اله وان  الَعالئ ف  
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  إل  َمْعَعٍح َخاٍأ لَُهّن َأعَْغَش ُ 

 أَدأِّ الَغَواش  الُمكَرمات  الَعفائ ف  

  ُيشاَ ْ،َن َمكُشوَن الَحدي    كأّشما

لكاً أا ُكّف الّدَوائ ف    ُيشا ْ،ن م 

  َحّد  يشاا َضعَْم تكدْ : َوقُْعَن لعَْيع 

 َتقُوأُ أ أْدَش  َصْوت ها الُمَتهاش ف  

ّيٍةا ّي ُكأَّ َ،ش  ُف أ الواد   َرَوا، 

ف    إذا ُلْفَشُ  َلْوَف اله وان  الّرَواش 

ش  يٍم  اَشها العيُش والغ    َأشاُت َشع 

عَن إذا ما قُمَن م أَ ا حاق ف    َيم 

 َتَأّيْن َخعيع  َهأْ تعَرى من َظعائ نٍ 

ف  ل َمّيًة مْم اأ  الّشخ    يأ  الَمخار 

 

 ويقوأ ض  قصيدة اخرى

مْ    َ اَرْت ُلَكْيَشُة مْ الحاً مشاَخ أه 

 َشَفا،ُة الّشْوم  لعَعْيَشين  َوالّلَهرُ 

  َكأّشَما ُمّوتوا أا مس  إْذ َوَقُعواا

 َوَقْد َأَدْت ُوَدٌد ملَواُشَها ُشُهرُ 

ا الّذي َأَعَ تْ    َوقد َيهيُج ،ع  الّشْوق 

َكرُ مْقَراُشُ ا الئ حَ   اُت الَأْرق  َوالذِّ

ْن َقلاً ُيْ و  َركائ َأَشا   َوَلاَقشا م 
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 إلَيَك ُمشَتو ُع الحاوات  َوالَقَدرُ 

  َوَوائ حاٌت َ الٌ  َما َتَرْكَن لََشا

 َأْعَدُهّن الَغْيُ  ُيْشَتَظرُ   ماالً أ   

َمةٌ      شتان  لْم َتْتُرَكا لَحماًا َوحا  

 لُغَررُ أالعظم  َحمَراُء حت  اوتيحت ا

مْ : َضقُْعتُ    كيَف أأهع  حيَن َ،ّض أه 

 َ،اٌم لَُ  ُكأُّ َماٍأ ُمَعش ق َوَ رُ 

  َ،اٌم مَت  َقْأعَُ  َ،اَمان  َما َتَرَكا

 َماالً َوال َأأّ ُ،وداً ض يه ما َمَ رُ 

 َتقُوأُ لَّما َرمْتش ا َوْهَ  َ ّيَأةٌ 

ش ا الّدأُّ والَخَفرُ   ،ع  الف َراش  َوم 

  ٌح َقْوماً أ َوائَحٍةاَكأّشش  َ ال  

 :َكَلْرَأة  الَفْتك  ال ُتأق  َوال َتَذرُ 

ُدَهاا ْر ُهموَمَك ال يْقُتْعَك َوار   مْصد 

َدٍة َيْوماً لََها َصَدرُ   ضُكأُّ َوار 

 لَّما َتَفّرَق أ  َهّم  َوَمْعُت لَ ُ 

يَمًة لْم َيُكْن ض  َ،ْ مها َخَورُ   َصر 

 ْرَكُأُ اما ُهَو إالّ الّشأُم تَ : َضقُْعتُ 

 َكأّشَما الَمْوُت ض  مْوَشاد    الَأَغرُ 
 

 

 

   **************************************** 
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 االخ أ التغعأ                   

 
 
 

وتفا في  هو غياث بن غوث  التفا وسري بالتفا لكثر  سفاهفل 

اق  كانت  سكن العرالفي  وهو من قبيهة  غها من ربيعة الفيس شجصيفل 

    في اتالي الفرات  والجز ر   مابين  الروصا والفرات 

 لعهورة 10\ولد ض  خالضة  ،مر أن الخ اح لشة 

قال الشعر في اول شبابل   ودافع تن قبيهفل  وقومل  غها ىة  قبيهة 

رمل  تهفاء كقيس كرا  حزب الالمو ين وهجا  النصار  والزبير ن  وقة ا

ا ا  الجهيفة تبة   وتاصة  الموي ر  البالا شات   ب ي امية  وقربو  فكان

 الره  بن مروان 

ا ضا في هجاء  والبعي   عاون مع الفرزد ق وشاركال الراتي ال ريري

وتذل  فرل اغهق جر ر  فرد تهيال جر ر ردا ت يفا اسكت ال ريري و

 اقض  التر ن نو البعي  واتافل فاابل وسكت توفا 

 هورية 41\توض  لشة 

 

 :الغ أيقوأ ض  
   ا  ْوم ا ِت ةها ُتْة بال ّعيِل لَ ا

 م اا و ا ليف ي في بيفاا ُتودي

  إْذ بتُّ أْنِزُع َتْ اا َ هيَاا َتبَثاً 

 بَْعَة اتفِ اٍق و َْقبيٍا و َْجر ةِ 

  كرا  فاَتَل في َتْضراء ناِتَرة ٍ

 مفوقاِن أصاتا بعة  غر ةِ 
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  وقْة َسقَْف ي ُرىاباً غيَر ذي أَس نٍ 

 ذّر ته  ماء الع اقيةِ  كالرس ِ 

 ِمْن تْرِر بَْيساَن ِصْرفاً فْوقاا َ بَاٌ 

 ِشيبَْت باا نُْففَة ٌ من ماء  برودِ 

 غادى باا ماِزٌن ِدْهقاُن قر فُلُ 

 وقّاَد  الهّوِن في كاٍس وناجودِ 

 إذا سرعَت بروٍت لهبجيِا فقاْ 

 بْعةاً وسحقاً لل من هالٍ  مودِ 

  

 :ويقوأ ايلا 
 يَن السفِح والغارِ  اداَر ذلفاَء ب

 ُ يِّيِت ِمْن ِدْم َة ٍ أقَوْت وِمْن دارِ 

 جرْت تهياا ر اُح الصيِف أذ هاا

 َوكاُّ غاِد َة ٍ بِالراِء ِمْاَرارِ 

   َْهفَجُّ فِْياا ُرُتوٌد َغْيُر كاِذبَة ٍ

ارِ  ّر َموَّ  في باِرٍق ك ظاِ  الةُّ

 

  

 : و قول التفا في الغزل ا ضا

 

 هفِراِق ِجرالَاار هَْت أُماَمة ُ ل

 كيرا  بيَن فرا  ر ُة ز الاا

لَتْ   ولئْن أُمامة ُ فارقَْت، أْو بَةَّ

 وداً بودَك، ما صرمَت  بالاا

 ولئن أُمامة ُ ودَّتْفَ ، ولْل  ُجنْ 

 ما قْة تهرَت لفةركنَّ وصالاا
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  إْربَْع ته  ِدَمٍن  َقَاَدَ  َتاُةها

ماُن ِ اللاا  بالَجْوِ  واسفَهَا الزَّ

   لقا ِهَة ِ الَغرانِِق ما باا دِمنٌ 

 إلَّ الُو وُش َتهَْت للُ وتال لاا

 بكرْت  سا ُا تن مفيِل أههلِ 

 وهي الفي فعهْت بل أفعالاا

 كانت  ر َ  إذا نظرَت أماماا

 السُّروِا وَمرَّ  ً َتهجالاا  َمْجَرى

 

 

 

 

        ********************************************* 
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 الفصأ ال اش                              
 
 

 وشعراؤ الغ أ العذري               
 

 

 

العاشقا والشفس   لعقعح  العاشق  القعح  حدي  هو   الغ أ         
المرهفة لعشفس المرهفةا وقد حفظ لشا تاريخ الغ أ ض  الشعر العرأ ا 

ضا،عة ومشفععةا ضأ، وا مدأشا  ملماء شعراء ،اشوا تورأة الحح معاشاة
ضيلاً من العوا ف المحترقةا وا شات الموروحةا واآلهات الحارةا 
ولرأعو  أروماشلية رائعة ض  الملمونا ولو شو  أألوان الشعور 

الرقيق الحلاسا وهم لم يقدموا لشا هذا الشتاج الفش  إال  ن تورأة الحح 
وشهاا وإال  شهم ميلاً الصادقة صهرتهم ض  مصهرهاا وقذضتهم ض  مت

 .محأوا حأيأة واحدة ضأخعصوا لها و،اشوا من موعها
 

شاا هذا الشوا من الغ أ أين قأائأ أش  ،ذرة الت  تق ن ض  شود        
 . و قرى الحوا    مشها اشتقت تلميت 

 
أاش  شعر يروي  قصص الحح  او الغ أ  العذري     يتمي  الشعر         

شعر الحح العفيف  المحتشم الأعيد  مي هو شعر  الصريحة  والصحيحة
وقد تلم    ايلا  ،ن التأذأ والتفلخ الخعق  وي عق ،عي  الغ أ الأدوي

 اشتهر  من  اهم  ومن  شعراؤ  او أعض مشهم  أالماء  من يحأون 
   وك ير ، ة   وميأ أ يشة هم من الشعراء  الغ أ   من  هذا الشواأ

 :.وغير هم ك ير  . وقيس لأش    وموشون ليع 
  
 :يقوأ احدهم   
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 رل  من أ يشة أالذيواش   

 لو اأصر  الواش  لقرت أالأع 
 

 أال  أان ال الت يع و أالمش 

 وبالما  الررجو   قة  تاب امهل

 

 وأالشظرة العوع  وأالحوأ تشقل 

 واواتر    ل    هفقي   واوا هل

 

 

 

 

 

.*********************************............ 
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 جريا بن تبة هللا بن معرر العذري            

 (جريا بثي ة )                      

 
.   القضاتي جريا بن  تبة هللا بن  معرر العذري  الشاتر  هو       

نسبة إل  تذر  وهي بفن من قضاتة من  رير بن سب  من قحفان من 

 .هجر ة 10تا   ا ة شعراء العصر الموي  وفي العرب

   جامعاً   مقةماً   فصيحاً   كان. الرشاور ن   من تشاق العربكان            

كان جريال  سن الجهقة، كر ل ال فس، باسالً، وقيا  انل  . لهشعر والروا ة

 وولعا  ها   باً  قةمرهف الحس رقيق الرشاتر , اً جواداً، شاتراً، مفبوت

 .فياا  ف  وفا ل شقل لاا  الشعرقال م ذ افولفل وت والفي    ببثي ة

 

 وهي ا ةى  ب ت  يان بن  عهبة العذري  بثي ة ا ا الشاتر             

وقيا اناا  ب ت  حي  من ب ي ربيعة  م ذ الصغر و ولع باا   .ففيات قومل

ولل  زوجاا لل  ي  كان العرب ل زوجون ب ا ال   من أبياا فرد  فجفباا 

صفة    ن  تو  الفضيحة والعار  واناامرن ا بان او وقع في تشقا

ول زالت هذ  العاد   القة رة  موجود   –مسفاج ة  في الرجفرع العربي 

ها من رجا ووزوج وم عل اههاا  ت اا  –لحة الن في مجفرعا  ا القرو ة 

إذا أ اها    لي تذو    ف نفهق   ظل الشعر فياا فجرع لاا قوماا جرعاً . آتر

 :هو  قول و  فجف فاس  بثي ة  فحذر ل

 

  ضعو من الغادون أ يشة كعهم

 قتع  غياري وكأ حارح م مع 

  لحاولتها إما شهاراً مواهراً 

 وإما لرى ليٍأ ولو ق عت روع 
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مروان بن الحكل  او شكو  ال  قوماا فاسفعةوا تهيل ء اجاقة اىفر  لو

ول في هذ   ق ذر ليقفعن لسانل فهحق بجذا  ووهو  ومئذ تاما الرة  ة، ف

: 

   مَتاش َ  َ،ن َمرواَن أ الَغيح  مَشَّ ُ 

ن ل لاش يا ٌع م   ُمقيٌد َدم  مَو قا  

  َضف  العيش  َمشواةٌ َوض  ا َرض  َمذَهحٌ 

 الَرثانِيا   لَاُنَّ    َرفَّع ا   إِذا نَحنُ 

ش     َوَردَّ الَهوى مُ شاُن َحّت  ا لَتَف َّ

يا ن أ الد  َن الُححِّ َمع وُف الَهوى م   م 

  جريا ه اك  ف  تزل مروان تن الرة  ة، ف نصر  ته  بالد  بق

   وكان  جفهف إلياا سراً 

 تذ لي موتةًا مع بثي ة: يا  وماً قال لي جر: قال كثيروقة 

 هأ أيشك وأيشها ،المة؟: قعت

تاةي بال وهل بوادي الةو   ر ضون  يابال، ف  يفال فوجةت أباها : قال

حاد فل ساتة  ف  اسف شةني ف ال  وجهس ا الس قاتةاً بالف اء، فسهرت، فرد

 :ف نشة ل

   َوقُعُت لَها ياَ، َّ مَرَلأَ صاح أ 

أُ   َ،ع  َشأي  داٍر َوالَرلوأُ ُمَوكَّ

داً     َأأَن َتوَعع  َأيش  َوَأيَشك  َمو، 

 َومَن َتأُمريش  أ الَّذي ضي   مَضَعأُ 

شَك َيوَم لَقيَتش     َوآخ ُر َ،هٍد م 

 وم  َوالَ وُح ُيغَلأُ أ أَلَفأ  وادي الدَ 

 ضلرأت أ يشة واشح اللترا وقالت إخلأا
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كها    ي ا إذا نو  ال اس من وراء هذ  : قالت وولرا  ساءل والةها،

 .بقولاا  ف  يت جريالً وأتبر ل: ، قالالرابية

كثر  أ. وقال فياا شعرا رقيقا. فازداد هياماً باا، فف اقا ال اس أتبارهرا. 

 .غزل والفجر وأقهل في الرة حشعر  في ال سيا وال

 .في وادي القرى بين الشا  والرة  ة سكن وكانت قبيـهـة ُتذر  

  ف   رجالاا لب ا اا وتشق ب ا اا  و س ان  جرالترفت هذ  القبيـهـة ب

 :قيا إلترابي من العذر ين

كرا   راث الرهح في  - ذوب أي  -ما بال قهوبكل ك ناا قهوب اير   راث )

 ؟ جهةونالراء أل  

 .إنا ل  ظر إل  محاجر أتين ل   ظرون إلياا: قال

 قيا ألتر فرن أنت؟

 فقال من قو  إذا أ بوا ما وا

 .ُتذريٌّ ورب الكعبة: فقالت جار ة سرعفل

. 

قصة جريا مصر وافةا ته  تبة العز ز بن مروان، بالفسفاا، ف كرمل 

ر، ولرا بهغ تبة العز ز وأمر لل بر زل، ف قا  قهيال ومات ودفن في مص

 :بثي ة تبر مو ل  زنت تهيل  زنا شة ةا وأنشةت

  وإن لــعوي ،ــن وـميأ للـا،ة

 مـن الدهـر مـا حاشت وال حان حيشها

  لـواء ،عيشـا يا وميأ أـن معمر

 إذا مـت أألــاء الحيــاة وليشهــا

 :قاأ يروي اأن ،ياش و

 -مش   الحمار -خروت من تيماء ضرميت ،وو اً ،ع  متان 

 :فقهت من أنت

 من تذر ، : قالت

 ها  رو ن تن جريا ومحبوبفل شيئاً : قهت
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نعل، إنا لعه  ماء بئر الج اب وقة أ قي ا الفر ق واتفزل ا مجافة : فقالت

جيوش  جيء من الشا  إل  الحجاز، وقة ترن رجال ا في سفر، وتهفوا 

ر ا م ا ت ةنا غهراناً أ ةا اً، وقة أنحةر الغهران تشية إل  صر  لال ق

إذا انحةر و  ظرون إليال، و فحة ون تن جوار م ال فبقيت أنا وبثي ة، 

تهي ا م حةر من هضبة  ذاءنا فسهل ونحن مسفو شون فرددت السال ، 

 .ونظرت فإذا برجا واقف شبافل بجريا

 فةنا ف  بفل

 أجريا؟: فقهت

 إي وهللا،: قال

 وهللا لقة ترىف ا ونفس  شراً فرا جاء ب ؟ : قهت

 هذ  الغول الفي وراءك وأشار إل  بثي ة،: قال

وإذا هو ل  فراس  فقرت إل  قعا فيل إقط مفحون و رر، وإل  تكة فياا 

 وأدنيفل م ل (نالجب)ء من سرن فعصر ل ته  األقط  شي

 .أصا من هذا: فقهت

 وقرت إل  سقاء لبن فصببت لل في قةح ماء بارد وناولفل، فشرب و راجع 

 ما ممرك؟لقد وهدت ض: ضقعت ل 

أردت مصر فجئت أودتكل وأسهل تهيكل، وأنا وهللا في هذ  الاضبة : فقال

الفي  ر ن م ذ  الث ليال أنظر أن أجة فرصة  ف  رأ ت م حةر ففيانكل 

 العشية، فجئت أل ةث بكل تاةاً، فحة  ا ساتة  ل ودت ا وانفهق،

ل قصة جريا مصر وافةا ته  تبة العز ز بن مروان، بالفسفاا، ف كرم

مات ودفن في  ل  فرا  هب  رفياا ال  سيرا     تبة العز ز وأمر لل بر زل

 :مصر، ولرا بهغ بثي ة تبر مو ل  زنت تهيل  زنا شة ةا وأنشةت

  وإن لــعوي ،ــن وـميأ للـا،ة

 مـن الدهـر مـا حاشت وال حان حيشها

  لـواء ،عيشـا يا وميأ أـن معمر

 اإذا مـت أألــاء الحيــاة وليشهــ

ر ل هللا جريا فقة كان شاترا  مفرك ا او ا الباع في الشعر نظل في بثي ة 

شعر   فال   بيبفل  قال الشعر فياا كثيرا ونظل القصا ة الفوال    وقة تهة  
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  ونحس بل وسيبق   تالةا    بض بالحيا   و روي شعر  قصة زال نقرأ

 تاشق  ا ا   فاههكل الشوق والحا 

 

 :ومما قاأ ضيها 

  َقد َذَرَضت َ،يش  َو اأَ ُلفوُحهالَ 

ن َشفل  َلقيماً َصحيُحها  َومَصَأَح م 

  ماَل لَيَتشا َشحيا َوميعاً َوإ ن َشُمت

ُر ض  الَموت  َلريح  َلريُحها  ُيواو 

حٍ     َضما مَشا ض   وأ  الَحياة  أ راغ 

 إ ذا قيأَ َقد لّوي َ،عَيها َصفيُحها

   مََظأُّ َشهاري ُملَتهاماً َوَيعَتق

 َ  َوروُحها الَمشام  روح  ض   َمَع العَيأ  

َ  راَحةٌ  تمان  ُحأِّ  َضَهأ ل َ  ض  ك 

 لَو مَأوُحها  َأوَحةٌ  َتشَفَعّش    َوَهأ

 

                            .............. 

 

 : مومأ قصائد ومن 
 

 

  مأ ين اشك قد معكت ضألوح 

 وخذي أحظك من كريم واصأ

  عهاضعرح ،ارلة ،عيشا وص
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 أقوأ الها أ   تخع   أالود 

   ضأوأتها أالقوأ أعد تلتر

 حأ  أ يشة ،ن وصالك شاغع 

  لو كان ض  قعأ  كقدر قالمة

 ضلال وصعتك مو متتك رلائع 

 صادت ضؤادي يا أ ين حأالكم

 يوم الحوون ومخ أتك حأائع 

   مشيتش  ضعويت ما مشيتش 

 ووععت ،اوأ ما و،دت كآوأ

  ورتش و م عت ض  ،واذال ضه

 و،صيت ضيك وقد وهدن ،واذل 

  و ت اقعت لما رمت كعف  أها

 مفثاقا   أ با الي بذل  من

   و يقعن اشك يا أ ين أخيعة

 باتا  ى ين   نفسي فةاك من

  و يقعن اشك قد رليت أأا أ

 مشها ضهأ لك ض  اوتشاح الأا أ

  و لأا أ ممن محح حدي   مشه 

 الباذل   البغيض    من  الي

   أت حأأ وصالكم حاولشش 

 مش  وللت وان وهدن أفا،أ

  ضرددتهن وقد لعين أهوركم
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 شاصأ  ل  أأضوق  لما لعين

  يعللن من غيظ لع  مشامال

 ووددت لو يعللن صم وشادأ

  لي لن ،شك هواي  م يصعشش 

 ضاذا هويت ضما هواي أ ائأ

 

                                   ............. 

 

 

 :ميلا و من روائع  

  خعيع  ،ووا اليوم حت  تلعما

 ،ع  ،ذأة ا شياح  يأة الششر

   ضإشكما إن ،وتما ل  لا،ة

 شكرتكما حت  مغيح ض  قأري

   ملما أها  م مشفعا ل  ولعما

 ،عيها لقاها هللا من لائغ الق ر

   وأوحا أذكري ،شد أ شة ومشظرا

 مترتاح يوما مم تهش إل  ذكري

   أيششا ضان لم تكن تق ع قوى الود

 ولم تشس ما ملفعت ض  لالف الدهر

  ضلوف يرى مشها اشتياق ولو،ة

 أأين وغرح من مدامعها يوري
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   ومن تك قد حالت ،ن العهد أعدشا

 ومصغت ال  قوأ المؤشح والم ري

  ضلوف يرى مشها صدود ولم تكن

 أشفل  من مهأ الخياشة والغدر

   م،وذ أك العهم من تشح  الشوى

 يات  وال حشريأأ شة ض  مدش  ح

   وواور إذا ما مت أيش  وأيشها

 ضيا حأذا موت  إذا واورت قأري

   ه  الأدر حلشا والشلاء كواكح

 وشتان أين الكواكح والأدر

  لقد ضلعت حلشا ،ع  الشاس م عما

 ،ع  ملف شهر ضلعت ليع  القدر

  ميأك  حمام ا يك من ضقد ملف 

 ومصأر ؟ مال  ،ن أ يشة من صأر

  لحور يون أذكرهام: يقولون 

 ومقلم ما أ  من وشون وال لحر

  لقد شغفت شفل  يا أ ين أذكركم

 كما شغف المخمور ياأ ن أالخمر

  ذكرت مقام  ليع  الأان قاألا

 ،ع  كف حوراء المدامع كالأدر

  ضكدت ولم ممعك اليها صأاأة
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 مهيم وضاض الدمع مش  ،ع  شحري

  يا ليت شعري هأ مأيتن ليعة

 شرى لا ع الفوركعيعتشا حت  

  توود ،عيشا أالحدي  وتارة

 توود ،عيشا أالرلاح من ال غر

  ضيا ليت رأ  قد قل  ذاك مرة

 ضيععم رأ  ،شد ذلك ما شكري

  ولو لألت مش  حيات  أذلتها

 ذلك من ممري  وودت أها إن كان

  مل  ل   مان لو مخير أيش 

 خالدا آخر الدهر  وأين حيات 

  ةذروش  لا،ة وأ يش: لقعت 

 ،مري،ع  غفعة الواشين  م مق عوا 

  مفعوة ا شياح لو من ريقها

 يداوى أ  الموت  لقاموا من القأر

  إذا ما شظمت الشعر ض  غير ذكرها

 مأ  ومأيها من ي او،ش  شعري

  ضال مشعمت أعدي وال ،شت أعدها

 ودامت لشا الدشيا إل  معتق  الحشر

 

 :وقاأ ض  غ ل  لأ يشة ايلا 
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 ا  الصفاء  جة ةا ل ليت ا 

 ودهرا  ول   ابثين  عود     

 ف غ   كرا ك ا نكون وانفل

 صة ق  واذ ما  بذلين زهية

 تهيهي ما اتفي من الوجة ظاهر

 ودمعي برا اتفي الغةا  شاية

 اذا قهت مابي  ابثي ة  قا هي

 من الحا  قالت  مثهل   و ز ة

 فقهت لاا بي ي وبي   فاتهري

 من هللا  ميثاق لل  وتاود

 وان تروض والوصا بي ي وبي اا

 وان ساهة  بالر    لصعود

 فاف يت تيشي بانفظار نوالاا

 وابهيت ذاك الةهروهو جة ة

  روت الاوى م ي  اذا مالقيفاا

 و حيا اذا مافارقفاا  و عود

 
 
 

 

 

*********************************** 
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 جريا بن تبة هللا بن معرر العذري          

 (جريا بثي ة )                       

 
نسبة إل  .   القضاتي هو الشاتر  جريا بن  تبة هللا بن  معرر العذري 

ا ة  تذر  وهي بفن من قضاتة من  رير بن سب  من قحفان من العرب

 .هجر ة 10شعراء العصر الموي  وفي تا  

   جامعاً   اً مقةم  فصيحاً   كان. الرشاور ن   من تشاق العربكان            

كان جريال  سن الجهقة، كر ل ال فس، باسالً، وقيا  انل  . لهشعر والروا ة

 وولعا  ها   باً  قةمرهف الحس رقيق الرشاتر , جواداً، شاتراً، مفبوتاً 

 .فياا  ف  وفا ل قال م ذ افولفل وتشقل لاا  الشعر والفي    ببثي ة

 

 وهي ا ةى   عهبة العذري ب ت  يان بن  بثي ة ا ا الشاتر             

وقيا اناا  ب ت  حي  من ب ي ربيعة  م ذ الصغر و ولع باا   .ففيات قومل

ولل  زوجاا لل  ي  كان العرب ل زوجون ب ا ال   من أبياا فرد  فجفباا 

مرن ا بان او وقع في تشقان  تو  الفضيحة والعار  واناا   صفة 

ذ  العاد   القة رة  موجود  ول زالت ه –مسفاج ة  في الرجفرع العربي 

ها من رجا ووزوج وم عل اههاا  ت اا  –لحة الن في مجفرعا  ا القرو ة 

إذا أ اها    لي تذو    ف نفهق   ظل الشعر فياا فجرع لاا قوماا جرعاً .آتر 

 :هو  قول و  فاسفجف   بثي ة  فحذر ل

 

  ضعو من الغادون أ يشة كعهم

 قتع  غياري وكأ حارح م مع 

  ولتها إما شهاراً مواهراً لحا

 وإما لرى ليٍأ ولو ق عت روع 
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مروان بن الحكل او شكو  ال   قوماا فاسفعةوا تهيل ء اجاقة اىفر  لو

في هذ   قول وهو  ومئذ تاما الرة  ة، ف ذر ليقفعن لسانل فهحق بجذا  و

: 

   مَتاش َ  َ،ن َمرواَن أ الَغيح  مَشَّ ُ 

ن ل   ٌع م   لاش ياُمقيٌد َدم  مَو قا  

  َضف  العيش  َمشواةٌ َوض  ا َرض  َمذَهحٌ 

 الَرثانِيا   لَاُنَّ    َرفَّع ا   إِذا نَحنُ 

ش     َوَردَّ الَهوى مُ شاُن َحّت  ا لَتَف َّ

يا ن أ الد  َن الُححِّ َمع وُف الَهوى م   م 

بق  جريا ه اك  ف  تزل مروان تن الرة  ة، ف نصر  ته  بالد  

   اً وكان  جفهف إلياا سر

 تذ لي موتةًا مع بثي ة: قال لي جريا  وماً : قال كثيروقة 

 هأ أيشك وأيشها ،المة؟: قعت

تاةي بال وهل بوادي الةو   ر ضون  يابال، ف  يفال فوجةت أباها : قال

حاد فل ساتة  ف  اسف شةني ف السال  وجهس ا  قاتةاً بالف اء، فسهرت، فرد

 :ف نشة ل

   صاح أ  َوقُعُت لَها ياَ، َّ مَرَلأَ 

أُ   َ،ع  َشأي  داٍر َوالَرلوأُ ُمَوكَّ

داً     َأأَن َتوَعع  َأيش  َوَأيَشك  َمو، 

 َومَن َتأُمريش  أ الَّذي ضي   مَضَعأُ 

شَك َيوَم لَقيَتش     َوآخ ُر َ،هٍد م 

 أ أَلَفأ  وادي الَدوم  َوالَ وُح ُيغَلأُ 

 ضلرأت أ يشة واشح اللترا وقالت إخلأا

كها    ي ا إذا نو  ال اس من وراء هذ  : قالت وها،ولرا  ساءل والة

 .بقولاا  ف  يت جريالً وأتبر ل: الرابية، قال
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كثر  أ. وقال فياا شعرا رقيقا. فازداد هياماً باا، فف اقا ال اس أتبارهرا. 

 .شعر  في ال سيا والغزل والفجر وأقهل في الرة ح

 .ا  والرة  ةسكن في وادي القرى بين الش وكانت قبيـهـة ُتذر  

  ف   رجالاا لب ا اا وتشق ب ا اا  و س ان  ترفت هذ  القبيـهـة بجرال

 :قيا إلترابي من العذر ين

كرا   راث الرهح في  -أي  ذوب  -ما بال قهوبكل ك ناا قهوب اير   راث )

 ؟ الراء أل  جهةون

 .إنا ل  ظر إل  محاجر أتين ل   ظرون إلياا: قال

 قيا ألتر فرن أنت؟

 قال من قو  إذا أ بوا ما واف

 .ُتذريٌّ ورب الكعبة: فقالت جار ة سرعفل

. 

قصة جريا مصر وافةا ته  تبة العز ز بن مروان، بالفسفاا، ف كرمل 

تبة العز ز وأمر لل بر زل، ف قا  قهيال ومات ودفن في مصر، ولرا بهغ 

 :بثي ة تبر مو ل  زنت تهيل  زنا شة ةا وأنشةت

  ميأ للـا،ةوإن لــعوي ،ــن وـ

 مـن الدهـر مـا حاشت وال حان حيشها

  لـواء ،عيشـا يا وميأ أـن معمر

 إذا مـت أألــاء الحيــاة وليشهــا

 :قاأ يروي اأن ،ياش و

 -مش   الحمار -خروت من تيماء ضرميت ،وو اً ،ع  متان 

 :فقهت من أنت

 من تذر ، : قالت

 ها  رو ن تن جريا ومحبوبفل شيئاً : قهت

نعل، إنا لعه  ماء بئر الج اب وقة أ قي ا الفر ق واتفزل ا مجافة : فقالت

جيوش  جيء من الشا  إل  الحجاز، وقة ترن رجال ا في سفر، وتهفوا 

ت ةنا غهراناً أ ةا اً، وقة أنحةر الغهران تشية إل  صر  لال قر ا م ا 



 114 

إذا انحةر و  ظرون إليال، و فحة ون تن جوار م ال فبقيت أنا وبثي ة، 

هي ا م حةر من هضبة  ذاءنا فسهل ونحن مسفو شون فرددت السال ، ت

 .ونظرت فإذا برجا واقف شبافل بجريا

 فةنا ف  بفل

 أجريا؟: فقهت

 إي وهللا،: قال

 وهللا لقة ترىف ا ونفس  شراً فرا جاء ب ؟ : قهت

 هذ  الغول الفي وراءك وأشار إل  بثي ة،: قال

إقط مفحون و رر، وإل  تكة فياا  وإذا هو ل  فراس  فقرت إل  قعا فيل

 وأدنيفل م ل (نالجب)شيء من سرن فعصر ل ته  األقط  

 .أصا من هذا: فقهت

 وقرت إل  سقاء لبن فصببت لل في قةح ماء بارد وناولفل، فشرب و راجع 

 لقد وهدت ضما ممرك؟: ضقعت ل 

أردت مصر فجئت أودتكل وأسهل تهيكل، وأنا وهللا في هذ  الاضبة : فقال

الفي  ر ن م ذ  الث ليال أنظر أن أجة فرصة  ف  رأ ت م حةر ففيانكل 

 العشية، فجئت أل ةث بكل تاةاً، فحة  ا ساتة  ل ودت ا وانفهق،

قصة جريا مصر وافةا ته  تبة العز ز بن مروان، بالفسفاا، ف كرمل 

مات ودفن في  ل  فرا  هب  رفياا ال  سيرا     تبة العز ز وأمر لل بر زل

 :، ولرا بهغ بثي ة تبر مو ل  زنت تهيل  زنا شة ةا وأنشةتمصر

  وإن لــعوي ،ــن وـميأ للـا،ة

 مـن الدهـر مـا حاشت وال حان حيشها

  لـواء ،عيشـا يا وميأ أـن معمر

 إذا مـت أألــاء الحيــاة وليشهــا

ر ل هللا جريا فقة كان شاترا  مفرك ا او ا الباع في الشعر نظل في بثي ة 

بفل  قال الشعر فياا كثيرا ونظل القصا ة الفوال    وقة تهة  شعر   فال   بي

زال نقرأ  ونحس بل وسيبق   تالةا    بض بالحيا   و روي شعر  قصة 

 تاشق  ا ا   فاههكل الشوق والحا 
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 :ومما قاأ ضيها 

  لََقد َذَرَضت َ،يش  َو اأَ ُلفوُحها

ن َشفل  َلقيماً َصحيُحها  َومَصَأَح م 

  ال لَيَتشا َشحيا َوميعاً َوإ ن َشُمتمَ 

ُر ض  الَموت  َلريح  َلريُحها  ُيواو 

حٍ     َضما مَشا ض   وأ  الَحياة  أ راغ 

 إ ذا قيأَ َقد لّوي َ،عَيها َصفيُحها

  مََظأُّ َشهاري ُملَتهاماً َوَيعَتق 

 َ  َوروُحها الَمشام  روح  ض   َمَع العَيأ  

تمان  ُحأِّ َ   راَحةٌ  َضَهأ ل َ  ض  ك 

 لَو مَأوُحها  َأوَحةٌ  َتشَفَعّش    َوَهأ

 

                            .............. 

 

 : مومأ قصائد ومن 
 

 

  مأ ين اشك قد معكت ضألوح 

 وخذي أحظك من كريم واصأ

  ضعرح ،ارلة ،عيشا وصعها

 أقوأ الها أ   تخع   أالود 

   ضأوأتها أالقوأ أعد تلتر

 لك شاغع حأ  أ يشة ،ن وصا



 116 

  لو كان ض  قعأ  كقدر قالمة

 ضلال وصعتك مو متتك رلائع 

 صادت ضؤادي يا أ ين حأالكم

 يوم الحوون ومخ أتك حأائع 

   مشيتش  ضعويت ما مشيتش 

 ووععت ،اوأ ما و،دت كآوأ

  و م عت ض  ،واذال ضهورتش 

 و،صيت ضيك وقد وهدن ،واذل 

  و ت اقعت لما رمت كعف  أها

 مفثاقا   منأ با الي بذل  

   و يقعن اشك يا أ ين أخيعة

 باتا  ى ين   نفسي فةاك من

  و يقعن اشك قد رليت أأا أ

 مشها ضهأ لك ض  اوتشاح الأا أ

  و لأا أ ممن محح حدي   مشه 

 الباذل   البغيض    من  الي

  حاولشش   أت حأأ وصالكم

 مش  وللت وان وهدن أفا،أ

  ضرددتهن وقد لعين أهوركم

 شاصأ  ل  أأضوق  نلما لعي

  يعللن من غيظ لع  مشامال

 ووددت لو يعللن صم وشادأ
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  لي لن ،شك هواي  م يصعشش 

 ضاذا هويت ضما هواي أ ائأ

 

                                   ............. 

 

 

 :و من روائع  ميلا 

  خعيع  ،ووا اليوم حت  تلعما

 ،ع  ،ذأة ا شياح  يأة الششر

   وتما ل  لا،ةضإشكما إن ،

 شكرتكما حت  مغيح ض  قأري

   ملما أها  م مشفعا ل  ولعما

 ،عيها لقاها هللا من لائغ الق ر

   وأوحا أذكري ،شد أ شة ومشظرا

 مترتاح يوما مم تهش إل  ذكري

   ضان لم تكن تق ع قوى الود أيششا

 ولم تشس ما ملفعت ض  لالف الدهر

  ضلوف يرى مشها اشتياق ولو،ة

 غرح من مدامعها يوريأأين و

   ومن تك قد حالت ،ن العهد أعدشا

 ومصغت ال  قوأ المؤشح والم ري

  ضلوف يرى مشها صدود ولم تكن
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 أشفل  من مهأ الخياشة والغدر

   م،وذ أك العهم من تشح  الشوى

 أأ شة ض  مدش  حيات  وال حشري

   وواور إذا ما مت أيش  وأيشها

 ضيا حأذا موت  إذا واورت قأري

     الأدر حلشا والشلاء كواكحه

 وشتان أين الكواكح والأدر

  لقد ضلعت حلشا ،ع  الشاس م عما

 ،ع  ملف شهر ضلعت ليع  القدر

  ميأك  حمام ا يك من ضقد ملف 

 ومصأر ؟ مال  ،ن أ يشة من صأر

  ملحور يون أذكرها: يقولون 

 ومقلم ما أ  من وشون وال لحر

  لقد شغفت شفل  يا أ ين أذكركم

 كما شغف المخمور ياأ ن أالخمر

  ذكرت مقام  ليع  الأان قاألا

 ،ع  كف حوراء المدامع كالأدر

  ضكدت ولم ممعك اليها صأاأة

 مهيم وضاض الدمع مش  ،ع  شحري

  يا ليت شعري هأ مأيتن ليعة

 كعيعتشا حت  شرى لا ع الفور
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  توود ،عيشا أالحدي  وتارة

 توود ،عيشا أالرلاح من ال غر

  يت رأ  قد قل  ذاك مرةضيا ل

 ضيععم رأ  ،شد ذلك ما شكري

  ولو لألت مش  حيات  أذلتها

 ذلك من ممري  وودت أها إن كان

  مل  ل   مان لو مخير أيش 

 خالدا آخر الدهر  وأين حيات 

  ذروش  لا،ة وأ يشة: لقعت 

 ،مري،ع  غفعة الواشين  م مق عوا 

  مفعوة ا شياح لو من ريقها

 وت  لقاموا من القأريداوى أ  الم

  إذا ما شظمت الشعر ض  غير ذكرها

 مأ  ومأيها من ي او،ش  شعري

  ضال مشعمت أعدي وال ،شت أعدها

 ودامت لشا الدشيا إل  معتق  الحشر

 

 :وقاأ ض  غ ل  لأ يشة ايلا 
 

 ا ل ليت ا ا  الصفاء  جة ة

 ودهرا  ول   ابثين  عود

 ف غ   كرا ك ا نكون وانفل

 ما  بذلين زهيةصة ق  واذ 
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 تهيهي ما اتفي من الوجة ظاهر

 ودمعي برا اتفي الغةا  شاية

 اذا قهت مابي  ابثي ة  قا هي

 من الحا  قالت  مثهل   و ز ة

 فقهت لاا بي ي وبي   فاتهري

 من هللا  ميثاق لل  وتاود

 وان تروض والوصا بي ي وبي اا

 وان ساهة  بالر    لصعود

 فاف يت تيشي بانفظار نوالاا

 وابهيت ذاك الةهروهو جة ة

  روت الاوى م ي  اذا مالقيفاا

 و حيا اذا مافارقفاا  و عود

 
 
 

 

 

*********************************** 
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 (موشون ليع ) قيس أن المعوح            
 

 
 

قيس بن الرهّوح بن مزا ل بن تةس بن ربيعة بن جعة  بن                

 . ميالد ة 111ج ون ليه   وفي تا  لقا برري وقة عامالكعا بن ربيعة 

تاش في ففر  تالفة .شاتر غزل تربي ، من الرفيرين، من أها نجة

مروان بن الحكل و تبةالره  بن مروان في القرن األول من الاجر  في 

 .باد ة العرب 

و رب    معاا نش     ي  اب ة ترل  ا ا  ليه  ب ت سعة العامري    

فكانا بحق  كانا  رتيان مواشي والة ارا  فا ا ا ةهرا التر  وا اها  ي 

فرفض أههاا ان  زوجوها  وها  باا  عشقااف رفيقان في الففولة والصبا 

  وهذ  تاد  تربية  جاههية ول  زال موجود  في القرى والبوادي  اليل 

في  فاا  ته  وجال -وقيا  بسبا تالل بين ابو ارا  ول اموال وميراث 

و  نس بالو وش و  فغ   بحبل  الشعر والقصية   شة  راري و القفار الب

الحجاز، إل  اتر العذري، فيرى  ي اً في الشا  و ي اً في نجة و ي اً في 

 أن وجة مهق  بين أ جار وهو ميت

 .ضحمأ إل  مهع 

 

 :ومما قاأ ضيها 

شيَن الَخوال يا رُت لَيع  َوالل    َتَذكَّ

ياَومَّياَم ال َشخش  َ،ع    العَهو  شاه 

عَّ ُ  رُت ظ  أِّ الُرمح  َقصَّ    َوَيوٍم َكظ 

يا      أ عَيع  َضعَّهاش  َوما ُكشُت اله 
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 أ َ مديَن الَحت شاُر لَيع  َوُصحَأت 

 أ ذات  الَغل  ُت و  الَم   َّ الَشواو يا

  َضقاأَ َأصيُر الَقوم  مَلَمحُت َكوَكأاً 

 َأدا ض  َلواد  العَيأ  َضرداً َيماش يا

  َضقُعُت لَُ  َأأ شاُر لَيع  َتَوقََّدت

 أ َععيا َتلام  َلوُءها َضَأدا ل يا

كاَح الَقوم  لَم َتقَ ع  الَغل   َضعَيَت ر 

كاَح لَيال يا  َولَيَت الَغل  ماش  الر 

ةٍ  مَّ ن حاَوٍة ل  ُمه    َضيا لَيأَ َكم م 

يا  إ ذا و ئُتُكم أ العَيأ  لَم مَدر  ماه 

 َتهيالً   انَِي أَلفَِرسَتهيهَيَّ إِن  َبِكي

 َدمع  َأك  ل يا  مَشَ ضتُ   إ ذا

ُف ا َيفاَا إ اّل َصأاَأةً    َضما مُشر 

يا ُد ا َشعاَر إ اّل َتداو   َوال مُشش 

 َوَقد َيوَمُع هللَاُ الَشتيَتين  َأعَدما

 َيُظّشان  ُكأَّ الَظنِّ مَن ال َتالق يا

شا   لَح  هللَاُ مَقواماً َيقولوَن إ شَّ

 دشا َ واأَ الَدهر  ل عُححِّ شاض ياَووَ 

دٍ   َوَ،هدي أ عَيع  َوهَ  ذاُت ُمَؤصِّ

يا  َتُردُّ َ،عَيشا أ الَعش  ِّ الَمواش 

 َضَشحَّ َأشو لَيع  َوَشحَّ َأشو ا أش ها
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يا  َومَ،الُق لَيع  ض  ضُؤادي َكما ه 

  إ ذا ما َوعَلشا َموع لاً َشلَتع ذُّ ُ 

 كاش ياَتواَشوا أ شا َحّت  مََمأَّ مَ 

  َلق  هللَاُ واراٍت ل عَيع  َتأاَ،َدت

نَّ الَشوى َحيُ  ا حَتعَعَن الَم ال يا  أ ه 

ش ً  ش  لَيع  ا ضت قاٌر َوال غ   َولَم ُيشل 

يا  َوال َتوَأٌة َحّت  ا حَتَلشُت الَلوار 

غَن َكأداَء َوعَعداً    َوال ش لَوةٌ َصأِّ

لَشها ل       ل ُتشأ  َ         يالَيع  ُ مَّ َ،رَّ

  َخعيعَ َّ ال َوهللَا  ال مَمع ُك الَّذي

 َقل  هللَاُ ض  لَيع  َوال ما َقل  ل يا

ها  َقلاها ل َغيري َوا أَتالش  أ ُحأِّ

 َضَهاّل أ َش ٍء َغير  لَيع  ا أَتالش يا     

أٌ  رُتماش  مَنَّ َتيماَء َمش    َوَخأَّ

يا  ل عَيع  إ ذا ما الَصيُف مَلق  الَمرال 

  الَصيف  َ،ّشا َقد  ا شَقَلت َضَهذي ُشهورُ 

يا  َضما ل عَشوى َترم  أ عَيع  الَمرام 

  َضعَو مَنَّ واٍش أ الَيماَمة  داُر ُ 

 َوداري أ أَ،ع  َحلَرَموَت ا هَتدى ل يا

  َوماذا لَُهم ال مَحَلَن هللَاُ حالُُهم

َن الَحظِّ ض  َتصريم  لَيع  َحأال يا  م 
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 عَم َيَ أَوَقد ُكشُت مَ،عو ُححَّ لَيع  ضَ 

 أ َ  الَشقُض َواإل أراُم َحّت  َ،الش يا

  َضيا َرحِّ َلّوي الُححَّ َأيش  َوَأيَشها

 َيكوُن َكفاضاً ال َ،عَ َّ َوال ل يا

  َضما َ عََع الَشوُم الَّذي ُيهَتدى أ    

كَرها ل يا  َوال الُصأُح إ اّل َهيَّوا ذ 

َمشَق َوال َأدا ن د  رُت ميالً م   َوال ل 

َهأ  الشام  إ اّل َأدا ل ياُلَهيأٌ     

ةٍ  يَّ ن َلم  شدي لَها م  َيت ،    َوال ُلمِّ

دائ يا َن الشاس  إ اّل َأأَّ َدمع  ر   م 

ها َرل    َوال َهأَّت  الريُح الُوشوُح   

َن العَيأ  إ اّل أ تُّ ل عريح  حاش يا  م 

  َضإ ن َتمَشعوا لَيع  َوَتحموا أ الَدها

 الَقواض يا َ،عَ َّ َضعَن َتحموا َ،عَ َّ 

شَد هللَا  مَّش  مُح أُّها   َضأَشَهُد ، 

شَدها ل يا شدي َضما ،   َضَهذا لَها ، 

شا شها ل َغير    َقل  هللَاُ أ الَمعروف  م 

ّش  َوالَغرام  َقل  لَيا  َوأ الَشوق  م 

عُت يا مُمَّ مال كٍ    َوإ نَّ الَّذي مَمَّ

 مَشاَح ضَُويدي َوا لَتهاَم ضُؤاَديا

 َوقَة  لهَيالي لَيهَةً بَعَة لَيهَةٍ أَُتةُّ ا
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شُت َدهراً ال مَُ،دُّ العَيال يا  ، 

ن َأين  الُأيوت  لََععَّش    َومَخُرُج م 

ُ  َ،شك  الَشفَس أ العَيأ  خال يا  مَُحدِّ

مُت َشحَوها   مَراش  إ ذا َصعَّيُت َيمَّ

 أ َووه  َوإ ن كاَن الُمَصعّ  َورائ يا

نَّ  ها َوما أ َ  إ شراٌك َولَك    ُحأَّ

يا  َوُ،ظَم الَووى مَ،يا الَ أيَح الُمداو 

َن ا َلماء  ما واَضَق ا لَمها  مُح حُّ م 

شُ  ُمداش يا  مََو ا شَأَهُ  مَو كاَن م 

 َخعيعَ َّ لَيع  مَكَأُر الحاج  َوالُمش 

 َضَمن ل  أ عَيع  مَو َضَمن ذا لَها أ يا

 لََعمري لََقد مَأَكيت ش  يا َحماَمَة اأ

ياَ،قي  ق  َومَأَكيت  الُعيوَن الَأواك 

َن الَعيش  َأعَدما   َخعيعَ َّ ما مَروو م 

 مَرى حاَوت  ُتشرى َوال ُتشَترى ل يا

ش  ُم لَيع  ُ مَّ َت ُ،ُم مَشَّ   َوُتور 

 َلعوُت َوال َيخف  َ،ع  الشاس  ما أ يا

 َضعَم مََر م  عَيشا َخعيعَ  َصأاَأةٍ 

 اض يامََشدَّ َ،ع  َرغم  ا َ،ادي َتص

 َخعيالن  ال َشروو الع قاَء َوال َشرى

 َخعيعَين  إ اّل َيرُووان  َتالق يا
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ض  الُمش    َوإ ّش  َ َلَتحي يك  مَن َتعر 

ل  ض  الُمش  ل يا  أ َوصع ك  مَو مَن َتعر 

رٍ    َيقوأُ مُشاٌس َ،أَّ َموشوَن ،ام 

 َيروُم ُلعّواً قُعُت مَّش  ل ما أ يا

  الُهيام  مَصاَأش أ َ  الَيأُس مَو داُء 

 َضإ ّياَك َ،ّش  ال َيُكن أ َك ما أ يا

  إ ذا ما ا لَت اأَ الَدهُر يا مُمَّ مال كٍ 

يات  َوشاش يا  َضَشأُن الَمشايا القال 

  إ ذا ا كَتَحعَت َ،يش  أ َعيش ك  لَم َتَ أ

يا  أ َخيٍر َوَوعَّت َغمَرًة َ،ن ضُؤاد 

يشَ  ئت  مَشَقيت  ،    ت َضأَشت  الَّت  إ ن ش 

ئت  مَشَعمت  أال يا  َومَشت  الَّت  إ ن ش 

داً  ن َصديٍق َوال ،   َومَشت  الَّت  ما م 

 َيرى ش لَو ما مَأَقيت  إ اّل َر   ل يا

  مََملروَأٌة لَيع  َ،ع  مَن مَ وَرها

 لَاا أَن  َرانِيا   َذنباً   َوُمفََّجٌذ 

رُت ض  ا َرض  الَفلاء  َرمَيُتش    إ ذا ل 

 حع  مَن َيميأَ ح يال يامُصاش ُع رَ 

  َيميشاً إ ذا كاَشت َيميشاً َوإ ن َتُكن

مال يا ،ن  الَهوى َ،ن ش  ماالً ُيشا    ش 

 َوإ ّش  َ َلَتغش  َوما أ َ  َشعَلةٌ 
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شك  َيعق  َخيال يا  لََعأَّ َخياالً م 

حر  ُرقَيةً  حُر إ اّل مَنَّ ل عل  َ  الل   ه 

َ  ال مُلف  لَها الَدهَر راَقيا  َومَشِّ

  إ ذا َشحُن مَدلَوشا َومَشت  مَماَمشا

يا كراك  هاد   َكفا ل َم اياشا أ ذ 

 َذَكت شاُر َشوق  ض  ضُؤادي َضأَصَأَحت

يا  لَها َوَهٌج ُملَتلَرٌم ض  ضُؤاد 

ووا  ماَل مَيُّها الَركُح الَيماشوَن َ،رَّ

 َ،عَيشا َضَقد مَمل  َهواشاً َيماش يا

  شامُلائ عُُكم َهأ لاأَ َشعماُن َأعدَ 

يا  َوُححَّ إ لَيشا َأ ُن َشعماَن واد 

وُتما   ماَل يا َحماَم  َأ ن  َشعماَن ه 

يُتما ل يا  َ،عَ َّ الَهوى لَّما َتَغشَّ

  َومَأَكيُتماش  َولَ  َصحأ  َولَم مَُكن

 مُأال  ُدموَا الَعين  لَو ُكشُت خال يا

تان  َتواَوأا يَّ   َويا مَيُّها القُمر 

 ا لَوعا َ،عَّالش ياأ عَحَشيُكما ُ مَّ 

 َضإ ن مَشُتما ا لَ تَرأُتما مَو مََردُتما

 لَحاقاً أ أَ الأ  الَغل  َضا تَأعاش يا

عري ما ل عَيع  َومال يا  ماَل لَيَت ش 

ن َأعد  َشيٍح َ،الش يا أا م   َوما ل عص 
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 ماَل مَيُّها الواش  أ عَيع  ماَل َترى

يا  إ ل  َمن َتشيها مَو أ َمن و ئُت واش 

  ن َظَعَن ا َحأاُح يا مُمَّ مال كٍ لَئ  

يا  َضما َظَعَن الُححُّ الَّذي ض  ضُؤاد 

َ  الُمش  رَت لَيع  ه   َضيا َرحِّ إ ذ َصيَّ

شَتها ل يا ّش  أ َعيَشيها َكما     َض  

لها إ لَ َّ َومَهعَها   َوإ اّل َضَأغِّ

يا  َضإ ّش  أ عَيع  َقد لَقيُت الَدواه 

  الَمرُء َشفَل ُ َ،ع  م  أ  لَيع  َيقُتأُ 

يا ن لَيع  َ،ع  الَيأس   او   َوإ ن ُكشُت م 

أا   َخعيعَ َّ إ ن َلّشوا أ عَيع  َضَقرِّ

 ل َ  الَشعَش َوا َكفاَن َوا لَتغف را ل يا

 ف بهغا   الصبابة وإن مت من داء

 لوء الشمس مش  لالميا  شأيهة

 

 :  ض  الغ أ ايلا ومما قال
 

 

  ثِياُ ألَ ل أرى وادي الرياِ   ُ 

 ول ال ْفُس تْن وادي الرياِ   َِفياُ 

 

  أ ا هبوا الواد ين وإن ي

 غر ا     لرشفار بالواد ين

 

  أ قاً تباد هللا أن لست وارداً 
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 ول صادراً إل تهي رقيا

 

 ول زا ِراً فرداً ول في َجراَتة ٍ 

 من ال اس إل قيا أنت مر ا

 

  وها ر بة في أن  حن نجيبة

  َِحنَّ نَجياُ   أنإل  إْلفاا أو 

 

 وإنَّ الَكثِيَا الفْرَد ِمْن جانِِا الِحر 

 آ ل لحبيا  لل    وإن   إلي

 

 ول تير في الةنيا إذا أنت لل  ز

  بيباً ولل  َْفَرْب إلَْيَ  َ بياُ   ر

 

  لَئِن َكثَُرت ُرقاُب لَيه  فَفالَرا

 بِهَيه  ما لَاُنَّ َرقياُ    لََاوتُ 

 

  لَيه  فَُربَّرا َوإِن  اَل  َ ٌس دونَ 

 أَ   اليَ ُس دوَن الَشيِء َوهَو َ بياُ 

 

  َوَم َّيفَ ي َ فّ  إِذا ما َرأَ فِ ي

 َته  َشَرٍ  لِه اِظر َن  َر اُ 

 

  َصَةدِت َوأَشَرتِّ الُعةا َ بَِاجِرنا

 أَ ابَِ  فيرا  َص َعيَن ُمثياُ 

 

 أُبَعُِّة َت ِ  ال َفَس َوال َفُس َصبَّةٌ 

 َررش  إِلَيِ  قَر اُ بِِذكِرِك َوال

 

  َمجافَةَ أَن  َسع  الُوشا ُ بِِظ َّةٍ 

 َوأَكَرُمُكل أَن  َسفَر َا ُمر اُ 

 

  فَقَة َجَعهَت نَفسي َوأَنِت اِتفََرمفِاا
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 َوُك ِت أََتزَّ ال اِس َت ِ   َفياُ 

 

 فَهَو ِشئِت لَل أَغَضا َتهَيِ  َولَل  ََزل

 لَِ  الَةهَر ِم ّي ما َ يِيُت نَصياُ 

 

  أَما َوالَّذي  َفهو الَسرا َِر ُكهَّاا

 َو َغياُ   بِلِ    ما  ُبةي  َو َعهَُل 

 

 لَقَة ُك ِت ِمرَّن  َصفَفي ال َفُس ُتهَّةً 

 لَاا دوَن ِتاّلِن الَصفاِء ُ جوبُ 

 

   َوإِنّي أَلَسفَحيِيِ  َ فّ  َك َنَّرا

 َتهَيَّ بِظَاِر الَغيِا ِم ِ  َرقياُ 

 

 َا اليَ ُس بِالَاوى َهَّجيَن َ فّ   َذهَ 

 َوَ فّ   َكاَد ال َفُس َت ِ   َفياُ 

 

  َس َسفَعِفُف األَ اَ  فيِ  لََعهَّاا

 بِيَوِ  ُسروري في َهواِك  َؤوبُ 

 

                                   .............. 

 

 :وقاأ ايلا ض  الغ أ
 

 

 

  أ َا َهَجْر لْيه  قَْة بَهْغَت بَِي الَرَةى

 َتهَ  ما لَْل  َُكْن بَهََغ الَاْجرُ َوِزْدَت 

ْهِر بَْي ِي َوبَْي َاا   َتِجْبُت لِْسَعي الةَّ

ا اْنقََض  َما بَْي  ا َسَكَن الةَّْهرُ   فَهَرَّ

  فَيَا ُ بَّاا ِزْدنِي َجوى ً ُكاَّ لَْيهَة ٍ 

 و ا سهو  األ ا  موتةك الحشر
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   كاد  ةي   ةى إذا ما لرسفاا

 ال ضر و  بت في أارافاا الورق

 بل   َوَوْجٍل لَلُ ِد بَاَجة ٌ قُرِشيَّة ٌ

  كشف البهوى و سف زل القفر

 و افز من  حت الثياب قواماا

 َكرا اهفزَّ غصُن الباِن والف ُن ال َّْضرُ 

  فيا  بَّذا األ ياُء ما دمِت فيالِ 

 و ا  بذا األموات إن ىر  القبر

  وإني لفعروني لذكراك نفضة

 فُُر بهَّهَلُ اْلقَْفرُ كَرا اْنفَفَض اْلُعصْ 

  تس  إن  جج ا واتفررناو رمت

 ِز اَر  ُ لَْيهَ  أْن  َُكوَن لَ َا األَْجرُ 

  فرا هو إل أن أرا  افجاء 

 فَ ُْبَاُت لَ ُتْرٌ  لََةيَّ َولَ نْكرُ 

   فهو أن ما بي بالحصا فهق الحصا

 وبالصجر  الصراء لنصةع الصجر

  ولو أن ما بي بالو ش لرا رتت

ْهرُ   َولَ َساَغَاا الَراُء ال َِّريُر َول الزَّ

  ولو أن ما بي بالبحار لرا جرى

 بِ ْمَواِجَاا بَْحٌر إذا َزَتر اْلبَْحرُ 

 

 

 

 

 

 

****************************** 
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 ذر ح     بن   قيس

 (قيس لأش ) 
 

 

 

 

هو قيس بن ذر ح بن س ة بن  ذافة بن ار ف بن تفوار  بن        

ومسك ل في   مر بن لي  بن بكر بن تبة م ا  بن ك انة من قبيهة ك انةتا

فار بحا من العشاق الرفيرين، اش. شاتر اموي  ظاهر الرة  ة الر ور  

لهحسين   اتا كان. الر ور   الرة  ة ة من سك الكعبي  لب   ب ت الحباب 

 أ  قيس، كهيارا راأرىعفا بالرىاتة  االابن تهي بن أبي 

 وما   الجزاتية أنل ذها تالقفل بهب   ب ت الحباب الكعبي سبا وقيا ان 

فاسفسق  الراء من  تهيل الحر اشفةعض  اجا ل فرر بب ي كعا وقة ب في 

  القامة باية الفهعة تذبة الكال   او هةتيرة م ال فبرزت إليل امرأ  

   قالت لل أل  هل بالذهابماء، فهرا  فياا  اداو   ف اولفل  الر فق  ساهة

 نعل  فقال  فؤاد   من   رك ت  وقة    برد ت ةنا،

، فهرا وجة   ف  جاء والةها حضرت ما  حفان إليل فراةت لل وااء واسف

اليو   ل انصر    ف  مساء ذل  ونحر لل جزوراً وأقا  ت ةهل  ر ا بل

إل  أن غها  في قهبل  فجعا  كفل ذل  وشغف باا  ودتهفل  قهبل قة  دتهتو

أنل مر قيا وشاع ذل  ت ل و في شعر  ف فق فياا  الشوق الحا و تهيل

و بل  هاوجةإلياا  ين  جاليا ما نزل بل من  باا  انياً ف زل ت ةهل وشكا

. تهل كا وا ة ما ت ة اآلترو مات ة ت ةها أىعا   الذي  فوجة لاا 

دع هذ  و زون بإ ةى ب ات ابو    فرض  إل  أبيل فشكا إليل فقال لل

وجاء إل  أمل فكان م اا ما كان من أبيل  وكفل غيضل   تر ، فغل م ل

 (الحسين بن تهي، سال  هللا تهيارا )اتا  من الرىاتة  ف   . ففركارا

فرض  معل إل  أبي لب  ، . أنا أكفي : فقال لل الحسين اليل فشك  ما با

 فهرا بصر بل، و ا إليل، وأتظرل،

 أع ت إل  ضآتيك ؟ يا اأن رلوأ هللاا ما واء أك إل  ؟ مال : وقاأ
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مكانل   وقة ترفت  ذر ح،  بن  لب  ، لقيس  اب ف   تااباً   قة جئف : قال

 .م ي

 ا ابن ب ت رسول هللا، ما ك ت ألتص  ل  أمراً، وما ب ا تن الفف  : فقال

رغبة، ولكن أ ا األمر ن إلي ا، أن  جفباا ذر ح تهي ا، وأن  كون ذل  

 .باذا، فيكون تاراً ومسبة تهي اتن أمر ، فإنا نجا  أن  سرع أبو  

 ، وقومل مجفرعون، فقاموا إليلوالة   ذر حاً  رىي هللا ت ل ف    الحسين 

 .وقالوا لل مثا قول الجزاتي ا فراما و وقيرا 

 .يا ذريحا مقلمت ،عيك أحق ا إال خ أت لأش  الأشك قيس: ضقاأ

 ضت ووها .اللمع وال ا،ة  مرك: ضقاأ

 ما  كون من   ال وا سن  ته  أرفع او هة ولرا  زوجاا أقا  مة  

وكان  ال اناا لل   جا لل اولدا  .األ وال ومرا ا اإلقبال، وف ون الرحبة

فقصر في  فل لب   وتكوفل تهياا تن بعض ذل قيس أبر ال اس ب مل، ف لا

لقة شغهت هذ  الررأ  : فوجةت أمل في نفساا، وقالت محبفل وبر   لاا 

   ف  مرض قيس مرىاً شة ةاً، فهرا ذل  في قهباا ً  وكفرت. اب ي تن بري

لقة تشيت أن  روت قيس ولل  فرك تهفاً، وقة  ر  : برئ، قالت أمل ألبيل

الولة من هذ  الررأ ، وأنت ذو مال، فيصير مال  إل  الكاللة، فزوجل 

ف ماا ذر ح . غيرها، لعا هللا تز وجا  رزقل ولةاً، وألحت تهيل في ذل 

 مل، ف  اجفرع قو

 ا قيس، إن  اتفههت هذ  العهة ول ولة ل ، ول لي سواك، وهذ  :  ل قال لل

الررأ  ليست بولود، ففزون إ ةى ب ات تر  لعا هللا أن  اا ل  ولةاً  قر 

 .وأتي  ا  ي  بل تي

 .لست مفزوجاً غيرها أبةاً : فقال قيس

 . ا ب ي، فإن مالي كثير، ففسر باإلماء: فقال أبو 

 . وؤها بشيء أبةاً ول أس: فقال

 ورفض ذل  بشة   ف ب . فإني أقسل تهي  إل اهقفاا: قال أبو 

أساا تهي من ذل ، ولك ي أتيرك تصهة من  -وهللا -الروت: ، وقال

 .تصال

 وما هي ؟: فقال

 . فزون أنت، فهعا هللا تز وجا أن  رزق  ولةاً غيري: قال

 . ما في فضا لذل : فقال
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ي، وأص ع ما ك ت صانعاً، لو ك ت مت في فةت ي أر ا ت   ب هه: قال

 . تهفي هذ 

 .ول هذا: فقال

فادع لب   ت ةك، وأر حا ت   إل  أن أسهوها، فإني ما  حا نفسي : قال

 .لي  أن أتيش، و كون لب   غا بة ت ي أبةاً، وأن ل  كون في  با

 ال مرل  أذلكا مو ت عقهاا: ضقاأ

ف بيت أبةاً،  ف   فهق سق سقف  ا و ل  سكن  حت  و هف ل  ك ل

وكان  جرن فيقف في  ر الشرس، و جيء قيس فيقف إل  جانبل، . لب  

،  ف   فيء الفيء ت ل، الااجر   فيظهل بردا ل، و صه  هو بحر الشرس

 .و  صر  إل  لب  ، فيعانقاا، و بكي، و بكي معل

 . ا قيس، ل  فع أباك، ففاه ، و اهك ي مع : و قول لل

 .  ت ألايع أ ةاً في  أبةاً ما ك: فيقول لاا

،  ل اهقاا ألجا والة ، فهل  فق كامهة  س ة ته  هذ إنل مك   وقيا 

 .الصبر ت اا

يس، فقال أتبرت أن تبة هللا بن صفوان لقي ذر حاً أبا ق: قال ابن جر ج

، أما تهرت أن ترر بن  بين قيس ولب    فر قما  ره  ته  : لل

أو مشيت إليارا  الرجا وامرأ ل،ما أبالي فرقت بين : الجفاب، قال

 . بالسيف

أ ا ل  أن : أبي قيستهي تهيارا السال  لذر ح  قال الحسين بن: قال 

ما أبالي : أما أني سرعت ترر بن الجفاب،  قول ؟ فرقت بين قيس ولب  ،

.                      فرقت بين الرجا وامرأ ل، أو مشيت إليارا بالسيف

: سرع قيس بن ذر ح  قول ليز ة بن سهيران انل ،بن أبي نصر أتبرنا ترر

 .هجرني أبواي، إ  في تشر  س ة، أسف ذن تهيارا، فيرداني،  ف  اهقفاا

فهرا أزمعت لب   الر يا بعة العة  جاء وقة قوض فسفاااا فس ل الجار ة 

تن أمرهل فقالت سا لب   ف    إلياا فر عل أههاا وأتبرو  أناا غةا  غة 

 :فسقط مغشياً تهيل، فهرا أفاق وأنشة  ر ا إل  أههاا

 

 وإش  لمفن دمع ،يش  أالأك 

 حذار الذي قد كان مو هو كائن
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 وقالوا غداً مو أعد ذاك أعيعة 

 ضراق حأيح لم يأن وهو أائن

 وما كشت مخش  من تكون مشيت 

 أكفيك إال من ما حان حائن
 

 :قاأ ميلاً و
 

 يقولون لأش  ضتشة كشت قأعها

 يها و عقأخير ضال تشدم ،ع

 ض او،ت م،دائ  و،اصيت شاصح 

 ومقررت ،ين الشامت المتمعق

 وددت وأيت هللّا مش  ،صيتم 

 وحمعت ض  رلواشها كأ مو ق

 وكعفت خوص الأحر والأحر  اخر

 مأيت ،ع  ا أاج موج مفرق

 كأش  مرى الشاس المحأين أعدها 

 ،صارة ماء الحشظأ المتفعق

 ضتشكر ،يش  أعدها كأ مشظر

 أعدها كأ مش ق ويكر  لمع 
 

 

   ظر إلياا، فهرا غابت رجع  قبا أ ر بعيرها،  بعاا   ين ار حهت و

 :ته  ذل  ف نشةفالمو  

 وما محأأت مرلكم ولكن
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 مقأأ م ر من و ئ التراأا

 لقد القيت من كعف أعأش 

 أالء ما مليغ ل  الشراأا

 إذا شادى المشادي أالم لأش 

 ،ييت ضال م يق ل  وواأا
 

 

 

 قرار فجعا فراقاا  ولل  قر بل الهيا أوى إل  مضجعل فهل  فق ولرا أج ل

 : فرهرا و فررغ في موىعل و قول فالل و 

 أت والهم يا لأيش  لويع 

 وورت مذ شأيت ،ش  دمو، 

 وتشفلت إذ ذكرتك حت   الت 

 وتي ىه   تن فؤادي  اليو                                       

 

 

لب   ت ة    ب ات  عبن  وماً  إليل  أرسهت ن امل   قيا  ا و              

 :ف نشة إل  وصهان    بالفعرض  و هاي ل 

 

 يقر لعيش  قرأها وي يدش  أها 

 ،شدي يعيأها ،وأاً من كان 

 وكم قائأ قد قاأ تح ضعصيت 

 لعرري  وبة ل أ وباا   و ه 

 ضيا شفس صأر اللت وهللّا ضا،عم  

 أأوأ شفس غاح ،شها حأيأها
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واتفالل  فراشمرض ألزمل ال ال  وقل وزاد غرامل أفض  بل لرا اشفة شو

وجعا   اس أبا  ته  سوء فعهل فجزع ونة العقا واشفغال البال، فال  ال

و جففون مابل من   س لون تن  الل  وقي ات  فهفف بل، ف رسا لل ابيباً 

 :تهيل أنشة نو هاونل، فهرا أاال سقل 

 ،شد قيس من حح لأش  ولأش 

 اء قيس والحح صعح شديدد

 ضإذا ،ادش  العوائد يوماً 

 أرى من أر ة  ل   العين   قالت

 ليت لأش  تعودش   م مقل 

  عود  فيرن     عود    ل    أناا 

 ويح قيس لقد تلمن مشها داء

 ترية   م ل    فالقها     تبا

 

 تو ولاباذ  الررأ   غرمت ا مذ كل هذ  العهة ب  ومذ كل فقال لل الفبي

 :فقال

 تععق روح  روحها قأأ خعقشا

 وليس إذا متشا أمشفصم العقد

 ض اد كما  دشا ومصأح شامياً 

 وليس إذا متشا أمشصم المهد

 ولكش  أاق ،ع  كأ حاد 

 و ائرت  ض  ظعمة القأر والعحد
 

 

ي والرعا ا وما  عافل فقال إنرا  سهي  ت اا  ذكر ما فياا من الرساو

فجعا  ؤنبل و هومل،  وهو  جااا الفبيا هيل تأن أبا  دتا س  وقيا ال ف

 : نشةف فهرا لل  فة ذل  ترض تهيل الفزو ج
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 لقد خفت من ال تقشع الشفس أعدها

 أش ء من الدشيا وإن كان مقشعا

 وا ور ،شها الشفس إن حيأ دوشها

 وتأأ  إليها الشفس إال ت ععا
 

 

ان   مرو ا فقت آراؤهل ته  أن  فهرا أ س م ل اسفشار قومل في دا ل ف

ا ياء العرب فهعا أن  قع تي ل ته  امرأ   سفريا تقهل فاقسروا   جوب 

تهيل أن  فعا ففعا وأنل ا فق أن نزل بحي من فزار  فرأى جار ة قة 

 سرت تن وجااا برقع تز وهي كالبةر  س اً وباجة فس ل تن اسراا 

لت فقالت لب   فسقط مغشياً تهيل فار اتت م ل ونضحت وجال بالراء وقا

فهرا أفاق اسف سبفل فإذا هو قيس ف قسرت تهيل . إن لل  كن قيساً فرج ون

أن   ال من اعاماا، فف اول قهيالً وركا فجاء أتوها ته  أ ر  ف تهرفل 

القصة فركا  ف  اسفرد  وأقسل تهيل أن  قيل ت ة  شاراً، فقال شفقت 

فل تهي وأجاب فكان الفزاري  عجا بل و عرض تهيل الصاار   ف  لم

العرب وقالوا نجش  أن  صير فعه  س ة فيقول دتوني في مثا هذا الفف  

 رغا الكرا  وقيس  قول لل إن فيكل الكفا ة ولك ي في شغا ل   ففع بي 

معل ف لح تهيل  ف  تقة لل ته  أتفل ودتا باا ف قا  معاا أ اماً ل  اش 

وا لل فجرن إل  نفسل إلياا ول  كهراا  ل اسف ذن في الجرون إل  أههل ف ذن

الرة  ة وكان لل باا صة ق ف ترهل أن لب   قة بهغاا  زو جل فغرت لذل  

وقالت إنل لغةار وإني االرا تفبت ف بيت واآلن أجيا هذا وإن أبا لف   قة 

اشفك  قيساً إل  معاو ة وإنل  شبا باب فل فكفا إل  مروان باةر دمل 

وهو ك ةي  هيف قر ش  وأمر  أن  زون اب فل بجالة بن تهة  الغففاني

 :فجعا ال ساء ليهة زفافاا  غ ي اا

 

 لبي   زوجاا أصبح ل  ر  واز ل

 

 لل فضا ته  ال اس وقة با ت   اجيل

 

 في بواكيل  وقيس ميت  قاً صر ع 
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 ل واتيل   وبعةاً  هللّا   بعة       فال                         

 

ف  أ   محهة قوماا فقالت لل ولرا بهغ ذل  قيساً اشفة بل الغرا  فركا  

ال ساء ما  ص ع ه ا وقة ر هت مع زوجاا فهل  هففت  ف  أ   موىع 

 :تبا اا ففررغ بل وأنشة

 إل  هللّا مشكوا ضقد لأش  كما

 شكا إل  هللّا أعد الوالدين يتيم

 يتيم وفا  ا قرأون ضولم 

 قة ل  الوالة ن    وتاة   نحيا

 

ه  الس ة فا فق تروجل أ ضاً ففالقيا في   قةمت لهحج   لب   قيا انو

تن  الل و سهل تهيل ف تاد  ها ف بات وأرسهت إليل مع امرأ   سفجبر

 :السال  والسؤال وأنشة

 إذا  ععت شمس الشهار ضلعم 

 ضإش  يلعيش  ،عيك  عو،ها

 أعشر تحيات إذا الشمس مشرقت

 و،شر إذا اصفرت وحان روو،ها

 ولو مأعغتها وارة قول  ملعم   وت

  شاً وارضض مشها دمو،هاح
 

 

الحج مرض مرىاً أناكل ف كثر ال اس من تياد ل فجعا   و ين انقض 

 : فكفر لب   وتة  رؤ فل لاا ف نشة

 ملأش  لقد وعت ،عيك مصيأت 

 غة إذ  ا ما أ وقع  غةا  

 تمشيش  شيالً وتعويش  أ 
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 كا  و   قفع   ف فسي شوقاً 

 ملومك ض  شأش  ومشت معيمة

 لعمحح ومق علعمري وموف  

 ومخأرت مش  ضيك مت أحلرة

 ضما ضاض من ،يشيك لعوود مدمع

 إذا مشت لم تأك  ،عّ  وشا ة

 لديك ضال تأك  غداً حين مرضع
 

 

 

بهغفاا األبيات جزتت جزتاً شة ةاً وترجت إليل تفية ته   را فحي 

ميعاد فاتفذرت تن النقفاع وأتهرفل أناا إنرا  فرك ز ار ل توفاً تهيل أن 

  وإل فع ةها ما ت ة  ولك اا جهة  وفي م ازل األ باب  رفعل إل  ابن  اه

سرل وإذا بشجص فسهرت تهيل لل  رد رربع تفا تباس قال مررت ب

فرضيت وإذا هو   اد  ي فرجعت فرد تهي السال  واتفذر  ل ذكر أنل 

 عفر ل غيبة العقا أاواراً هذا ودمعل  سفح كالغي  فقهت لل من أنت قال 

 :ن ذر ح وأنشةقيس اب

 مماشي  لأش  ولم يق ع المدى

 أوصأ وال هور ضأيأس  امع

 مأ  هللّا من يعق  الرشاد متيم 

 مال كأ ش ء حّم ال شك واقع

 هما أرحاأ  معولين كالهما

 ضؤاد و،ين ماقها الدهر دامع

 إذا شحن مضشيشا الأكاء ،شية 

 ضمو،دشا قرن من الشمس  الع
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زون   ن إبهل وقصة الرة  ة ليبيعاا فاشفراهاوروى أن قيساً انفق  ناقة م

لب   وهو ل  عرفل،  ل قال لل ا ف ي غةاً في دار كثير بن الصهت أقبض  

قة ص ع لل اعاماً كان  وارق الباب ف دتهل و في الروتة  الثرن، فجاء

وقا  لبعض  اجا ل، فقالت الررأ  لجادمفاا سهيل ما بال وجال مفغيراً 

فقالت . اء،  ل قال هكذا  ال من فارق األ بةشا باً فف فس الصعة

اسفجبر ل تن قصفل فاسفجبر ل فشرع  حكي أمر  فرفعت الحجاب وقالت 

،  ل ترن ل  فق  ساتة وبقي رف ا  ال  فبات  ين ترفاا  سب  قة ت

قبض مال  وإن  تن  فاتفرىل الرجا وقال ما بال  تةلت ها را  لوجال

فةتا الرجا فقالت لل ما هذا الذي  ا سا ر شئت زدناك، فهل  كهرل ومض 

 فعهت إنل لقيس فحهف أنل ل  عرفل،

 :ومششد قيس معاتأاً لشفل 

 متأك  ،ع  لأش  ومشت تركتها

 وكشت ،عيها أالمال مشت مقدر

 ضإن تكن الدشيا أعأش  تقعأت

 ضععدهر والدشيا أ ون ومظهر

 كأش  ض  مرووحة أين محأأ 

 إذا ضكرة مشها ،ع  القعح تخ ر

رأى لب   فعاد مباو اً فس لل أأنت   اقة يا أنل  ين جاء ليقبض  رن القو

قيس قال نعل قال ارجع ل جيرها فإن اتفار   اهقفاا وظن الرجا أناا 

 .  بغض قيساً فجيرها فاتفارت قيساً ففهقاا لوقفل

أن سبا االقاا أن قيساً قصة ابن أبي تفيق وكان أكثر أها زمانل  قيا و

 السبفين رىي هللا ت ارا  فجاء إل  الحسن والحسينمروء  في ذل ، 

وأتهرارا أن لل  اجة ت ة زون لب   واها أن   جةا  تهيل فرضيا معل 

 جفرعوا بل وكهرو    ف  ا

 فقال سهوا ما شئفل

 أهالً كان أو مالً؟:فقال لل ابن أبي تفيق 

 قال نعل،

 فقال أر ة أن  فهق لب   ول  ما شئت ت ةي
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 شاةكل أناا االق  ال اً أ :الرجا  فقال

 مائة ملف درهم  رل  هللا ،ش   ضالتحيوا مش  و،ول  الحلن

وى أن لب   تا بت قيساً ته  ور. وقال لل لو تهرت الحاجة ما جئت

الفزار ة فحهف لاا أن تي يل لل  كفحا برؤ فاا ولل  كهراا  زواجل من 

زوجاا ل ةرهلفظة وا ة  وأنل لو رآها لل  عرفاا وأتبر ل لب   أناا كا

وأتهرفل أناا لل  فزوجل رغبة فيل با شفقة ته  قيس  ين أهةر دمل 

 ليجه  ت اا ففهقاا  ين تهل ما بي ارا 

وأرسا أتو الفزار ة إل  قيس  ين أبفا ت ل  س لل الرجوع ف تاد 

الرسول بالجيار في أمر اتفل فاتفار الرجا تة  الفرقة وقصة قيس 

 .قبا االق لب   معاو ة فرة ل فرق لل وكان ذل 

 ا أ القهاهإن شئت كتأت إل   وو :ضقاأ ل 

 ال ولكن ائذن ل  من مكون أأعدها ضفعأ :ضقاأ

 قيا ان ف زل قيس  ين زال هةر دمل بحباا وظافرت مةا حل فياا  ف  

ولرا اهقت فرق ال اس لل  قة  غف وا بارا  والغر ض واىرابارا ا معبة

أناا أكرهت تة اا   ال من  قولفر العة  ب مر ابن أبي تفيقنقهت إل  و

 :و زوجاا وأقاما إل  الروت بةليا مة ل لبن أبي تفيق  ي  قال

 و ى الرحمن مضلأ ما يوا ى 

 ،ع  االحلان خيراً من صديق

 ضقد ورأت إخواش  وميعاً 

 ضما ملفيت كاأن مأ  ،تيق

 لع  ض  ومع شمع  أعد صدا

 ورمى حدت ضي  ،ن ال ريق

 أ  وم فأ لو،ة كاشت أقع

 بر قي     رار اا   أغصف ي 
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أناا ما ت في العة  وأن مة ل لبن أبي تفيق  ين لل   -في الغها  -وقيا

 ش  في تودها إليل وقة ناا  تن مة ل  والقا هون بروت لب   في العة  

 :أجرعوا أن قيساً ترن  ين بهغل ذل   ف  وقف ته  قبرها وأنشة

 مات لأيش  ضموتها موت  

 لرة ،ع  الفوتهأ يشفعن ح

 إش  لأأك  أكاء مكتئح 

 قل  حياة ووداً ،ع  ميت

 :وقاأ ايلا ضيها 
 

 لو من امرم مخف  الهوى ،ن 

 لمير  لمت ولم يععم أذاك لمير

 ولكن لألق  هللّا والشفس لم تأح

 كثير    والرسفجبرون     بسّرك

 

 :ومن قصائد  ضيها  ش  ك يرة وداً مع لأ قيس ومخأار
 

 

 ههل فسراوعتفا سر  من أ

 فج با أر   فالفالع الةوافع

 أن  حل لقاؤها ( لبي )لعا 

 ببعض البالد إن ما  ل واقع

 بجزع من الوادي تال تن أنيسل

 تفا و جففل العيون الجوادع

 ولما أدا مشها الفراق كما أدا

 أظهر الصفا الصعد الشقوق الشوائع
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 والمش  (لأيشاك )تمشيت من تعق 

  اواتعاصيك محياشا وحيشا ت

 وما من حأيح وامق لحأيأ 

 وال ذي هوى إال ل  الدهر ضاومع

 و ار غراح الأين واششقت العصا

 أأين كما شق ا ديم الصواشع

 أل  ا غراب البين قة ارت بالذي

 !أ اذر من لب ي فاا أنت واقع                            

 أ بكي ته  لب ي وأنت  ركفاا

 وك ت كآت غيل وهو اا ع

 بكين في إ ر شئ نةامةفال  

 إذا نزتفل من  ة   ال وازع

 فهيس ألمر  اول هللا جرعل

 مشت ول ما فرق هللا جامع

 أن  ر ع وإنرا ( بهب  )ارعت

  قفع أت اق الرجال الرفامع

 ك ن  لل  ق ع إذا لل  القاا

 وإن  هقاا فالقها راض وقانع

 ضيا قعح خأرش  إذا ش ت الشوى

 صاشعوصدت ،شك ما مشت  ( أعأش)

 متصأر لعأين المشت مع الووى

 مم مشت امرؤ شال  الحياء ضوا ا

 أهاوع (لأيش )ضما مشا إن أاشت 

 إذا ما التقعت أالشيام الملاوع
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 وكيف   ا  الررء مسفشعر الجوى

 ىجيع األس  فياا نكاس روادع   

 فال تير في الةنيا إذا لل  وا  ا

 ولل  جرع ل ا الشرا جامع(لبي ي )

  حت سقف  ك ااأليست لبين 

 وإ اي هذا إن ن ت لي نافع           

 و هبس ا الهيا البايل إذا دجا

 ونبصر ىوء الصبح والفجر سااع

  حت رجهياا بسااا وبعضل   فا

 أاا  برجهي ليس  فو ل مانع       

 وأفرح إن أمست بجير وإن  كن

 باا الحةث العادي  وت ي الروا ع

 ك ن  بةع لل  ر ال اس قبهاا

 ولل  فهع  الةهر فيرن  فالع         

 فقة ك ت أبكي وال وى مفرئ ة

 ب ا وبكل من تهل ما البين صانع     

 وأهجركل هجر البغيض و بكل

 ته  كبةي م ل كهو  صوادع         

 فواكبةي من شة  الشوق واألس 

 إني إل  هللا راجع  وواكبةي           

 وأتجا لإلشفاق  ف   شف ي

 وش  البين والشرا جامعمجافة        

 وأترة لألرض الفي من ورا كل

 لفرجع ي  وما إلي  الرواجع           

 فيا قها صبرا واتفرافا لرا  رى

 و ا  باا قع بالذي أنت واقع           
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 لعرري لرن أمس  وأنت ىجيعة

 من ال اس ما اتفيرت تهيل الرضاجع

 قة  رات  مزارها (لب   )أل  ه 

   ازع  ما  زال     غل   ولهبين

 إذا لل  كن إل الجوى فكف  بل

 جوى تزق قة ىر فاا األىالع

 ولل  قفع الرةى (لب   ) أبا  ة

 بوصا ول صر  فيي س اامع

  ظا ناار الوالاين ناار 

 و اةنل في ال ا رين الرضاجع

 سواء فهيهي من نااري وإنرا

 الاالكين الرصارع     قسل بين

 ىف ال وولول رجاء القها أن  سع

 األىالع    بي ان   لرا  رهفل

 لل وجبات إ ر لب   ك ناا

 شقا ق برق في السحاب لوامع

 نااري ناار ال اس  ف  إذا دجا

 لي الهيا هز  ي إلي  الرضاجع

 أقضي نااري بالحة   وبالر  

 و جرع ي والال بالهيا جامع

 لقة  بفت في القها م   مود 

 كرا  ثبفت في الرا فين األصابع

   هللا أن  هق  الرشاد مفيلأب

 واقع  لبة  كا أمر  ل    أل

 بي معولين كالهرا  هرا بر ا

 دامع –الةهر  -فؤاد وتين جف اا 
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 إذا نحن أنفةنا البكاء تشية

 فروتةنا قرن من الشرس االع

 ولهحا آ ات  بين بالفف 

 شحوب و عرى من  ة ل األشاجع

 وما كا ما م ف  نفس  تاليا

 الاوى أنت  ابع القي ول كا 

 وجانا قرب ال اس  جهو بارل

 وتاود  فياا هيا  مراجع

 أراك اجف بت الحي من غير بغضة

 ولو شئت لل  ج ح إلي  األصابع

 ك ن بالد هللا ما لل  كن باا

 وإن كان فياا الجهق قفر بالقع

 أل إنرا أبكي لرا هو واقع

 وها جزع من وش  بي   نافع

 أ ال ته  الةهر من كا جانا

 ودامت فهل  برح ته  الفجا ع

 فرن كان محزونا غةا لفراق ا

 لرا هو واقع  فهيب      فرآلن

 

 :وقال ايضا فيها

َن الُححِّ لَْم مَو دْ   مُح أُّك  مَْصَشاَضاً م 

 لَها َمَ الً ض  َلائ ر  الشَّاس  ُيوَصفُ 

ْشُهنَّ ُححٌّ ل ْعَحأ يح  َوَرْحَمة ٌ   َضم 

  َفََكهَّفُ      َرابِ   ِمْ لُ    بَِرْعِرفَفِي

ْكُرَها ْهَر ذ  َض الدَّ ْشُهنَّ مالّ َيْعر     َوم 
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فُس َتتعَفُ   ،ع  القعح  إالَ كادت  الشَّ

 َوُحُح َأَدا أالو ْلم  والعَّْون  ظاه رٌ 

وح  مل فُ  َن الرُّ  َوُححٌّ لدى َشفل  م 

 َوُححٌّ هو الداُء العياُء أ َعيش   

 دنّفُ ف      َعةو َتهيَّ    ِذَكرٌ   لَلُ 

يٌح َضَميِّتٌ  ْشُ  ُمْلَتر   َضالَ مََشا م 

 َوالَ ُهَو َ،عَ  َما َقْد َحي يُت ُمَخفَّفُ 

ْلَت َحتَّ  َقَتْعَتش    َضيا ُحأَّهاا ما   

فُ   َوالَ مَْشَتا إْن َ اأَ الأالء ل َ  ُمْشص 

 

 :وقاأ ايلا ضيها 

  مالَ لَْيَت لُْأَش  ض  َخالٍء َتُ وُرش 

   ُ مَّ َتْروعُ ضأشُكو إليها لو،ت  

مٍ    َصَحا ُكأُّ ذي لُحٍّ َوُكأُّ ُمَتيَّ

اُ   و قعأ   أ عُْأَش  ما َحي يُت ُمَروَّ

َن الَهَوى  َضَيا َمْن ل َقْعٍح ما ُيف يُق م 

َأاأة   َتدمعُ   َوَيا َمْن ل َعْيٍن أ الصَّ

 

 

 

 

************************************* 
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 الفصأ ال ال                             

 : وشعراؤ   الغ أ الحلري             
 

الحوا  خاصة  الو يرة و الغ أ الحلري ض  او اشتشر  ذاا            
ض  المدن الكأرى   ال ال  مكة والمديشة وال ائف لتوضر  الأاح المعيشة  

 . والترف االوتما،  المترضة والتتأاح االمن وك رة االمواأ 
 

حح مأش  ،ع  المادة  الولدية والعذة الوشلية  وقد وهذا الحح    
 م يأ   أشكأ ال  ض  هذا العصر أعأارات وريئة  المرمة  راءعوصف الش

 مدرلة تولع هذا الغ أ  ليشكأ  وقد   ل  ض  ،صر صدر االلالم 
وخالف   والموون والعهو والفلوق حياة العأ   أذات    ويم أ   شعرية 

 .خعق االلالم 

بالتفراد ته  الحاد ة لذل  كثر فيل القصص الغرامية و فريز 

والرغامرات في اها ال ساء والفعرض لان  و عفرة ا ضا في بعض 

الشعر الغزلي ب وهو ما  سر   ال يان ته  الحوار بين الشاتر  و بيبفل 

فاو صور ا اسيس الحا ومغامرا ل ف  الرجفرع  اوالصر ح  الحس 

وكانت ل , رأ  العربية بقةر كبير من الفحررالرفحضر الذى ظفرت فيل الر

ببعة  تن العوااف الرجرد   و فريز . قال فياا من غزل ضيق برا  

جرالاا والفعبير تن الشاوات الحسية واهفرامل برحاسن الررأ  و

ي شعر ترربن ابي ربيعة ل  ري ف باا و الجسةى ووصف  رفع الشاتر 

کانت غا ة ف ية،  قصة باا أن   ول، فغا ة الشاتر الال زتة الحسية    ه

أولغة ال ساء، . من لغة الحيا  ةالقر ب الحرکة الراد ة ال فسية    ه  فا

ولل  کن هل . تن کثيرمن الجهجات ال فسية الةقيقة في الغها  ةالرفصح

الشاتر ان  صف مفعة او فحةث تن شاوا ل، او صف محاسن صا بفل 

ة    فاي في اغها األ يان باألشار  الي فالقصي. . . وصفاً  سياً  فصيهياً 

ومن اهل .مفعة  سية  سير  ل   اسا مع الجاة الذي صور  الشاتر قبا

 ز ة بن معاو ة و ترر بن ابي ربيعة  م ال  شعراء هذا ال وع من الغزل 

 .والعرجي وال وص 
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**************** 

 
 
 

 

 ي يد  أن  معاوية
 

 

 

          هو   ز ة  بن معاو ة  بن  ابي سفيان بن  رب ابن امية 

  ولة  بالراارون  س ة \113  ميالد ة  ونش   في  دمشق .وهو ابن 

الجهيفة  األموي األول معاو ة بن أبي سفيان، وفي الفر يا الزم ي 

لهجالفة السالمية    عفبر  ز ة  الجهيفة   السابع  لهرسهرين  وهو ) ابو 

بكر الصة ق  وترر  بن الجفاب  وتثران  بن تفان  وتهي  بن  ابي 

االا  والحسن  بن  تهي  ومعاو ة  بن ابي   سفيان (  و اني  تهفاء 

 ب ي  أمية  بعة  والة  ، وقة   كل  البالد  مة   اربع س وات .

  ول   الجالفة  بعة   وفا   أبيل  س ة \10 هجر ة .

 

     وكان  معاو ة  بن ابي سفيان  اصبح  تهيفة  لهرسهرين   بعة 

  ازل الما   الحسن بن تهي  سبط الرسول الحبيا الرصفف  صه  

هللا تهيل وسهل  تن الجالفة   ق ا  لةماء  الرسهرين  فكان  كرا  اتبر 

ال بي صه  هللا تهيل وسهل    ين كان افال   ي  قال ) ان ولةي هذا 

  صهح  بين  فرقفين  من  الرسهرين ( .

 

        ومرا   ذكر ان   الما   الحسن  بن  تهي  رىي   هللا  ت ارا  

وارىاهرا   قة  اتذ  العاة   ته  معاو ة  ان   كون الجهيفة  بعة   

وان  وفي او  قفا    كون الجهيفة   شقيقل   الما   الحسين  بن تهي  

رىي  هللا   ت ارا   وارىاهرا  ال  ان  معاو ة  نك   العاة  اذ  اتذ 
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البيعة  لولة    ز ة  في   يا ل  فهرا   وفي  معاو ة  اصبح   ز ة تهيفة 

 لهرسهرين .

     وامف ع  تن   بيعفل  تبة هللا  بن  الزبير  والحسين   بن  تهي، 

رىي هللا ت ال  فانصر   األول  إل  مكة  والثاني  إل  الكوفة  واته ا 

 .  الثور   ته  الجالفة  المو ة.

         فكانت  فاجعة  اسفشااد  الما  )الحسين بن تهي(  رىي هللا  

 . ت ارا إذ  قفهل  رجال   ز ة  في كربالء  س ة\  11 هـجر ة

      وتهع  أها الرة  ة  الر ور   ااتفل   س ة\ 13 هجر ة  ف رسا 

  ز ة إليال  مسهل بن تقبة الرري  وأمر  أن   سفبيحاا   ال ة  أ ا  

وأن   با ع  أههاا ته  أنال تول  وتبية  ليز ة، ففعا   بال  مسهل 

 األفاتيا القبيحة، وقفا فياا الكثير  من  الصحابة والفابعين. 

 

              وفي   تالفة    ز ة  ففح  الرسهرون   بالد  الرغرب        

األقص   ) الجزا ر  والرغرب ( ته   ة األمير تقبة  بن نافع وامفةت 

 الةولة العربية السالمية ال  الرحيط الاهسي .

   وففح  في  زم ل ا ضا  من  بالد الرشرق  بجارى  وتوارز  

ووصهت  الةولة  السالمية  ال    مشار   الصين  في الرشرق  ته  

  ة  القا ة  مسهل  بن  ز اد.

 

     و ز ة  أول  تهيفة  تة  الكعبة  وكساها  بالة بان  الجسرواني    

. واليل  ا ضا    سا  نار   ز ة  في  دمشق   ي   امر  بشقل  لرواء 

 مة  ة دمشق  وغوافاا .

    قيا انل كان نزوتا  ال  الهاو  والرجون  ميال له ساء 

. 

       وفي  في   العاشر  من   ربيع   الول  ا  اء   صار جيشل       

 لركة الركرمة   وذل   بر فقة   وران  من أرض  رص في الشا   

 س ة  اربع  وسفين  لهاجر 

            ز ة  كان   شاترا   رفاز شعر   بالسالسة  بالرقة    

والعذوبة و عفبر   قصا ة   الغزلية  من  روا ع  الشعر العربي  

 .لجود اا ورقفاا



 142 

 

  قول  في الغزل ا ضا :         
 

        

  َجاَءْت بَِوْجـٍل َك َنَّ البَـْةَر بَْرقََعـلُ 

  
 نُوراً َتهَ   َما ٍِس كالغُْصـِن ُمْعفـِةل

 
  إْ ةى  ََةْ اا  ُعااي ِـي ْمَشْعَشعـةً 

        كَ َجةِّها َتْصفََرْ لُ صْبَغـةُ الَجَجـاِ     
 

   ُلَّ اْسفَبَةَّْت وقالَْت وْهـَي تالَِرـة
اِح لَْل  َفِـاِ    بَِرا  َقُوُل وَشْرـُس الرَّ

 

 لَ  َْرَ هَنَّ فََرا أَْبقَْيـَت ِمْن جَ هَـِةي
       َما أَسفَِفيـُع بِـِل  َودِ   ـَع ُمْر َِحـاِ   

 

   َولَ ِمَن ال َّوِ  َما أَلقَـ  الَجيَـاَل بِـلِ 
ْمِع َما أَْبِكـي َتهَ  الفَّهَـاِ   َولَ ِمَن الةَّ

 

 

 و قول ا ضا في الغزل:
 

 س لفاا الوصا قالت ل  غر ب ا
                             من را  م ا وصال مات بالكرة

 

 كل   قفيا ل ا   مات   جوى

                               من الغرا  ولل  بةئ ولل  عة

                                      
 فقهت اسفغفر الر رن من زلا

                                    إن الرحا قهيا الصبر والجهة
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 تهفف ي ار حا     وهي قا هة

                                      مهوا كيف فعا الظبي باألسة

 

 نالت ته   ةها ما لل   هل  ةي

                                                      نقشا ته  معصل أوهت بل جهةي
 

 ك نل ارق نرا في أنامهاا
                                         أو روىة رصعفاا السحا بالبرد

 

 وقوس  اجباا من كا نا ية
                                                 ونبا مقهفاا  رمي بل كبةي

 

 مةت مواشفاا في كفاا شركا
                                                        صية قهبي بل من داتا الجسة

 

 أنيسل لو رأ اا الشرس ما اهعت
                                             من بعة رؤ فاا  وما ته  أ ة

 

 س لفاا الوصا قالت : ل  غز ب ا
                                               من را  م ا وصال مات بالكرة

 

 فكل قفيا ل ا بالحا مات جوى
                                               من الغرا  ولل  بةئ ولل  عة

 

 فقهت : اسفغفر الر رن من زلا
                                                   إن الرحا قهيا الصبر والجهة

 

 قة تهفف ي ار حا وهي قا هة
                                                 مهوا كيف فعا الظبي باألسة

 

  قالت لفيف تيال زارني ومضي
                                                 باهلل صفل ول   قص ول  زد
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 فقال : تهففل لو مات من ظر 

                                         وقهت : قف تن ورود الراء لل  رد

 

  قالت :  صةقت الوفا في الحا شيرفل
                                              ا برد ذاك الذي قالت ته  كبةي

 

 : واسفرجعت س لت ت ي فقيا لاا

                                                ما فيل من رمق دقت  ةا بية

 

 وأمفرت لؤلؤا من نرجس وسقت
                                                 وردا وتضت ته  الع اب بالبرد

 

 وأنشةت بهسان الحال قا هة

                                             من غير كر  ول مفا ول مةد

 

 وهللا ما  زنت أتت لفقة أخ

                                                 زني تهيل ول أ  ته  ولة

 

 إن  حسةوني ته  مو ي فوا أسفي

                                        ف  ته  الروت ل أتهو من الحسة

 
 ولل ا ضا :                                              

 

 
 أراك اروباً والااً كالرفيل                                                     
                                                 فو  ب ك ا  السجا  الرجيل

                                               
 أصاب  سال أ  بهيت ب ظر                                                  
                                                    وما هذ  إل سجيّة مغرُّ 

  
 ته  شاائ الوادي نظرت  رامة                                         
                                                أاالت تهّي  سر ي والف ة 
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 فإن ك ت مشفاقاً إل  أ رن الحر                                            
                                                و اوى بسكان الجيا  ف نعل

  
      أُشير إلياا بالب ان ك نرا                                                    ا  

                                           أُشير إل  البيت العفيق الرعظل

  
 تذوا بةمي م اا فإني قفيهاا                                            
                                            وما مقصةي إل  جود و  عل

  
 ول  قفهوها إن ظفر ل بقفهاا                                               
                                         ولكن سهوها كيف  ا لاا دمي

  
 وقولوا لاا  ا م ية ال فس إن ي                                           
                                     قفيا الاوى والعشق لو ك ت  عهري

  
 بصار  قفهت ول  حسبوا إني                                       
                                         ولكن رمف ي من رباها ب سال

  
 ماذبة األلفاظ مكية الحشا                                            
                                            جاز ة العي ين اا ية الفل

  
 لاا  كل لقران وصور   وسف                                        
                                              ونغرة داوود وتفة مر ل

  
 أغار تهياا من أبياا وأماا                                           
                                   ومن لجة الرسواك إن دار في الفل

  
 أغار ته  أتفافاا من  ياباا                                     
                                         إذا ألبسفاا فوق جسل م عل

  
 وأ سة أقةا اً  قبا  غرها                                          
                                   إذا أوىعفاا موىع الهثل في الفل
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 فوهللا لول هللا والجو  والرجا                                        

                                       لعانقفاا بين الحفيل وزمز 

  
 ولرا  القي ا وجةت ب اناا                                                

                                     مجضبة  حكي تصار  ت ة 

  
 فقهت تضبت الكف بعةي هكذا                                      
                                                    كون جزاء الرسفاا  الرفيل

  
 فقالت وأبةت في الحشا  رق الجوى                               

                                      مقالة من في القول لل  فبر 

  
 فوسة اا زنةي وقبهت  غرها                                          

                                          فكانت  اللً لي ولو ك ت محر 

  
   وقبهفاا  سعا و سعين  قبهة                                            

                                     مفرقة  بالجة  والكف   والفل

  
 ولو ُ رِّ  الفقبيا ته  د ن أ رة                                   
                              لقبهفاا ته  د ن الرسيح ابن مر ل

  
 وتيشكل ما هذا تضاب ترففل                                      

                                        فال    بالزور والبافان مفال

  
 ًُ    ولك  ي لرا وجة   را ال                                                

                            وقة ك ت لي كفي وزنةي ومعصري

  
    بكيت دماً  و  ال وى فرسحفل                                              

                                  بكفي فا رّرت ب اني من دمي
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 ولو قبا مبكاها بكيت صبابة                                        

                                   لك ت شفيت ال فس قبا الف ة 

  
 ولكن بكت قبهي فايج ي البكا                                       

                                      بكاها فقهت الفضا لهرفقة 

  
 بكيت ته  من ز ن الحسن وجااا                                  

                                     وليس لاا مثا بعرب وأتجل

  
 أشارت برمش العين تيفة أههاا                                    

                                       إشار  محسود ولل  فكهل

  
 ف  ق ت أن الفر  قال مر با                                      
                                                 وأهالً وساالً بالحبيا الرفيل

  
  أل فاسق ي كاسات ترر وغن لي                                    

                                   بذكر سهير  والرباب وزمز 

  
 ًُ                وآتر قولي مثا ما قهت أول                                           

                                       أراك اروباً والااً كالرفيل

 

*********************************** 
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 ،مر أن اأ  رأيعة                
 

 .قر ش  قبيهة   بن ابي ربيعة  الرجزومي   ومجزو  ا ة فروع  ترر

هجر ة في تالفة تثران بن تفان   03 \ولة في الرة  ة الر ور  س ة 

 محرة  ابو  في تاة رسول هللامن اسر  معروفة بثرا اا وجاهاا  وكان 

 هللا تهيل وسهل والجهفاء الراشة ن واليا ته  اليرن  صه 

ور  ،مر ،ن اأي    روة  ائعة  مكشت  العيش ض   راء               
العأ   واشصرف ال  حياة العهو لذا وشعمة وحياة مترضة والراف  

 .   ضيها ،ع  ذلك أوم ارة الشلاء وقد لا،دت  الأيئة لت  شش
  

 الم اردات المتتأع لشعر  وديواش    يتعوح  من لرد   لهذ        
ا صادقا   اشما ظأ أة حمولم يحح امروالقصص الماوشة ض  اغعأها  

شت  كا الشلاء الوميالت ايشماض   والغشج  ي ارد الوماأ والدالأ 
الم اردات والمغامرات الغرامية ضي   حت  قيأ اش  كان يتخذ من موالم 

او ت  ياتين لعحج  الال وة مرات  وترصد  الشلالحج وقتا مالئما لمغا
ومعرضةاولا،هن  واالتصاأ أهن  ضاشتهر  ك يرا  وكاشت العمرة 

ض  حأائأ حأ  ومغامرات   لومال   نال يقعالشلوة  يتحاشيش   لأل
حت    رقيق وشعر  ال المعلوأ وحلش  وتمكش  من اص يادهن أكالم 

 لدى   لشريفة والمعت مة ،ع  ا،رالها مش   وشكتاش  خاضت  االلر ا
و ر  ال  الخعيفة ،مر أن ،أد الع ي   الذي شفا  ض  احدى المرات 

الأحر االحمر ولم يلمح ل  أالعودة اال أعد  توأت   وقد تاح  ض  اخر 
 حيات  وأعد  واو  من كع وم المخ ومية

 هورية 42  \اأ  رأيعة  ،ام  أن  توض  ،مر

و رفاز شعر   في اغهبل     والفغزل باا أترر  بالرراتفص شعر 

اا  فعالن  وتواافاا ونفسيفاا وهواجساا  واأبقةر ل ته  وصف الرر

 باا  لوصف  رغبفاا و وكا ما  فعهق باا من فشوق والحا وميهاا له

   لحظت تررأب  و ف  قيا ما من امر جرالاا و س اا والفعبير الجاذ
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م اا و صف لواتج  بل لاا ال وقعت في بن ابي ربيعة وهو فقرب 

 وتشقل   بل ك شر

مهفت  ىحامية بشكا  فاار في شعر  سرد الرغامرات الغرفواش

له ظر لل  الفل الفبيعة الجفراتية العربية ولل   لفل  الجهق او الحيا  

و ال ظ في شعر  ا ضا الحوار الفرثيهي  او السرد  العربية انذاك 

 قالت وقهت  ثا القصصي لهحاد ة  م

 ثير الجهجات ال فسية و ثير العوااف الكام ة  لذا جاء شعر  ساال  

ي  الرقيقة والعبارات نالرعا فريز ب قر ا من ال فس قر ا من القها   

مثير  في الحا  ودون اسئذان  القها مباشر  هج الفي   الررهفة  

 لرحسوس الغزل اتوااف السامع والقارئ   او الرفهقي  وتاصة  

– يقوأ ض  تغ ل   من قصيدة ل  

 
ْمعُج     َشَعَق الُغَراُح أ َأْين  ذات  الدُّ

 ليَت الغراَح أأيشها لم ي ،ج  
 

  َشَعَق الُغَراُح َوَدّق َ،ْظَم َوَشاح    
ْمَهج    !َوَذَرْت أ    ا َْرياُح َأْحَر اللَّ

 
 ما  لُت متأعهم  لمَع حدوهْما

 ْوَدج  َحتَّ  َدَخْعُت َ،ع  َرأ يَأة   هَ 
 

ْئٍم مَْكَحأٍ    َشَظَرْت إلَ َّ أ َعْين  ر 
 ،مداًا وردْت ،شك د،وة َ ،وهج

 
 ضأهْت أدّر حعيهاا ووشاحهاا

ْمعُج   ها َضالدُّ َوار  َها َول  يم   َوَأر 
 

راً    َضَظع ْعُت ض  مَْمر  الَهَوى ُمَتَحيِّ
 من حرِّ شاٍر أالحشا متوهج

 
  ًَ  َمْن ذا َيعُْمش  إْن َأَكْيُت َصَأاَأة

؟ اً أ الفُؤاد  الُمْشَلج   مَْو ُشْحُت َصأَّ
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داً   َقالُوا اْصَ أ ْر َ،ْن ُحأِّها ُمَتَعمِّ

 وال تهعكّن صأاأة ًا مو تحرج
 

أاري َ،ن َضتاٍة َ فعَةٍ   َكيَف ا ص  
ج   أر   َأيلاَء ض  لَوٍن لَها ذي   

 
 شاضْت ،ع  العذق  الر يح  أريقهاا

 ين ا َْأعَج  َوَ،عَ  اله الَأ  الُمْلَتأ     
 

 لما تعاظَم ممُر وودي ض  الهوى 
 َوَكع ْفُت َشْوقاً أ الَغَ اأ ا َْدَ،ج    

 
 ضلريُت ض  ديوو  ليٍأ حشدسٍ 

داً أ ش َواد  َلْيٍف مَْ،َوج        ا  ُمَتَشوِّ
 

  ضقعدُت مرتقأاً ملمُّ أأيتهاا
 َحتَّ  َولَْوُت أ    َخف  َّ الَمْولَج         

 
   َ،عَ  الَفَتاة   َوإشَّها َحتَّ  َدَخْعتُ 

ْ أَ َشْوم  الُمْأه ج           َشْوماً م 
 لََتُغ ُّ

 
  وإذا مأوها شائٌما َوَ،أ يُد ُ 
ج        ْ أُ الو َماأ  الُهرَّ ن َحْول ها م   م 

 
ها ْشَد َمْقَ ع  َخْصر   ،  

 َضَوَلْعُت َكفِّ
َلْت َشَفلاً َضعَْم َتَتَهعَّج           

 َضَتَشفَّ
 

َ،تْ َضعَ  ْمُتها َضعَ  ْمُتها َضَتَف َّ     
 مْن؟ ضعْم متعوعج: مش ا وقالتْ      

 
 َوَ،ْيش  مَأ  َوْحْرَمة   إْخَوت : َقالَتْ 

َهنَّ الَح َّ إْن لَْم َتْخُرج   ُ             َشأِّ
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َمتْ   َضَخَرْوُت َخْوف َيميش ها َضَتَألَّ

يش ها لَْم َتْحُرج             َضَعع ْمُت مَنَّ َيم 
 

  ضتشاولْت رمل ا لتععَم ملُ ا
ح  ا َْ َراف  َغْير  ُمَششَّج           أ ُمَخلَّ

 
  َضعَ ْمُت ضاهاا آخ ذاً أ قُُروش ها

    ُشْرَب ال َِّز ِف بِبَْرِد ماِء الَحْشَرنِ       

 

       ف اصفباري  ته  ففا  افهةكي

 نبيضاء في لون لاا ذي زبر                               

 و  لرا   عاظل  امر وجةي في الاوي

 وكهفت شوقا  بالغزال    الدتج  

 ضلرت ض  ديوور  ليأ  حشدس 

 مف جةا    ب جاد   سيف    اتون      

 حت  دخعت ،ع  الفتاة  واشها

 لتح   شو ما  م أ   شوم    المشهج   
 

 ضع مت  ضاها     اخذا  أقروشها

 رد  ماء  الحشرنب ف بشرب  ال ز                        

 

 

 :وقاأ ايلا ض  الغ أ
 

 فحييت اذ فاجا اا ففولات 

 وكادت برك ون الفحية  جار
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 قالت وتضت بالب ان فضحف ي 

 وانت امرؤ ميسور امرك اتسر

 ار ف  اذ ه ا تهي   الل  جف

 رقيبا و ولي من تةوك  ضر

 فوهللا ما ادري  ا عجيا  اجة

 سرت الي   ا  قة نا  من ك ت  حذر

 فقهن لاا با قادني الشوق والاوى

 الي    وما نفس  من ال اس   شعر

 قالت وقة لنت  افرخ روتاا

 كالك   بحفظ   رب   الرفكبر

 انت ابو الجفاب غير  مةافع 

 هي   امير ما مكثت    مؤمرت

 فبت قر ر العين اتفيت  اجفي

 اقبا  فاها في الجالء    فاكثر

 فيال  كل ليا  قاصر اولل

 فان ليهي قبا ذل      قصروما ك

 و ال  من مها   ه اك ومجهس

 لشا  لم   يكدر    ،عيشا     مكدر
 
 ترشو أعيشيها ال    كما رشا 

 ال   ظبية وسط الجريهة  جؤذ ر

 فهرا  قض  الهيا  الال اقهل 

 وكادت   والي   نجرل    فغور

 اشارت بان الحي قة  ان م ال

 هبوب  ولكن موتة   ل   تزور

 رات ي ال م اد  بر هةفرا 

 وقة لح مففوق من الصبح اشقر
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 فهرا رات من قة  ثور م ال

 وا قاظال  قالت اشر كيف  امر

 فقهت اباد ال  فاما افو ال

 واما   ال السيف  اءرا    فيثاءر

 فقالت ا حقيقا  لرن قال كاشح

 تهي ا و صة قا  لرا   كان    ؤ ر

 فرا كان  لبة م ل فبغير 

 دن   لهجفاء    واسفرمن المر ا

 اقص ته  اتفي  بةء  ة ث ا 

 وما لي  من  ان   عهرا  مفاءتر

 لعهارا ان  بغيا ل  مجرجا

 وان  ر با  سربا برا ك ت ا صر

 فقامت كئيبا ليس في وجااا د 

 من الحزن  ذري تبر     فحةر

 فقالت لتفياا اتي ا ته  فف 

 ا ي زا را  والمر  لالمر   قةر

 ر اتفا  ل   قالفافاقبهفا  فا

 اقهي تهي   الال  فالجفا ا سر

 قالت لاا الصغرى ساتفيل مفرفي

 ودرتي وماذا البرد ان كان  حذر

 يقوم   يمش     أيششا     متشكرا 
 ضال لرشا   يفشو  وال  هو    يظهر

 
 فكان مج ي دون من ك ت  ا قي  

  الث شجوص  كاتبان  ومعصر

 فهرا اجزنا سا ة الحي قهن لي

 ما  فقي   التةاء    والهيا    مقررا
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 وقهن اهذا  داءب  الةهر سادرا

 اما   سفحي  اما    رتوي   او  فكر

 اذا جئت فام ح ارف  غيرنا

 لك  يحلأوا ان الهوى    حي   تشظر

 
 ويقوأ ض  الغ أ ايلا 

 
ْث َ ة َ  ففا  ِ َ يٍّ مّر  ً     َ ةِّ

 
 بالجزِع بين أذاتٍر و راءِ  

 قَالَْت لِ َجاَر ِاا ِتشاًء، إْذ َرأَتْ 
 

 

  
 نَُز َ الَرَكاِن َوَغْيبَة َ األَْتَةاءِ  

 

 في َرْوىة ٍ  َّرْر ََاا َمْولِيَّة ٍ 

 
 َمْيثَاَء َرابِيَة ٍ بَُعْيَة َسراءِ   

 

  في ِظاِّ َدانِيَة ِ الُغُصوِن َوِر قَة ٍ 
 نَبَفَْت ب َْبفََح اَيِِّا الثَّر اءِ  

 

  وك ّن ر قفاا صبيُر غرامة ٍ

 :بردت ته  صحٍو بعيَة ىحاء 
 

 ليَت الرغيري العشية َ أسعفتْ 
  داٌر بِل، لفقارِب األهواءْ   

         
 إذ غاَب ت ا مْن نجاُ ، وااوتتْ 
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 أرٌض ل ا بهذاذ  ٍ وتالء  
           

 قهتُ : اركبوا نزِر الفي زترْت ل ا
 أن ل نبالياا    كبيَر     بالءِ     

          
  بي ا كذلَ ، إذ تجاجة ُ موكٍا،

 

ْحَراءِ    َرفَُعوا َذِميَا الِعيِس بِالصَّ

 
 قَالَْت لَِجاَر ِاا اْنظري ها، َمْن أُولَ 

 و  مهي مْن راكُا األدماء؟  

 
 قَالْت أَبُو الَجفَّاب أَْتِرُ  ِز اء

 
 َوَرُكوبَلُ ل َش َّ َغْيَر َتفَاءِ  

 

 قَالَْت َوَهْا قَالَْت نََعْل فَاْسفَ ْبِشري

 
 مرن  حاُّ لقيل، بهقاء  

 

  قالت  لقة جاءْت، إذاً، أم يفي،
 في غيِر  كهفة ٍ وغيِر ت اء

 

 َما ُكْ ُت أَْرُجو أَن  ُهِلَّ ب َْرِى َا
 إل  ر يلُ، كبيَر رجاء  

 

 فإذا الر   قة قربْت بهقا ل،
  وأجاَب في سرٍّ ل ا وتالء 

 

  لرا  واقف ا و يي اهرا،
  َردَّْت  َِحيَّ فَ ا َتهَ  اْسفِْحيَاءِ 

 

  قهنَ : انزلوا ففيرروا لرفيكلْ 
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        غيباً     غيبلُ    إل    اإلماء 

 

 

 

 :وقال في الغزل ا ضا  

 
  وآتُر تاةي بالرباِب مقالاا،

 :ل ا ليهة َ البفحاِء، والةمُع  سجلُ  

 

 اربَت، وااوتَت الوشا  َ، وبي تْ 

 شرا ُا من وجٍة، ففيَل الفجر ؟  

 

  ف تبرني بذنبَي، أتفر ْ  ههلّ 

 بعفباَك، أو أترْ  إذاً كيَف أصر  

 

 فإْن كان في ذنٍا إليَ  اجفرمفلُ،

ْة ُلُ َتْرةاً، فَ َْفسَي أَْلَو      ََعرَّ

 

 وإن كان شيئاً قالل لَ  كاشٌح،

 كرا شاَء  سة ل تهّي، و هحل  

 

ْقفَلُ، لَْل أَْسفَِفْع أَْن أَُردَّ ُ،   فََصةَّ

 ْمهِِ  األَْتةاَء أَْن  َفََكهَُّرواَولَْل أَ  

 

ة ً َوافَقَْت بِاا،   فَقُْهُت، َوَكانَْت ُ جَّ

 :من الحّق ت ةي بعَض ما ك ت أتهل 

 

 َصَةْقِت، َوَمْن  َْعهَْل فَيَْكفُْل َشااَد  ً

 ته  نفسل أو غيرِ ، فاو أظهل  

 

 ف ما الذي فيل تفبِت، ف نفل

 ألنفِ  في صرِ  الجال ق أرغل  
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  ُعْفبَاِك ِم ّي أَنَّ ي َغْيُر َتا ٍِة،فَ 

 ل نفكهل بالر رِن       وأقسلُ           

 

  لو  سهُ  ال اُس واد اً : وقهُت لاا

 و  حيَن نحو الشرِق ترا  يرروا      

 

  لكهف ي قهبي أ ابعِ ، إن ي

ْهِر، َصاٌّ ُمفَيَّلُ           بِِذْكَراِك أُْتَرى الةَّ

 

 ةاً، إذا ما َ هَْهفِِل،أََرى ما  َهي نَجْ 

 جريالً، وأهوى الغوَر إن  ففاروا  

 

 

 

 

************************************** 
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 العرو               

 

   الجهيفة د   بن تبة الر رن الموي وهومن ا فاهو محرة                  

   محا ولد ل    ي  ولة الراشة تثران بن تفان  ولقا بالعرجي نسبة ال

في    في موىع  قال لل العرن  قرب الفا ف في بيت  شر  وغ    لذا نش

 .من  الفر  والعب   ومفار  ال ساء ة ميسور  ال

تغ أ أشلاء ك يرات  من حرائر الشاس وكان يغتشم موالم الحج او   
أ  رأيعة اأن  شان ،مر ض  ذلك  غيرها لعتغ أ أمن تعوأ  مشهن شاش 

تغ ال واشد المخ وم  اال ان االخير اك ر مش  شهرة واك ر مغامرات  
 ال شوا،ا مواهدا متهم أدم  .واشعر مش  ض  هذا الأاح وارق شعرا 

 أن ،أد المعك  االموي  ضأخذ ولون أمكة إل  من مات ض  خالضة هشام
ككا الشعراء الغزليين بوىوح العبار  وساولة  العرجي فريز شعر

 .  ال ساء د  شعر  سرد القصص الغرامية ومفارالهفظ غها ته

 \يقوأ متغ ال 
 

 يولدش  ولم المراضق تارة

 وأايرها ،لت أهن المعالد

 يفد يشش    ورا  ولممش  تارة

 كما لم مولودا ال  الشحر والد

 يقعن اال تأدي الهوى يلت دشش 

 وقد يلت اد ذو الهوى  وهو واهد

 :و قول ا ضا 
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 ـُع والَعْيُن ِمْن بَْي ِِاْل  َْسفَحُ    قَاَّ الَجِريـ ُل َغَةا َ اْسفَ أَقُو

 

 َمَواِهَا َجلٌّ لََاا الَرْ َضحُ           َةْفِع َدَوالَِج مْن أُْكَرٍ  كَ 

 

 َو َْغهُِا َصْبِري فرا  َْ َشحُ           أَُكْفِكفُاا َجاِهةاً َتْ ُاُل 

 

 َجيَّاِشِل  َْففَحُ  َغفَا َمةُّ        إذا نَقَص الَحْزُن من َما ِاا 

 

 لَِسْهَر  فََذاَك إَذْن أَْرَوحُ           أ َْصبِر لهبَْيِن أْ   َْ فَِحي 

 

َمان  ْبُر ِتْ َة اْنفِفاِل الزَّ   بالَرْرِء فِيرا َرَجا أَْنَجحُ  ِ     فَهَهصَّ

 

 َوقِْةماً أُِايَع بَِ  الُكشَّحُ      أاَاُتوا بِاْجرانَِ  الَكاِشحيَن 

 

 أََجْيبَُ  أَْ  َجْيبُلُ أَْنَصحُ          َ  إذا فَكَُّروا  َْعهَُروَن فََسوْ 

 

 َوَمْن أَْمُر ُ ُمْبَرٌ  ُموَجحُ         َمْن ُهَو في قَْولِِل َصاِدٌق وَ 

 

 الَجْاِا والُرْرَتِوي الُرْفهِحُ   اَد لَِرْوِتظَفي  َْرَتِوي َتن فَكَ 

 

  َْجَرحُ    أَْهَونَُاا   َتقَابِياُ             َْدَرَكلُ ِمْن َهَوى  ُْكفَل فَ 

 

 

 أَْقَرُ وا    ُربَّرا  إنَُّاُل   ألّ               ْلٍا بِِل قَْرَ ةٌ ِمْ ُاُل 

 

 ِمَن اْمِرَك َما قَْبهَلُ أَْصهَُحوا      ْيَ  فإن  ُْصبُِحوا أَْفَسُةوا َتهَ 

 

 الـ َْمِر إِْذ أْصبَُحوا  ََولَّ  ِمنَ     فاْ ُرْك ِاالَب الَّذي ِمَن اآلِن 

 

ْسَجُحوا   بِ َْمٍر فَهَْل ي   َتُةوٌّ      َول  َْبفَئِْس بِِاْل أَْن َجَرى  َُ 

 

 

*********************************** 
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 االحوص                  
 

 

 

بن  ابت األنصاري، تبة هللا بن محرة بن تبة هللا بن تاصل               

من شعراء العصر األمو رن ب ي ىبيعة، لقا باأل وص لضيق في تي ل، 

شاتر إسالمي أموي هّجاء، صافي الة باجة، من ابقة جريا بن معرر 

من سكان الرة  ة، وفة ته  . ونصيا، وكان معاصرا لجر ر والفرزدق

اء  من الولية بن تبة الره  في دمشق الشا  ف كرمل  ل بهغل ت ل ما س

سير ل فرد  إل  الرة  ة وأمر بجهة  فجهة ونفي إل  دهه  وهي جز ر  بين 

 .اليرن والحبشة، كان ب و أمية   فون إلياا من  سجفون تهيل

بقي باا إل  ما بعة وفا  ترر بن تبة العز ز وأاهقل  ز ة بن تبة الره ، 

ل سيا فقة  دمشق وتاش باا بقية  يا ل وكان  راد الراو ة  قةمل في ا

 .ته  شعراء زم ل

 هجر ة 105\ وف   بةمشق س ة   

 

 : و قول مفغزل 

 

هُوَّ َتْن أَْسَراءِ   َراَ  قَْهبِي السُّ

ى     َوَما بِِل ِمْن َتَزاءِ     َو َعزَّ

 

ْيـ فَاِء بَاِرَد  ُ الصَّ  ُسْج َة ٌ في الشِّ

 ـِف ِسَراٌن في الهَّْيهَة ِ الظَّْهَراءِ   

 

  تُّ فِي ِدْرِع أَْرَوىَكفِّ َانِي إْن مِ 

 واْمفََحا لِي ِمْن بْئِر ُتْرَو  َ َما ِي

 

  إنَّ ي والَّذي  َُحجُّ قَُر شٌ 
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ْ فَل       َكَةاءِ     نَْقاَ    ُُ َسالِِكينَ  َُ

 

  لَُرهِلٌّ بَِاا وإِْن أُْبُت ِمْ اا

 صاِدراً كالّذي َوَرْدُت بَِةاءِ 

 

  ولاا مربٌع ببرقة ِ تاخٍ 

 قَْصِر قُباءِ  َوَمصيٌف بالقصرِ 

 

 قهبْت لي ظاَر الرجنِّ ف مستْ 

 قْة أااتْت مقالة َ األتةاءِ      

 

 
 :ويقوأ ض  الغ أ ايلا 

 
 اشما الذلفاء هم            ضعيد،ش  من يعوم  
 
 حين تمش  وتقوم    احلن الشاس وميعا    
 

 مش ق مشها رخيم    حأح الذلفاء  ،شدي     
 
 لعحأأ صروماصأ الحأأ لترل      وه   
 
 حأها ض  القعح داء        ملتكن  ال  يريم  
 

 

 

 :و قول مفغزل 
 

  أََمْ ِزلَفَْي َسْهَر  َتهَ  القَِةِ  کْسهََرا

 فقْة هجفرا لهشَّوِق قهباً مفَّيرا

 

باِب الَّذي مض  ٍ   وذكَّر را تصَر الشَّ
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َما  َوِجةَّ  َ َوْصٍا َ ْبهُلُ قَْة  ََجذَّ

 

  هَّْت بِبِيٍش ُمقِيَرة ًَوإِنِّي إَِذا  َ 

 أْو  فاَّرا   جالساً    و اَّ بونٍّ 

 

   ََرانِيَة ٌ َشفَّْت ف َصبََح نَْفُعَاا

َرا   َرَجاًء َوظ ّا  ًُ بالَرِغيِا ُمَرجَّ

 

اِر ِمْ َاا َوقَْة أَبَ    أُِ اُّ ُدنُوَّ الةَّ

اِر إِلّ  َثَهَُّرا  بَِاا َصْةُع َشْعِا الةَّ

 

 وى الظَّنِّ مْن بك بكاها وما  ةري س

 أَْ   َُراباً َوأَْتظَُرا    أََ يّاً  ُبَكِّي

 

 فةتاا وأتهْف لهجهيفة ِ مة ة ً 

  زْل ت َ   ؤسي أْو  فيةَك أنعرا

 

  فَإِنَّ بَِكفَّْيِل َمفَا ِيَح َرْ َرة ٍ

 وغيَ   ياً  حيا بِل ال َّاُس مرهرا

 

  إَِماٌ  أَ َا ُ الُرْهُ  َتْفواً َولَْل  ُثِاْ 

 مالً  راماً ول دما     ته  مهكلِ 

 

  ََجيََّر ُ َربُّ الِعبَاِد لَِجْهقِلِ 

 بال َّاِس أتهرا   هللاُ    وليِّا وكاَن 

 

ُ لَْل  َْةُع ُمْسهِراً  ا قََضا ُ هللاَّ   فَهَرَّ

 َوَسهََّرا     أََجابَ     إِلَّ   لِبَْيَعفِِل 

 

    اُل الغ   والعّز مْن ناَل ودَّ ُ 

 َهُا َمْو اً َتاِجالً َمْن  ََش ََّماَو َرْ 
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 :و قول مفغزل  ا ضا
  

بُ     أَِمْن آِل َسْهَر  الفَّاِرُق الُرفَ َوِّ

، وبيٌش دوَن سهر  وكبكاُ   إليَّ

 

  فَِكْةُت اْشفِياقاً إْذ أَلَلَّ َتيَالُاا

 أبوُح و بةو مْن هواَي الرغيَّاُ 

 

  و وماً بذي بيٍش ظههَت  شوقاً 

 أَْسَراٌب ِمَن الةَّْمِع  ُْسَكاُ  لَِعْي َي َ 

 

 أ يحْت ل ا إ ةى كالِب بن تامرٍ 

 َوقَْة  ُْقَةُر الَحْيُن البَِعيُة َو ُْجهَاُ 

 

ة ُق وغال ي  ب رٍض ن ى ت اا الصَّ

 بِاا َمْ ِزٌل َتْن ِايَّة ِ الَحيِّ أَْج َاُ 

 

  وما هربْت من  اجة ٍ نزلْت باا

  َْاُربُ  ولِك َّاا ِمْن َتْشيَة ِ الُجْر ِ 

 

  أَقَاَمْت بِبِيٍش فِي ِظالٍل َونِْعَرة ٍ 

 لاا قيٌِّل  جش  الجرا َر مذناُ 

 

  َغِر ٌا نَ َى َتْن أَْرِىِل َوَسَرا ِلِ 

 ...........ليحي  واول

 

 

 

 

 

 

************************************* 
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 الباب الرابع                               

 

 

 الول  الفصا                      
 

 الغ أ ض  العصر العأال            

. 

. 

 
 في شف  مجالت واسعا وكبيرا  اازدهار شاة  العصر العباسي            

أغراىل  الشعر بكا وم ل الدب  وفي وفي الثقافة والعهو  والدب  الحيا  

ي والرزن وذل  لعة  تواما م اا الفقة  الحضارتاصة    الغزل فن   في و

  ل  بين  ضارات األمل الرجفهفة نفيجة ا ساع رقعة الةولة العباسية 

باإلىافة إل  كثر  الجواري والقيان   الغ   والرتاء الذي تل البالدظاهر  

ونفيجة لكثر  هذا الص ف من ال ساء وساولة . الال ي كن مةار شعر الغزل

ع ت ل أغالل القة ل، فجه بعشقل  ال صال بان أتذ الشاتر العباسي  فغزل

فقذ   وميهل ال  الفر  والغهو في الرحار   فور الرجفرع وسار في ركا 

الرحص ات وتشق الجواري والقيان، ومارس الفوا ش و حها من 

بجوار مفعةدات وأصبحت هذ  الصفة ظاهر  و غزل بعضال األتالق، 

 كثر الغزل الفا ش ولعا الجفر في هذا ظاور نوع  ي  وجة و العصر

بالرذكر او وهو الغزل  واشرئزازا  من الغزل  عة أكثر األنواع انحفاااً 

بالغهران  وكان ظاور  نفيجة لهففسخ   الجهقي ومن تالل المفزان 

  .بالتاجل وابفعاد الرجفرع تن روح السال  

  . .واتفط ل فسل درباً جة ةاً في الشعر والحيا  

 سهوب وما ارأ تهيارا من مياتن الهغة واأل عصر الكثيرهذا الفي  و   

نحو الشعبية واسفعرال لغة الحيا  اليومية  ف  ا جل بعض  الساولة و
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هفافة ة وكذل  اسفعرال بعض ألفاظ الالشعراء إل  اسفعرال األمثال الشعبي

نفيجة    ر هذ  الهغة  الغزل  الرقة في لغة   وإشاتة والفظر  الجفراتي 

 من ذكر الشعراء  ف كثر, ا عةالثقافة الشوب, بالحيا  الرفحضر  الجة ة 

وأصبح لهورد لغة في شعرهل  فاراا  الورد والففاح في أشعارهل العفر و

  وأكثروا م ل الشعر شعراء العباسيون البة ع في واسفجة  ال. الرحبون

 ي   ومسهل بن الولية بن برد  بشار ت ة شعراء الغزل مثا  وتاصة 

فور  لغة العصر الرف واولة سااة والسأسهوب الشعراء إل  الب نهحظ

باألسهوب الرولة أو أسهوب  او ما نسريل  ومن ه ا نش  أسهوب جة ة 

 .الرولة ن

قة ابةتوا في اتفراع او ا جاد  الرعاني  ن الشعراء ف الرعاني   اما          

لل  ارهوا الرعاني القة رة با جاءوا الجة ة  والفي  رفاز بالرقة  والةقة   

اسفجراجاا من معاني القةماء  وترةوا ال   ورهل ير م اا في أشعابكث

كرا اسفجةموا ألفاظ  عصرالوصياغفاا في قوالا جة ة   فالء  مع روح 

 .الرفكهرين والفالسفة ومصفهحا ال

ففور المن  كثير  أصاب األوزان  فقة  األوزان والقوافي  وفي      

لألوزان   ان الفو هة وا جاواتن األوز الشعراء  م اا ابفعاد يريفغالو

وكان لهغ اء أ ر كبير في  الفي  ف اغل مع  الغ اء وكثير   ركا اا  .الجفيفة

, فقة أتذ الشعراء   ظرون في أوزان جة ة   فالء  وذوق الرغ ين, ذل 

 الفراهيةي  وقة أكثروا من ال ظل في األوزان الرارهة الفي سجهاا الجهيا

في القوافي   واسع  أ ر ولهغ اء .  قفضامثا الرجف  والرضارع والر

 جةدون في قوافيال و سفحة ون قوافي جة ة   الشعراء   ي   اتذ

ومرا  ريز بل غزل العصر .  . فحاش  الجشونة والوقفات غير الرسفحبة

الفي كانت  فوق  الشعر ة  العباسي قهة القصا ة الفو هة، وكثر  الرقفعات

  .تاافية وجرال  عبيرالرفولت الغزلية مفانة، وصةق 

اشفار كثير من الشعراء بالرفالع الغزلية  في العصر العباسي و     

الفقهية ة كالرف بي وأبي  را  والبحفري الذي  قول في مقةمة إ ةى 

 :قصا ة 

 

 ردي ته  الرشفاق بعض رقاد  

 أو فاشركيل في ا صال سااد                                    
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 ذا هجر الكرىأسار ل  ف  إ

 تهيت ت ل ونرت تن إسعاد                                     

 

ولش  في أن افففاح الشعراء العباسيين لقصا ةهل بالرقةمات             

الغزلية الرفوار ة، كان لل سبا وأي سبا فرن الرعرو  أن معظل 

  أن الغزل القصا ة العربية  بةأ بالغزل ما تةا قصا ة الر اء، وتهة ذل

 صا إل  السرع  ل إل  القها، فيكون برداً وسالماً،  ف  إذا جاء الغرض 

الحقيقي من القصية ، وليكن هجاء، اسفجابت لل ال فس بسرتة، وأ ر 

 :فياا    يراً بالغاً، وفي هذا الرع    قول ابن الرومي

 

 ألل  ر أن ي قبا األهاجي 

 أقة  في أوا هاا ال سيبا                                            

 لفجرق في الرسامع  ل  فهو

 هجا ي محرقاً  كوي القهوبا                                     

 كصاتقة أ ت في أ ر غي  

 وىح  البيض  فبعل ال حيبا                                   

مجفهفة  ومن ه ا نسففيع ان نهرس  في شعرالغزل  و ة  تة  اغراض    

ولكا من هذ  الغراض شعراؤ   ومؤ ةو  لذا فالةارس لهشغر الغزلي  في 

 :العصر العباسي  ال ظ ما  هي 

 شعرالغزل الفقهيةي   

 العفيف  شعر الغزل  

 شعرالغزل  الحضري 

 شعرالغزل الفا ش 

 شعر الغزل بالرذكر او بالغهران  

 شعر الغزل الصوفي  

 

                   ***************************** 
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 الفصا الثاني                            

 

 وشعراؤ  الغزل الفقهيةي          

 
 حافظون ته  قةر كبير  ظا الشعراء  من ذل    بالرغل    ولكن            

في هذا العصر  العفيف ومن سرات الغزل الجالي من الفحش و من الغزل

والبفعاد تن ا راد الغر ا من اللفاظ ومن أهل   هفيف الكهل ترى األ

وبشار بن برد وأبو أبو نؤاس  و   ابو  را  شعراء الغزل في هذا العصر

 :انظر ال   قول ابي  را   وهو   شة .كثير  غيرهل و فراس الحرةاني

 شقأ ضؤادك حي  شئت من الهوى

 األولِ   لهحبيا  ال  ما الحا                                          

 كل م زل في األرض   لفل الفف 

 مش أ      وأ   اأداٍ     وحشيش                                    
 

 :اذكر مايع   ومن شعراء الغزل الفقهيةي  
 

 

 
***************************************************** 
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 ال ا ئ    اأوتمام               
 

 
هو حأيح أن اوس ال ائ  يشتم  ال  قأيعة    العرأية وقد        

اختعف مؤرخوا االدح ض  شلأ  ال     كما اختعفوا ض  مكان والدت  
 .و مشها 
هورية ض  احدى القرى التاأعة  499 \ولد اأو تمام لشة         

ية شلشصراال،ماأ دمشق ويقاأ اش  ولد من الرة ضقيرة معدمة  تدين أا
وقد اشتقعت ،ائعت  ال  دمشق  عأا لعر ق والمعاش وهو لما ي أ  فال 
صغيرا  ودمشق اشذاك وشة من وشان هللا تعال  ض  االرض متقدمة ض  
كأ امورها وكان لهذا اال شتقاأ ا ر كأير ،ع  شفلية هذا ال فأ وتفتح 

 .مواهأ  ض  لن مأكرة
 

شأذ الشصراشية  والعم  ولما أعغ مأعغ الرواأ ولن الرشد       
واحلن الالم  ضكاشت قصائد  ض  شأاأ   تدأ ،ع  اش  شديد الحماس 

ان كان  لاللالم  قوية ،قيدت   وقد التأدأ الم اأي  ضوعع  اولا  أعد
 .ض  الشصراشية  تدوس

اشتقأ  اأو تمام ال  حمص  وشظم شعر  ضيها أمدح ،ائعة  ائية          
ضا،وح أ  و،رض ،عي    -ديك الون  – الشلح متا را أشا،ر  حمص

 . شعر  
 
وأق  ض  حعح ردحا من ال من  م رحأ أعدها متووها ال          

أق  ضيها مدة الأاس أها التلق  الشاس الماء  حي  مصر  وض  مصر 
ض  الوامع الكأير ضيها  والتق  هو  االدح من مشاهع  ض  ذلك الوامع 

م أماضيها وس والتععم ض  كأ الععالذي كاشت  تعقد ضي  موالس  لعدر
االدح والشعر  ضكان ضي  يلق  الماء  ويلتلق  الععم مكاش   وقد 

ا عع ا ال،ا والعا ،ع  القران الكريم وتا رض  العوأ  حت   قيأ اش  
 .حفظ القران الكريم كع 
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أعد خمس لشوات قلاها ض  مصر  مدح خاللها روأ حلرم         
اال رياء  معا ض  الماأ  حي  كان أامس من   كان ( ،ياش)الم  
أ  ك يرا  ولماخاح  امأ اأ  تمام مش   هوا     هذا  الي  وامع   الحاوة

اقذا هواء وترك مصر ،ائدا ال  الشام  وض  ا شاء ،ودت  ال  الشام 
التغأ ووود الخعيفة المامون  ضيها  ضمدح  لكن الخعيفة  ا،رض ،ش   

 الش  ،عوي الراي كما قيأ 
 

خر شاظما الشعر  حت  ا من أعد ال متشقال  أق  اأو تمام متووال      
الخعيفة   ارت شهرت   و،رف ض  كأ االولا  العرأية ولما  تول 

وضلع  وخاصت   المعتصم الخالضة  قرأ  المعتصم ووعع  من شعرائ  
 لقوة شعر  

ذ مدح اأو تما م المعتصم وأعض القادة والوالة واصحاح الشفوذ ا     
لأين ض  الشعر  وظأ يتشقأ  أين أغداد والشام  و ار تككان من الم

الذي كان و يرا  خرالان واتصأ أك ر من الرواأ ومشهم ال يات
 وال   أريد الموصأ حي  لعخعيفة الوا ق

 
أعد لشتين من التقرار  ض  الموصأ ويعمأ ض  أريدها  توض          
 هورية  124 \لشة

 
 

 :يقوأ ض  الغ أ  
 

قي  مَ  قُّ ل عاش   يا َمن ال َير 

 َوَمن َمَ َج الُصدوَد لَشا أ تي                                        

 َوَمن َلَوَد الَوماأُ لَُ  ُخلو،اً 

شُ  َمن َيعي                                            َوَ،مَّ الُحلُن م 

 َلعيأُ الَشمس  مَشَت َضَدتَك َشفل  

ن َشأي                                       َوَهأ ل َلعيأ  َشمٍس م 
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 َكُمعَت َمالَحًة َوَضُلعَت َظرضاً 

ٌح ال َ،يَح ضي                                           َضأَشَت ُمَهذَّ

شدي مَمس  َوهَو ُمعاش ق   لَو ُكشَت ، 

ع  َتوري َ،ع  َخدَّ                                     ي   َوَمدام 

ن َ،أَرت  َووشاُت ُ   َوَقد  ا رَتَوت م 

َهت َشَفتاَي ض  َشَفَتي                                        َوَتَش َّ

 لََرمَيَت َأّكاًء َيهوُن َ،ع  الَهوى

 َوَتهوُن َتخع َيُة الُدموا  َ،عَي                                    

ن ُأكائ  َقولَ  ُ   َوَرمَيَت مَحَلَن م 

 َ،يَشي     ُمَتَعشِّتٌ     َهذا الَفت                                   
 

 
 

 :و قول ا ضا في الغزل 
 

  فَْحواَك َتْيٌن ته  نَْجَواَك  اَمِذلُ 

 ؟!َ فَّاَ  لَ َفَقضَّ  قَْولَُ  الَجِفاُ                                        

 

 وإنَّ أسرَج من  شكو إليِل هوى ً 

 من كاَن أ سَن شيٍء ت ة ُ العذلُ                              

 

  ما أقبهْت أْوُجلُ الهّذاِت سافر  ً 

 مْذ أدبَرْت بالهوى أ اُم ا األولُ                                        

 

 إن شئَت أل  رى صبراً لرصفبر

 فَّهَاُ فانظُْرته  أَي  اٍل أصبََح ال                             

 

  ك َنَّراَجاَدَمْغ ا ُ، فََغيََّر 

 ُدُموُت ا، وَ  بانُوا،َوْهَي  َْ َاِراُ                                        
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  َولَْو ََراُهْل وإ َّانا وَمْوقِفَ ا

 في مـ  ِل البيِن لسفاالل ا زجاُ                                       

 

  أسرتْ  من  رقة أاهقفاا فرقة ٌ

 قهباً ومْن غزٍل في نحِرِ  تذلُ                                        

 

ْوَق في أَ شا  ابَقَرٌ   وقَْةاََوى الشَّ

 تيٌن او انَّ في أ شا ِاا الكهاُ                                 

 

  فَرْغَن لِهسْحرَ فَّ  ظَاَّ ُكاُّ َشجٍ 

  ران في بعضل تن بعضل شغاُ                                     

 

   جزي ركا  ال قا ما في مآزرها

 و َْفَضُح الُكْحُا في أَْجفانِااالَكَحاُ                                    

 

 :وقال ا ضا  في الغزل  
 

   ا داُر داَر تهيَ  إرهاُ  ال ةى

 لثََّرى فَفََرأََّداواْهفَزَّ َرْوُىِ  في ا                                      

 

 وكسيُت مْن تهِع الحيا مسف سةاً 

 أُنُفاً  َُغاِدُر َوْ ُشلُ ُمْسفَ ِْسةا                                       

 

  اهٌا تكفُت تهيِل أس للُ إل 

 أَْن كاَد  ُْصبُِح َرْبُعلُ لَِي َمْسِجةا                                        

 

  ُ وانشُة أههلُ وظههُت أنشة

 والحزُن تةني ناشةاً أو م شةا                                   

 

  َسْقياً لَِرْعَاِةَك الَّذي لَو لَل  َُكنْ 

 ما كان قهبي لهصبابة ِ معاةا                                           
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 لْل  ُْعِط نَاِزلَة َ اْلَاَوى َ ق اْلَاَوى

 َدنٌِف أَاَا  بِل اْلَاَوى فَفََجهَّةا                                       

 

  صاٌّ  واتةَت الاروُ  فؤاد ُ 

 إْن أَنفُل أَتهَففُُرو ُ َمْوِتَةا                                               

 

  لْل   كر َن مَع الفراِق  بهةي

 اَتة ُ اْلُرْشفَاِق أْن  َفَبَهََّةاوبَرَ                                              

 
 
 
 
 
 

****************************************************************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173 

 
 

 الرف بي ابو الفيا              

 

 
أ رة بن الحسين بن الحسن بن  ابو الفيا  الرف بي هو            

 415 –هجر ة  303\س ة  ولة بالكوفة .تبةالصرة الجعفي الكوفي الك ةي

 ميالد ة 

 

مهوك  ر يون، و دس ، و هل العربية  ك ة  قبيهة  أصولل من و.    

اآلراء الرف اقضة في  ىو قو ا ل  انل لل  عبل بذل   تصومل في نسبل

ال ان قيا ان ابا  كان سقاءا في  . شعر  أبةاً نسبل أنل لل  شر إل  أبيل في 

أن افولفل كانت  فريز  ته  الغها و في افولفل الكوفة  و وفي 

 .كثير   عراق و الشا   ي  كانت الففن بالحرمان، و بالف قا في ال

ومن الرال ظ لحية الرف بي  انل كان  شجصان  في  يا ل ا را  ا يرا   

 .قو ا فياا  الول سيف الةولة الحرةاني

 

وسرع تن أفضالل  كان الرف بي قة تر  سيف الةولة من قبا         

الكثير وكانا في سن مفقاربل، فوفة تهيل الرف بي وترض تهيل أن  رة ل 

بشعر  ته  أل  قف بين  ة ل لي شة قصية ل كرا كان  فعا الشعراء ف جاز 

أجاز  سيف الةولة ته  قصا ة  بالجوا ز . لل سيف الةولة أن  فعا هذا

بي ارا مود  وا فرا ، الكثير  وقربل إليل فكان من أتهص تهصا ل وكان 

غير أن الرف بي  افظ ته  تاد ل في إفراد . و عة سيفيا ل أصف  شعر 

الجزء األكبر من قصية ل ل فسل و قة رل إ اها ته  مرةو ة، فكان أن 

 ة ت بي ل وبين سيف الةولة جفو  وسعاا كارهو  وكانوا كثراً في بالا 

  .سيف الةولة

 

دوا  الحبر ته  الرف بي في بالا سيف  وقيا أن ابن تالو ل رم         

، و اعن في هذ  الروا ة كثيرون م ل   الةولة، فهل   فصف لل سيف الةولة

 سيف الةولة ت في بالا سيف الةولة جفا  بعة  سع س وا. ألسباب مفعةد 
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قال   وألسباب غير معروفة   كارهي الرف بي بانفصار    وزادت جفو ل لل

لرف بي الرزتو  لجولة شقيقة سيف الةولة الفي البعض أناا  فعهق بحا ا

ر اها الرف بي في قصية  ذكر فياا  سن مبسراا، وكان هذا مرا ل  هيق 

انكسرت العالقة الو يقة الفي كانت  ربط سيف . ت ة ر اء ب ات الرهوك

الةولة بالرف بي وغادر  إل  مصر  ز  اً تا باً ليواصا ال ظر في أاراتل 

 :قال في  ضر ل قصية ل الشاير السياسية بعة أن 

 

ــن قَْهبُـلُ َشـبُِل   َواَ ــرَّ قَهبــا ُ ِمرَّ

 وَمــن بِِجسـري َو ـالي ِتْ ـَة ُ َسـقَُل                                        

 

 مـا لـي أَُكـفُِّل ُ بّـاً قـة بَـَرى َجَسةي

 ي ُ ـاَّ َسـيِف الَةولـِة األَُمـُل و َــةَّتِ                                         

 

 إِْن كــاَن  َجَرُع ــا ُ ــاٌّ لُِغرَّ ِــِل 

ـا بِقَــْةرِ                                             الُحـاِّ نَقفَِسـُل   فَهَيــَت أَنَـّ

 

 قــة ُزر ُـل وُسـيُوُ  الِا ـِة ُمغَرـة ٌ 

 وقــة نَظَــرُت إليـِل والُسـيُوُ  َد                                            

 

 َوكــاَن أَ َســَن َتــهِق الهـل ُكـهِِّالِ 

 وكـاَن أَْ َسـَن مـا فـي األَ َسِن الِشيَُل                                        

 

ْرفَـلُ ظَفَـرٌ  ذي  َرَّ  فَــوُت الَعــُةوِّ الِـّ

ِل نَِعـُل                                               ِل أََسـٌف فـي اَيِـّ  فــي اَيِـّ

 

 قـة نـاَب ت َ  َشِة ُة الَجوِ  واصفَ ََعتْ 

 لَــَ  الَراابــةُ مـا ل  َْص ـُع البَُاـُل                                          

 

 أَلــَزْمَت نَْفَســَ  َشـْيئاً لَيَس  َْهَزُماـا

 أَْن ل  ُـــواِر َُال أرٌض ول َتهَـــُل                                          

  

 أَمـا  َـَرى ظَفَـراً ُ ـهواً ِسـَوى ظَفَرٍ 

  َصـافََحت ْفيـِل بيـُض الِاْ ـِة والِهَرـُل                                      
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  ــا أَتـَةَل ال ـاِس إِلَّ فـي ُمعـاَمهَفي 

 فيـَ  الِجصـاُ  وأَنـَت الَجـْصُل والَحَكلُ                                     

 

 

هرية في األسيف الةولة الحرةاني  تهف   الذي الثاني الشجص        

سير  الرف بي هو كافور اإلتشيةي، و كان مبع  ذهاب الرف بي إليل ته  

 ح الرف بي و لل  كن مة. كرهل لل ألنل تبة ارعل في ول ة  ولياا إ ا 

لكافور صافياً، با بف ل بالاجاء و الح ين إل  سيف الةولة الحرةاني، 

 :فكان مفهع أول قصية ل مةح باا كافور

 

 كف  ب  داء أن  رى الروت شافياً 

 و  سا الر ا ا أن  كن أمانيا                                        

 

 ل مفهبل، با إن وشا  و كان كافور  ذراً، داهية، فهل   ا الرف بي م

الرف بي كثروا ت ة ، فاجاهل الرف بي، و هجا كافور و مصر هجاء مرا 

 :ومرا نسا إل  الرف بي في هجاء كافور

 

 م اكية   ألنجاس   إن العبية     ل   تذ العبة إل والعصا  معل  

    

تز  الرف بي أن  غادر مصر بعة أن لل   ا مفهبل، و اسفقر           

، و قال  وماا قصية ل الشاير  الىح   مفجفيا  درها في  و  تيةفغا

الفي ىر اا ما ب فسل من مرار  ته  كافور و  اشيفل، و الفي كان 

 :مفهعاا

 

 برا مض  أ  ألمر في   جة ة          تية ب  ة  ال تةت  ا تية 

 

  ل سافرال  ترسان  وبعةها تاد ال  بغةاد فقفهل قفاع الفرق  في موقع  

-هجر ة  351\بين بغةاد وال واز   ت ة مة  ة ال عرانية  الحالية  س ة 

 .ميالد ة  وزنابوا قافهفل  415

 

 : قول في الغزل      
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 أجاب دمعي وما الةاتي سوى اهٍا 

 دتا فهبّا ُ قبَا الركِا واإلبِا                                            

 

 لُ ظَهِهُت بين أُصيحابي أُكفكف

 وظاَّ  سفُح بين الُعذِر والَعّذِل                                           

 

 أشكو ال وى ولاْل من تبَر ي َتَجٌا 

 كذاَك ك ُت وما أشكو سوى الِكهِا                                       

 

 وما صبابةُ مشفاٍق ته  أمٍا 

 أمِا    بال   كرشفاقٍ      لهقاءِ من ا                                   

 

 ُمفاتةُ الهَحِظ في األلحاِظ مالكةٌ 

 الُرهِ  في الُرقَِا   لرقهفياا تظيُل                                     

 

  شبّلُ الَجفِراُت اآلنساُت باا 

 في مشياا في هَن الحسَن بالحياِ                                    

 

 :وقال ا ضا  

 
 دمٌع جرى فقض  في الربِع ما وجبا 

 وشف  أنّ  ول َكَربا    ألههل                                       

 

 ُتج ا ف ذهَا ما أبق  الفراُق ل ا 

 من العقول وما ردَّ الذي َذَهبا                                     

 

 سقيفل َتبَراٍت ظ اا مفراً 

 سوا الً من جفوٍن ظ اا ُسُحبا                                    

 

 داُر الرهلِّ لاا ايٌف  اةدني 

 ليالً فرا صةقْت تي ي ول َكذبا                                   

 

 أن  فل فةنا أدنيفل ف  ى 
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 ف ب    قبّهفل    ف با   جّشرفل                                      

 

 ٍة سك ْت ها  الفؤاُد ب ترابي

 بيفاً من القهِا لل  َرةْد لل اُ ُبا                                    

 

 مظهومةُ القِة في  شبيال ُغُص اً 

 مظهومةُ الر ِق في  شبيال َىَربا                              

 

 بيضاُء  ُفِرُع في ما  حت ُ هّفاا 

 إذا اُهبا   مفهوباً     ذل  وتزَّ                                  

 

 ك ناا الشرُس  ُعيي كفَّ قابضِل 

 ُشعاتاا و را ُ الفَرُ  ُمقفَِربا                                 

 

 مّرْت ب ا بين  ِْربَياا فقهُت لاا 

 من أ ن جانَس هذا الشادُن الَعَربا ؟                            

 

 

 

 :وقا ل في صبا  مفغزل 
 

 

  ُا أتهَُل  ا َتُذوُل بةا ِلِ ألقَهْ 

 َوأَ قُّ ِمْ َ  بَجْف ِِل وبَِرا ِلِ                                        

 

 فََوَمْن أُِ اُّ ألْتِصيَ َّ  في 

 قََسراً بِِل َوبُحْس ِِل َوبََاا ِلِ   الاَوى                              

 أأُِ بّلُ َوأُِ ّا فيِل َمالَمةً؟

 إّن الَرالَمةَ فيِل من أْتةا ِلِ                                 

 

  َتِجَا الُوشا ُ من الهُّحاِ  َوقْولِِالْ 

 َدْع ما نَراَك َىعُْفَت تن إتفا ِلِ                                   
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  ما الِجاُّ إلّ َمْن أَودُّ بِقَْهبِلِ 

 بفَْرٍ  ل  ََرى بَسَوا ِلِ َوأَرى                                   

 

  إّن الُرِعيَن َته  الّصبَابَِة باألَس 

 أْول  بَرْ َرِة َربَّاا َوإتا ِلِ                                       

 

  َمْاالً فإّن الَعْذَل ِمْن أْسقَاِملِ 

 َو ََرفُّقاً فالّسْرُع ِمْن أْتضا ِلِ                                     

 

  َوَهِا الَرالَمةَ في الهّذاَذِ  كالَكَرى

 َوبَُكا ِلِ     بُسااِد ِ     َمْفُروَد ً                                    

 

 ل  َْعُذِل الُرْشفَاَق في أْشواقِلِ 

  ف   َكوَن َ شاَك في أْ شا ِلِ                              

 

جاً بُةُموِتلِ    إّن القَفيَا ُمَضرَّ

جاً بِةما ِلِ                                          ِمْثُا القَفيِا ُمَضرَّ

 

 َوالِعْشُق كالَرعُشوِق  َعُذُب قُْربُلُ 

 لهُرْبفَهَ  َو َ َاُل ِمْن َ ْوبَا ِلِ                                  

 

  لَْو قُْهَت لهّةنِِف الَحز ِن فََةْ فُلُ 

 بِفِةا ِل     ألَغْر َلُ    ِمّرا بِِل                                      

 

 ُوقَِي األميُر َهَوى الُعيُوِن فإنّلُ 

 َما ل  َُزوُل ببَ ِسِل وَسَجا ِلِ                                

 

   َْسفَ ِسُر البَفََا الَكِريَّ ب َْظَر ٍ 

 ؤاِدِ  َوَتزا ِلِ َو َُحوُل بَيَن فُ                                           

 

  إنّي َدَتْو َُ  له ّوا ِِا َدْتَو ً 

 لل  ُْةَع ساِمُعَاا إل  أْكفَا ِلِ                                          
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  ف  َْيَت ِمْن فَْوِق الّزماِن َو َْحفِلِ 

 ُمفََصْهِصالً َوأَماِمِل َوَورا ِلِ                                         

 

  لهّسيُوِ  ب ْن  كوَن َسِريََّاا َمنْ 

 في أْصهِِل َوفِِرْنِةِ  َوَوفَا ِلِ                                         

 

  اُبَِع الَحة ُة فكاَن ِمْن أْج َاِسلِ 

 َوَتهيٌّ الَرْفبُوُع ِمْن آبَا ِلِ                                          

 

 

 

  ************************************ 
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 ابو العفاهية                          

 

 
اق، ولة في إسراتيا بن القاسل بن سو ة العي ي، أبو إسح               

 ،  ل أنفقا إل  الكوفة، كان با عا لهجرار،  717  - هـ 130تين الفرر س ة 

ل،  ل انفقا إل  بغةاد، مال إل  العهل واألدب ونظل الشعر  ف  نبغ في

 .وأ صا بالجهفاء، فرةح الراةي والاادي والرشية

 

 في مقةمة الشعراء اار، في شعر  إبةاع،  عة مكثر، سر ع الجكان         

كان  جية القول . الرولة ن، من ابقة بشار بن برد وأبي نواس وأمثالارا

 .في الزهة والرة ح وأكثر أنواع الشعر في تصر 

 

 وأبو العفاهية ك ية غهبت تهيل لرا تر  بل في شبابل من مجون        

 وقة ا ا ابو العفاهية  جار ة  سوداء  واتجا باا و غزل باا كثيرا 

ولك ل كف تن  يا  الهاو والرجون، ومال إل  الف س  والزهة، وانصر  

تن مهذات الةنيا والحيا ، وشغا بجواار الروت، ودتا ال اس إل  الفزّود 

الف اء إل  دار البقاء وانقفع إل  قول الشعر في الزهة والفذكير في  من دار

التر  بعة الروت و فريز شعر  بساولة اللفاظ تجيبة واىح الرعاني 

 رثا رو ية شعا با س فقير هجرالحيا  ومهذا اا وسه  ار ق التر  

 و وفي في بغةاد،

   

 .غيرها وقيا 101هـ،  013أتفهف في س ة وفا ل فقيا س ة     

 

 :ومن شعر    

 
  بكْيُت ته  الّشباِب بةمِع تيــ ي

 فهـل  ُغـِن البُكــاُء ول ال ّحـياُ                                  
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  فَيا أَسفاً أِســْفُت تهــ  َشبــابٍ 

 نَعا ُ الّشيُا والّرأُس الَجِضياُ                                        

 

   اِب وك ُت غضاً تر ُت مَن الّشب

 كَرا  َعَرى مَن الَوَرِق القَضيا                                      

 

  فيَا لَــيَت الّشبــاَب  َُعوُد  َْوماً 

 فـ ُتــبَر ُ برـا فََعـَا الَرـشيــاُ                                    

 

 

 

************************************************* 
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 الفصأ ال ال                    
 
 

 :وشعراؤ  او الأدوي  العفيف الغ أ       
 
 

والغزل  العفيف  اسفرة من غزل الشعراء  العذر ين في العصر              

وكان شعراؤ  وفي اهيعفال العباس بن األ  ف  سفرةون من  الموي   

فال   واأللفاظ،   لكثير من الرعانيا في العصر األموي    ينالعذر  غزل

  جر ل  او  برا  سببل  الرحرقة، و فهذذون  ى اشواقال نار هو   سفعذبون

 ب  اد      غّص    أشعارهل لذا جاءت و رمان،  شقاء     من  التهي

الكثير من   وا فرال    والفضرع والهوتة   والسار والفراق العذاب 

 :األهوال  تا والرصا

 

 العباس بن األ  ف                      
 

 

هو العباس أبو الفضا، بن األ  ف بن األسود بن                         

 اهحة بن جةان بن كهة  من ب ي تةي بن   يفة اليرامي

هجر ة  وقيا اصهل من  103 \قيا انل ولة ببغةاد س ة                     

الولد   او بغةاديفان ولد ل وم شا  في بغةاد   ال ن ترب ترسا

باس بن ال  ف  رأ ت الع)   تن التفش  الصولي  وقال     وال شا  

بباب الشا   وكان صة قا لي   موت الرشية  وكان م زلل ةببغةاد  بع

  \ وباذا  ان صحت الروا ة   كون وفا ل س ة(  س ة وترر  اقا من سفين 

اليو  الذي مات فيل العالل ال حوي الكبير  الكسا ي  وفي  هجر ة    113

 وان الرشية امر ولة  الرامون بالصال  تهيارا
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اشفار  الشاترالعباس بن ال  ف  بالغزل  وقيا انل ا ا ففا                

 .اسراا فوز و غزل باا كثيرا في شعر  

 

الفضا تربي ابو  انل اغزل ال اس ) قال ت ل الشاترالبحفري            

، أصهل من ب ي   يفة، ولكن أههل  قيرون في مة  ة  شر ف ال سا 

ا صا بالجهيفة العباسي هارون . نش  في مة  ة بغةادوفياا اشفار. البصر 

 .....(الرشية ونال ت ة   ظو 

 

ابو الفضا العباس بن ال  ف لل  فكسا في شعر  ولل  رةح               

ل ت ل  الربرد في كفاب الروىة وفضهل ته  ا ةا ولل  اجو ا ةا ، قا

وكان العباس من الظرفاء، ولل  كن من الجهعاء، وكان غزل ولل ) نظرا ل 

 كن فاسقا، وكان ظاهر ال عرة مهوكي الرذها، شة ة الفر ، وذل  بين 

في شعر ، وكان قصة  الغزل وشغهل ال سيا، وكان  هو مقبول غزل 

الفصر  في الغزل و ة  ولل  كن هجاءاً ول  غز ر الفكر واسع الكال  كثير

 ....(مةا ا

 

كان العباس شاترا غزل شر فا )  اما الربرد  فقة قال فيل             

ة شعر  مفبوتا من شعراء الةولة العباسية، ولل مذها  سن، ولة باج

 (رونق ولرعانيل تذوبة ولفف

 

  : يقوأ العأاس أن االحشف  •
 

 لَميَن مَويأ مََ يَن ش لاء  العا

راق  َغريح                                            ُد،اَء َمشوٍق أ الع 

تاأ  ما مُقيُم ُحروَض ُ    َكَتأُت ك 

ة  ل                               َ   دَّ  إ ،وال  َو وأ  َشحيأ   ش 

 مَُخ ُّ َومَمحو ما َخَ  ُت أ َعأَرةٍ 
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 َ،ع  القر اس  َلحَّ ُغروح   ُلحُّ تََ                            

 مَيا َضوُ  لَو مَأَصرت ش  ما َ،َرضت ش 

 ل  وأ  ُشووش  َأعَدُكم َوُشحوأ .                          

َن الُدشيا َشصيأ  َضإ ن مَُمت  َومَشت  م 

ن حور  الو شان  َشصيأ                               َضعَيَتك  م 

 ش  َوَأيَشُكمَلأَحَفُظ ما َقد كاَن َأي

 َومَر،اُكُم ض  َمشَهدي َوَمغيأ                              

راَق َضشاَش ُ   َوُكشُتم َت يشوَن الع 

عُُكم  َ،شُ   َوذاَك ُمذيأ                                  َتَرحُّ

أَ ةٍ   َوُكشُتم َوُكّشا ض  و واٍر أ غ 

 الَعين  ُكأَ َرقيح   ُشخال ُس لَحظَ                              

 َضإ ن َيُك حاأَ الشاُس َأيش  َوَأيَشُكم

 َضإ نَّ الَهوى َوالودَّ َغيُر َمشوح                              

 َضال َلح َك الواشوَن يا َضوُ  َأعَدُكم

 َوال َوَمَدت َ،يٌن َوَرت أ ُلكوح                             

ياَح لَ   الَمُكمَوإ ّش  َ َلَتهدي الر 

ُكم أ ُهأوح                                 ن َشحو   إ ذا مَقَأعَت م 

 َومَلأَلُها َحمأَ الَلالم  إ لَيُكمُ 

َ  َيوماً َأعََّغت َضأَويأ                                  َضإ ن ه 

 مَرى الَأيَن َيشكو ُ الُمح أوَن ُكعُُّهم

ح داَر  ُكأِّ َحأيح  َضيا رَ                                حُّ َقرِّ
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ن مَلَم  الَهوى   ماَل مَيُّها الأاكوَن م 

كُتُم    أ َذشوح                                    ُكُم    مُدر   مَُظشُّ

 َتعالَوا ُشداض ع ُوهَدشا َ،ن قُعوأ شا

ُك مَن َشأق  أ َغير  قُعوح                                    َضشوش 
 

 

 

 :في صا بفل فوز مفغزل  و قول  

 
 

 أني معـــــــــــــذب ُ  ألل  عهري  ا فوز

 والحين لهررء  جهــــــــــــــــا ُ , بحبكل                                      

 

 وقة ك ت أبكيكل بيثرب مـــــــــــــــــر  ً 

  ثـــرب ُوكانت م   نفسي من األرض ِ                                      

 

 أُؤمهكل  ف  إذا ما رجعفرـــــــــــــــــــو 

 أ اني صةود ٌ م كل ُ و ج ــــــــــــــــــا ُ                                    

 

 فار روا , فان ساءكل ما بي من الصبر 

 فعّذبــــــــــــوا, وان سّركل هذا العذاب                                       

 

 ف صبحت ُ فيرا كان بي ي وبي كـــــــــــل 

 أ ّةث ت كل من لقيت ُ فيعجـــــــــــــا ُ                                       

 

 وقة قال لي ناس  حرا دللاــــــــــــــا

 فكا ُّ صة ق سو   رى  و غضـــا ُ                                      

 

 ك فاتهرــــــــــــي واني ألقه  بْذل غير

 وبجه  ِ في صةري ألذ ُّ وأايــــــــــــا ُ                                    
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 فاني أرى من أها بيف  نســــــــــــــو  ً 

 شبين َ ل ا في الصةر ِ نارا ً هاــــــــــا ُ                                    

 

 

 سـّـــــةاترفن الاوى م ـّا ف صبحن َ  ـُ 

  جبرن ت ـّا من  جيْء و ذهـــــــــــا ُ                                        

 

 واني ابفالني هللا م كل بجــــــــــــــاد  ٍ 

  بهغكل ت ي الحة   و كـــــــــــــــذب ُ                                     

 

 ولو أصبحت  سع  لفوصا بي  ـــــــا 

 وأدركت ُ الذي ك ت ُ أاها ُ, سعةت ُ                                      

 

 وقة ظارت أشياء ٌ م كل كثيــــــــــر  ٌ 

 وما ك ت م كل مثهاا أ رقــــــــــــــا ُ                                     

 

 ترفت ُ برا جّربت ُ أشياء جرـّــــــــة ً 

 ول  عر  األشياء إل الرجــــــــرب                                     

 

 ولي  و  ٌ شيعت الج از  قصـــــــــة ٌ 

 غةا  بةا البةر الذي كان  ـُحجــــــا ُ                                     

 

 أشرت ُ إلياا بالب ان ف ترىــــــــت

 ففقفـــــــــا ُ    بسل ُ اورا ً  ل  زوي                                   

 

 غةا  رأ ت الااشرية غــــــــــــــةو  ً

  اادى  والياا من العين ِ ربــــرب ُ                                      

 

 فهل أر َ وما ً كان أ سن م ظـــــــراً 

 ونحن ُ وقو  ٌ وهي    ى و  ــةب ُ                                       

 

 برا كان بي  ــا " فوز ٌ " فهو تهرت 

 لقة كان م اا بعض ما ك ت ُ أرها ُ                                    
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 أل جعا هللا الفةا كا ّ  ــــــــــــر  

 لرعــــــّذب ُ   إني باا  الر    لفوز                                     

 

 فرا دوناا في ال اس لهقها مفهــا ٌ 

 ول تهفاا في ال اس لهقها مذهـا ُ                                         

 

 فوز  باتة  ا وأترىت  وان   

 وأصبح باقي  بهاا  فقضـّــــــــــا ُ                                      

 

 و الت ته  العاة الذي كان بي  ــا 

 ذي ك ت أ سا ُوصارت إل  غير ال                                     

 

 وهان تهياا ما ألقي فربرـــــــــــــا 

  كون الفالقي والقهوب  ـُقهـــــــــــّا ُ                                     

 

 ولك  ي والجالق البارئ الــــــــــذي 

  ـُزار ُ لل البيت العفيق الرحجــــــا ُ                                      

 

 رسكن َّ بالود ِّ ما ذر َّ شــــــارق لسف

 وما ناح قرري ُّ وما لح كوكــــــا ُ                                      

 

 وأبكي ته  فوز بعين ٍ سجي ـــــــــة ٍ 

 سفرغا ُ: نقول ُ , وان زهةت في ا                                        

 

 ولو أن لي من مفهع الشرس بكـر  

 إل   ي   اوى بالعشي ففغــــرب ُ                                      

 

 لرا كان تـِةلاـــــا, أ يط بل مهكا ً

 إني بالففا  لرعجـــــــا ُ .. لعررك                                       

 

 :و قول فياا ا ضا    
 



 188 

 أَمــيـَر ـي ل  َــغـفِـري َذنــبــي

 الــُحـاِّ ــــإِنَّ َذنــبــي ِشــــةَّ ُ فَ                                    

 

 الـُربفَه   ــا لَـيـفَ ي ُكـ ـُت أَنــا

 ِمــ ــِ  بِــ َدنــ  َذلِـــَ  الــَذنـاِ                                    

 

 َ ــةَّ ـُت قَـهـبـي كــاِذبـاً َتـ ـُكـلُ 

 قَهبي  سـفََحت َتي ََي ِمنَ ـفّ  اِ                                    

 

 َوأَن  إِن كـاَن  ُـرىيُكل َتذابي

 َوالــَكـربِ  أَمـــوَت بِـالـَحـسَر ِ                                     

 

 فَـالـَسرُع َوالـفاتةُ ِمـ ّي لَـُكل

 َ سبي بِرا  َرَىوَن لي َ سبي                                    

 

 

*************************************** 
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 الشر ف الرىي          
 
 

الرل   الحليش   أ المعروف  هو محمد اأو الحلن أن الحلين           
أغداد ض  الكاظمية  ض  أيت ،  وترف  ووا   وضيها أالععوي  ولد وششاء 

ديشية  وكان  موحا  تواقا  درس  االدح  وتظعع ض  ال قاضة وخاصة ال
 .لم يشعها  لشيأ الخالضة  وقد رشح شفل  اليها  اال

 
 هورية  104توض   دون شيعها  لشة    
 

يتمي  شعر   أالودية  ض  االمور   والتهكم من الحياة  ك ير المعاش      
 شعر   صا دق العا فةو 
 

 : قول مفغزل    
 

   َُعيُرني فَفَا  ُ الَحّي أنّي

  ظيت من الرروء  والففاء                                 

 

 َوأنّي ل أِميُا إل  َجَوادٍ 

  عبة  ر وجاي لهعفاء                             

 

 لعررك ما لغةرك فيَّ ذنا

 وليس الذنا ال من وفا ي                          

 

 وما جود الزفير تهي  جوداً 

 َولَِكْن ذاَك ِمْن لُؤِ  الَعَزاءِ                           

 

 معادا  الرجال ته  الهيالي
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 اايق ول مةارا  ال ساءِ                            

 

 

 :ويقوأ الشريف ض  الغ أ ايلا  

 
 ردوا الغعيأ لقعأ  المشغوف

ي الَم ُروف                         َوُخذوا الَكَرى َ،ن شاظر 
 

 قَوى َ،عّ  ُمَلاَ،فاً َوَدُ،وا الَهَوى يَ 
 مش  ،ع  ا شوان غير لعيف                           
 

  َولََقْد َرَتقُت ،ع  الَعُذوأ  َملامع 
 َوَصَمْمُت َ،ن َ،ْذٍأ َو،ن َتعش يف                                   
 

  مْرَل  الَأ الَة َ من تُكوَن َقالئ د ي
 ششوض   الالئمين  ولوم   مأداً                                     

 
 هأ دارشا أالرمأ غير ش يعة

 مم حّيشا أالو ا غير مخعوف                             
 

ْدُت أ َها َكشاض َرة   الَمَها   َضعََقْد َ،ه 
 من كأ ممشوق القوام قليف                                  

 
ْرٌحا إذا الَتْوَقفُت ض  َظَأيَ   ات    ل 

 َ،يشّ  ُرْحُت َ،ع  َوًوى َمْوقُوف                            
 

  ير،ين م مار القعوح تواركاً 
 مر،  رأيع أاللوى وخريف                                  
 

  كم أين م شاء اللعوا لهن من
 ق رٍف أ أْظَفار  الّشَوى َمْقُروفَ                                    

 
 تأخذيش  أالمشيح ضإش ال 
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 تفويف ذي ا يام ال تفويف                               
 

 لو ملت يع شلوت ،ش  أرد 
 ورميت شمس شهار  أكلوف                           
 

   كان الشأاح دوشة ضتم قت
 َ،ْن َلْوء  ال َحَلٍنا َوال مألُوف                                 

 
ا ضَخْعَف ُ َولَئ ْن تَ    َعّوأَ أالشُُّصوأ 

 َرْوحاُت َلْوٍف لعَمُشون  َ،ش يف                                   
 

  وإذا شظرت إل  ال مان رميت 
 تعح الشريف وراحة المشروف                             

 
 

 :وقاأ ض  حأيأت  لمياء ايلا  
 
 

  ول  كأد من حح ظمياء مصأحت
 َكذي الُوْرح  ُيشك  أعَدما َرقأ الّدمُ                                  

 
 مصاح الهوى قعأاً أعيداً من الهوى

 َوَما ُكأُّ َمْن َيأغ  الّلالَمة َ َيلعَمُ                            
 

عّت    مَُومو ُم َ،ْن ُ،ّواد  َقْومَ  ، 
 يأ المومَومالّدخ   ذاك وحّأكُم                                    

 
 

 :وقاأ متغ ال ايلا    
 

 يا قعح ما اشت من شود ولاكش 
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 خعفت شودا وراء المدلج اللاري                            
 

ْن َقْعأ  ُتَتّأُع ُ  ُا م    َراَحْت َشَوا  

 لَُأاَشاٍت َومْوَ ار   َأَقاَيا   َ،ع                                          

كاُأُهمُ مْهفُو إل  ا   لّرْكح  َتععُو ل  ر 

َن الح َم  ض  مَُليحاٍق َومْ َمار                                        م 

  تلوا ارواح شود من  ياأهم

 ،شد الش وأ لقرح العهد أالدار                                      

َأان   ي! يا َراك  يا َوَ ر   ق َفا ل  َواقل 

 أ أْخَأار    َشْوٍد    َ،نْ     َوَخّأَراش َ                                

 هأ رولت قا،ة الو،لاء ام م رت

 خميعة ال عح ذات الأان والغار                                 

َمة ٍ   مْم َهأْ مأ يُت َوداٌر ،شَد كاظ 

ي َوُلّماُر ذاَك الَحّ  ُلّمار                                        يدار 

ُا لّري ض  الَهَوى َضَرل    مّياَم مُود 

ي                                  َومكُتُم الَحّ  إْدالو  َومخَ ار 

  ضعم ي اال ال  ان شم أ  شفل 

ي                                    َوَحّدَ  الّرْكَح ،ّش  َدمعَ  الوار 
 

 

 :الرف بي وفي الغزل الرحفشل   قول   

 
  آِذُر في ِزّي األَتاِر اِ َمِن الج

 ُ ْرَر الِحهَ  َوالَرفَا َا َوالَجالبياِ                                       
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  إْن ُك َت  َس ُل َشّكاً في َمعاِرفِاا

 فَرْن باَلَك بفَسايٍة َو َعذ اِ                                             

 

  قَرٌ ل  َْجِزني بَض ً  بي بَْعَةَها بَ 

 َم يَعةً بَيَن َمْفُعوٍن َوَمضُروبِ                                         

 

  َوُربَّرا َوَتَةْت أْ ةي الَرفّي بَاا

 ته  نَجيٍع ِمَن الفُْرساِن َمْصبوبِ                                       

 

  كْل َزْوَرٍ  لََ  في األتراِب تافِيَةٍ 

 أده  َوقَة َرقَةوا ِمن َزْوَرِ  الذ اِ                                      

 

  أُزوُرُهْل َوَسَواُد الهّْيِا  َشفَُع لي

 َوأنثَ ي َوبَيَاُض الّصبحِ  ُغري بي                                     

 

 قة َوافقوا الَو َش في ُسك   َمرا ِِعاا

 فُوها بفَْقِو ٍض َو َف ياِ َوتالَ                                     

 

 ِجيرانُاا َوُهُل َشرُّ الِجواِر لَاا

 َوَصحبَُاا َوُهُل َشرُّ األصا ياِ                                  

 

  فُؤاُد ُكّا ُمِحاٍّ في بُيُو ِِالِ 

 َوَماُل ُكاِّ أتيِذ الَراِل َمحُروبِ                                          

 

 لُ الَحَضِر الُرْسفَحَس اُت بلِ ما أْوجُ 

 ك ْوُجِل البََةِو ّاِت الّرَتابياِ                                    

 

  ُ ْسُن الِحضاَرِ  َمجهُوٌب بفَْفِر َةٍ 

 َوفي البِةاَوِ  ُ سٌن غيُر َمجهوبِ                                       

 

  أ َن الَرعيُز ِمَن اآلَراِ  نَاِظَر ً 

 َوَغيَر ناِظَرٍ  في الُحسِن َوالفّياِ                                      
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  أفِةي ِظبَاَء فاَلٍ  َما َتَرْفَن بَِاا

 َمْضَغ الكالِ  َول َصبَغ الَحواجياِ                                     

 

  َول بََرْزَن ِمَن الَحّراِ  َما ِهَةً 

 أوراُكُانَّ َصقيالِت الَعَراقياِ                                           

 

َهةً   َوِمْن َهَوى كّا َمن ليسْت ُمَروِّ

  َرْكُت لَْوَن َمشيبي غيَر َمجُضوبِ                                   

 

 َوِمن َهَوى الّصةِق في قَْولي َوتاَد ِلِ 

 مكذوبِ َرِغْبُت تن َشَعٍر في الّرأس                          

 

 لَيَت الَحَواِدَث باَتف ي الذي أتَذتْ 

 م ي بِحهري الذي أتفَْت َو َجِر بي                           

 

  فََرا الَحةا َةُ من ِ ْهٍل بَرانَِعةٍ 

ياِ                                     قة  ُوَجُة الِحهُل في الشبّاِن َوالشِّ

 

  فَِاالً  ََرْتَرَع الَرهُِ  األسفاُذ ُمكْ 

 قَبَا اكفِااٍل أد باً قَبَا   د اِ                                           

 

باً فََاراً من قَْبِا  َْجِربَةٍ    ُمَجرَّ

باً َكَرماً ِمْن غيِر  َاذ اِ                                             ُمَاذَّ

 

   ف  أَصاَب مَن الّةْنيا نِاا َفََاا

لُ في اْبفِةاءاٍت َو َشبياِ                                             َوَهرُّ

 

   َُةبُّر الُرْهَ  مْن ِمصٍر إل  َتَةنٍ 

 إل  الِعراِق ف ْرِض الّروِ  فال ُّوبِ                                       

 

  إذا أ َْفَاا الّر اُح ال ُّْكُا مْن بَهَةٍ 

 بفَْر ِياِ     إلّ   بَِاا    َُااُّ    فََرا                                        
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 َول  ُجاِوُزها َشرٌس إذا َشَرقَتْ 

 بفَْغِر اِ  لَاا إْذٌن    إلّ َوِمْ لُ                                      

 

   َُصّرُ  األْمَر فياا ِايُن تا َِرلِ 

 ِم لُ كاُّ مكفُوبِ     َفَهّسَ  َولَوْ                                            

 

   َُحطّ ُكاَّ اَِو ِا الّرْمِح  اِمهُلُ 

 من سْرنِ كّا اَِو ِا الباعِ  َعبوبِ                                      

 

  َك ّن ُكّا ُسؤاٍل في َمَساِمِعلِ 

 قَريُص  وُسَف في أجفاِن  َعقوبِ                                      

 

  َزْ لُ أتاِد ِل بَِرْس لَةٍ إذا غَ 

 فقة َغَزْ لُ بَجْيٍش َغيِر َمْغهُوبِ                                        

 

  أْو  اَربَْفلُ فََرا  َْ ُجو بفَْقِةَمةٍ 

 مّرا أَراَد َول  َْ ُجو بفَْجبِياِ                                           

 

  بِلِ أىَرْت َشجاَتفُلُ أقَص  كفا ِ 

 ته  الِحَراِ  فََرا َمْوٌت بَرْرهوبِ                                      

 

  قالُوا َهَجْرَت إلَْيِل الَغيَ  قهُت لالْ 

 َوالّشآبِياِ     ََةْ لِ     إل  ُغيُوثِ                                       

 

  إل  الذي  ََاُا الّةْولِت َراَ فُلُ 

 َول  َُرنُّ ته  آ َاِر َمْوُهوبِ                                         

 

  َول  َُروُع بَرْغةوٍر بِِل أَ ةاً 

ُع َمْوفُوراً بَرْ ُكوبِ                                           َول  ُفَزِّ

 

  بَه   َُروُع بذي َجْيٍش  َُجّةلُلُ 

 في أَ ّل ال ّْقعِ ِغْربِياِ  ذا ِمْثهِلِ                                     
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  َوَجْةُت أْنفََع َماٍل ُك ُت أذَتُر ُ 

 َما في الّسَوابِِق ِمْن َجْرٍي َو َقِر اِ                                

 

  لّرا َرأ َن ُصُروَ  الّةهِر  َغُةُر بي

 َوفَيَن لي َوَوفَْت ُصلُّ األنابياِ                                       

 

  فُْفَن الَرَاالَِ   ف  قاَل قا ِهَُاا

 ماذا لَقي َا مَن الُجْرِد الّسراِ ياِ                                   

 

   َْاِوي بُرْ َجِرٍد لَيَسْت َمذاِهبُلُ 

 لِهُْبِس  َْوٍب َوم كوٍل َوَمشُروبِ                                    

 

   ُحاِولُاا  ََرى ال ُّجوَ  بَعْي َْي َمنْ 

 ك نَّاا َسهٌَا في َتيِن َمسهُوبِ                                       

 

بَةٍ     ف  َوَصْهُت إل  نَْفٍس ُمَحجَّ

  َهقَ  ال ّفُوَس بفَْضٍا غيِر مْحجوبِ                                

 

 في ِجْسِل أْرَوَع َصافي الَعقا  ُْضحُكل

 تال ُِق ال ّاِس إْىحاَك األتاجياِ                           

 

  فَالَحْرُة قَْبُا لَلُ َوالَحْرُة بَعُة لاا

 َولِهقَ َا َوإلْدلجي َو  ِو بي                                         

 

  َوَكْيَف أْكفُُر  ا كافُوُر نِْعَرفََاا

  ا ُكّا َمفهُوبي َوقَْة بَهَْغ ََ  بي                                      

 

   ا أ َّاا الَرهُِ  الَغاني بفَْسِريَةٍ 

 في الّشْرِق َوالغْرِب تن َوْصٍف و هقياِ                            

 

  أنَت الَحبيُا َولَِك ّي أُتوُذ بِلِ 

 من أْن أُكوَن ُمِحبّاً َغيَر مْحبوبِا                                  
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   ********************************* 

 

 

 

 الفصا الرابع                       

 

 

 :وشعراؤ  الغزل الحضري         
 

 

  اما الغزل الحضري فقة  وسع وا جذ اوابع جة ة   بعا  لحالة           

وإذا كانت دولة ب ي أمية تربية أترابية، فإن  العباسا الرففور  الرجفرع 

في الحضار ، وتّرت فياا مظاهر البذخ الةولة العباسية قة اسفبحرت 

ونفج تن ا فكاك العرب بغيرهل من األج اس الكثير من الفغيير . والفر 

. في أنراا الحيا  الجفراتية، وفي أساليا الر كا والرهبس وآداب السهوك

وأدت ترهيات الزوان بغير العربيات إل  نشوء جيا مولّة جة ة،  ضل تةداً 

القة ل، ودتوا إل  الفجة ة في   األدب   الذ ن  اروا ته  األدباء  كبيراً من 

وهي بةا ة  ركة الففو ر او الفجة ة في الشعر العربي   مضامي ل وأساليبل

تروما  وفي الغزل تاصة    ي  رقت الكهرة  وساهت كثيرا واسفعةت 

 هذ  لفكون اغ ية  غ ياا الرغ ون والقيان في دور الجهفاء والمراء

وتهي بن  وسهل الجاسر نؤاس وبشار بن بردذا الفن  ابو ومن شعراء ه

  .وغيرهل كثير جةا  والبااء زهير  الجال 

 

 

 

********************************** 
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 بشار بن برد                       

 

 

وقيا العقيهي نسبل  .بشار بن برد العقيهيهو الشاتر  ابو معاذ           

  .أتفقفللمرأ  من ب ي تقيا 

ت ة ب ي تقيا في   جر ة هـ 41س ة  ولة في ناا ة القرن األول الاجري

في شعر ، هج   اكان هجاءا، فا ش. باد ة البصر  وأصهل من فارس 

فقة ترض  العهراء وال حا  وهجا. الجهيفة الراةي ووز ر   عقوب بن داود

ا ال بالشعوبية . باألصرعي وسيبو ل واألتفش وواصا بن تفاء

ت ة بةا ة العصر العباسي وقيا  الفرس  لبعض من ذل  وبر ل ا. زنةقةوال

 ا امل   آتر   أ ال في.  بغةاد ل إ انفقا عهل في البصر  و. الةولةبشئون 

وكانت ناا فل في . ودفن بالبصر . فضرب بالسياا  ف  مات. بالزنةقة

 هجر ة  111\س ة  .تصر الجهيفة الراةي

 ي  تاصر  هو شاتر مجضر  و. رولة نالشعراء ال  عفبر  اما    

كان ىر را، دميل وقيا  انل  . ناا ة الةولة األمو ة وبةا ة الةولة العباسية

كان جر ئا في السفجفا  بكثير من  و .الجهقة، او ال، ىجل الجسل

والفقالية نارا مقبال ته  الرفعة بصورها الرفعةد  الشراب  ا التر

بن برد ما  قرب من سبعين تاما قبا أن وال ساء والرجةرات، تاش بشار 

 قفهل الجهيفة العباسي الراةي مفارا ا ا  بالزنةقة وكان بشار إل  جانا 

جرأ ل في غزلل  اجو من ل  عفيل وكان قة مةح الجهيفة الراةي فر عل 

وهجا وز ر   عقوب  بشار في نفسل وهجا  هجاء مقذتا الجا ز  ف سرها 

 .را ففعقبل الجهيفة الراةي واوقع بل وقفهلبن داود وافحش في هجا ل لا

تر  بشار بن برد ان اإلقبال ته  الحيا   كهف الررء مال كثيرا ف صبح 

فف فل الحسية الغزل وهو  عبر تن : شعر   فردد بين تة  أغراض م اا

كان  جهس فيرا  شبل الصالون  وقيا انل   ل وتبر فلبال ساء تالل مجالف

لراغبات في سراع شعر  أو الرغ يات الهوا ي العصري  فقبا ال ساء ا

 فظن هذا الشعر ليفغ ين بل والغرض الثاني هو الرة ح فانل الوسيهة الفي 

 ركن أن  ةر تهيل الرال الذي  حفاجل لي فقل في مهذا ل ولذا كان مبالغا في 

مةا حل ارعا في رىا الررةوح إلغرا ل بالعفاء والغرض الثال  هو 

شة ة الوا   في هجا ل تاصة ته  هؤلء الذ ن  الاجاء وكان بشار
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ففي شعر  الغزل والرةح والاجاء وفي كا م اا اجاد   رف عون تن تفا ل

وا ا  ففا   كثيرا  وقة كان بشار  ر اد مجالس الهاو والغ اء وافهح 

 اسراا تبة   غزل فياا كثيرا  رغل تر  بصر  

 :وفي ذل   قول  

  وذات دل ك ن البةر صور اا

 با ت  غ ي ترية القها سكرانا                               

  قهت ا س ت  ا سؤلي و ا امهي

 فاسرعي ي جزاك هللا ا سانا                                   

   ا  بذا جبا الر ان من جبا

 ساكن الر ان من كانا و بذا                                   

  ا سن منقالت فاال فة   ال فس 

 هذا لرن كان صا القها  يرانا                               

   ا قو  اذن  لبعض الحي تاشقة

 واألذن  عشق قبا العين أ يانا                                

  فقهت ا س ت انت الشرس االعة

 اىرمت في القها وال شاء نيرانا                           

   ا مفربا هزجافاسرعي ي صو 

 في  اشجانا  محبا   ز ة صبا                                       

   ا ليف ي ك ت  فا ا مفهجة

 أو ك ت من قضا الر حان ر حانا                             

   ف  إذا وجةت ر حي ف تجباا

 مثهت إنسانا تهو     ونحن في                                 

  كت تودها  ل انث ت اربافحر

  جفيل كفرانا   ل ل   شةو بل                                   

  أصبحت ااوع تهق هللا كهال

 لكثر الجهق لي في الحا تصيانا                             
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  قهت ااربي ا  ا ز ن مجهس ا

 لنابال سان او  ان    فاات                                 

  لو ك ت اتهل أن الحا  قفه ي

 اتةدت لي قبا أن القاك اكفانا                                

  فغ ت الشرب صو ا مؤنقا رمال

  ذكي السرور و بكي العين الوانا                            

  ل  قفا هللا من دامت مود ل

  قفا اها الغةر أ يانا  وهللا                                   

 

 :وهو القا ا ا ضا  

 من راقا ال اس لل  ظفر بحاجفل

 وفاز بالفيبات الفا   الهاج                                         

 

 :دة حأيأت   ايلا ويقوأ ض  ،أ  
 

 اال ح  ذا الأيت الذي للت شاظـراً 
  أكيـت إلـ  صحأـ إل  مهع  إال                                        

 
 م ور لوا  والهـوى ،شـدي اهعـ 

 إذا ما التخفتش  تأاريح مـن حأـ                                     
 

 وإن شاأ مش  الشوق واوهت أاأهـا
 أاشلان ،ين ما يفيق مـن اللكـح                                   

 
 كما يشظر الصـادي م ـاأ أمشهـأ

 ضحالة الـوراد ،ـن أـارٍد ،ـذح                                        
 

 تصد إذا ما الشاس كاشـت ،يوشهـم
 ،عيشا وكشـا لعمشيريـن كالشصـح                                     
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 ،ع  ملمر أين الحشا من حدي شـا

 مخاضة من تلع  أشا وـارة الوشـح                                   
 

 وما ذشـح مقـدوٍر ،عيـ  شقـاؤ 
 من الحح ،شد هللا ض  لاأق الكتـح                                  

 
 لقد م،وأـت شفلـ  أهـا ضتأدلـت
 ضيا وهد شفل  قادها لعشقـا ،وأـ                                    

 
 وإشـ   خشـ  من تقـود مشيتـ 
 مودتها اوالخ ح يشم  إل  الخ ح                                

 
 مشـرح( ،أيدة)إذا قعت يصفو من 

 لحران صاد كررت ض  غد شرأـ                                   
 

 وقد كشت ذا لح صحيح ضاصأحـت
 أالهوران قد ممرلت لأـ ( ،أيدة)                                  

 
 مروميأ أن مع"وللت أأحي  من 

 إن لم يشف من حأها رأ " ،روة"و                                 
 

 تُعـدُّ قعيـالً مالقيـت مـن الهـوى
 وحأ  أما القيت من حأهـا حلأـ                                    

 
 إذا ،عمـت شوقـ  إلهـا ت اقعـت
 ت اقأ مخرى أان من شعأها شعأـ                                    

 
 ن ل  ذشـح إليهـا ،ذرتهـاضعو كا

 أهورياولكن قأّ ض  حأهـا ذشأـ                                    
 

 وقد مشعـت مشـ   يارتهـا التـ 
 إذا كرأت شفل  شفيت أهـا كرأـ                                    
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 ضأصأحت مشتاقـاً مكفكـف ،أـرة
 ح مهووراً وليس أذي ،تحكذي العت                                

 
 كأن ضـؤادي حيـن يذكـر أيتهـا
 مريض وما أ  من لقام وال  ـح                                   

 
 محاذر أعد الدار والقـرح شا،ـف

 ضال مشـا مغأـو  أأعـد وال قـرحٍ                                        
 

 : وقال ا ضا 

 

 مك ونة    بحر ة    در  

 مازها الفاجر من بين الةرر                                

 تجبت ففرة من نعفي لاا 

 ها  جية ال عت مكفو  البصر                             

 ا لتبي   هذ  بةد  أمفا 

 انفشر  ووشا ي  هة  ف                                  

  ا أمفا    معل   فةتي ي

 وار   ته ا في تهو  نقضي                               

 أقبهت مغضبة  ضرباا 

 مسفعر  كج ون  واتفراها                                 

 ما أ س ل     وهللا  ب بي 

 دمع تين  غسا الكحا قصر                               

 أ اا ال وا  هبوا و حكل

 اليو  ما اعل السارواس لوني                             

 

*********************************** 
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 الأهاء   هير                   
 
 

  مكة قرح مكةالمكرمة  وششأ ض  ض  الحوا   ولد  الأهاء  هير          
 ض  أيت ،   وترف ووا  وغش  المكرمة 
  -قوص–قاأ الشعر ض   فولت   وقد هاور ال  مصر ولكن مديشة        

 وأرا ض  االدح 
 اتصأ أخدمة المعك االيوأ   ض  مصر االاش  ظهرت خصومة        
أيش  وأيش   ض  اواخر  ايام  اخالها من وشايات حلاد   ال ر  ليالية 

ال  ان  ال  ل وم دار  أعدها  ضاشتد أ  الفقر  والعو  وشظف العيش 
 واضا  االوأ 

 هورية  414\توض  ض  قوص لشة         
 
االلاليح  يتمي  شعر  ياللهولة    ورقة الحواش   ودقة واختيار      
المعاش   الع يفة  وااللفاظ العذأة الرقيقة شعر  من الشعر اللهأ و

 الممتشع الذي  تحفظ  ألر،ة وتشلا  ألر،ة ويصعح القوأ ضي  او أم ع  
ا اراد اذ يحس القارئ اش  يلت يع ان يأتيؤ أم ع  او يشعر م ع   اال اش  اذ

   .ان يشعر امتشع ،عي   وشكص 

 :ومن قول  متغ ال  
 
 لو تراش  وحأيأ  ،شدما              
 ضر  م أ اللأ  من أين يدي                                   
 

 قاأ ما تروع ،ش  قعت ال        
 قاأ ما ت عح مش  قعت   ش ء                                   
 

 اش ش    يحمر مشش   خوال    ض         
 و شا     التي    ،ش    ال   ال                                   
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 كدت أين الشاس ان   ال م            

 ا   لو    اضعأ    ماكان   ،ع                                       

  :لغ أ لأهاء  هير ض  اويقوأ ا  
 

 الذي َدَشا  يأممْحـــأاأَشا ماذا الّرح
 

 ُكْشُت مشُ  دائــــماً مَتخّوفُ    َقدْ ضَ                                
 

 م اَ،ش   َهأوا ل  ضــؤاداً إْن رحعتُ 
مْ،َرفُ   أَقعأـــ  ذل َك الَيْوم  ضإش                               ََ 

 
وَم َأعَدكم ُف الشَّ ـْر   ويالْيَت ،يش  َتعـ

 تتألّفُ   مشُكمُ    َ،َلــــاها أ يفٍ                                
 

ْق مَن الُعْمر  لــا،ةً   تعالَْوا أشا َشْلر 
ــفُ                              ضَشوش    ماَر الَوْصأ  ضيها َوَشْق  

 
 وإْن ُكشُتُم َتعَقوَن ض  ذاك كعَفــةً 
 ال َتَتَكعَّفُـــواَدُ،وش  مَُمْت َوْوداً و                                

 
ــَوى  ممحأاَأشا إشِّ  ،ع  القُْرح  والشَّ

ــفُ                                    مَح نُّ إلَْيُكْم حيُ  ُكْشُت ومْ،  
 

 و رض  إل  مْو اش ُكْم ُمَتعَفِّــــتٌ 
ــــفُ                                     ُكْم ُمَتألِّ ام   وَقْعأ  ،ع  ميَّ

 
يأةٍ وَكْم   ليعٍة أ ْتشا ،عــــ  غير  ر 

َهـــ   َيْشَهاشا  َحأيأين                                  فُ  الشُّ َّ َعفُّ  والتَّ
 

 َتَرْكَشا الَهَوى لما َخعَْوشا أَمعــــ أٍ 
فُ   َوأاَت َ،عَيشــــا                                   لعّصأاأة  ُمْشر 
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  ُْشس  َوحـَد َظف ْرشا أما َشْهَوى مَن ا
فُ   ما َخْعَف ُ   إل  َولَْلَشا                                  َشَتَ ــــرَّ

 
اُس َأْيَششا ــا َيْ ُ،ُم الشَّ اَر َ،مَّ  َلعوا الدَّ

 لَقد َ،ع َمْت مّش  مَ،فُّ َومظـــَرفُ                                   
 

ْن َوْصع َشا ما َيشيشُ    ُ َوهْْلَشَلــْت م 
ُر ُ                                   ا   َوُيْشك  شَّ  الَعفاُف َوَيأَْشــــفُ    م 

 
شا لَوى خ ْعَلـــةٍ   َشْلَتْغف ُر هللاَ إشَّ

 لَيحعُو لشا ذاَك الحديـُ  اْلُمَ ْخَرفُ                                 
 

ْشَد َلــَما،      َحديٌ  َشَخاأُ الّدوَح ، 
ْن                                 ــــفُ     م، اض      لما ه َّ م  َّ ََ  يَتَق

 
َن الهــَوى  لحا هللاُ َقعأاً أاَت خ عواً م 

فُ                                 الهَوىعيَس َتْذر  ْكر   َوَ،يشاً ،ع  ذ 
 

 وإشِّ   ر،  ُكأَّ َمْن كان ،اشــقاً 
وَيْشــُرفُ  ،يش  والال وي داُد ض                                  ًَ 

 
يعةٌ  ْشُق ض  اإلشلــان  إال َضل   َوما الع 
ْن مْخالقـــ    وَتَظـّرفُ                                       ُ  م   ُتدمِّ
 ُيعّظُم َمْن َيْهوى وي عُح قـــْرَأ 
َْ ــــرُ                                     ـفُ   لَ ُ   آداحٌ      َضتَك  وَتعَ َّ

 

 :و قول مفغزل ا ضا  
 
 عََّك ُتصغ  لاَ،ًة َومَقوأُ لَعَ 
 لََقد غاَح واٍش َأيَششا َوَ،ذوأُ                                   
 

 َشفس  حاواٌت إ لَيَك َك يَرةٌ َوض  ال
 مَرى الَشرَح ضيهاَوالَحديُ  َي وأُ                               
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  ال ٌ  َضما َأيش  َوَأيش َك  َتعاأَ 

 َوَيقوأُ    َشوَو ُ      ُكأٌّ   َضَيذُكرُ                                 
 

ش  َوإ ّياَك َ،ن َششر  الَحدي     َضإ شَّ
 العالَميَن َأخيأُ  َوميع     أ    َ،ن                               

 
كَ   َحدِّ ش  أ َمن َقَتأَ الَهوى أ َعيش 

 مَميأُ  الَحديُ     َضإ ّش  إ ل  ذاكَ                                  
 

 َغ الُعّشاُق حاالً َأعَغُتها َوما َأعَ 
 َلأيأُ   ما إ لَي     ُمقاٌم    ُهشاكَ                                 

 
 َمخلوح  الَأشان  ُأَ يَشةٌ  َوماُكأُّ 

َوميأُ                                      َوماُكأُّ َملعوح  الفُؤاد 
 

ل عُتُ  َويا،اذ     َقد قُعَت َقوالً َلم 
شَّ ُ                                     َ قيأُ    َ،عَ َّ    َقوأٌ    َولَك 

 
  َ،َذرُتَك إ نَّ الُححَّ ضي   َمراَرةٌ 

 ضي   َذليأُ    َ، يَ  الَقوم    َوإ نَّ                                   
 

 د مَل فَت ُ شا َهذا الَلش  قَ مَمَحأاأَ 
 لَتوَحشُت حيَن َي وأُ الَضعَو  اأَ                                 

 
ٌة َوَحقُِّكُم لَم   َيأَق ض  َّ َأق يَّ

 َوالَغراُم َ ويأُ   َحدي    َضَكيفَ                                    
 

ُكم َومَصوُش ُ  َوإ ّش  رَّ  .َ َر،  ل 
 ض َّ َتووأُ   َوا َضكارُ   ن  الشاس                                    ََ 
 

كَر  شُكمُ َد،وا ذ  ّشا َوم   .ذاَك الَعتح  م 
تاٌح َأيَششا  ل  َكم ا                                       َوَرلوأُ   ك 
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شُكم َي وُرش  َوُرّدوا  َشليماً واَء م 

 َ،عيأُ  ليُم َوالشَ     َضإ ّش  َ،عيأٌ                                     
 

شدَ   ُكم َقعٌح مََلعُتم ُ،هوَد ُ َول  ، 
 َوَش يأُ   لَُكم   وارٌ    مَشَّ ُ  َ،ع                                     
 

 :ويقوأ ايلا ض  الغ أ 
 

 ادا الوشاة وما قالوا ومـا شقعـو
 اأيشـ  وأيشكـم مـا ليشفـصـأُ                                      

 
 ئـر ضـ  قعأـ  مخأـأةٌ لكم لرا

 ال الكتح تشفعش  ضيها وال الُرلـأُ                                 
 

 رلائأ الشوق ،شدي لو أع ت أها
 إليكم لم تلعها ال ـرق واللأـأُ                                   

 
 والتعـُذ شليمهـا مـن دياركـمُ 

 مـن ششركـم قأـأُ   فال ُ كأن مش                                    
 

 وارحمتا ُ لصـح قـأ شاصـر ُ 
 ضيكم ولاق ،عي  اللهأ والوأـأُ                                  

 
 ي داد شعري حلشاً حين مذكركـم
 إن المعيحة ضيها يحلـن الغـ أُ                                     

 
 يا غائأين وض  قعأـ  مشاهدهـم

 وكعما اشفصعوا ،ن شاظري اتصعوا                               
 
 
 

********************************************** 
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 ،ع  أن الوهم          

 
 
 

اختعف   مأو الحلن ،ع  أن الوهم أن أدر القرش  اللام هو           
 499 \،ام المؤرخون ض   تاريخ والدت   اال ان  االغعح ا،تأروالدت 

ل  ديوان ): صاحح تاريخ أغدادشا،ر مشهور؛ يقوأ الخ يح   رةلعهو
شعر مشهورا وكان ويد الشعر ،الما أفشوش ا ول  اختصاص أوعفر 

قيأ ان اوأ أيت  .كان معاصراً  أ  تمام. (كان متديشاً ضالالً المتوكأا و
 :قال  من الشعر

 
  ماذا تقولين ضيمن َشفُ  َلَهرٌ 

 حت  صاَر َحيراشا من َوهد  ُحأك               
 
 وكان ،مر  ،شر لشوات  وقال  ض  الغ أ 

غلح ،عي  المتوكأ لهوائ ا ضشفا  إل  خرالان وممر والي  ،عيها  اهر 
 :أن ،أد هللا أصعأ  يوما كامال موردا ضقاأ ض  ذلك

 
  لم يشصأوا أالشاذياخ صأيحة اأ

 إ شين ملأوقا وال موـهـوال                         
  أحمد هللا مأء قعوأهـمشصأوا 

 شرضا ومأء صدورهم تأويال                         
 

روع أعدها إل  العراق  م اشتقأ إل  حعحا وخرج يريد الغ و ضقتع  
 .م 942ضرلان من أش  كعحا ل  ديوان ول  شعر ض  حأل ا توض  لشة 

شأاأ  ض  أيئة صحراوية قاليةا ،ع  الرغم  ،ع  أن الوهم ،اش     
اال ان االشلان وليد أيئت  متا ر   ن الشا،رية الفذة الت  تتأوج ض  صدرم

آ ارهاا لذا قيأ ،ن ،ع  أن الوهم ان وشخصيت   هاا وتتكون ضيأها حتما
 .قلاوة الأادية ا رت ضي  ك يرا
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،ع   أن الوهم شا،رالخعيفة المتوكأ  مدح  ك ير  وقيأ ان غلح    
 :د ك يرة اهمها داليت   الشهيرة ،عي  ضحأل  وض  حأل   اشمشد قاصائ

 
 قـالت حألـت و ليـس ألـائر       

 حأـلـ  و مي مهشـد ال يغمـد                                    
 

 وكاشت الرصاضة   ،شدم أيتا ض  ألتان ،ع  أن الوه مشح المتوكأ          
لوقا وكان تعك المشظقة خلراء ياشعةا وضيها . مديشة ،شد ولر أغداد

وكان ،ع  أن الوهم يرى الشاس واللوق والخلرة والشلرةا والوماأ 
 .ض  ذلك الح 
ليششد  د،ا  المتوكأ وومع الشاس ض،ع  ذلك المكان  تأقعم  ويقاأ  اش 
تعتأر اروا ما  ت  الرائعة الت ضقاأ ،ع  أن الوهم قصيد. شعرا الخعيفة 

 :عها  وتعتأر من روائع الشعرالعرأ  وال ت اأ وم ع قال 
 

  ،يون المها أين الرصاضة والولر
 وعأشا الهوى من حي  ادري وال ادري         

 
 خرج يريد الغ و ضقتع  ضرلان من أش  كعح توض   وقيأ  اش                
 ميالدية 942 -هورية 114\ض  لشة 

 
 

 ها َأيَن الُرصاَضة  َوالو لر  ُ،يوُن المَ 
ن َحيُ  مَدري َوال مَدري وَ                                 عَأَن الَهوى م 

 
 م مَُكن مََ،دَن ل َ  الَشوَق الَقديَم َولَ 

دَن َومراً َ،ع  َومر                                      َلعَوُت َولك ن   
 

ما َلع منَ   َومَلعَمَن القُعوَح َكأَشَّ
 الُلمر    الُمَ قََّفة     أ أَ راف    ُتَشكُّ                                      

 
ماَوقُعَن  عَُّة إ شَّ  لَشا َشحُن ا َه 

 ُتل ُء ل َمن َيلري أ عَيٍأ َوال َتقري                                  
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ٌر َضال أَ  َد شاظ   ذأَ إ اّل ما َتَ وَّ
 َوال َوصأَ إ اّل أ الَخياأ  الَّذي َيلري                                 

 
 م حَن الَقعَح َ،ن ُملَتَقرِّ    محينَ 

 َومَلَهأَن ما َأيَن الَوواش ح  َوالَصدر                                    
 

 ددَن صدوَد الشارح  الخمر ،شدماص
 روى شفَلُ  ،ن شرأها خيفَة اللكر                                 

 
 َشش   مَن َيأدو الَمشيُح َأدَ  مال َقأأَ 

 أ َيأٍس ُمأيٍن مَو َوَشحَن إ ل  الَغدر                                     
 

دَش ُ  َضإ ن ُحعنَ   مَو مَشَكرَن َ،هداً َ،ه 
 َوال ُشكر    ل عَغواش    َأديعٍ   َضَغيرُ                                     

 
ماَولك   ُ  مَودى الَشأاُح َوإ شَّ  شَّ

 ُتصاُد الَمها َأيَن الَشأيَأة  َوالَوضر                                     
 

 وى ُشغالً َوأ الَشيح   او راً َكف  أ الهَ 
ّما ُيَشهَشُ  أ الَ ور                                       لََو اَنَّ الَهوى م 

 
ما مَما َومَ   شيٍح راَ،ُهنَّ لَُرأَّ

 يَن َلحٍر إ ل  َشحر  َغَم َن َأشاشاً أَ                                    
 

شا َوأ تشا   َ،ع  َرغم  الُوشاة  َكأَشَّ
ن ماء  الَغماَمة  َوالَخمر                                     َخعي ان  م 

 
 ما مَحع  الَهوى َومََمرَّ ُ  َخعيعَ َّ 

شُ  َوأ الُمرِّ                                        َومَ،عََمش  أ الُحعو  م 
 
ن ُحرَمٍة هَ أ م  أ َرمَيُتماا َأيَششا م 

َن الَهور                               َن الَشكوى َومَقل  م   مََرقَّ م 
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رِّ   َومَضَلَح  ن َ،ين  الُمح حِّ ل ل   م 
ما إ ن مَ عََقت َ،أَرًة َتوري                                 يَّ  َوال ل 

 
 ولَهام  ا َشياء  ال مَشَس قَ  َوما مَشسَ 

 ل واَرت ها ما مَولََع الُححَّ أ الُحرِّ                                    
 

 ق شا َضقالَت لَها ا ُخرى َضما ل َصدي
ن ُ،ذر  مُ                                    َعّشً  َوَهأ ض  َقتع    لَك  م 

 
دي   لَعَ   أَّ الَوصأَ ُيحيي   َوا ،عَم  ، 

 أ أَنَّ مَليَر الُححِّ ض  مَ،َظم  ا َمر                                  
 

 مَداري الشاَس َ،شُ  َوَقعَّما َضقالَت 
تر                                     َي يُح الَهوى إ اّل ل ُمشَهت ك  الل 

 
عُت   َضقالَتا َومَيَقَشتا مَن َقد َلم 

ُق المُ مَ                             صغ  إ لَيشا َوما َشدري ن  ال ار 
 

ئُتما َكَتَم الَهوىَضقُعُت ضَ   تً  إ ن ش 
ة  َوالُعذر                                          َوإ اّل َضَخاّلُا ا َ،شَّ

 
ُ  َيشكو َظعوماً َوُأخعَهاَ،ع  مَ   شَّ

  َ،عَي   أ َتلعيم  الَأشاَشة  َوالأ شر                                       
 

 ويشا قُعُت َقد كاَن َأعُض ما َضقالَت هُ 
 َذَكرت  لََعأَّ الَشرَّ ُيدَضُع أ الَشرِّ                                    

 
 ت َكأَّش  أ الَقواض  َلوائ راً َضقالَ 

دَن أ شا م صراً َوَيصُدرَن َ،ن م صر                              َير 
 

رألُت َلأت  الَظنَّ أ  لَ َضقُعُت مَ   شا، 

 َوإ ن كاَن مَحياشاً َيويُش أ    َصدري                             
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ع  َوا لأَ  ئت  ُيخأ رك  مَشَّش  ص   ل  َمن ش 
رِّ                                  َ،ع  ُكأِّ حاٍأ ش عَم ُملَتوَدُا الل 

 

 :وقاأ ض  الغ أ ايلا  
 
 

  مو ما رميت العي  يألـف غيع         
 كأرا و موأـاش اللأـاا تردد                                    

 
 و الشمس لـوال مشهـا محوـوأة        

 ،ن شـاظريك لما ملـاء الفرقد                                 
 
 و الأدر يدرك  اللرار ضتشوع      

 توـددمـ      و كـأشـ     ميـامـ                                 
 
 و الغي  يحصر  الغمام ضما يرى      

 و ير،ـد  يـراح   إال و ريـقـ                                  
 
 و الشـار ض  محوـارها مخأوؤة     

 ال تص ع  إن لم ت رهـا ا  شد                                 
 
 و ال اغأيـة ال يقيـم كعوأهـا           

 إال ال قـاف و وـذوة تتوقـد                                      
 

ٌد  ئاٌت ُ،وَّ َيُر العَيال  أاد   غ 
َيةٌ                                     َوَيشَفدُ    ُيفادُ     َوالماأُ ،ار 
 

 َول ُكأِّ حاٍأ ُمعق ٌح َولَُرأَّما  
 ا ُيحَمدُ مَوع  لََك الَمكرو ُ َ،مّ                                   

 
ج  ُكرَأٍة   ن َتَفرُّ َك م   ال ُيؤي َلشَّ

 َخ ٌح َرماَك أ    الَ ماُن ا َشَكدُ                                  
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ن َ،عيٍأ َقد َتَخّ ا ُ الّردى  َكم م 

دُ                                         َضَشوا َوماَت َ أيُأُ  َوالُعوَّ
 

 ُيعق ُح راَحًة َصأراً َضإ نَّ الَصأَر 
لُها   َُ الَخعيَفة    َوَيد                                   َيدُ   ال ُت او 
 

ٍة   َوالَحأُس ما لَم َتغَشُ  ل َدش يَّ
دُ                                        أُ الُمَتَورَّ  َششعاَء ش عَم الَمش  

 
ُد ل عَكريم  َكراَمًة   َأيٌت ُيَودِّ

 َوُي اُر ضي   َوال َي وُر َوُيحَفدُ                                      
 

  ُ ون  إ اّل مَشَّ  لَو لَم َيُكن ض  الل 
لَُّك أ الح واح  ا َ،ُأدُ                                        ال َيلَتذ 

 
ما   يا مَحَمُد أَن مَأ  ُدؤاٍد إ شَّ

 ُكأِّ َ،ظيَمٍة يا مَحَمدُ ُتد،  ل                                       
 

شيَن َودوَشُ    َأعِّغ مَميَر الُمؤم 
ٌف ال َتشَفدُ                                   دى َومخاو   َخوُض الع 

 
ٍد   مَشُتم َأش  َ،مِّ الَشأ  ِّ ُمَحمَّ

دُ                                       مَول  أ ما َشَرَا الَشأ  ُّ ُمَحمَّ
 

 ن َحَلٍن َضأَشُتم مَهعُ ُ ما كاَن م  
ُلُكم َو اَح الَمحت دُ                                     اَأت َمغار 
 

ٍد  ة  ياا أَن َ،مِّ ُمَحمَّ يَّ َن الَلو   مَم 
ُأ ُ     َخصمٌ                                    دُ    َوآَخرُ   ُتَقرِّ  ُتأع 

 
ٍأ   إ نَّ الَّذيَن َلَعوا إ لَيَك أ أا  

 مَ،داُء ش عَمت َك الَّت  ال ُتوَحدُ                                     
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موا  أشا َ،شُهُم َضَتَحكَّ  َشه دوا َوغ 
 ضيشا َولَيَس َكغائ ٍح َمن َيشَهدُ                                    

 
شَدَك َمشَهدٌ   لَو َيوَمُع الَخصَمين  ، 

 لَأاَن لََك الَ ريُق ا َقَصدُ  َيوماً                                  
 

 َضعَئ ن َأقيُت َ،ع  الَ مان  َوكاَن ل  
َن الَمع ك  الَخعيَفة  َمقَعدُ                                    َيوماً م 

 
ت   َوا حَتجَّ َخصم  َوا حَتَووُت أ ُحوَّ

 لََفعَوُت ض  ُحَوو  َوخاَح ا َأَعدُ                              
 
 هللَاُ أال ُغ مَمر    ض  َخعق    وَ 

دُ                                     َوإ لَي   َمصَدُرشا َغداً َوالَمور 
 

 َولَئ ن َمَليُت لََقعَّما َيأق  الَّذي
دُ                                      َقد كاَدش  َولََيوَمَعّشا الَمو، 
 

 َضأ أَيِّ َذشٍح مَصَأَحت مَ،راُلشا 
 العَئيُم ا َوَغدُ  َشهأاً ُيشيُد أ ها                                   
 
 

 :ومن قول  ض  الغ أ  
 
 

  خعيعـ  مـا محعـ  الهـوى وممـر 
 م،رضشـ  أالحعـو مشـ  وأالمـرَّ                                

 
  اوـراً  كف  أالهوى شغالً وأالشيح

 
 أال وـر لو من الهوى ممـا يشهشـ                               
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 أما أيششا من حرمـة هـأ متمـا
 مرق من الشكوى ومقل  من الهور                           

 
 و مضلح من ،يـن المحـح لّلـر 

 وال ليما إن  عقت دمعـة توـري                            
 

 وإن مشلت لألشياء ال مشلـ  قولهـا
 ما مولـع الحـح أالحـر: وارتها                                

 
 ضمـا لصديقشـا: ضقالت لها ا خرى 

 معش  وهأ ض  قتع  لك من ،ـذر                              
 

 وم،عمـ  يـ صعي  لعأ الوصأ يحي
 أأن ملير الحح ض  م،ظـم ا لـر                              

 
 عمـاضقالـت مذود الشـاس ،شـ  وق
 لتـرك   الي يح الهـوى إال لمشهتـ                            

 
 ضقالـتـاiت و ايقشتـا من قـد لمعـ

 من ال ارق المصغ  إليشا وما شدري                          
 

 لهـوىمت اضقعت ضت  إن شئتمـا كتـ
 وإال ضخـالا ا ،ـشـة والـغـدر                                   

 
 

 

 

  *************************************** 
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 ةادي ابن زر ق البغ            
 

 

   هو أبو الحسن تهي أبو تبة هللا بن زر ق الكا ا البغةادي               

ولة في بغةاد ونشا فياا  تاش فقيرا معةما   ولرا  لل  سعفل الوقت  

 . قررالر يا

 

غةادي تن موا ل األصهي في بغةاد قاصةاً بالد ار حا ابن زر ق الب 

األنةلس، تهل  جة فياا من لين العيش وسعة الرزق ما  عوىل تن فقر ، 

و فرك الشاتر في بغةاد زوجة  حباا و حبل كا الحا، و جهص لاا 

 . سافر  وهاجر و غربمن أجهاا  وو جهص لل كا اإلتالص،

 

 اتذ  –ات واألتبار الرف ا ر  كرا  قول ل ا الروا  -وفي األنةلس       

 ولعهل  وفق في  يا ل و سعة  الحظ  ،ل هر جاهة  و كافح من أجا  حقيق 

مرض في الغربة  البعية   ترن ا ا ه اك و صا بل،  للكن الفوفيق ل

 كون ناا فل في الغربة ؛ و ضيف  كل الةهر ال  ان  شفة بل الررض واو

ن أن القصية  الفي ل  عر  لل شعٌر الروا  بعةاً جة ةاً لهر سا ، فيقولو

 .سواها وجةت معل ت ة وفا ل س ة أربعرا ة وتشر ن من الاجر 

 

 جااا فياا زوجفل، و ؤكة لاا  بل  ف  والقصية   هذ                    

الغربة والر يا، من  في ق األتير من  يا ل، و فرك تالصة  جربفل الرم

. حفل بعة  الر يا فهل  سفرع إليااأجا الرزق وفي سبيا زوجفل الفي نص

وفي تفا  قصية ل  ظار ناد  مفصةع القها من لوتٍة وأس ،  ي  ل 

 .أنيس ول رفيق ول معين

 

والرف ما في قصية  ابن زر ق البغةادي ل بة لل أن  كفشف رقة الفعبير 

فياا، وصةق العاافة، و رار  الفجربة ؛ فاي   ل تن أصالة شاتر 

الشعر ة الرففرد ، وتيالل الشعري الو ّاب، وصياغفل  مفبوع لل لغفل
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والغر ا أل  تبر   يا ل وفقر  ة الررهفة، ونفسل الشعري الررفة البهيغ

في  لل  حفظ لل كفا الفراث   ي    لبن زر ق غير هذ  القصية   كون

ال اني اش  في  ذل  فاو اما ا ة امر ن ان قصا ة   ها  غير الشعر

غير  من الشعراء او ان  رمانل وفقر  جعال    قول اسفغهت من قبا 

الشعر  ل  رزقل لذا لل  ظار ال هذ  وبعة وفا ل   الل من شاتر  مظهو  

 .  ظهرل الةهر وظهرل اههل وا بفل والرجفرع القاسي  

 

األدب ومحبو  ، لك ال  اشاتر قفهل ارو ل ،  عرفل دارسوفابن زر ق  

شعري الفر ة  ف اقهل الروا ، و ُع   بل ل عرفون لل غير هذا ال ر ال

 الةواو ن الشعر العربي 

 :لاذ  القصية  قصة تجيبة فروىان  ذ كر ابن السرعاني 

 

أن رجال من أها بغةاد قصة أبا تبة الر رن األنةلسي و قرب إليل )     

ب سبل ف راد أبو تبة الر رن أن  بهو  و جفبر  ف تفا  شيئا نزراً فقال 

نا هلل وإنا إليل راجعون سهكت البراري والقفار والراامل البغةادي إ

والبحار إل  هذا الرجا ف تفاني هذا العفاء ال زر فانكسرت إليل نفسل 

فاتفا ومات وشغا ت ل األنةلسي إ اما  ل س ل ت ل فجرجوا  فهبونل 

إنل كان في  يا فق في الجان  ت ل الجان الذي هو فيل وس لوا فانفاوا إل  

يت ومذ أمس لل أبصر  فصعةوا فةفعوا الباب فإذا هو ميت وت ة هذا الب

 :رأسل رقعة فياا مكفوب

 

 ل  عذليل فإن العذل  ولعل

 قة قهت  قا ولكن ليس  سرعل                                               

 

قال فهرا وقف أبو تبة الر رن ته  هذ  األبيات بك   ف  تضا           

وددت أن هذا الرجا  ي وأشاار  نصف مهكي وكان في رقعة  لحيفل وقال

الرجا م زلي ببغةاد في الروىع الفالني الرعرو  بكذا والقو   عرفون 

 (ة آل  د  ار وترفال موت الرجا بكذا فحرا إليال ترس

 

هجر ة   ي  وجة ميفا  100\ وفي ابن زر ق البغةادي تا                

وبجوار  قصية ل    غربة في بالد النةلس في ال ىعافي بيفل الرفو

 :لزوجفل الفي ا باا واتهص لاا   ف  في غربفل  وهذ  هي القصية 
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 ل  َعَذلِيل فَإِنَّ الَعذَل  ُولُِعلُ 

 قَة قَهِت َ قاً َولَِكن لَيَس  َسَرُعلُ                                    

 

 جاَوزِت فِي لَوملُ َ ةاً أََىرَّ 

ِ  ِمن َ يَ  قَةرِت أَنَّ الهَوَ   َ فَُعلُ                                     ُِ 

 

 فَاسفَعِرهِي الِرفق فِي  َ ِنِيبِِل بََةلً 

 ِمن َتذلِِل فَاَُو ُمض   القَهِا ُموجعُلُ                              

 

 قَة كاَن ُمضفَهَعاً بِالَجفِا  َحِرهُلُ 

 فَُضيَّقَت بُِجفُوِب الَراِر أَىهُُعلُ                                    

 

  َكفِيِل ِمن لَوَتِة الفَشفِيِت أَنَّ لَلُ 

 ِمَن ال َوى ُكاَّ  َوٍ  ما  ُروُتلُ                                      

 

 ما آَب ِمن َسفٍَر إِّل َوأَزَتَجلُ 

 إِل  َسفٍَر بِالَعزِ   َزَمُعلُ  َرأيُ                                       

 

 َك َنَّرا ُهَو فِي ِ اِّ َوُمر حٍا 

ٍا بِفَضاِء هللَاِ  َذَرُتلُ                                           ُمَوكَّ

 

 إِنَّ الَزماَن أَرا ُ في الَرِ يِا ِغ ً  

 َمُعلُ َولَو إِل  الَسّة أَىح  َوُهَو  ُز                               

 

   ب  الرفامُع إل أن  َُجّشرل 

 لهرزق كةاً وكل مرن  ودُتلُ                                     

 

 َوما ُمجاَهَة ُ اإِلنساِن  َوِصهُلُ 

 رزقَاً َولَدَتةُ اإِلنساِن  َقفَُعلُ                                      

 

ع هللَاُ بَيَن الَجهِق رزقَاُ   ُل قَة َوزَّ

 لَل  َجهُق هللَاُ ِمن َتهٍق  َُضيُِّعلُ                                     
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 لَِك َُّال ُكهِّفُوا ِ رصاً فهَسَت  َرى 

 ُمسفَرِزقاً َوِسوى الغا اِت  ُق ُُعلُ                                    

 

 َوالِحرُص في الِرزِق َواألَرزاِق قَة قُِسَرت 

 إِنَّ بَغَي الَررِء  َصَرُتلُ لِغُي أَ بَ                                    

 

 َوالَراُر  ُعِفي الفَف  ِمن َ يُ   َر َعُل 

 إِر اً َو َر َُعلُ ِمن َ يِ   ُفِرُعلُ                                     

 

 اِسفَوِدُع هللَاَ فِي بَغةاَد لِي قََرراً 

 بِالَكرِخ ِمن فَهَِ  األَزراَر َمفهَُعلُ                                     

 

ُت ِي   َودَّتفُلُ َوبُوّدي لَو  َُودِّ

 َصفَو الَحياِ  َوأَنّي ل أَودُتلُ                                        

 

 َوَكل  َشبََّ  بي  َوَ  الَر يِا ُىَحً  

 ِعي ُمسفَِااّلٍت َوأَدُمُعلُ َوأَدمُ                                          

 

 ل أَُكذب  هللَاَ  وُب الَصبِر 

 ُم َجرٌق َت ّي بِفُرقَفِِل لَِكن أََرقُِّعلُ                                    

 

ُع ُتذري فِي َج ا َفِِل   إِنّي أََوسِّ

ُعلُ                                        بِالبيِن ِت لُ َوُجرمي ل  َُوسِّ

 

 ُرِزقُت ُمهكاً فَهَل أَ ِسن ِسياَسفَلُ 

 َوُكاُّ َمن ل  ُُسوُس الُرهَ   َجهَُعلُ                                   

 

 َوَمن َغةا لبِساً  َوَب ال َِعيل باِل 

 َشكٍر َتهَيِل فَإِنَّ هللَاَ  َ َزُتلُ                                         

 

 جِل ِتهّي بَعَة فُرقَفِِل اِتفَضُت ِمن وَ 

ُتلُ                                         ُع ِم اا ما أََجرَّ  َك ساً أََجرَّ
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 َكل قا ٍِا لِي ُذقُت البَيَن قُهُت لَلُ 

 الَذنُا َوهللَاِ َذنبي لَسُت أَدفَُعلُ                                        

 

 جَرُعلُ أَل أَقرَت فَكاَن الُرشُة أَ 

 لَو أَنَّ ِي  َوَ  باَن الُرشُة ا بَعُلُ                                      

 

 إِنّي أَلَقفَُع أ ّاِمي َوأنفِ ُاا 

 بَِحسَرٍ  ِم لُ فِي قَهبِي  ُقَفُِّعلُ                                        

 

 بَِرن إِذا َهَجَع ال ُّواُ  بِتُّ لَلُ 

 بِهَوَتٍة ِم لُ لَيه  لَسُت أَهَجُعلُ                                       

 

 ل  َفِرئنُّ لَِج بي َمضَجُع َوَكذ 

 ا ل  َفَرئِنُّ لَلُ ُمذ بِ ُت َمضَجُعلُ                                    

 

 ما ُك ُت أَ َسُا أَنَّ الَراَر  َفَجُع ِي 

 بِِل َول أَّن بِي األَ ّاَ   َفجُعلُ                                         

 

 َ فّ  َجرى البَيُن فِيرا بَي َ ا 

 بِيٍَة َتسراَء  َر َُع ِي َ ظّي َو َر َعُلُ                                 

 

ِة هللَاِ ِمن أَصبََحت َم زلَلُ   فِي ِذمَّ

 غ اَك  ُرِرُتلُ َوجاَد َغيٌ  َته  مَ                                   

 

 َمن ِت َة ُ لِي َتاُة ل  ُضيُّعلُ 

 َكرا لَلُ َتاُة ِصةاٍق ل أَُىيُِّعلُ                                      

 

ُع قَهبي ِذكَر ُ َوإِذا   َوَمن  َُصةِّ

ُتلُ                                      َجرى َته  قَهبِِل ِذكري  َُصةِّ

 

 لَِراٍر ل  َُرفِّعُ ِي بِِل أَلَصبَِرنَّ 

  َُرفِّعُلُ    اٍل   فِي     بِيَ  َول                                     
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 ِتهراً بِ َنَّ اِصِفباري ُمعقُِا فََرجاً 

  َىيَُق األَمِر إِن فَكَّرَت أَوَسُعلُ فَ                                    

 

 فُرقَفَ ا َتس  الهَيالي الَّفي أَى َت بِ 

 ِجسري َسفَجَرُع ِي  َوماً َو َجَرُعلُ                                  

 

 َوإِن  ُِغاُّ أََ َةاً ِم ّا َم يَّفَلُ 

 فَرا الَّذي بِقَضاِء هللَاِ  َص َُعلُ                                     

 

 ************************ 

 

 

 

 :حرةاني ابو فراس ال               

 
   
هورية  210 \ولد اأو ضراس أن لعيد الحمداش  ض  الموصأ لشة         

 من الرة أش  حمدان المؤللة لالمارة الحمداشية ض  حعح ض  الشام
 

قتأ اأو  ولم يأعغ ال ال ة من العمر ضكفع  اأن ،م  ليف الدولة           
ععم الفرولية ضشح محا ا أرواأ الععم  واالدح وال قاضةالعالية وت

والشوا،ة والقتاأ ض  صأا   حي  كان يخرج ض   فولت  مع الويش 
قرح   -مشأج –لعوهاد  و،شدما أعغ  لن الرشد وال  ليف الدولة  والية 

الحدود الأي ش ية  ضصد هومات الروم دضا،ا ،ن حياض االمارة ووهادا 
 ض  لأيأ هللا 

ة قصيرة  وال اشية لأ  ض  الر مرتين  االول   اضرج ،ش   أعد مد        
 االلر اليرا مدة  ويعة 

اخصح ايام حيات  االدأية  او الشعرية حي   ايا االلر  ضكاشت هذ  االيام  
 اششد ضيها اروا قصائد 
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ولما توض  ليف الدولة  امير  الدولة الحمداشية كان اأو ضراس ض        
قأ اأو ضراس  ضالت  -ضرغوي  –حمص    ضع م امور االمارة روأ الم  

أحمص الت  كان واليا ،عيها  اال   ان معارك   احشة دارت أين اأ  
ضراس وأين ضرغوي    قتأ ضيها  اأو ضراس وهو ض   هو شأاأ  ومقتأأ 

هورية  وأمقتع   اشهارت  االمارةالحمداشية ض  الشام   294\،مر   لشة 
 حي  قل  ،عيها أمقتع 

ا فة  امير لم يتكلح أشعر   وشعر  اأو ضراس شا،ر صادق    الع       
يتمي  أالعا فة الصادقة ولهولة لفظ   يدخأ ال  القعح ملتلاغا كاش  
الماء ال الأ  اشتهر  أالفخر والر اءو الوصف والغ أ  ومن  قول  ض  

 .وصف الشيح  الذي الم أ 
 

 :و قول  مفغزل  

 

 الَةمِع شيَرفَُ  الَصبُر  أَراَك َتِصيَّ .  

 أَما لِهَاوى نَاٌي َتهَيَ  َول أَمرُ                                          

 بَه  أَنا ُمشفاٌق َوِت ِةَي لَوَتةٌ 

ذاُع  ل  َولَِكنَّ ِمثهي                                            ِسرُّ   لَلُ   ُُ

 ىواني بََسفُت  ََة الَاوى إِذا الهَيُا أَ 

 َوأَذلَهُت َدمعاً ِمن َتال ِقِِل الِكبرُ                                           

 ضيُء ال اُر بَيَن َجوانِحي  َكاُد  ُ 

 إِذا ِهَي أَذَكفاا الَصبابَةُ َوالفِكرُ                                          

 بِالَوصِا َوالَروُت دونَلُ ُمَعهِّهَفي 

 ظَرآناً فاَل نََزَل القَفرُ   إِذا ِمتَّ                                          

 يَّعِت الَرَودَّ َ بَي َ ا َ فِظُت َوىَ 

 َوأَ َسَن ِمن بَعِض الَوفاِء لَِ  الُعذرُ                                     

 األَ ّاُ  إِّل َصحا ٌِف  َوما َهِذ ِ 

 كا ِبِاا بَشرُ   ِمن َكفِّ   ُرفِاا أل                                        

 الغاد َن في الَحيِّ غاَد ً بِ َفسي ِمَن 
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 واَي لَاا َذنٌا َوبَاَجفُاا ُتذرُ هَ                                          

 الواشيَن فِيَّ َوإِنَّ لي   َروُغ إِل 

 أَلُذناً بِاا َتن ُكاِّ واِشيٍَة َوقرُ                                           

 َوأَههي  اِىروَن أِلَنَّ ي بََةوُت 

رى أَنَّ داراً لَسِت ِمن أَههِاا قَفرُ                                      أ َُ 

 قَومي في َهواِك َوإِنَُّال َو اَربُت 

 َوإِ ّاَي لَول ُ بَِّ  الراُء َوالَجررُ                                         

 شا ُ َولَل  َُكن اقاَل الوُ فَإِن  َُ  م

 فَقَة  َاِةُ  اإل راُن ماَشيََّة الُكفرُ                                           

 بَعِض الَوفاِء َمَذلَّةٌ  َوفَيُت َوفي

نسانٍَة في الَحيِّ شيَرفُاا الَغةرُ                                           إِلِ

  َمن أَنَت؟ َوهَي َتهيَرةٌ   ُسا ِهُ ي

 !َوَها بِفَفً  ِمثهي َته   الِِل نُكرُ                                      

 ا شاَءت َوشاَء لَاا الَاوىَكر: فَقُهتُ 

 أَ َُّال فَُاُل ُكثُر؟: قَفيهُِ  قالَت                                          

 لَو ِشئِت لَل  َفََع َّفي  :فَقُهُت لَاا

 َولَل  َس َلي َت ّي َوِت َةِك بي ُتبرُ                                      

 أَزرى بَِ  الَةهُر بَعَةنا لَقَة : فَقالَت

 !َمعاَذ هللَاِ بَا أَنِت ل الَةهرُ : فَقُهتُ                                    

 الَازِل َوالَجةِّ ُماَجةٌ  َو َاهُِ  بَينَ 

بَاا الَاجرُ                                          إِذا ماَتةاها البَيُن َتذَّ

 أَن لِتزَّ بَعةي لِعاِشٍق فَ َ قَ ُت 

 ِصفرُ   َوأَنَّ  َةي ِمّرا َتهِقُت بِلِ                                          

 أَمري ل أَرى لَِي راَ ةً  َوقَهَّبتُ 

 أَلَحَّ بَِي الَاجرُ   أَنسانيإِذا البَيُن                                       

   ُ كِل الَزماِن َوُ كِراا فَُعةُت إِل
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 لَاا الَذنُا ل ُجزى بِِل َولَِي الُعذرُ                                      

  ا اِب َةَ الَعلِّ إِنَّلُ فاَل  ُ ِكر  ي 

 ُو َوالَحضرُ لِيَعِرُ  َمن أَنَكر ِِل البَة                                    

   ي إِنَّ ي َغيُر ُم ِكٍر َول  ُ ِكر

 إِذا َزلَِّت األَقةاُ  َواِسفُ ِزَل ال َصرُ                                      

*********************************** 

 

                  

 

 الجامس الفصا                                

 

 

 

 : وشعراؤ   الفا ش او الحضري الغزل        
  

ر  الغواني ر نفيجة  المفزان الجفراتي وكثهذا الفيار ظا             

و جار  الجواري وظاور اسواق ال جاسة في بغةاد وكثر  ال جاسين 

الرجفرع   ي  وصا ال   ة الفاف  والسرا   في القول و ا يرها  ته  

قول الشعر   لغزلالفحش والفسق والرجون  ف   عرة بعض شعراء ا

لعا غهبة ال جا  الراجن  في هذا العصر و   الغزلي الج سي الرفضوح

كانت بسبا كثر  اإلماء ودور ال جاسين الفي كانت  زتر بالجواري من 

ة يوما كّن  شع ل في جو بغةاد من إبا  ومن كا بالد العالل  كا ج س،

الررأ  بر ظار الشعراء  سرفون في ال ظر إل   بعض  ، جعا و حها تهقي

من سار في هذا ال جا ، م سجراً مع موقف شرولي  ولعا   الشاو 

    فوي ته  رغبة ل مف اهية في الفحرر من كا قية، ومفجذاً من نشو 

  ة   السفافار  بل وبهغ . نافذ   فا باا ته  العالل والغراق  فيل  السكر

 .ل فاق 

ء واألمراء ومرا ع الهاو في بيوت الجهفا  كثر  الجواري ىاد و    

واشاتفل في الرجفرع البغةادي  لذا    إل   الة من الفساد الجهقي

فقة ظار الفاف  والقول الفحش في الشعر ونظل القصا ة  الكثير  
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في الغزل الفا ش وال شو  الج سية والبا ية ومن شعراء هذا 

ومسهل بن  الغرض والبة بن الحباب و  سين الضحاك  وابو نؤاس

 . و شعراء كثيرون الولية 
 
 

                  ************************ 
 
 

 اأو شؤاس                   

 

     
أن الصأاح مول  الوراح أن ،أد هللا  هو الحلن أن هاش ء             

 أن وعادة أن اضعح أن الحار  أن دوة أن حدقة أن مظة  
 

كان يشتلح إل  , رل  ا ح وا ممأو شواس الحلن أن هاشئ ضا        
أش  لعد العشيرة اليماشيين حت  ذهح أعض ا قدمين   آأ الحكم من

وعأان ضارلية   ضارل  ومم    إل  مش  ،رأ  ا صأا والصواح مش 
 .ميلا

وكشيت  اأو  :كشيت  اأو شواس لأأ ،ن كشيت  واللأح يروع ال          
 شؤاس

 ام ضارلية   م اشتقأ ال  الأصرة ولد ض  االحوا   من اح ،رأ   و  
ششاض  الأصرة وتر،را ضيها   ض  ر،اية  ام ضقير ةالحاأ  معدمة أعد  

 أي  صغيرا أأ  الموت مان ر 
 

اس ،ع   موالس االدح والعغة ض  الأصرة الت  ؤردد اأو شت        
ومرك   اشعاا من مراك  ال قاضة االلالمية  وقد  كأيرة كاشت حالرة 

االدح والشعر الش ءالك ير  م لاضر ال  الكوضة مع وما،ة   اكتلح من
 اخرين 
تتعمذ ،ع  يد شعراء ماوشين خععاء كوالأة أن   ض  الكوضة       

الحأاح والحلين أن اللحاك ضتا ر أهم ك يرا  وقاأ الك يرمن الشعر 
الخعيع ولار ض   ريق العذة الشعر الفالد و أالمذكر  ض  الغ أ

 .ق واالشهيار الخع
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ش ح اأو شؤاس ال  أغداد  واتصأ أالرشيد ومدح   ضقرأ  الخعيفة      
 أعد وضاة الرشيد الرشيد وا،تأر  شديم  الخاص ولاضر ال  مصر

اد  وأق  دومدح واليها هشاك وظأ ضيها لشة كامعة  روع أعدها ال  أغ
 هورية 449 \توض   ض  أغداد لشة .   ض  أال  الخعيفة االمين 

 

شظم اأو شؤاس الشعر ض   اغعح الفشون  الشعرية واواد ضيها  ضقد         
أالمذكر ولدي  ش ،ة  واك ر من شعر الخمرة ووصف مواللها وتغ أ

 شعوأية 

تتعمذ ،ع  يوالأ  أن   .الأال  العأال   من شعراء اأو شؤاس و    
تأع  مأو شواس ض  مذهأ ا ومورى ،ع  للاش  غ الً ضي  ،أ ا  الحأاح و

ن والتهتار وحيواشيةا ضهو يتعرض ض  شعر  المفلوح إل  اإلماء وموو
والقيانا وهو يتظاهر أالحح والهوى لكش  ال يميأ ض  الواقع إال إل  
إشأاا غرائ   الوشلية وش وات  الأهيميةا هم  من يوقظها إذا خمدت 
ويتل يرها إذا شامتا وهو أاإللاضة إل  هذا كع  يغعو ويلرف ض  الميأ 

شرة المرمة وو ئهاا وديواش  حاضأ أهذا الشوا من الشعر الدا،را إل  معا
والرغأة الوامحةا وإذا كان تهذيأ  يظهر . الذي يموج أالشهوة المتأووة

 :ض  ش ء ضف   عأ  لعقأعةا والفو  أها أعد امتشاا وشصح

 

 

 س لفاا قبهة ففزت باا

 الفعا بعة امف اع وشة                                         

 فقهت باهلل  ا معذبفي

 جودي ب ترى أقضي باا أربي                                

 فابفسرت  ل أرسهت مثال

 بالكذب  ليس  العجل  عرفل                                     

 ل عفين الصبي وا ة  

 الفها ب ت ف   أترى    فها                                
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س في شعر  الراجن إنرا  ف  ر أسفاذ  الرباشر وهو والبة بن وأبو نوا

الحباب الذي كان شاتراً ظر فاً غزلً،  فهرذ ته   ة ل أبو نواس فغر  من 

 .شعر  بحر ، وجارا  في 

 

 

 

 

************************************* 

 

 

 

 

 والبة بن الحباب                 
 

، ظر ف، يشاتر غزل باب  السةي الكوفي والبة  بن الح  أبو أسامة هو 

من ب ي نصر بن . ميالد ة711 \هجر ة 170 \س ة  الكوفة ولة في . ماجن

 وهو.ن شعراء العصر العباسي األولشاتر م  أسة بن تز رة قعين، من

الجرر   شعر   ول اغها  الشعراء الراج ين في هذا العصر،  ةور راس 

و   ي ته  رأس الفيار الذي  والرهذات والفر   والرجون والغزل بالغهران

 ات، ك مثال مفيع بن إ اس الهذ  وإشباع الشاو  ل هّل لل إل البح  تن

أبي نواس نحو  وراء  وجيل  ا ة اسباب وقة كان والحسين بن الضحاك 

غالما في  اي ابا نؤاس ر انل  وقيا   ي  ان ابا نؤاس  هريذ    الرجون

حبل إل  األهواز  ل إل  الكوفة، فشاهة معل البصر ،  بري العود، فاسفص

امل، فااج  بغةاد، في أواتر أتو ال   وقة  والبة. أدباءها، فف دب ب دبال

وكان . تاسرا  إل  الكوفة  فاىفر ال  العود  غهبا ، فبشارا وأبا العفاهية 

 مات ر ا  أبو نواس   ولرا. أبيض الهون أشقر الشعر

 :فاو القا ا  شعرا ال اس أرقلشاتر  والبة وقيا لهجهيفة الراةي  ان ا  

-  لاا ذ ب ول  - ولاا

 الرراح ك ارا  حب                         

  والحشا يفدح القهب في
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 ال واحي رجروح فالقهب                      

 ، واهللا صدقت: قال

 ي شر تربي وهو ،الرؤر ين أرير يا ر ادرفل رن ير عك فرا: قال 

 :قولل ،ر ادرفل رن واهللا ير ع ي: قال

 

  جهو  ته  لساقي ا قهت

 رأسي رن رأسك كذا أدن                       

 

  ساتة لي وجاك ته  و  

 جالسي أ كح اررؤ إ ي                         

 

 !الشرياة هذ  ته  جالسل يكون أن أففريد:فقيا لل  

 الشعر يقول  فاضعي ناإ سا الرادي نزر في كان أ ل سال  بن رحرد وذكر 

 :فيل يقول  شعرا ف  شد  تهيل ف دجل .الرادي الجهيفة   ردح أن إل 

  زفرات وجوار 

 ؟زفرات شيء أي: الرادي لل فقال 

 ؟الرؤر ين أرير يا أ ت فعرفاا ورا: قال 

 . واهللا ل: قال

 اهللا صه  اهللا رسول ت  وابن الرسهرين وسيد الرؤر ين أرير ف  ت: قال 

 .واهللا كال! أ ا أترفاا و  فعرفاا ول وسه  تهيل

  ل انجرا في  تةمة الراةي    

 

 

 

************************************ 
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 الفصا السادس                      

                   

 غزل الغهران  – الغزل  بالرذكر             

 

ت في هذا الغزل بالرذكر  وهو اسوء  الت الغزل الفي ظار                

العصر  ا جذها الرفافكون والفساد  والرفسةون لشباع رغبا ال الج سية 

السفافار  لوبهغ با. ته  افعالال  من نشو  السكر نافذ   نمفجذالشاذ  

، والصبيان  بالغهران ون تن الر لو ، و فغزلون  شذ  ل  ةاً جعها

ومن برجة،األنيقة الرف  ال في كثير من األ يان ته  الررأ ونو فضه

شعرا ال ابو نؤاس ووالبة بن الحباب و سين بن الضحاك ومسهل بن 

 :  قول ابو نؤاس :وفي هذا  قول الولية وغيرهل كثير 

 

 من  كن  عشق ال ساء فإني 

 مولع القها بالغال  الظر ف                                  

 

 \ومن قوأ ملعم أن الوليد ض  الغ أ أالمذكر  
 

 لت ارى الحح ،اراخعيع  ل
 ضال تعذالش  خععت العذارا                              
 وكيف يصير   من قعأ 
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 كان من الحح ان يلت ارا                               
 واحور  ولشان ذي غشج 

 أووشت    الوعشا را    نأك                              
 شرأت وشادمش  شادن

 صغير واش  احح الصغارا                            
 

 الشفلية ض  هذا الشعر الماون عوا ف حظ الان    ومن المالحظ     
ا مما حظ الشهوات الولدية ضموضورا  ن الشا،ر الغ أ الماون ال ةلئيع

يلتويح لشداء قعأ  أقدر ما يلتويح لشداء ولد ا ضهو يأح  ،ن العذةا 
يض الشوق ض  م،ماق ا  ن قعأ  ضارغ ويوري وراءها وال يعتفت إل  وم

من الححا خاأ من الصأاأةا لم يعشق واحدة أعيشها ولم يخعص لمحأوأة 
أذاتهاا لذا مت  شعر  يموج أا شين الحل  مك ر مما يموج أا شين 

العا ف ا يلترلأ ض  التعمال  ا لفاظ المكشوضة مك ر من الترلال  ض  
،ع  المعاش  المفلوحة مك ر من ويدور . التعماأ ا لفاظ الملتورة
وهذا الت ور ال يتععق أالصياغة والمعش    دوراش  ،ع  المعاش  العفيفة

أقدر ما يتععق أالمخا ح الذي يوو  إلي  الغ أ ضقد وود شعراء ض  هذا 
العصرا تأ روا أ أيعة الحياة الوديدة الت   رمت ،ع  الموتمع العأال  

وا العادات والتقاليد الفارليةا وأداضع ألأح اختال  العرح أا ،اوم وشي
من شفولهم المشحرضةا ضحادوا ،ن الغ أ أالمرمة إل  الغ أ أالمذكرا 
وموأ من راد هذا ال ريق ض  الغ أ المذكرا مأو شواسا  لأاح شفلية 
،ع  ا ك را و ش  كان موشياً ،عي  ض  صغر  من قأأ ملتاذ  والأ  أن 

غ أ أالمذكر ض  مقدمة قصائد  أدأ ت  الالحأاحا ضقد ،مد مأو شواس إل
الوقوف ،ع  ا  الأ ومخا أة ا ش  ا وهو ض  غ ل  هذا يأ  غالم  
لوا،ج قعأ ا وي عح مش  الوصأا ويصف ومال ا تماماً كما يفعأ ض  
غ ل  لألش  ا وض  قصيدة ل  يعرض ضيها أالعشاق العرحا  شهم محأوا 

رى ض  حح الروأ لغالما لذة ال شلاء ولم يعتفتوا إل  حح الغعمانا وي
 رحمة ل  الما  مرمةا يقوأ مأو شواس ض  غالم ترق  إليها لذة حأ  لع

 :متغ ال أ  

 

 محأأت من شعر  أشار لحأكم 
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 أيتاً كعفت أ  من شعر أشار           

 يا رحمة هللا حع  ض  مشا لشا 

 وواوريشا ضدتك الشفس من وار         

 حمت  إذا اأتهعت لألت هللا ر

 كشيت ،شك وما يعدوك إلمار        

 

 .و شير ال  شعرالشاتر بشار بن بردفيس ذل   

ذي كان وتاأع مأو شواس ض  غ ل  أالمذكر ك ير من الشعراءا كالأحتري ال
( أشر) غالم ل  الما  وحماد ،ورد ض  حأ  ل( شليم)يحح غالماً الم  

 (.شوانش) الم الما  هللا أن المعت  ض  صأاأت  أغ ،أدو

ورمت القيان واإلماء ، وف . و،شدما ضشا هذا الشوا من الغ أ الخعيع 
الشعراء ،ن متاأعتهن ووصف محالشهنا والتغ أ أومالهنا اتوهن 

اتواهاً وديداً ض  ال يا ضأصأحن يعألن  ياأاً تحاك   ياح الغعمان أأ ه  
شفلهاا ومخذن يقصصن شعورهن ،ع   ريقة الغعمانا حت  يلتعفتن 

راء المذكر لهن  اشية والتواح الشعراء لعد،وة ووقعوا ض  المصيدةا شع
 :وراحوا يتغ لون أالغالمياتا ضالحلين أن اللحاك يتغ أ أغالميت  أقول 

 مؤ رة اللرأاأ مهلومة الحشا 

 شا رة القد    التق يع      غالمية     

 محشأة ا  راف رؤد شأاأها 

 و،دكاذأة ال  الصدغين    معقرأة      

 مقوأا وشفل  أين شوق و ضرة 

 وقد شخصت ،يش  ودمع  ،ع  الخد   

 موي ي ،ع  من قد تركت ضؤاد  

 والوهد  التألف   أين   أعحظت           
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************************************** 

 

 

 

 

 

 

 الحسين بن الضحاك  الباههي             

 

 
و ك   لباههي ك بن  اسر اهو ابو تهي الحسين بن الضحا          

فيكون  050\ ةومات س 110  \س ة في  البصر   ولة.الجهيع  بالحسين 

  باا  ل ار حا ال  بغةاد ونشذل  ترر اكثر من مانل  س ة وقيا  11ترر  

  هارون الرشية اا، وكانت  ه  القامة في التوا  التير  في تاة فيواقا  

ال  م ادمة  دتا  صالح   ل  ولة   بر ادمة لحسين بن الضحاك فق ع  ا

من نةما ل  بعة  وفا  والة   اصبح  اتيل المين فهرا  ول  المين الجالفة

 . اس ية جوا زال عفا ا ال تهيل  فاجزل والرقربين اليل

 

 الحسين بن الضحاك لياقوت الحروي ان   في معجل الدباء وجاء         

بيعة الباههي الصحابي ان بن راصهل من تراسان ، وهو مول  لولة سهير

اد ا رشات والحسين  هذاال سا  لهباههيين  وليس  باههي   فاو مول 

شعراء في الفبقة الول  من   عة لقا بالجهيع، و  ولذل   ماجن  ظر ف

تا  سن الفصر  في كان شاترا مفبو ي  الرجية ن   العباسية  الةولة

الحسين شعرا فاذا قال  اس و ربفل تالقة و يقة بالشاتر  ابي نؤالشعر 

 ابي نؤاس   نسبل ال اس ال  في الجرر  
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 هجر ة في زمن الجهيفة الرسفعين باهلل  050 \ وفي تا     

 

 :ولل غزل كثير اجاد فيل ، فرن ذل  قولل 

 

 وصف البةر  سن وجا   ف      

 تـهت انـي ومـا اراك اراكا                                       

 ما   فس ال رجس الغض     واذا 

 شـذاكـا     نـسـيل      ـوهـرفل                                    

 فـي        ـعهه ي   لـهر     تـةع

 ذاكـا   وبـاجة  بـاشـراق  ذا                                      

 

 :وقال الحسين بن الضحاك

 

 اصبحت من اسراءهللا من محفسبا     

 في الرض نحو قضاء هللا والقةر                                        

 

     ان الثرانين اذ وفـيـت تـةا اا       

  ذر   ولـل  مـ    ةباقـيـ    بق لل                                          

.. 

 

     **************************************** 
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 الفصا السابع                                 

 

 الغزل الصوفي                      
 
 

         
الغ أ  الشعر و  الغ أ الصوض   او العشق االله   ضن وديد ض     

ظهر  ،ع  ايدي ،عماء وشعراء التصوف  كرد ضعأ   وقد الشعري 
ل   االخير   لحاالت من الفلاد والفلق الت  ظهرت ض   العصرالعأا

ية الصوضية وهو الذى اخرج ؤالحح االله  حور ال اوية ض  الرويعتأر 
الشعام مخصوص الكون من العدم واالرادة ضمحأة الحق تعال  لععأد ارادت  

العأارة وقد تحمع  هذ  الحالة  ع ف تمتا  أ ،عي  وه  حالة ض  قعأ  
ولالهتياج الي   وقعة الصأر ،ش  واي ار رلا   تعال  ،ع  التعظيم فهل

و،دم القرار من دوش  مع ووود اال لتيشاس أدوام ذكر  ل  أقعأ  لقد 
وردت كعمة الحح ض  القران الكريم ض  ،دة موالع مما يدأ ،ع  اش  
،ا فة صاضية من هللا تعال  شحو ،أد  غرلها ضي  واخرى صا،دة من 

 .متأادلة أين العأد ورأ  ضه   العأد شحو رأ  حالة 
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ضالمحأة مش  الي  اودا أذورها قعوح محأي  وان الروح ضيض مش           
تعال  وهأة مش  اليهم ضالحح تعأير ،ن وضاء الروح لخالقها وليس وميع 
االرواح قادرة ،ع  الوضاء أالحح ،ن مشة هللا اليها لذا اصأح اهأ المحأة 
مخصوصين أهذ  الشعمة اص فاهم رأهم ،ن لائر خعق  وقد تصأ دروة 

محأة ضيهم ال  حد الوود ضتكون مكاشفات من الحق تعال  ت ير ال ضير ال
والشهيق والأكاء واالشين والصعقة والصيحة والصراخ ويكون ذلك اذا 
اشق عت االلأاح وخعص الذكر وح  القعح ورق وصف  وغرلت ضي  

وحأ الذكر من المشاواة ض  المو،ظة والذكر ضاشأتت واورقت وا مرت 
وخو ح ضلمع الخ اح أاذن وا،ية وقعح شاهد  وقومو ئ ش حمحأ قر

 .ولر  اهر ضشاهد ماكان ضي 
ان التصوف أش  ،ع  الحح الصادق العفيف ضهو لمة أار ة            

لعتصوف الت م  الصوضيون ايماشا أقدليت  حي  ورد كما اشرشا اشفا ض  
 وض (قأ ان كشتم تحأون هللا ضاتأعوش  يحأأكم هللا ) المصحف الشريف

العهم )د الحح أها ك يرا احادي  الرلوأ الكريم ،ع  هللا ،عي  ولعم ور
 .( لك حأك وحح من يحأك وحح ،مأ يقرأش  ال  حأكاش  الا

 
أح الحح صقرأهم ال  محأ  هللا تعال  لذا اوالصوضية يعتأرون ا،مالهم ت

 ر ي  أالحلرة االلهية ومشها ظهر تاالصوض  حأا صادقا تتععق الروح ض
ن أشعرا ء الحح العذري وتم عوا أالفاظهم ومواويدهم وء الصوضيالشعرا

 ،أد القادر  أوالء تام ض  شعر الشيخ ذلك  وتغشوا أالذات االلهية وقد تأين
 \الويالش  قدس لر  

 
 ضواءد أ  شمس المحأ   الع
 وليس لشوم العذأ ضي  مواقع                                  

 
،ع  موليائ   ين  ضيض من ال   اللموات واالرلصوضالشعر الض         

أمعارف القرح واإليحاء ا إذ توع  ،ع  قعوأهم أصفات  وملمائ  ضألفر 
 ..وضيوض مشوار  وملرار  .. لهم الحقائق أوميأ آالئ  ومخأآت شعمائ  

درٌّ شلير ا يلتاف الورد والعأير ا ضيع   لعحياة .. والشعر الروح  
كش اً ا ومن المواويد ريالاً وحدائق غّشاء ا ومن رم اً ا ومن الرقائق 

متدّضقة ا ومن اإلشارات ملاليح مشرقة ومن  واشهارا  العأارات غدراشاً 
كرو،ة الَكع م الأديع ض  ضصأ الرأيع ا ضيشلُج من .. الح َكم  ماراً وم هاراً 

دين ا ضكار ما يوري من تحتها ا شهار يرتشفها ُمداماً ومشَهالً ،ذأاً لعوار
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ا م أَ شَلمات ا لحار ا ضتأت  الع ائف وا شواق أمذاقات قدلية ُ،عيا 
 ...تووأ أ يح ا شفاس ورو،ة ا حواأ ض  وشأات هذا الكون العظيم 
وال يوود ش ء ا من ووهر وال ،رض ا وال صفة ض  هذا الووود 
الحاد  إال وهو ملتشد إل  حقيقة إلهية من حي  شلأُتها إل  موود 

ض  ولوال ذلك لما صّح لها من تظهر  لأحاش  وتعال  ا  القديم الووود 
ومن ذلك ظاهرة الحح ض   هذا االشلان  وأهذ  القوة من الشوق الوود 

 .ضإش  ،ع  اختالف مراتأ  وتوعيات  .. هذ  الدشيا 
 

حقيقة الحح اإلله   اش   مصأ ووود الحح ض  العالم  ،ع   و         
واذا كاشت الشفوس قد تغيرت  مع ال من ا   اختالف مراتأ  وتوعيات 

وقلت القعوح  م اختع ت المفاهيم ا وتعقدت ا مور ا وتل حت ا شياء 
ا وملح  الفكر أال ودوى ا ومصأحت القيم ال معش  لها ا وتهّمشت 

الم اليات وتغير المعش  الحقيق  لعحح ضادى ال  ال راح  ض  مفاهيم  
ما هو الحح الحقيق  ا وما هو الحح ضلا،ت الموا ين ضعم يعد يدرك 

الوهم  وحح المصعحة والمشاضع اآلشية ا ضتع رت  الحقائق ض   حمة 
ويعد الشيخ  مح  الدين اأن ،رأ    اوأ  أح  ض  هذا الحح .الحياة

 :،موماً ا والمحأُة اإللهية خصوصاً ا  ضهو يقوأ
وُح ا دأاء ا حمداً لرح العّ ة وقد وعأ الهوى حَرماً تحّج إلي  قع)    

وكعأًة ت وف أها ملرار ملأاح الظرضاء ا ضوعأ الفراق ممرَّ كأس تذاق 
توع  الم  الوميأ .. ووعأ التالق  ،ذَح الَوش  ا والوصاأَ  ّيح المذاق 

لأحاش  ضاشدهشت ا لأاح ا ضغرقت ض  أحر حّأ  وضتَح من دوشها الأاح 
،شقاًا وتذوَح ضي  شوقاً ضد،اها االشتياق أمشا ح ا شواق ا لتتوو  إلي  

ا ضيشتدُّ مشيُشها ا وي وأُ حشيشها ا لتورَا كأَس المُدام ولم تخَش الفشاء 
حلان  : " يا من قاأ .. ومصارَا الهالك والفشاء أأ شادت يا وميأ يا م 

يا من تّيمش  أحأ  ا وهّيمش  أين أعد  )هأ و اء اإلحلان إال اإلحلان 
 ..(مشارف الحقيقة لتشعم العين والفؤاد مرشو ل.. وقرأ  ضعيتش  متحقق 

ووعأ  الوماأ الالا لهذا الحح  وما احلن ان  يرى المحح حأيأ     
وميال  لذا وقع الهيام والعشق ،شد العارضين ضأْوَرْت شار  الشوق  ،شدهم 

 : يقوأ ..والفشاء ،شد المشاهدة لهذا العالم  ش  مرآَة الحقيقة 
 

 دي    ضحأيأ  مش  ا وضّ  ا  و،ش
   

 ضعمـاذا مقـوأ مـا أ  وما أ                                
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ان  ض  موواء الشعر الصوض   ،وا ف  تقترح من تعك العوالم الشيقة    

الفّيالة و إلهاماتها  وليدة ،ا فٍة غيأية و إن معالم هذا الشعر الروح  
 ...الرم ي الرقيق ه  وليدة معرضة ذوقية ميلاً 

لشعر الصوض  ليس وليد ،ا فة ديشية موردة ا أأ هو شتاج مراحأ ضا     
،أر ت ورات الصوض   معرضيةا وتوعيات ذوقية أحتة ا مّر أها الشا،ر 

مش  ال يصورها كما  اال   ا أقعم  اللاحر العفوي التعقائ  معيشة ا يعتق ه
يحد  ض  الملائأ الفكرية والشظريات الفعلفية ا والقوا،د المش قية 

وما يحل  ض   شما يعّأر ،ما يختعج ض  شفل  ا ويل رح ض  قعأ ا ووإ
وواشح  من خعواٍت ومشا،ر غير مألوضة ا إذ يصوغها أقالح ضش  مأهر 

لملت ضي  غعياشاً يفور ض  م،ماق ذات  ا حي  يرى ض  داخع   ضقد  ..شعم 
ويهدر     يموج  أهدوء وشقاء رتيح ،ويح ا وللان حال .. ما ال ُيرى 

 :تع فليقا الصمت ومو
 

 ..قعأ  اشصهرا   ض    مغملت ا و،قع    وقد    )      
 

 ..التترا   ضأأصر ما  وامتّد    اقت   وخياأٌ  واو        
 
 .مرى ما ليس ُيرى  مع ا ضالك  مع ا مالك   ولرحتُ    
 
 .أأ كاشت قدراً .. لم ُتقصد .. ضاقت شا،رها .. لأحاٌت . 
 
 (.. وما ض را .. وماأ هللا   ض  معكوت     ،شق   غيأوأة. 
 
 (راوع مقالت   ،أد القادرالويالش    شموذج لعشعرالصوض   )
 

وقد ت ّرق  الصوضيون إل  الحح ا ضوععوا مش  الشور الذي ُيلتلاء أ  ا 
   واللر الذي يتكئ ،عي  ا والمشعأ الذي يلير الصوض  ،ع  هدا  ليؤكدوا

وهذا يعش  ( هو  ريق الوصوأ إل  هللا  من الحح) قا،دة  الالية ه  
من غاية الحح القصوى ه  االتصاأ أافهل ا مما يمهد ال ريق لعمعارف 
واإلشراقات والفتوحات ا وتال م ا قواأ وا ضعاأ  مع أعلها  ليكون  
الحح اإلله  قمة اللعوك الأشري الرضيع ا كالتوأة واإلشاأة والورا 

ما إل  ذلك ا مما يد،و إل  التحرر من و.. وال هد ا والتوكأ والرل  



 238 

صرخة الولد و غيان الرغأات الحلية ا أالترضع إل  المعاش  الراقية 
والمراتح الذوقية الت  تشأى ض  كأ ا حواأ ،ن شؤون المعرضة العقعية ا 
حي  الذوُق والكشُف وميأُ القعح إل  هللا وليس للوا  ا ضي يح ،يش  

داً  ضالحح الصوض  ضشاء م عق ا ي  .وعأ من الحح والمحأوح ُكالً موحِّ
 

ضالحح الروح  ا الم ال  ا المورد ،ن رغأة الولد ا وش وة       
الغري ة ا يوعأ من صاحأ  ض  حالة اشدماج  ضتتألق الش ،ة الووداشية 

 :الصاضية ض  شعر الحح الصوض   كما يقوأ اللهروردي 
 
 

 لمعت شارهم وقد ،لـعس      
 العيأ ومأّ الحادي وحار الدليأ                                    

 
 ضتأمعتها وضكري من الأيـن   
 ،عـيأ ا ولحظ الغرام الدخيأُ                                      

 
 وضؤادي ذاك الفؤاد المعّش     
 وغـرام  ذاك الغرام الدخيأُ                                       

 
 :     المالم ضقالوا  م مالوا إل  

 ُخعٌَّح مـا رميـت مم تـخييأُ                                          
 

ضالشا،ر الصوض  مرهف وداً ا يلتمد ،شاصر وحي  وإلهام            
من ،الم  الذات  ا ،الم الم اليات الالمتشاهية واإلحلاس العميق أالوماأ 

والوماأ .. لذي يتأ ر أ  اإلشلان ض  ملم  معاشي  وتعأير ،ن الوماأ ا
 .،شد الصوض  هو وماأ معشوي

 
الحح الصوض  أتصور  مك ر من واقع  ا  ن الحح ض  الحقيقة          

هو وليد التصورات الموشحة ا وهو أفلأ هذ  ا حالم يلتمر ا ولكأ 
ضال يشلح معيش  ا ضالحح الصوض   يم أ يشأو،ا  دائم .. قعح ملرار  

الهاملة ا  الشلاشية وان حاضأ أشت  ا حاليس اا ل  ضياض  الوريان
والحواض  الخفية شحو  الو  الحق والخير والوماأ يشهأ من الوودان 

روحاشية  شذى    ،ع  ا يامفذلك مأدا الغ أ الصوض  ضأمتع ضألل
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ضه    اللماء ا كما ضععت راأعة  العدوية  إذ وععت من الحح غاية م الية 
ذات  أما ضي   الذات االلهية ض  لحح تششد    أة مو لرهأة أألرغ   ششدتال 

ض    الم عق   الفشاء وإدراك لعحقيقة الت  تفل  إل.. من شقاء وصفاء 
 .الذات اإللهية والوحدة الم عقة 

 
ح  يوحي  المول  لأحاش  لعأاد  اشأ   أو وقيأ ان الحح الصوض         

رامهم  ش  موهأة توهح ا ضتأت  الذين مراد إلعادهم وقل  ض  ا  أ إك
معيشة صوضين رؤى يتراءى لعمقد   و.. حلش  و يادة اللعادة وتحظ  أال

يملك أعلهم ،ن   تقودهم  ال  ان يروشها رمي العين رأما.. خاصة أهم 
 :اإلضصاح أها  لأاح ،ديدة كما يقوأ اأن الفارض 

 
 يا ُرّح ووهر ،عم لو مأوح أ         

 .لقـيأ ل  مشت ممن يعأد الو شا                                 
 
 
 :ضاأن الفارض يعد  ممير الشعر الصوض   الحظ قول   
 
 

 وما  لت مذ شي ت ،ع  تمائم      
 لعـ ان الهوى ومأايع   مأـايع                                 

 
 وإش  مذ شاهدت ضّ  ومــال       

 المحأة والع  أعـو،ة   مشـواق                                 
 

 مُراش  أوادي الحح مر،  ومال        
 مال ض  لأيأ الحح ما مشا صاشع                                 

 
 صأرت ،ع  مهوال  صأر شاكر    

 وما مشا ض  ش ء لوى الأعد وا ا                            
 
 

 .والغ أ والهيمان   والوماأ لحح أمفردات ا شحة و كأ مشعار  هكذا م
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او  الشعر  ض  ضريداً   تياراً   كون وقد   يدي  اشتهر شعر التصوفعع  ض 
 اإلله  الغ أ  

 
لوماأ    ومن ،الئم الحح االله  االشس وهو اقرار المشاهدة         
 وع  الشيختالقعح وهذا وما أ الوالأ وضي  ي الحلرة االلهية ض وقدلية 

التقريح    حلرة   ض  وكاش   ضيكون   قدس لر  الويالش  ،أد القادر 
ل  ووصأ ال     تحققت ،أوديت   أووود  مع الحق تعال  وقد  شلاأملت

همت  تكمن   المقام اال،ع  وهشا ليس لعصأر مع العأد اختيار وال ارادة أأ
يصأ ال  دروة الفشاء ضي  وقد اتخذ الفشاء ض  شعر الويال ش  قدس  ان 

يفصح ،ن كيفية هذا وتمكيش  ض  هذا الحح مش  من اضشاء ذات   لر  ما
واتحادهما ض  مولو،اتهما أتشويق ا ل  ض  توكيد الذات وا أاتها 

 :يقوأ من ال ويأ الحظ   
 

 تمكن مش  الحح ضامتحق الحشـــــــــــا
 واتعفش  الوود الشديد المشـــا ا                                    

 
 ت روح  تقار،  الهـــــــــوىوقد ضتك

 واضشيت ض  شوو ى أما اشا ضا ا                                    
 

 تعذ ل  االيام اذ اشت ملقمــــــــــــــــ 
 وان تمتحش  ضه  ،شدي صشايع                                    

 
 

وتوكيد  يم ظح العان ذكر هللا تعال  والدوام ،عي  ض   شايا هذا الح       
االتصاأ االله  الذي يشعر أ  اتوا  من يحح ليشير ال  المش لة العظيمة 

لر ان   يتأين ان الحح االله    الت  تحاوأ التقرح مشها دائما ومن هشا
اضصح ،ش  ،وقح صاحأ  أالموت واتهم أالكفر والعصيان و،ع  هذا ضان 

  من قأع  من شعر اء الحح االله  ،شد الويالش  قدس لر  قد اخذ مشح
الصوضية ض  التكتم واللر و،دم الأوح وتحمأ مايود  من صأاأة ولو،ة 

اأن   اأن ،رأ   و ومن اشهر  شعراء هذا الفن من الغ أ وشوق ووود 
 .الفارض و الحالج و راأعة العدوية و الشيخ ،أد القادرالويالش  
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******************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 اأن الفارض                      

 
 

. م4494هـ المواضق  174أمصر لشة  الشا،ر اأن الفارض ولد          
لعك  م . ولما شح اشتغأ أفق  الشاضعيةا ومخذ الحدي  ،ن اأن ،لاكر

وا،ت أ ض  واد أعيد  رحأ إل  مكة   م    ريق الصوضية وماأ إل  ال هد
حت  لقح    اإلله  عشق عظم مشعار  ض  الم وض  ، لت  تعك شظم. ،شها

اما اصع    .،اد إل  مصر أعد خملة ،شر ،اًما ألع ان العاشقين   م 
  .ضمن  مديشة حماة اللورية 

 
م ض  مصر ودضن أووار وأأ 4121 -هـ  421 \توض  لشة          

 .المق م ض  ملود  المشهور
 

 :يقوأ ض  غ ل   االله      
   أأشك ُمـتعف قـعـأ  ُيـحدُ ش  

 روحـ  ض داك ا ،َرضت مم لم تعرف                                      
 

  لم مقض  حق هواَك إن كشَت الذي
 لـم مقـض ضي  مل  وم ع  َمن يف                               

 
 مـا ل  لوى روح  وأاذأُ شفل 

 رف  ضـ  حح من يهوا  ليس أمل                            
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  ضـعئن رلـيَت أها ضقد ملعفتش 

 !لم تلعف   إذا    يـا خيأة الملع                                      
 

  يـاماشع   ـيح المشام وماشح 
  ـوح الـلقام أـ  وَوودي المتعف                                        

 
   ،ـ فا ،ع  رَمق  وما مأقيَت ل 

                                       َ  من ولم  الملش  وقـعأ  الُمدشف 
 

   ضـالوود أـاٍق والوصاأ مما ع 
ض                                        والـصأر ضاٍن والـعقاء ملوِّ

 
ع    لم مخأُ من حلٍد ،عيَك ضال ُتل 

 ف  لَهري أتششيع الخياأ  الُمرو                                            
 

  والأأ شووم العيأ هأ  ار الكرى
 َوـفش  وكيف ي ور من لم يعرف                                         

 
  ال غـرو إن شّحت أغمٍض وفوشها
 ،ـيش  ولـّحت أالدموا الذّرف                                       

 
  وأما ورى ض  موقف التوديع من

 ملـم الشوى شاهدُت هوأ الموقف                                        
 

د أ    إن لم يكن وصـأٌ لديَك ضع 
 ممع  وما أ إن و،دَت وال تف                                      

 
  ضـالم أُ مشك لديَّ إن ، َّ الوضا

 يـخعو كـوصٍأ من حأيٍح ملعف                                           
 

 :ايلا االله   ض  الغ أ ومن شعر     
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 هو الحح ضالعم أالحشا مالهوى لهأُ 
 ضما اختار  ملشـ  أ اولـ  ،قـأُ                                       

 
 و،ش خالياً ا ضالحح راحتـ  ،شـا

 ومولـُ  لـقـًم واخــر ُ قـتـأُ                                             ًَ 
 

  ا صأاأـةً ولكن الدي المـوت ضيـ
 حياةٌ لمن مهوىا ،ع  أها الفلـأُ                                     

 
 شصحتك ،عماً أالهوى اوالـذي مرى
َك مـا يخعـو                                        مخالفت  اضاختر لشفل 

 
 ضإن شئَت ان تحيا لعيداًا ضمت أـ 
 شهيـداً اوإال ضالغـراُم لـ  مهـأُ                                          

 
 ضمن لم يمت ض  حأُ  لم يعـش أـ 

 ودون اوشتاء  الشحأ  ما وشت  الشحـأُ                                   
 

 وقأ لقتيـأ الحـَحا وضيـَت حقـ ُ 
 هيهات ما الكحأُ الكحأُ : ولعمد،                                   

 
 وشـ  متيـمـاً تأـاً لقومـ  اإذ رم

 أمن هذا الفت  ملُ  الخأـأُ : وقالوا                                 
 
 رى حأها مورى دم  ض  مفاصع ا

اأها شغـأُ                                    ضاصأح ل ا،ن كأ شغأ 
 

  :و قول ا ضا في الغزل  

 

      ظة  ، تا  لةي كافي وصهل

 تهي كعا   هجران   وساتة                                             

 أم ية ظفرت رو ي باا زم ا 
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 واليو  أ سباا أىغاث أ ال                                             

 أما ته  نظر  م ل أسر باا

 فإن أقص  مرامي رؤ ة الرامي                                         

 لإن أسعة هللا رو ي في محبف

 بين أرواح وأجسا  وجسراا                                             

 

 

     ********************************* 

 

 

 

 رابعة العةو ة                    

 

 

ولةت  رابعة  اب ة اسراتيا  البصري العةوي  في مة  ة البصر             

جر    من اب تابة زاهة  رزق تا  ما ة  لهاجر  وقيا ما ة وترسة لها

بثالث ب ات قبهاا  ل كانت هي الرابعة  فكان اسراا  ةل تهياا   ل  وفي 

الب  ورابعة لل  بهغ العاشر   ولل  فرك لان مال   عفشن بل  ال  زورقا 

وبقيت الب ات الربع بةون معيا     ور   ل  وفيت ال بصغيرا    سفجة  لهع

وباء  فف  بال اس وسهط القحط والحرمان وقيا ان البصر  اصيبت ب

 وكثر السراق وقفاع الفرق  والعيار ن  وغيرهل   والجوع ته  اههاا  

وقيا  ان  سارقا قة سرق رابعة العةو ة  فباتاا في سوق  ال جاسة   

كان الفاجر  حرَّا رابعة فوق ااقفاا و  أل ة الفجار القسا بسفة دراهل 

 لك اا كانت  جفهي ب فساا في الهيا   ت بعة شب  كن قة كففهة لل

ولل  كن را فاا في ال و  أو الفعا  با  لفسفر ح من ت اء ال اار وتذابل

 :اآل ة الكر رة  فرثا بكانت في الصال  والر اجا ؛ فكانت 

َ َ بََّا إِلَْيُكُل اإْلِ َراَن َوَز َّ َلُ فِي قُهُوبُِكْل َوَكرَّ َ إِلَْيُكُل ) اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َولَِكنَّ هللاَّ

اِشُةونَ   7\الحجرات (َواْلِعْصيَاَن أُْولَئَِ  ُهُل الرَّ
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 . ل اففرقت الب ات الربع  فهل  ر ا ةاهن الترى    

 

 أنعل هللا تهي رابعة بروهبة الشعر و  ججت  ه  الروهبة بعاافة قو ة  -

 ج باامهكت  يا اا فجرجت الكهرات م سابة من شففياا  عبر تن ما  جفه

من وجة وتشق هلل و قة  ذل  الشعر كرسالة لرن  ولاا ليحبوا ذل  

 .الرحبوب العظيل

 :   وما س ل رابعةالعابة الزاهة  وقيا أن سفيان الثوري 

 ما  قيقة إ ران ؟

 ما تبة ل توفًا من نار ، ول  بًا لج فل: اجابفل ف

 .ف كون ك جير السوء، با تبة ل  بًا وشوقًا إليل

 ! كانت   صه  ألف ركعة في اليو  والهيهةاا وقيا ان 

 ما  ر ة ن باذا ؟ : فقيا لاا

 ل أر ة بل  وابًا، وإنرا أفعهل لكي  ُسرَّ بل : قالت 

انظروا إل  امرأ  من أمفي هذا ): رسول هللا  و  القيامة، فيقول لألنبياء

 .(ترهاا

 كيف  ب  لهرسول صهوات هللا تهيل ؟: سئهت رابعة

ي وهللا أ بل  بًا شة ًةا، ولكن  ا الجالق شغه ي تن  ا إن:  اجابت 

 .الرجهوقين

 .الهال ارَض ت ي: هفف رجا من العبَّاد في مجهس رابعةوقيا  

 .لو رىيت تن هللا لرىي ت  :  للقالت ف

 وكيف أرى  تن هللا ؟: قال 

  و   ُسرُّ بال قرة سرورك بال عرة ألن كهيارا من ت ة هللا: قالت 

ذات ليهة اسفيقظ قيا ت اا  اناا   -ت اا السفاذ فر ة العفار  ومرا كفبل

 سيةها من نومل فسرع صال اا وم اجا اا ف ظر من تالل الباب 

إلاي أنت  عهل أن قهبي ): في صال اا  فرأى رابعة ساجة   صه  و قول

ولو كان األمر بيةي لرا انقفعت   ونور تي ي في تةمف    فر   ااتف 
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ولك    ركف ي  حت ر رة هذا الرجهوق القاسي من   لحظة تن م اجا 

 وتالل دتا اا وصال اا شاهة ق ة الً فوق رأساا  حهق  .(تبادك

فهرا أبصر هذا ال ور  ، ولل ىياء  رأل البيت كهلبسهسهة  غير معهق وهو

أي : ةتا رابعة وقالف وظا ساهًةا مفكًرا  ف  اهع ال اار   العجيا فزع

 فإن شئت بقيت ونحن جريًعا في تةمف   رابعة وهبف  الحر ة

 وجعهت الرساجة دارها  .تودتفل وار حهف ذا رغبت وإن شئت ر هت أ

 

 :من ادتيفاا  وم اجا اا لرباا   قول  

إلاي أنارت ال جو ، ونامت العيون، وغهَّقت الرهوك أبواباا، وتال كا  )*

ر، وهذا ال اار إلاي هذا الهيا قة أدب..  بيا بحبيبل، وهذا مقامي بين  ة  

قة أسفر، فهيت شعري أقبهت م   ليهفي ف ه  ، أ  ردد اا ته  ف تزى، 

فوتز   هذا دأبي ما أ ييف ي وأت ف ي، وتز   لو ارد  ي تن باب  ما 

 .(بر ت ت ل لرا وقع في قهبي من محبف 

 

 :سرورال تبة الباقي  السفاذ   قول 

لكن هذ   ن تررهاوكانت رابعة في  ه  الففر  في الرابعة تشر م)

فقة اشفاقت نفساا لهةنيا الجالء من  الرر هة من  يا اا لل  سفرر او الً 

وتهص  فقة  جهص قهباا من الةنيا وكا ما فياا  ال اس الرهيئة باهلل و ة 

لل  بق فيل إل شئ وا ة   من الرغبات والشاوات والجو  والرجاء

ورفضت كا من   ت ااالرىاء تن هللا والعرا ته  الوصول إل  رىاء هللا

وليس لة اا وقت  شغهل في    فهيس في قهباا مكان لغير هللا   قة  لزواجاا

 (  غير  ا هللا

 (رابعة العةو ة والحيا  الرو ية في اإلسال )كفاب  

 (1457الفبعة الثالثة  -دار الفكر العربي)

 

      ( 110ص  11العةد -الرجهة الفاسع)دا ر  الرعار  اإلسالمية  وجاء في  

إن رابعة أقامت أول أمرها بالصحراء بعة  حررها من األسر ل انفقهت إل  )

البصر   ي  جرعت  ولاا كثيًرا من الرر ة ن واألصحاب الذ ن وفةوا 

وكان من بي ال   وذكرها هلل والسفراع إل  أقوالل تهياا لحضور مجهساا
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ثورى، والرحةث سفيان ال   مال  بن د  ار والزاهة رباح القيس 

 ( .البهجي  لرفصو وا

 وفيت رابعة العةو ة تن ترر    اهز الثرانين س ة  فقة  وفيت  تا      

في مة  ل القةس  وقبرها في جبا الز فون  وهجر ة  في فهسفين    115\

.  او جبا الفور   

 

 أنعل هللا تهي رابعة بروهبة الشعر و  ججت  ه  الروهبة بعاافة قو ة  -

 رجت الكهرات م سابة من شففياا  عبر تن ما  جفهج باامهكت  يا اا فج

من وجة وتشق هلل و قة  ذل  الشعر كرسالة لرن  ولاا ليحبوا ذل  

 .الرحبوب العظيل

 : من شعرها في العشق اللاي   قول  

  

    أ ب   بين  ا الاوي

 .و باً ألن  أها لذاك                                            

 لذي هو  ا الاويا اف م

 .فشغهي بذكرك ترن سواك                                     

    ما الذي أنت أها لل أ

 .فكشف  لي الحجا  في أراك                                 

 فال الحرة في ذا ول ذاك لي 

  .ولكن لك الحمد ض  ذا وذاك            

 

 :ومن شعرها ا ضا  

 

 ال قة  ـرت الفكـر الب  ـا تهيّ 

 صّل تـن غيرك سرعي والبصر                                       

 

 هجـت نـار الحّا فـي وج ف ا 
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 لـن ل ـا قهبـاً قسيـاً كـالحجر                                             

 

 أرجـع ال ظــر  في ـا مـقبالً 

 ل  ـرك ـا كـاشيل الرحفضـر                                           

 لـيس   جي ي مـن الغل سـوى 

 أجـا جـاء وأمـر قـة قـةر                                              

 ىّجت ال فس مـن الروت أسـ  

 قهفاا كوني كرن  اـوى السفر                                        

 إنّرـا فياـا نـزل ـا تـابـر ن 

 لـيست الةنيـا ل ـا دار مـقر                                            

 مـضت ال ـاس تهـ  ق فـر  

 أنـت  ـرضين تهياـا بـحذر                                         

 ل م ـاص اليـو  مّرـا نـزلت 

 الرفـرفف ـاد ــن باـا أ ـن                                            

 فامسكي بالعرو  الو قـ  الفـي 

 إن  ـرسكِت باـا  َهقـي الظفر                                      

 ة اـابت األرض باـل ساد  قـ

  ي  ما   حون من رجس ااـر                                  

 في دج  الهيا الغواشي الرظهـل 

 بعضال شرس وبـعض كـالقرر                                    

 في سراء الرجة أبةوا مشـرقين

 أنـجل  عـةادهـا ا  ـي تشـر                                         

 هـل أمـان الجهـق اـّراً كهّرـا 

 غـاب نجـل مـ ال نجل زهـر                                       

 هل ترـاد الـة ن أنـوار الاةى 

 َمـن  ولهـل نج  مـن كّا شر                                    
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 هل ول  األمـر بعـة الرصفف  

 بـولهـل كـّا ذنـا  غففــر                                          

 تن صراا الحـّق َمـن شا عال 

 تـاجالً ساالً بـال تـو  َتبـر                                     

 اـل كجفـل األنبيــاء تا ـل في

 معهـن الحــّق وقفّـال الكفـر                                       

 هــو  ــبا هللا لهرعفصريـن 

 لعــةّو هللا ســيف مشفاـر                                        

 سيةي قة ذاب قهبي فـي هـواك 

 ت ي إّن دا ـي ذو تفـرل  ـة                                      

 

 :(را في في تهو ي )بع وان  قصية ولاا   

 

 را في  ا أتو ي في تهو ي 

 و بيبي دا راً في  ضر ي                                       

 لل أجة لي تن هوا  توىاً 

 وهوا  في البرا ا مح في                                          

  س ل  يثرا ك ت أشاهة 

 فاو محرابي إليل قبهفي                                          

 إن أمت وجةاً وما ل رىا 

 وات اني في الورى وشقو ي                                    

  ا ابيا القها  ا كا الر   

 جة بوصا م    شفي ماجفي                                   

 ا راً  ا سروري و يا ي د

 نش  ي م   وأ ضاً نشو ي                                       
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 قة هجرت الجهق جريعاً ار جي 

 م   وصالً فاا أقضي أم يفي                                 

 

    ********************* 

 

 

 :و قول في قصية   دالية  ما هي    

 

 تهيهي أل  ةنو إلـ  تيـن را ـق 

  ــرّو بكـ ٍس سـا ـغ مفــوّرد                                   

 ور ا باذا الةار وابـغ م ـازلً 

 رفيعـاً وسيعـاً زاكيـاً ذا  ــسّةد                                      

 وجالس مع األبرار واذكـر ه ا لال

 مفـودد ـة    ـبيا مـشفـق                                        

 فـفيّا ل ـا نفساً بـذكر نـوالـل 

 وفـّرن ب ـا هّرـاً ببشـر مجـةد                                       

 هو األصا في اإل جاد والكا فرتـل

 برـولـة  كـان الصفـّي مـولـة                                       

 ف  رـة إن كـان ابـن آد  صور  

 وبـالصةق مع ـا آد  بـن مـحّرة                                    

 هو العهل الر  ور فـي ظهل الةجـ  

 هو العرة الررةود فـي كا مـرصة                                 

 هو الكوكا الةري فـي وسط السرا

 مـن مضالت الغواشي ل افةي  بـل                                

 والكاف والاةى هو األمن واإل ران 
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 وهـذا هـو الة ـن القو ـل الرؤ ّة                                    

 وتفـر ُل تيـر البـر ــة كهّاـا 

 هـل العـرو  الو ق  وقصر الرشيّة                                

 باـل ففـح هللا الُمـور ب سرهـا 

 جهـق اـراً ظهاـل مفرةدتهـ  ال                                    

 فال  جج الر رن قةماً ته  الورى 

 وفياـل كفـاب هللا بـالحّق  شاـة                                   

 معانةهل لـو كـانت األرض كهّاـا

 لاـا ذهبـاً مـآلى بـذاك ليففـةي                                     

 وشيعفاـل  ـو  القيامـة  ولاـل 

 تهـ  سـرر مسفبشـر ن مـرّود                                     

 لال كّا ما  شاي ال فوس وكّا مـا 

  هـذ بـل األبصار فـي كـا مورد                                  

 أ رـل رب ـا نورنـا ل ـا :  قولون 

 نـزّود فإنـا لاــذا اليـو  ك ّـا                                       

 مـال ـكة  سفقبهـون قـةوماـل 

  ـرونـال مـن ايبيـن الررّجـة                                     

  قولون لّرـا   ظـرون بـوجااـل

 سـال  تهيكـل فـادتهـوها مجهـة                                   

 فـال  ـرسكن إلّ بحبـا ول ـال 

 ول  ة ـرن تـن بـاب آل محّرـة                                  

 كفـاك بـذكـر اآلل فجـراً ونعرـة

  ز  ة  قومي واشكري و اّجةي                                  

 
 

  ******************************************** 
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 تبة القادر الجيالني               
 

 
الكيالش  الحلش  ض  أعدة صغيرة  تلم    ولد الشيخ ،أد القادر         
 وقيأ من  قرية ويالن وشوح أغداد من ا،ماأ مش قة ويالن –  -ويأ 

هورية المواضق   170  \ليعة الومعة ضاتح شهر  رملان المأارك لشة 
 –راوع ال اوية القادرية  لعشيخ ،أد الح  القادري  –م 4770للشة 

وتاريخ اأن الوو ي   99 وأهوة االلرار  صفحة 91المغرح صفحة 
 49صفحة   4وال أقات الكأرى لعشعراش  ج 44 \صفحة 

وشوح أحر الخ ر من ا،ماأ  أرلتان وتوود   كائشة وويالن            
ماأين وعو الء  و ال ة شرق أغداد  أغداد  ويالن اخرى أالقرح من

) وخاشقين وهذا ما اكد  العالمة مصص ف  وواد ض  كتاأ  المخ و  
والمووود حاليا ض  المومع الععم  العراق    وهذا ما  ( وأ التاريخ اص

اكد  ايلا  العالمة حلين ،ع   محفوظ ض  كعمت  الت  القاها  ض  مؤتمر 
صفحة  9وعوالء  وكشت  حالرا   ضي    ودائر ة المعارف االلالمية م

وكتاح  \421الحظ قالئد الوواهر صفحة –وقيأ ما وراء الشهر  111
وماأ  الدكتور  لعأاح  لولدي م ،أد القادر الويالش  تفلير وديد االما

الحظ  \الدين ضالح الكيالش  وقيأ  اشها أعدة وشوح أغداد من شاحية المدائن 
 كتاح اشلاح اللادة      لعدكتور خاشع المعاليدي
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لقح أالويالش   شلأة ال  مش قة  والدت  ولكن ،ائعت  ويالن او كيالن 
التلمية مال مة الظأ ض  حيات   وأعد وضات  وال ت اأ وال  مت  هذ  

 2الحظ  االشلاح لعلمعاش  م -،القة ض  اوالد  واوالدهم واحفاد احفادهم
 4ومعوم الأدان م 142ص

ششأ الشيخ الويالش  قدس لر  يتيم االح  ضرأا  ود  الم  الليد ،أد هللا 
 الصومع 

  وماأ أن الليد محمد أن ،أد هللا الصومع  هو ال اهد العاأد اأن اأ) 
الليد محمود أن الليد  اهر من اوالد الليد االمام  وعفر الصادق رل  

وقد أق  ض  ر،اية ود  وام   ضترأ  ترأية ديشية ( هللا ،شهم اومعين
صالحة حي  كان الءم  الحظ الواضر ض  الخيروالصالح  واالصالح وقد 

ن ض  كشف الرت  حصأ ،ع  درالت  االولية ض  كتاتيح أعد  ويال
المشهود لها أالتدين والورا والتقوى حي   كان  لكان  تعك  المشا ق   

 يلموشهم   أاالشراف الشتلاأهم  ال  الدوحةالمحمدية الشريفة
ومدارس أغدا د لعليد  2وقالئد الوواهر  ص 99الحظ أهوة االلرارص

 41وش هة الخا ر ص  414د ،ماد ،أد اللالم رؤوف ص
،أد القادر الويالش  قدس لر  ال   أيت الشأوة اال هار اأا يشتلح الشيخ 

 واما
ضهو  الشيخ مح  الدين اأو محمد ليدشا ،أد القادر اأن اأ  صالح مول  
أن ،أد هللا أن يحي  ال اهد أن محمد أن داود االمير أن مول  أن ،أد 
هللا اأ  الكرام أن مول  الوون أن ،أد هللا المحض أن الحلن الم ش   

أن الحلن اللأ  أن ،ع  اميرالمؤمشين أن  اأ   الح  رلوان هللا 
 الحظ المصادر اللاأقة وك ير غير ماذكرشا  –،عيهم اومعين 

ضا مة أشت ،أد هللا الصومع   ال اهد العاأد  \اما من وهة  االم  ضاءم 
المعروف أاأن اأ  وماأ أن الليد محمد اأن اأ  محمود أن  اهر أن 

أن ،ح هللا أن اأ  كماأ  أن ،يل   أن اأ  ،الء   محمد اأ  ، ار
الدين أن محمد أن ،ع  العريض أن االمام وعفر الصادق أن محمد الأاقر 
أن ،ع   ين العاأدين أن الحلين اللأ  أن ،ع  اميرالمؤمشين أن اأ  

شفس المصادراللاأقة وك ير    - الح  رلوان هللا تعال  ،عيهم اومعين
 غير ماذكرشا 

الشيخ ،أد القادر الويع  قدس لر  ض   أغداد أعد ان أعغ الكتاح   ت وج
اوع  ،ع  حد قول    و واو  لم يكن أواحدة  أأ ت وج ارأع  ووات 

اشوح  مشهن  تلعة وارأعين ولدا  مشهم لأعة و،شرين  ذكرا والأاق  
 1\الحظ الفتح المأين  صفحة  –اشا  
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التدريس الو،ظ واالرشاد وقد اما أقية  ،مر  ضقد قلا   ض  الدرالة و)
ظهر  الشيخ لعشاس وا،ظا أعد العشرين أعد الخملمائة  ووعأ ل  القأوأ 

التام وا،تقدوا  حقيقت  و صالح  واشتفعوا أ  وأكالم  وو،ظ  
واشتصراهأ اللشة والوما،ة أظهور   واشتهرت احوال  واقوال  

ضيات اال،يان الحظ و(  وكرامات  ومكاشفات   وهاأ  المعوك ضمن دوشهم
 4م \و أقات الحشاأعة 1م

توض  الشيخ ،أد القادر الويالش  قدس لر  ض  أغداد ض  ،هد الخعيفة 
العأال  الملتشود أافهل وذلك يوم اللأت التالع من شهر رأيع االخرة  

هورية ودضن ض  مدرلت  أأاح اال ج أأغداد  وكان دضش  ليال  144لشة 
الفاوعة  ليشهد    ض  أغداد اال  واءلك رة ال حام  حي  لم يأق احد 

ت الشوارا ت الحعأة ولاقت   أالشاس وامتالتال الويشارك ض  الدضن  ض
وااللواق  والدور القريأة من الحعأة ولم يتمكشوا  من دضش  أالشهار  
لك رة ال حام ضدضن ليال ولما ،ال شهار اليوم التال  اهرا الشاس ال  

الحظ قالئد الوواهر ( -ان يوما مشهوداو يارت  وكالصالة  ،ع  قأر  
 421صفحة 
      ____________ 

 

 :الصوض   ومن شعر    
 

 ماض  الصأاأة مشهأ ملتعـــــــــــذح
 اال ول  ضي  االلذ اال يــــــــح                                    

 
 اوض  الوصاأ مكاشة مخصوصــــــة

 اال اومش لت  ا،  واقـــــــرح                                   
 

 وهأت ل  االيام ر وشق صفوهـــــــا
 ضغال مشاهعها و اح المشرح                                    

 
 الحت ويوش الحح تحت مشيئت 

  و،ا ومهما رمت  اليغـــــرح                                  
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 :ويقول ايضا في قصيدة طويلة   
 
 

 أ   شمس المحأة  الع ضؤاد
 وليس لشوم العذأ ضي  مواقع                              

 
 صحا الشاس  من لكر الغرام وما صحا

 واضرق كأ وهو  ض  الحان وامع  
 

 
 حميا هوا  غير قهوة  غير 

 مدا م  دواما   تقتشيها  االلالع     
 

 هوى  و صأاأات  وشار محأة
 وترأة صأر قد لقتها المدامع                             

 
 تعص  االل  واشت تظهر حأ 
 يعاهذا لعمري ض  القياس أد          

 
 لو كان حأك صادقا  ال عت 

 يعاان المحح لمن يحح م              
 

 اولع قعأ   من  رود  أمائ 
 ويا ويعهن  كم مات   مة  والع         

 
 ول  م مع أين االوا را ،هد 

 قديم وكم خاأت  هشاك الم امع                             
 

 ايا  من الرشد الذي أين لععع
 تقل  لشا  هأ اشت  يا ،صر  راوع                          

 
 لقد كان ل  ض  ظأ واهك  مرتع
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 هش ء  ول  أالرقمتين  مراتع                 
 

 اور ذيوأ  العهو  ض  لاحة العقا
 واوش   مار القرح  وه   اياشع                                

 
 واشرح  كأس الوصأ  راحا أراحة

 تصفق أالراحا ت  مشها االصاأع                  
 

 تصرم ذاك العمر   حت   كأشش 
 ا،يش  أال ،مر  ولععيش ماشع                                   

 
 مذ اغأر  خلر العيش واأيض لمت 

 تلود صأح   ضالدموا  ضواقع                      
 

 ولرح من الغ الن  ضيهن ضتية
 لشا هن ض  لق  الغرير  رواتع                                   

 
 ،فرن أدورا  قد قعمشا  ،قارأا
 اشهن  أراقع   من الشعر  خعشا                      

 
 ر،  هللا تعك اللرح  ل  ور،  الحم 

 وال مشعت لرأا  واي صشائع                      
 

 صعيت أشار الر  مشها  ال ة
 غرام وشوق  والديارالشوالع                                    

 
 يخيأ ل  ان العذيح وماؤ 

 مشام ومن ضر  الغرام  االوارا                                   
 

 ضال شار اال ما ضؤادي محع 
 وما اللحر  اال  ما الوفون تداضع                                 

 
 وال وود  اال ما ا قالي  ض  الهوى
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 وال موت اال ما الي  الارا                                       
 

 ضعو قيس  ما  قاليت     أوهشم
 من الوود كاشت أعض ما اشا وارا                  

 
 وفوش  أها شوح ض وضاشها الدما

 وشوح  ر،د وال ضر العوامع                                       
 

 وولم  أ  ايوح  قد حأ  لعأال
 وان ملش  لر  ضما اشا وا ا                        

 
 وما شاراأراهيم  اال كومرة

 من الومرات  الت  حوتها  االلالع                                 
 

 يوشس ضلرى ض  أحر  الصأاأة 
 تعقم  حوت الهوى  وهو خاشع                            

 
 وكم  ض  ضؤادي  من شعيح  كاأة

 تشعح اذ ش ت م ارا مرائع                                         
 

 حك   كريا وهن  ،ظم  من اللشا
 ايحي  اص أاري  وهو ض  الموت قاشع                             

 
 ، فا اشت ا هأ الءهع ضان تك  

 اما  ان يكن دون العذيح  مواقع                                     
 

 تحكم أما تهوا  ض   ضاشش 
 ضقير  للع ان المحأة    ائع                                         

 
 ضكأ الذي يقلي   ض  رلاكم

 صاشعمرام  وضوق القصد ما اشت                         
  

 حأيتك ال  ل  أأ  الءشك اهع 
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 وال  ل  ض  ش ء لواك م امع                           
 
 ضصأ ان ترد او  دا  و،د ،ن العقا
 ومو،د و،د  و،دا  ضما  اشا قاشع                                 

 
 تمكن مش  الحح ضامتحق الحشا

 وود  الشديد المشا اواتعفش  ال                                 
 

 واشغعش  شغع  أها ،ن لوائها
 واذهعش  ،ن الهوى  والووامع                                 

 
 وقد ضتكت روح  أقار،ة الهوى

 واضشيت ،ن  شووى  أما اشا ضارا                                        
 

 تعذ ل  االالم  اذا اشت ملقم 
 وان تمتحش  ضه  ،شدي صشائع                                         

 
 مقام الهوى ،شدي مقام  ضكشت 

 وغيأت  ،ن  كوش   ضعشق  وامع                                      
 

 غرام  غرام  اليقاس أغير 
 هيام  لعمحأين ماشع    ودون                                           

 
 عروح ال مضؤادي والتأريح  ل

 ولقم  واالالم لعولم  تاأع                                     
 

 وأعدي واشواش  وشوق  ولو،ت 
 لووهر ذات   ض  الغرام   أائع                                 

 
 وشوق   شار  والهوى  ضهو الهوى
 وترأ   والما  وذلت  والمدامع                                

 
 يعوم الورى  شفل   لفر   وشوشها
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 وليس  أاذش  لعمالحة  لامع                                           
 

 وقد اود،ت  احشائ   حأك اشش 
 للهم  قل    الشائأات  مواقع                                            

 
 وال اشا من يلعو أأعض غرائح
 ن الأعض أأ أالكأ  ما اشا  قاشع،                          

 
 ضاش  -وقيت–وشوق  وما شوق  

 اللعوا  ضراقع   وحيم ل  أين                              
 

 وأ    كمد   لو  حمعت  وأالها
 لدكت أرلواها  وهدت صوامع                            

 
 يخيأ ل   ان اللماء ،ع   ال رى
  أاقا    واش    أين  ذلك   واقع                             

 
 ول  كأد حراء من و ا  أها

 ،عيك ولم تأرد  ،عيك مصالع                                         
 

 وشفل  شفس  اي شفس اأية
 ترى الموت  شصح العين وه  تلارا                       

 
 

    ************************************* 
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 الباب الجامس                                  

 

                                                      

   شعر الغزل في بالد النةلس        
 

النةلس  بيئة جة ة    لالدب العربي  ولهشعر العربي  تامة             

أزدهر الغزل في  ا هذا فقة  والغزل تاصة  مادم ا نفكهل ت ل في بحث

وقة ساتة  في البالد العربية الترى  العصر األنةلسي أزدهاراً قا نظير 

الجالبة  الجريهة  الفبيعة  وم اا الجرال  كثير  امورته  أذكاء جةو ل 

كثر  مجالس الهاو    مرا اوجة   والفقة   العرراني والفحضر الجفراتي

مرا السبي الةا ل اىافة ال   وجود  ء الغ امجالس الفرب  و والشراب 

الذي أرتص أقف اء  واجة اسوقا له جاسة والرقيق والفجار  فياا  المر

 ..الغهران الجواري 

وأ بع األنةلسيون في شعرهل تامة وفي غزلال تاصة م اهج            

واتذ  ي والغزل األبا ي والغزل العفيف الرشرقيين فعرفوا الغزل الفقهية
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ر نصيبل م اا  سا اهواء نفسل و ربيفل  الجهقية في البييت كا شات

  :م اا  ال ان امورا جة ة  ارأت في الدب النةلسي  والشارع 

شيوع الغزل  و ظاور الروشحات وقة ارق معظراا موىوع الحا

بالرذكر بشكا فاق نظير  في الرشرق دون  ياء في وصف أو تجا في 

اللفاظ رات الجسة مع أنحةار ب صو ر الشذوذ الج سي أو ذكر تو

أقبال  ل . درك  مزرى لل  عاة  الشعرالعربي من ذي قبا  والرعاني ال 

أتفال  الغزل و غزلاا بالرجا مع بعض  قول شعرته   النةلسية  الررآ 

. هذا الرجال  في كثر  الشاترات األنةلسيات و.بين غزلاا وغزل الرجا 

  ه اك  وهذ  الحالة  عكساا ابيعة الرجفرع

أن ميا األنةلسيين إل  الفحرر وانفااز فرص  فيل  ل ش مرا  و      

  عال   ة و رصال ته   حقيق اإلنسجا  مع ما وهبل هللايالعيش الرغ

الرجهوقات، كانت  ف  في وجرال في الفبيعة و تيرات لألنةلس من 

أ  في شعر الرر شعرالغزل  و إل  شيوع  او اسباب  دافعة جريعاا تواما 

وقة كانت هذ  الظواهر اكثر بروزاً في شعر الفبقات الثر ة . األنةلسية

إل  جانا  -لذا نهحظ  وجود . والرفرفة م اا في شعر الفبقات الفقير 

لفزمن اشاترات انةلسيات أتر ات  - شاترات الغزل والرجون والاجاء

في سهوكان الشجصي وفي شعرهن   الورع والفقوى والعفا  والرصانة

ان كا شيء في بيئة النةلس الجريهة  غري بالحا و ةتو ال  الغزل كو.

لعوااغاا ف  بت غير النقياد القهوب الشاتر  هذ  ومن  ل لل  كن اما  

وراءها فيضا من شعر الغزل الرا ع  دون قصة -ربرا –فانفجت و غزلت 

  .الجريا 

يا  الجة ة   وكان الرفوقع ان   فعا الشاتر النةلسي برؤ رات الح        

جفراتية فيبةل من نظر ل ال  الررا  ومن مفارومل لقيل الفبيعية وال

الجرال  وظا الغزل النةلسي  غزل  سيا بعيةا تن  صو ر تهجات 

سرات هذا أوىح ته  ان ال فوس وما  ضفرب فياا من شف  الرشاتر

وصف محاسن من  قع الشعراء في  تذوبفل ورقفل فيالغزل  فجه  في 

من نساء النةلس الجريالت وفي  صو ر مشاترهل الرفضاربة   بان

وغيرها من  الت   وصةودوصا وهجر وقرب وبعة واقبال ا جاهن من 

وقة نال ظ في  .الفي  ةور  ولاا موىوع الغزل الوجة والولل  والشوق 

ت ة  ةود الوصف الرادي لرا  فعشقل الشاتر  وفل وق في الغزل النةلسي

كرا  فعا  الشاترالعربي في الجاههية والعصر  ل فبيبمن اتضاء جسل  

  شعرو في ليهة الفرا   قرر لوجاقضيا بان و الحبيا   قامةف الموي 
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   تةودو ية محاجر نرجسو مفرون في س اء الشرس  أو ذها مةلال  ليا

والشامة او و معفق او تسا مصف   ترر ل كانل  ىابور ا رر   فاح

 : قول الشاتر   رال  ودلل وروتة في الحسنج      ز ةتةجال ته  ال

 

 ما أرى الجال فوق تة   ليال ته  فهق

 انرا كان كوكبا قابا الشرس فا فرق                                  

 

 :ونذكر بعض شعراء الغزل في النةلس  

 

 

 

 

 

 احمد أن  يدون                  
 
 
 
 
 

أن ،أد هللا أن احمد  أن  يدون   هو اأو الوليد  احمد            
 .المخ وم  

مديشة    ألاحية  الرصاضة  وه  من اومأ لواح ولد               
هورية   وكاشت قر أة اشذاك ،اصمة الأالد ومشارا  241 \قر أة لشة

تمرس ضي  و حت  أرا العرأ واالدح  لعععم واالدح وال قاضة ضدرس الشعر
 .ن ضقهاء قر أة وم،المها المعدودينوكان والد اأن  يدون م،عي  

ضكان من الععماء الأار ين ض   من وهة ام  مما ود اأن  يدون           
وقد تول  القلاء أمديشة لالم  م تول  محكام الشر ة ض   ايلا  ،صر 
 قر أة 
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اتصأ اأن  يدون أك ير من م،الم ،صر  ومدأائ  المشاهير          
ور الذي كان قد ول  العهد  م صار حاكما أعد ضتو دت ،القت  أأ أن َوهْ 

 ذلكوتو قت ،القت  كذلك أأأ  أكر أن َذْكوان الذي ول  مشصح الو ارة

ّية أ ،امة اأن  الاضة ال  ذلك  ضاش   شارك ض  تأليس حكومة َوْهَور 
وحظ  اأن  يدون أمشصح الو ارة ض  دولة اأن وهور وا،تمد   وهور

 رة أيش  وأين المعوك المواورين،عي  الحاكم الوديد ض  اللفا

و ض  مشأيعية الت اا اأن  يدون أما حأا  هللا من ذكاء وشأوغ          
  من يأخذ مكاشة أار ة ض  أال  المعتلد حت  مصأح الملتشار ا وأ ل
و،هد إلي  المعتلد أاللفارة أيش  وأين ممراء ال وائف ض  ا مور 

 يًرا لو رائ الوعيعة واللفارات المهمة  م وعع  كأ

وقل  اأن  يدون ،شرين ،اًما ض  أال  المعتلد أعغ ضيها                 
                        .                      م،ع  مكاشة وومع أين مهم المشاصح ومخ رها

تول  الحكم المعتمد أن ،أاد أعد وضاة مأي  المعتلد وكاشت ترأ   أاأن 
 واأ  تعميذامفتوًشا أ  وا لفة والصداقة وكان  يدون مو ق صالت المودة 

 .،شرين ،اًما 

وكان اأن  يدون ،شد ظن المعتمد أن ،أاد ضأذأ وهد  ض  خدمت           
 م مرلع  المعتمد إل    ومخعص ل  و كان خير ،ون ل  ض  ضتح قر أة

 .مشأيعية ،ع  رمس ويش  إلخماد الفتشة الت   ارت أها 

 ةون بعة أن أ ّل مارفل تن ترر بهغ نحو  رانية و وف  ابن ز        

 هورية 141\وذلك ض  لشة  وسفين تاًما
 

احح  اأن  يدون الشا،ر ة واالديأة  والدة اأشة الخعيفة الملتكف            
تعقد الشدوات  والموالس االدأية والشعرية ض    شا،رة اديأة  الت  كاشت

حأها الشعر الك ير شعرا ضيالا   أيتها  وأادلت  حأا  أحح  وقد اششد ض 
،ا فة وحشاشا وشوقا  ولو،ة وولها   االمرالذي وععشا شتغش  ض  شعر  

ضراح يتقرح  .ال  وقتشا هذا  وليأق  خالدا لالوياأ أعدشا  حأا صادقا 
 .قعأها ضأادلت  الحح   شاأ مش لة ض  مشها حت

- :تقوأ  وكتأت ل  
 

 ترقح إذا وـــــن الظـــالم  يارت 
 مكتــم لعلــر ضإش  رميت العيــأ                                    
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 وأ  مشك ما لو كان لعأدر ما أدا 
 .لري وأالعيأ ما مدو  وأالشوم لم                                  

 
ضرقت أيشهما ا يام ضفاض  دخأ الوشاة أيشهما و تهما حت  آوتواصعت لقا

 :ضكتأت إلي  تقوأ والحشين أعشيقت  الوود
 
 
 هــأ لشا من أعـد هذا الــتــفرق  مال

 لأـــيأ ضيشكو كأ صح أما لق                                   
 

 وقد كشت موقاتالت اور ض  الشتا 
 مأـيـت ،ع  ومر من الشوق المحرق                             

 
 يشقل  تـمـر الـعــيال  المرى الأين

 وال الـصأـــر من رق التشوق معتق                               
 

 لقـا الــعـ  مرلا قد غدت لك مش ال
 أـكأ لـكـون ها ــأ الـوأـأ مـعدق                               

 
أغيرها ضمالت ،ش  كأ الميأ   قد ،عمت والدة أإن محأوأها قد تولعل       

راح يتولأ أغيرودوى ويشظم ودون ضأحأت الو ير اأ  ،امر ضشدم اأن  ي
  شاكيا إل  والدة تأاريح الهوى ا وكتح إل اأا ،امر  الشعر مهددا الو ير

رلالت  المعروضة  أالرلالة اله لية لخر ضيها مش  ،ع  للان  الو ير
ضراح  .ضتم لوش   الو ير من ،مأ ،ع  لون الشا،را حأيأت ا ضعم يعأ 

إل  مأ  ح م  كتح ترحما اكمااأن  يدون ض  لوش  يكتح الشعر مل
وال  ملتع فا ولكن لم يود اذشا تصغ  رلالت  المعروض   أالرلالة الودية
ليعة ،يد ا لح   من اللون ض   قعأا يرحما ضصمم ،ع  الهرح ا ضفر
،ش  اأو ح م ضأع  إل  والدة أقصيدت   وظأ متخفيا ،ن االشظار حت  ،فا

 حأيأت  والدة أشت الملتكف  إل   هاكتأوالت   وأالشوشية  المشهورة
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تعتأر من روائع الشعر   والت  في اشبيهية وه  في قرابة   ي  كان 
الت  من موعها كتأت ،ش  وومعت  ،يوش  ض  االدح  والعرأ   و

- :ماالت عت ومع  من ،دة مؤلفات والت  يقوأ م ععها
 

 ملح  التشائ  أديال من تداشيشا
 .اح ،ن  يح لقياشا تواضيشاوش                              

 
شداءها ا وميأ  القعح  الشفس يعأ  الغ أ ،شد اأن  يدون حاوة ض       

روأ  يشدضع ض  تيارهاا ضهو فؤاد وامح يلير ض  ركاأ  او ورة ض  ال
ا ويريدها اأدا  وا هوا   ول  يهواها إل  حد الوشون وال  المرمة الغاوية

ض  ترف مشدلل  ا ووماح شوال  ا  قوا  اذات  و شحوها وميع  ا ويوو 
ا وقال  ض   شوق العظيم ا لم وال  الحح الواشا من لو،ة وقد ،اش  من 

مس هواها الف  ها رضيقة حياةا ولق  ض ضعرضممّر العذاح ا  حأها لأيأ 
قعأ  ويرلع   لأاح رارة ومرارة ا ضراح يلكح شفل  حلرات ا ويعصرح

وملم ا وممأ , ج من شوق ا وذكرى و ضرات ا وإذا قصائدة م ي  تأّوهات
أااللتع اف وااللترحاما حاضأ أالمشاويات الحّرى ا  حاضأ   ا وإذا غ ل

مش ورة مع كأ شليم ا مرددة مع كأ   والشداءات اللكرى ا وإذا ا قواأ
لو،ة وا القة  رلالة حّح وغرام ا وكأ لفظة ضيها  صدى ا وإذا كأ كعمة

 .لهام
ا أ اأن  يدون روحا متمعمال ا وكياشا تتقاذضههكذا كان غ             

العا فة والوودان ا يترقرق ترقرق الماء  أحر االمواج ا و كان شعر  
و صفاء الأعور ا ولين ا ،شاح ،ع  لفاف الغدران   ال الأ ا ض 

ا، اضها  كأ معاش   الموليق    ا وض  ،ذوأة تتماوج ،ع االشهار
موليق  تشام ،ع  موتارها الدهور  ه  اللحر الحالأ ا اللاحرة الت  

وهكذا كاشت الفاظ  لهولة تشمو ض  , والشور  أاأين حشاياها الوم ويغفو 
موواء ال أيعة ال اهية ا وتمت ج أهاامت اج االرواح أاالرواح ا وإذا كأ 
ش ء ض  القصيدة ح  شاأضا وإذا كأ ش ء روشق ووماأا وكأ ش ء 

 . حعقة شوراشية أين الذكرى واآلماأ
غّريد  كان شا،ر العأقرية الت  ال   شا،ر االشدلس وأعأعهاضهو           

اوتعصر  لشاءها وشذاها  الشفس من خالأ ال أيعة الت  تصف تشفح
القعح ض  كؤوس الحح الت  ترتشف ا وتصّعد ال ضرات واآلماأ مشغام 

الشعرية  تلتخرج مشها كأ ممكشاتها للحر ورو،ة اوتعتصر العغة 



 266 

ع  العرح ملأاأهم ض  ،   ة لتشدو الحاشها المشوية الت  معكتلموليقيوا
 . ،صورهم القديمة والحدي ة

 
ترق  اأن  يدون ض  االدارة ال  ان تمكن من اما ض  حيات  العامة  ضقد  

أ     مشرضا  ،ع  الديوان ضيها  ا ال اش  شكأاصأح ادارة الدولة لياليا  و
هرح من اللون ض   م لشين   ولأ  ض  اللون ألع كما العفشا  ضلون 
 اخرها  
اشتقأ ال   مديشة أعشلية   م ال  ال هراء   م التقرأ  المقام  ض         

 مديشة اشأيعية  ضتعقا   اميرها اشذاك  المعتلد أافهل  أعقاء حلن ضاكرم  
والتو     ولقح أذي الو ارتين واقر أقاء  ض  مشصأ   م ا أت   وشعم  

 ايلا  وأق  ض  اشأيعية حت  واضا  االوأ   حكم  ض المعتمد أن ،أاد
 هورية  142 \لشةتوض  ض  اشأيعية   
 

يمتا  ألاللة الشظم و،ذوأة ولهولة العفظ  ورقة المعاش           
ويعتأر  متشأ  أالد االشدلس لتما أ وحلن الصشا،ة  الشعرية وأرا،تها 
 الغراض الشعرية  شظم ض  اغعح اشعر  أشعرالمتشأ  وتقعيد  ايا   وقد 

 : هذ  االأيات  ومن قصائد  المشهورة   وخاصة ض  الغ أ 
 
 

   إش  ذكرتك أال هراء مشتاقا
 وا ضق  عق ومرمى ا رض قد راقا                                

 
  ولعشليم ا،تالأ ض  مصائع 

 كأشما رق ل  ضا،تأ إشفاقا                                    
 

 وض ،ن مائ  الفل  مأتلموالر
 كما حععت ،ن العأات م واقاً                             
 

  شعهو أما يلتميأ العين من  هر
 واأ الشدى ضي  حت  ماأ م،شاقا                               
 

  يوم كأيام لذات لشا اشصرمت
 اً أتشا لها حين شام الدهر لراق                                
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  شعهو أما يلتميأ العين من  هر

 واأ الشدى ضي  حت  ماأ م،شاقاً                                
 

  كأن م،يش  إذا ،ايشت مرق 
 أكت لما أ  ضواأ الدمع رقراقاً                                
 

  ورد تألق ض  لاح  مشاأت 
 عين إشراقاً ضا داد مش  اللح  ض  ال                         
 

   لرى يشاضحة شيعوضر ،أق
 ولشان شأ  مش  الصأح احداقاً                                       

 
  كان يهأج لشا ذكرى تشوقشا

 إليكا لم يعد ،شها الصدر إذ لاقا                         
 

  لو كان وض  المش  ض  حمغا أكم
 من مكرم ا يام مخالقالكان                                  
 

  ال لكن هللا قعأاً ،ق ذكركم
 ضعم ي ر أوشاح الشوق خفاقاً                                
 

  لو شاء حمع  شليم الريح حين هفا
 واضاكم أفت  ملشا  ما الق                                  
 

 هواها وقال ابن ز ةون  جااا ابن تبةوس لشفراكل معل في        

 :ومحاولفل كسباا لصالحل  وبالفعا  اسففاع ذل  

 

 أ رت هزبر الشرى إذ ربض

 ونبافل إذ هةا ف غفرض                                            

 ومازلت  بسط مسفرسال إليل

 ضبق  ا  لرا   البض    ة                                          
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 ا ذار  ذار، ف ن الكر ل إذ

 فامفعض   أبي  تسفاً   سيل                                        

 وإن سكون الشجاع ال اوس

   أن  عض برانع   ليس                                            

 ترةت لشعري ولل  فئة 

  عارض جوهر  بالعرض                                          

 قر ضأىاقت أساليا هذا ال

 أ  قة تفا رسرل فانقرض                                          

 لعرري فوقت سال ال ضال

 وأرسهل لو أصبت الغرض                                        

 وغرك من تاة ولد  

 سراب  راءى وبرق ومض                                      

 هي الرا  عز ته  قابض

 مجض   من   زبة ل   و ر ع                                      
 

 
بعة ان هجر ل  وا بت غير    لك ل بق       ومن قولل في  ا ولد      

بيات من قصية   عة من محبا لاا ذاكرا  شوقل  بل ولوتفل الياا هذ  ال

  -:  قول فياا .وتيونل  الشعر العربي  روا ع 

 

َشائ    ْن َتداش ْيشامَْلَح  التَّ ْيالً م   َأد 

ْيح  لُْقَياَشا َتَواض ْيَشا   َوَشاَح َ،ْن   

 مال وقد حاَن ُصأح الَأْين  َصأَّحشا

يشا        ح يٌن ضقام أشا لعح ين شا، 

 َمن ُمأعغ الُمْأع ليشا أاشت اح هم

 ُح ًشا مع الدهر ال َيأع  وُيأعيشا 
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 من ال مان الذي ما  اأ ُيلحكشا

 أهم قد ،اد ُيأكيشامشًلا أقر     

دى من تلاقيشا الهوى ضد،وا يَظ الع   غ 

 أأن َشُغصَّ ضقاأ الدهر آميشا    

 ضاشحأَّ ما كان معقوًدا أأشفلشا

 واشأتَّ ما كان موصوالً أأيديشا 

 لم شعتقد أعدكم إال الوضاَء لكم

 ديشا  غيَر  شتقعد   رمًيا ولم     

 ما حقشا من ُتقروا ،يَن ذي حلد أشاا

 وال من تلروا كاشًحا ضيشا       

 كشا شرى اليأس ُتلعيشا ،وارُل  

 وقد يئلشا ضما لعيأس ُيغريشا      

 أ شتم وأشا ضما اأتعت وواشُحشا

 شوًقا إليكم وال وفت مآقيشا      

 شكاد حين ُتشاويكم لمائُرشا

يشا   َيقل  ،عيشا ا ل  لوال تألِّ

 حالت لفقدكم ميامشا َضَغَدتْ 

 كاشت أكم أيًلا لياليشاُلوًدا و    

 إذ واشح العيش َ ْعٌق من تألُّفشا

 ومورُد العهو صاٍف من تصاضيشا 

 وإذ َهَصْرشا ُغصون الوصأ داشية
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يشا           ق وضُها ضوشيشا مش  ما ش 

 ليلق  ،هدكم ،هد اللرور ضما

 كشتم  رواحشا إال رياحيشا          

رشا   ال تحلأوا َشأْيكم ،شا ُيغيِّ

ر الشأي المحأيشا         من  الما غيَّ

 وهللا ما  عأت مهواؤشا أدالً 

 مشكم وال اشصرضت ،شكم مماشيشا      

 يا لارَي الأرق  غاد  القصَر ضالق أ 

رَف الهوى والود َيلقيشا   من كان ص 

 والأأ هشاك هأ ،شَّ  تذكرشا

يشا    ممل      تذكر    إلًفاا      ُيعشِّ

أا أعغ تح  يتشاويا شليَم الصِّ

ا كان ُيحييشا      من لو ،ع  الأعد حًيّ

 ضهأ مرى الدهر َيقصيشا ُملاَ،فًة 

ا    يكن   ولم  مش       ًأّ  تقاليشا  غ 

 رأيح معك كأن هللا مششأ 

ر إششاء الورى  يشا   ملًكا وقدَّ

َو  ًقا محًلا وَتوَّ  مو صاغ  ور 

ن شاصع التأر إأداً،ا وتحليشا   م 

د آدت  رضاهيَ   ة ُتوُم إذا َتأَوَّ

 الُعقُود ومَْدَمت  الُأرى ل يشا       
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عَّت   ْئًرا ض  مَك   كاشت ل  الشمُس ظ 

 أأ ما َتَوعَّ  لها إال محاييشا      

 كأشما م أتت ض  صحن ووشت 

 ُ ْهُر الكواكح تعويًذا وت ييشا   

 ما َلرَّ من لم شكن مكفاَء  شرًضا

 وض  المودة كاٍف من َتَكاضيشا      

 ًة  الما مْوَشْت لََواح َظشا يا رول

ا وَشْلريشا  ورًدا موال  الصأا َغًلّ

 ويا حياًة َتَمعَّْيشا أ هرتها

اٍت مضاش يشا          ُمًش  ُلُروًأا ولذَّ

 ويا شعيًما َخَ ْرشا من َغَلارت 

 ض  َوْش  ُشعم  َلَحْأشا َذْيعَ  ح يشا   

َمة يك إوالالً وَتْكر   للشا ُشَلمِّ

 معتع  ،ن ذاك ُيغشيشاقدرك الض     

ْكت  ض  صفةٍ   إذا اشفردت  وما ُشور 

 ضحلأشا الوصف إيلاًحا وَتأييشا   

عها  يا وشَة الخعد مُأدلشا أَلْعل 

لعيشا   والكو ر العذح َ قُّوًما وغ 

 كأششا لم َشأ ت والوصأ  ال شا 

 واللعد قد َغضَّ من موفان واشيشا

ْعماء َيكُتُمشا ان  ض  خا ر  الظَّ رَّ  ل 
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 حت  يكاد للان الصأح ُيفشيشا     

 ال َغْرو ض   من ذكرشا الح ن ح يَن َشَهْت 

يشا     ،ش  الشَُّه  وَترْكشا الصأر شال 

 إذا قرمشا ا ل  يوَم الشَّوى ُلَوًرا

 مكتوأة ومخذشا الصأر َتْعق يشا        

ا هواك  ضعم شعدأ أمشهع    ممَّ

ْرًأا وإن كان يرويشا ضُيظميشا         ش 

 لم َشْوُف مضق وماأ مشت كوكأ  

 لالين ،ش  ولم شهور  قاليشا           

 وال اختياًرا توشأشا  ،ن َكَ حٍ 

 لكن ،دتشا ،ع  كر  ،واديشا            

 شأل  ،عيك إذا ُح َّت ُمَشْعَشعةً 

يشا               اشا ُمَغشِّ ُموأ وغشَّ  ضيشا الشَّ

 ال مَْكُؤُس الراح  ُتأدى من شمائعشا

يَما ارتياٍح وال ا وتاُر ُتعهيشا             ل 

 ُدوم   ،ع  العهدا ما ُدْمشاا ُمَحاض ظًة 

يَشا              ضالُحرُّ َمْن دان إشصاًضا كما د 

شك َيْحألشا  ضما اْلَتَعْلشا خعيالً م 

 وال التفدشا حأيًأا ،شك ُيْ شيشا              

  ولو َصَأا َشْحَوشا من ُ،ْعو  َمْ عَع  

َو  لم يكن حاشاك  ُيْصأ يشا           أدُر الدُّ
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عَةً   مَْول   وضاًء وإن لم َتْأُذل   ص 

ْكُر َيْكف يشا                 ضال يُف ُيْقش ُعشا والذِّ

 وض  الوواح  متاٌا لو شفعت  أ 

 أ ْيَض ا يادي الت  ما  ْلت  ُتول يشا           

ش  لالُم هللا  ما َأق َيتْ   ،عيك  م 

 َضُتخفيشا   ُشْخف يها    َصَأاأٌة مشك             

 

                ******************* 
 
 
 
 
 
 

 ولد  اب ة الرسفكفي            

 

 أن محمد أافهل  الملتكف   الخعيفة والدة أشت  ه  الشا،رة             

،ام ولدت   أن الشاصر لدين هللا ا موي   ،أد الرحمن أن ،أيد هللا 
لعهورة  ض  أيت ،  وشرف  والتخعف اأوها الخالضة  ض   100\

  أيت  من شا،رة مشدلليةا هورية ضه   اذن   141\االشدلس ،ام 
وت قفت ،اليا  ،ع  ايدي اضلأ الععماء واالدأاء ض  ،صرها .الخالضة
  وكاشت واحدة. اومواللة الرواأ والشعر والأالغة  أالفصاحةاشتهرت 

وكاشت تخال  الشعراء ض   ماشها . الوقت ألأح شعرها ماشها ض  ذلك 
يحلر  كان لها موعس مشهود ض  قر أة  و .وتواللهم أأ وتشاضلهم

تشتهر و  يتدارلون ال قاضة واالدح ويششدون والشعر والشعراء  االدأاء
أأيتين شهيرين من الشعر قيأ مشها كاشت تكتح كأ واحد مشهما ،ع  وهة 

 :من  وأها
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   صعح لعمعال مشا وهللا م

 وممش  مشيت  ومتي  تيهاً                    

  وممكن ،اشق  من صحن خدي

 وم،   قأعت  من يشتهيها          

 

 مصوشة ،فيفة عرا وكاشت مع ذلك مشهودة كاشت والدة تحح الش         
 شعراء ا شدلس وكان ض  قولها حلنحي  كاشت شا،رة ومديأة من 

كاشت تشالأ الشعراءا وتلاوأ ا دأاء  ولفاظا ا ض   وو لة  وأدا،ة 
أويد  ي خرا ضكان موعلها ض  قر أة ،ع  أعلهم  الأر،اةأفوق توت

الشعراء  ويتهالك والشعر   ا دح  ارأاح ال قاضة و غشا  الشظم والش ر ي
مشتاأهاا كاشت والكتاح ،ع  حالوة ،شرتها و،ع  لهولة حواأها وك رة 

وودت لعقوأ  ا ،ع  مشها ذيأ م اشلح و هارة وكر همة تخع  ذلك أععو 
ضقاأ القائعون ما شاؤوا ،عيها وضيها    ضيها اللأيأ أقعة مأاالتها ومواهدتها

وقيأ اشها  وكان من أين  مرتادي موعلها هذا  الشا،رالكأير اأن  يدون 
لمعت  مرة يعق  قصيدة  من قصائد  ضرغأت أ   والتقت أ  ض   شايا 

مدا،أة لعو ير اأن  يدون وكان ل  غالم  مرة الت ا قوقيأ اشه القصر 
 :الم  ،ع 

   إن اأن  يدون ،ع  ضلع 

 ظعما وال ذشح ل   يفتا أش            

  يعحظش  ش را إذا وئت 

 ،ع    حل     كأش  وئت     

 

 وبررور الوقت  ا بفل  وبادلاا الحا بالحا والشوق بالشوق              

كانت ولد   وكانت الباد ة في اها الهقاء بل  أناا قيا ، ووأ باا  لفقة ا بف

األدب والشعر وال ادر، وتفة الروح فهل  و الحسن الفا ق بارتة الجرال  و

 رو   ابن ز ةون لل  زل و  كن  قصر ت اا، وكان لاا صفة في الغ اء

كانت لولد  جار ة سوداء بة عة الانل قيا   با باا،القفراب م اا ولع 

 :جرال فظار لولد  أن ابن ز ةون مال إلياا فكفبت إليلال
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  لو كشت تشصف ض  الهوى ما أيششا

 ولم تتخير  تهـو واريت    لم       

 وتركت غصشا م مرا أومال 

 الذي لم ي مر   لعغصنت ووشح                               
 

 ولقة تهرت ب ن ي بةر السرا

 بالرشفري   لشوقي    ولعت نلك                                

  

 :لتع فها ولععها  تروع الي ضكتح اليها أن  يدون ي
 

 ما واأ أعدك لحظ  ض  لشا القمر  

 اال ذكرتك ذكر العين أا  ر                                        

 وال الت عت دماء العيأ من ملف      

 ال ،ع  ليعة لرت مع القصرا                                     

 ضهمت معش  الهوى من روح  رضك ل 

 لمفهوم من الحور    ان الحوار                                    

 :فكفبت اليل  قول 

 اغاروا تهي  من تيري وم ي

 وفي  ومن زمان  والركان                                       

 ولو اني تبئف  في تيوني

 ما كفاني  القيامة   ال   و                                       

 

 : فكفا الياا ابن ز ةون قا ال 
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  ا من غةت بل بال اس مشفارا

 قهبي  قاسي تهي  الال والفكر ا                                    

 ان غبت لل الق  انسان  ؤانسي

 اال اس قة  ضر وان  ضرت فكا                                

وحاوأ أكأ وهود  ومعرضت  وشعر  ان يردها   هورت اال اشها           
،امر ضشدم  االو ير اأ مالت ال  غير  ضاحأت  اشها  ال  حأ  ضعم  يفعح اذ

 اأا ،امر  راح يتولأ أغيرودوى ويشظم الشعر مهددا الو يرواأن  يدون 
 :ويقوأشاكيا إل  والدة تأاريح الهوى 

 

  ا سوء ما لقي الفؤاد                        أراد ول أراد كل ذا

 في كا  ين أو  كاد                           قضي تهي دللل

 مثوا  من قهبي السواد                   كيف السهو تن الذي 

رلالت  المعروضة  أالرلالة اله لية لخر ضيها مش   الو ير  ا وكتح إل
ضتم  الو ير من ،مأ ،ع  لون الشا،را ضعم يعأ  ،ع  للان حأيأت ا

 كتح   ضراح اأن  يدون ض  لوش  يكتح الشعر ملترحما اكما .لوش  
 لم يود   ملتع فا ولكن  المعروض   أالرلالة الودية إل  مأ  ح م رلالت  

 من اللون ض   يرحما ضصمم ،ع  الهرح ا ضفر  قعأاوال  تصغ    شا اذ
 ،ش  اأو ح م ضأع   متخفيا ،ن االشظار حت  ،فاليعة ،يد ا لح  وظأ 

إل  حأيأت  والدة أشت   هاكتأوالت   أالشوشية   المشهورة   أقصيدت 
 قصيدت  هذ   تعتأر   ض  اشأيعية وه  ض  قر أة  حي  كان   الملتكف 

 وشعر الغ أ  وقد مرت أشا من روائع الشعر العرأ   و،يوش  ض  االدح 
 .  حاوة لتكرارها ض   أح  اأن  يدون وال

تن ترر   اهز   111 \وقيا  تا  هجر ة  110 \وقة  وفيت ولد  س ة  

 الثرانين تاما 

 : ومن شعرها في الغزل   قول 

 

   أل ها ل ا من بعة هذا الففرق       
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 سبيا فيشكو كا صا برا لقي                                       

 فا     وقة ك ت أوقات الفزاور في الش

 أبيت ته  جرر من الشوق محرق                                 

 فكيف وقة أمسيت في  ال قفعة     

 لقة تجا الرقةور ما ك ت أ قي                                      

  رر الهيالي ل أرى البين   قضي     

 معفقي  قول الصبر من رق الفشو                                 

 سق  هللا أرىا قة غةت ل  م زل  

 مغةق سكوب ما اا الوبا    بكا                                   

 

     ***************************************** 
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 الشاتر   فصة ب ت الحان الركونية       

 

 

 

را فياا من  ا لهرظاهر شاتر  أنةلسية، تاشت  يا  األنةلس ب           

 فاتر  –كب ات جيهاا ومجفرعاا آنذاك  –و يا  الفر  والرغة، وكانت 

بحباا وتشقاا لهرجا الذي اتفار  قهباا، دون تو  أو مبال  برا قة 

 ..  ف اقهل ال اس ت اا

كانت ته  تالقة تشق مع الشاتر أبي جعفر ابن سعية، فقة               

ألدبية كثيرا من شعرها الغزلي الرقيق فيل، فرن ذل    اقهت لاا الرصادر ا

 :قولاا

 

 أغار تهي  من تي ي رقيبي

 ومن زمان  والركان   وم                                       

 ولو أني تب    في تيوني

 ما كفاني  القيامة      و    إل                                    

 :وقولاا

 

 الث ا ا ألن ي  ا ي ته   ه  

 وأنفق تن تبر ته  تهل  أقول                                

 هللا إن ي  وانصفاا ل اكذب

 من الجرر ألذ   رشفت باا ر قاً                                  

 

 :ولرا ارادت الةتول تهيل من ا ةى الررات قالت 

  ائرا قد ات  أويد الغ اأ
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 م عع تحت وشح  لعهالأ

 عحاظ من لحر أايأ صيغتأ

 ورلاح يفوق أشت الدوال 

 يفلح الورد ما حوى مش  خأر

 لاللئ   ال غر ضالح   وكذا  

 ما شرى ض  دخول  أعد اذن

 او ترا  لعارض ض  اشفصاأ 

 

 :وكفبت لل ذات مر 

 

 أزورك أ   زور فإن قهبي

 إل  ما مهفل أبةا  ريا                                        

 ري مورد تذب زللفثغ

 وفرع ذؤابفي ظا ظهيا                                     

 وقة أمهت أن  ظر  و ضح 

 إذا واف  إلي  بي الرقيا                                      

 فعجا بالجواب فرا جريا

 أنا   تن بثي ة  ا جريا                                     

 

 بن    تثران  أبو سعية  الرو ةي  أمير غرنااة ال  ان                  

اىفر     فهح  و اول الفقرب م اا  فهل  ي  بااف قة ارع  تبة الرؤمن 

 –جر ة هـ 554 \تا   قهباا    جهو لل   لعهل   جعفر  أبا   بيباا  قفاال  

 .ميالد ة 1141

 من أجا  و    ة نبن تهي  امير دولة الرو   وقيا هو المير تبة الر رن

 تهيل   والبكاء  بر ا ل   وجاهرت كثيرا   زنا   فصة   ذل   زنت تهيل 
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  بسبا لبساا الحةاد  ابو سعية  امير غرنااة    فاةدها  الحةاد  لبستو

  :قالتف

   هةدوني من أجا لبس الحةاد

 لحبيا اردو  لي بالحةاد                                     

 بةمع    من  جود   ر ل هللا

 األتادي  قفيا   أو   وح ته                                 

  ة ل   جود  برثا   وسقفل

 ا ي  أىح  من البالد، الغوادي                           

 

 :ومن مرا ياا فيل

 

 ولو لل  كن نجرا لرا كان ناظري

 هرا بعة نور وقة غبت ت ل مظ                                   

 سال  ته   ه  الرحاسن من شج

 سرور  وايا  ب عرا      اءت                                   

 :ومن ذل  أ ضا

 

 سهوا البارق الجفاق والهيا ساكن

 أظا ب  با ي  ذكرني وه ا                                       

 لعرري لقة أهةى لقهبي تفقة

 وأمفرني م اا تارىل الجف ا                                  

 

 

    ******************************** 
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 السادس الباب                             

 

 الغزل في الففر  الراكة               

 (الرغولي والعثراني)                    

 
أ  كان ويدا ضترة حكم المغومن  ان الشعر ض   القرن االوأ           

وصور شعرية   خيعة  ويدة  أا  ويتمي   اللأكمتين  ح قوي االلعو
وأما االداح والفشون   الفكر  العرأ  ض  شلج   ضف  هذ  الفترة أديعة 

 ال قاضة امور  كأ  وض  العصر العأال  ال اش    ض   الحالةكاشت ،عي  
خوف  القتأ     او تشردوا  قتعوا  ان اغعح الشعراء اال وآتت  مارها 

   .   الأالد  االمور أخراح الحالة واشتكلت   ضاقفرت
لقد كتح الشعراء ض  هذا العصر ض  معظم مغراض الشعر العرأ   

 .مخرى وامور  تود ض  ،صرهم من قلاياوملاضوا ما ال
 

  الشعراء ض  العصر الممعوك  ضيغرض مك ر  والشعر الغ ل            
ملتقعة ووععو  محياشاً ض  م الع مدائحهم وقد   أقصائد  ضأضردو  حيشاً 

   والرل    العتاح  من خالأ  مكشوضا  أرمل   ي أ كان هذا الغ أ 
يحمأ ض   يات  التقعيد حيشاً ض  والشكوى تعأيراً ،ن المشا،ر  واالضتتان 

والتوديد محياشاً مخرىا وقد اش عق شعراء هذا العصر أغ لهم من مفاهيم 
 : الغ أ ،شدهم ،ن شعر  وتحد   غالأاً   تقعيدية  ومالية

 
 :وصف محالن الحأيح -آ
 

 م عو   شعرالووه  أالأدر والشمس و .الشعراء  شأهوا  المحأوح        
  أاللهام   نالعيو  ا وشظراتة ال غر أالخمر  ا ورحيقااللود  أالعيأ

 ..و .صدغ أالعقرحالو   أالرماح ود قدالوالحواوح أالقل ا و
 : ما قال  التععفري ومن ذلك 
 

                                                                                لو تشعق الشمس قالت وه  صادقة                                                                                                 
 ا ض َّ ضيهاا وما ض َّ الذي ضيهام     .                             
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 لشاً                                                                                                                     هأش  مما عها شوراً   وضر   

 ك   معش   من معاشيها ن  مين ممعم                              . 
 
 :واأ المحأينحوصف م -ح
 

المحأوأة قالية  اشوق وصأاأةا ووععوأحي  وععوا المحّح يح ن       
 . مأعد من ال ريا  ا ظالمة ال تعينا ووععوا وصعه

 
 :الحدي  ،ن الوشاة والرقأاء -ج
 

 والوشاة  أ حي  اتهموا العذا ك يرة  ومتا،ح و، رات الحح        
وذلك  وحالدةا  حاقدة  شظارتها   مخيفة  أالأالدةا ووععوا م،ين الرقأاء
 . ما ي يح لهمليشته وا الفرص و ليشهعوا 

 
الترك  والمغول  والهشدي والفارل   ،ن  الوماأ الحدي وك ر   -د

 :واإلضرشو  والكردي وال شو 
وتغيرت معايير الوماأ من العيون الشوالء الحوراء إل  العيون          
 . الليقة

 
  :يقوأ اأن شأاتة

 
 وحأيح إلّ  يفعأ               ضعاأ ا ،داء أا وداء 

 
 الشوالء تلّمع    ليق العين إن رشا والتمعشا و،شاء

 
 : وميلاً 

 أهت العذوأ وقدر رمي ملحاظها   
 تركية تدا الحعيم لفيهاً                                       
 

 ض ش  المالم وقاأ دوشك وا ل  
 هذي ملايق للت مدخأ ضيها                                
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 : اأن شأات   كما ض  قوأ  وصفوا العيون ال رقاء  وكذلك
 

 وم رق العين يمل  حّد مقعت    
 م أ اللشان أقعح العاشق الحذر                                      

 
 قالت صأاأة مشغوف أ رقتها    

 تمل  ،ع  قدر    د،ها لماوّية                                     
 
 يشح ورأاح ولعدى و التقعيدية  كعيع  اإل،راض ،ن ذكر ا لماء -هـ

ض  ذلك  الحاأ  ه  واقع وديدة  إل  ملماء  والت وا  وملماء  وهشد
 .العصر 

 : يقوأ اأن شأات  
 

 ،ع  لّيق العيشين تلفح مقعت   
  رأش  ال  يشح ورأاح وي                                      
 

 لرح ،امر ضيارشأ ا تراك ال
 اللكون خراح   ضؤادي من لكش                              
 
رأما ض    ض  المشام و  وخيال   الحدي  ،ن  يارة  يف المحأوح -و

 : الحعّ  صف  الدين  وض  ذلك يقوأ ايلا   اليقظة
 

 ما أين  يفك والوفون توا،د 
 ضيف  إذا ُخّيرت مش  راقد                             

 
قاد  ش    إش    مع ض  الرُّ

 شرد  يصار أ  الغ اأ الشارُد                         
 
 

 :شختار  مشهم  العهدين   ض  هذين  الغ أ ومن  شعراء 
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 صف  الدين الحع                  

 

 
 

ع  أن اأ  القالم ويعرف هو  ،أد الع ي  أن لرايا أن ،           
الحعة ض    ةشأل  ولقح أالحع  شلأة ال  مديشأصف  الدين ال ائ  الل

 العراق
هورية واشتقأ اال   477\لشة  من العراق  الحعة أمديشةولد          

ضيها ورحأ ال  القاهرة  ومدح   االرتقية  الدولة شا،ر  ماردين ليكون
 :ضيها معكها الشاصر ض  قصيدة م ععها 

 
 الأعن من ضوق الشهود ذوائأا     
 ضتركن حأات القعوح ذوائأا                               
 
  م ،اد ال  ماردين  م ال  أغداد  

 هورية 710 \ة شل أغداد  حي  توض  ض               
 
تمي  شعر  ألهولة العفظ وحلن اللأك وهو اشعر اهأ  ماش  أال مشا ا   

وقد لمن هذا الموشح قصيدة اأ  شؤاس   . من وشظم الموشح المل
 :الأائية مشها مايع  

 
 ما حعت يوما ،ن الهوى ىوحق الهو       
 كن شوم   ض    المحأة   قد    هوىلو                                 

 
 ومن  كشت اروو  وصع  قتعش   شوى      
 أالق يعة   والشوى والش    ضؤادي                                    
 

 ليس ض  الهوى ،وح  ان اصاأش  الشصح         
 حامأ الهوى تعح      يلتف   ال رح                                       
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نهحظ فياا ولل ر، في معظل قصا ة ، فشجصية الحهي الف ية  فردد و فكر 

 (وخ،نفس وا ة وم اج م س )كرا قيا فيل  تف  لهففور، فشعر  كهل

 اغها و فففحاا بالغزل الرة ح ته   في والوىح ان قصا ة               .

و سير في هذا ال وع  ا ضا لكن بقهة سفعرهل في الفجر والحراسة ربرا و

من الغزل سير  من سبقل من الشعراء الجاههيين واألمو ين والعباسيين، 

عة في الرقةمات مف  راً تفاهل ناسجاً ته  م والال من  ي  الفر قة الرفب

في القصية  العربية  فاو في معظل قصا ة  مقهةا ومكرر وكانل كرا الغزلية

والحس  من  ي  السب  الف ي  ( نفس وا ة  وم اج م سوخ)  قيا فيل 

الرعفا ، في اجياا قف ته  األاالل الةوارس واآل ار هو  ،  الشعري 

ماا مسفعففاً، و سف فقاا، و بثاا  رقة قهبل ونوزاع نفسل و بكي أما

  ات الجوالي وأ ا  األنس والصفاءشاكياً، و سفعية معاا الذكر

 :قال في ذل    

 

 هروماً  ل  جش  ا ربع الحبيا

 لقة أتذت ته  العااد تاوداً                                        

 وليف ين  راك تن صوت الحيا

 ع إن اهبت مز ةاصوب الرةام                                     

 كل غادرت بف اك  و  ودات ا 

 سحا الرةامع م اال مورودا                                        

 ولكل سكبت تهي  وافر أدمعي 

 مر ةا  الفو ا  اليو    في ذل                                      

 

وىاهين  ب نان أتجهن زهر األقحوان وفي وصف ال ساء الحسان   ؤكة 

شقا ق ال عران، وب ن أردافان  قيهة، وقةودهن مياسة، وبعةها  صا إل  

  اة جف يل، مفرقباً ز ار  الحبيبةوصف أنا ل العاشقة وسقل جسرل، وس

 :فيقول  مفغزل 

   قة سارت الهيا أرقا زور 

 ترودا  لهصباح   فهل أر  م اا                                        
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 اا جرل ف كسبت السورتيت أن

 الفسايةا  جف ي  وأكسا   سقري                                      

  و قهل     و رهت أتباء الغرا 

 ال وى      ا  يةا   و اربت فرداً                                                          

  

  كوش  متكعفاتها و أرودة العوا ف ول حي ً ويالحظ ض  غ ل            
الشعراء  وإشما يلتق  من يشاأيع   يشأو،   يلتق  من  ال ن شعر  احي  

أقعأ      يشظم   و قاضت  مك ر مما الاكرت  و،قعهلذا  اقوأ اش    اللاأقين
 .واشفعاالت     ومشا،ر 

 

 : قول مفغزل  

 يا ديار ا حأاح أافهل ماذا     

  ا يام   ،راصك  ض     ضععت             

 مخعقتها يد الوديدين حت    

 ا ،الم   رلومها    من   شكرت           

 قد شهدشا ضعأ الأع  أمغاش      

 لوام   ضيك     الغيوم    ودمع    ك        

 واقترلشا مشها الدموا ضقالت 

 كأ قرض يور شفعاً حرام                                     
 

 :و قول ا ضا  
 

 ما أين  يفك والوفون موا،د    

 مش  راقد   خأرت   إذا   ضيف                 

  ش   ض  الرقاد     مع  إش  
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 شرك يصاد أ  الغ اأ الشارد                  
 

 :و قول ا ضا  مفغزل

 لم تخأ مشك خوا ري وشواظري

 ض  حاأ تلهادي وحين مشام                    

 دم يقظت  ضأ يح ذكر مشك تأ

 وأشخص  يفك تختم ا حالم                   

 

 ال يوفو  وال يشلا ض يف الحأيأة اما ض  

 :أأ دائم الذكرى ل  

 

 لعمرك ما تواض  ال يف  رض 

 لفقد الغمض إذ ش  الم ار                    

 ولكن  ارش  من غير و،د

 ،ع  ،وأا ضعم ير ما ي ار                       

خمدت العوا ف ض  هذا العصرا خموداً مح شاًا  قد والحقيقة             
ومششّد الشا،ر شحو ظواهر الشعر و،اف أوا ش  ومًصأح كما قعشا من قأأ 

يشظم أعقع  مك ر مما يشظم أقعأ ا وهذا ال يمكن لعا فة أاردة خامدة 
 .لقيمة من تفور شعراً حاراً مشدضعاً صحيحاً 

 

 ا ،راح حفت  آخر من أش           

 ويوش الحلن مش  أعارلين                      

 تالحظ لولن الخدين مش           
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 أوردتين        الحياء  يأدلها                     

ووصف  الدين الحع  ا،وأ  الغعمان  ضتغ أ أالمذكر ايلا             
مشأياء كيولف  يحمعون ملماء   ممن  تغ أ أهممعظم غعماش والغريح ان 

ولعيمان وداود ومول  وإأراهيما ويلتغأ شا،رشا هذ  ا لماء ض  
  اش  التلمية وما تحمع  من دالئأشعر  التغالالً حلشاًا ضيلتفيد من مع

 :ض  غالم الم  يولف وأقي 

 

 يا لم  الذي أ  اتهم الذئ 

 ومضل  إلي  معك الع ي                      

 يم و تقدمت مع لميَّك لمل

 س ضريداً ض  حلش  المشأو                  

 (.والمشأو  أال اي هشا أمعش  المتعارف) 

 :ض  غالم الم  لعيمان قوأيو

            يا لم  الذي داشت ل  الج

 وواءت أعرشها أعقيس  ن                                       

          غير أدا إذا م ا،ت لك ا ٍن 

 س وهامت إل  لقاك الشفوس                      

 :ويقوأ ض  غالم ل   تمرض متغ ال  
 

 ال حاأ ض  ووهر من ولمك العرض 

 وال لرى ض  لوى الحاظك المرض     

 مضحوشيت من لقم ض  غير خصرك مو 
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 ض  مخالض  غرض   ض  مو،د لك       

 ضتور شألك من ،يشيك ملترق

 ولعف ولمك من وفشيك مقترض     
 

    

                                          ********************** 

 

 :و قول ا ضا  

 أمهفهف ما ل  ،دي       واء ض  قد  ا،تداأ  

 شموأ   و قعت وفش        ضفت ، ف  شماأ                  

 ت ش  إل  شحر  العقوأ        م اش ش  راقصاً أقد

  قيأ   خارج   وردض         ضع ف  داخأ خفيف
 

 

 فبر  من تيون الشعرالعربي ع  القصية  الفي ومن قصا ة    هذ       
 :بالغزل   ها بةؤ ي   

 

  أسبَهَن من فَوِق ال ّاوِد َذوا ِبا،

 فَجَعهََن َ بّاِت القُهوِب َذوا ِبَا                                             

  ،وَجهَوَن من ُصبحِ الُوجوِ  أِشْعة ً

 غادرَن فوَد الهيِا م اا شا بَا                                            

  بِيٌض َدتاهّن الغبيُّ َكواِتبا،

 ولو اسفباَن الرشَة قاَل كواكبَا                                          

  وربا ٌِا، فإذا رأ َت نِفاَرها

 ِمن بَسِط أُنس  ِتهفاْن َرباِربَا                                          

  َسفَااً رأ َن الرانَو ّة َ ِت َةما

 أسهبَن من ظهِل الشعوِر غياهبَا                                         

 وَسفَرَن لي فَرأ َن َشجصاً  اىراً،
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 ُشِةهْت بَِصيَر ُل، وقَهباً غا ِبَا                                     

  قَن في  هٍا ك ّن وميَضااأشر

ُتلُ الشروُس جالببَا                                            شفٌق  ةرَّ

  :وغربَن في كهٍا، فقهُت لصا بي

 ب بي الشروَس الجانحاِت غواربَا                                       

 وُمَعربِِة الهَّحظاِت  َث ي ِتففَلُ،

 فُجاُل ِمن َمَرحِ الّشبيبَة ِ شاِربَا                                 

   هِو الفعفِا والةلِل  روُتلُ 

 أرا ُ إلّ تا ِبَا   َتفبي، ولَستُ                                           

  تا َبفُلُ، ففَضّرَجْت وَج ا ُلُ،

 فَّا  اِجبَاألحاظاً وقَ    وازَورّ                                          

 ف ذابَ ي الَجةُّ الَكهيُل واَرفُل

 ذو ال ّون، إْذ ذهَا الَغةا  َ ُمغاِىبَا                             

  ذو م ظٍر  غةو القهوُب لحس ِلِ 

 ناباً، وإْن م َح العيون مواِهبَا                                        

  لبةَع إن وهَا ال واظَر  ظو  ً 

 القَساِوُر سالِبَا    نَِعراً، و َةتو ُ                                       

 

 

                               

***************************************** 

         
 
 
 



 291 

 
 
 

 اأن شأات  المصري                
 
 

مد أن هو وماأ الدين اأو أكر محمد أن محمد  أن محمد أن مح        
 هورية  494 \الحلن الوذام   المصري ولد لشة

 
واأن شأات  كان شا،را شاظما شا را ل  ديوا ن كأير مرتح ،ع         

الحروف الهوائية   ول   ايلا قصيدة غ لية مشهورة الماها  لوق 
ول  العديد من الكتح االخرى  مشها  الق ر الشأات   وم عع  كما   الرقيق

وق وتععيق الديوان  ض  الشعر  ول  لرح العيون ض  الفرائد ولوع ال 
شرح رلالة اأن  يدون  ولير دوأ المعوك وتع يف الم اج  ض  شعر 

 .اأن الحواج  
 هورية 749 \شأاتة المصري لشة  توض  أن        

 

 :   ومن   شعر   ض  الغ أ 

 
 لالم ،ع  ،هد الصأاأة والّصأا

 م أعيد الدار ال غرَو ان صأا لال                                
 

 مفارق مو ان ل  وشأيأ 
 اذا شّرقت مهأ التواصأ غّرأا                                   
 

 يعاوُد محشا ُ من الشوق ضا رٌ 
 ويتعو ،عي  آخر اآلي من لأا                                   
 

 وما  اأ صأاًّ أا حأة والهاً 
أا                                        ال  من حكا  دمع  ضتصأَّ
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 :ول  ايلا  يقوأ متغ ال  
 

               قام يرشو أمقعة ٍكحالء  
 أاللوداء  ،عمتش  الوشون               
 

               الشم رشأٌ دحَّ ض  لوالف 
 أُ ضهامت خوا رالشعراء                                       
 

       الحأ لن غش  لشا ضوق ُ روض ح
 ُي ضأهالً أالرولة  الغشاء                  
 

              وائر الحكم قعأ  لَيصخرٌ 
 الخشلاء  وأكائ  ل  أك                     
 

ضأغروا  ،ذلوش  ،ع  هوا  َُ    
 ا غراء  ضهوا  شصٌح ،ع                                     
 

 من    رشاً صرت من معيش  ،ع  
 الرشاء  دمو،  ،عي  م أ              
 

         من معيش  ،ع  لوا،وححّ 
 أالماء   من مدمع   تتعظ              
 

         أالقأ   وحأيٍح الّ  يفعأُ 
 أا ،داء   ضعاأ ا ،داء      ح                                 
 

      ليق العين  ان رشاوالتمحشا
 الأخالء  و،شاء تلمح                                        
 

                 ليَت م، اض  ولو ضيمشامٍ 
 و،دت أالتراقة ٍلعقاء                    
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     ن العدّ    يت ش  كقامة الغصن
 ا دماء    كالظأية      ويع و                              
 

  ياشأي  الغصون رضقاًأصحّ 
 الورقاء  شائح ض  الهوى مع                                

 
     ضيأك      يذكُر العهَد أالعقيق

 لهوا ُ أدمعة ٍحمراء                                        
 

حمرا يالها دمعة ٌ ،ع  الخد َّ   
 صفراء  ء أدت من لوداء ض                             

 
     ح  ميو  نضكأش  حمعت رشك أ

 والء    ،ع  ووشت  لفر                                       
 

  تروي   معك حاضظ المشاقح
 ، اء  راحتا  ،ن واصأ ،ن                                 
 

  اوتمااٌ    ض  معالي  لعمديح
 الهواء     كأأ  واد ض  اوتماا                              
 

  كع   اً ورم شدا  ضماخأِّ كعأ
 أاللواء    الع ايا ورملها    حُ                              

 
   ضإلما    وارُج و،د المش  لدي 

لعوضاء   اش ،يأُ ما  اأ معد                                    ًَ 
 

        ضي   ض  ال راءهدوّ    ما لك
 ماء  ضهو ضي  كلاأح ض                
 

  أ واالح  ت ض  ضشائ  الخيأومع
 ضشاء  وضوداً مكرم أها من                                      
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        مدحت   لو لكتشا ،ن مدح 
 ورغاء    أصهيأ من حول            
 

   همة ٌ وا ت اللماَك ضعميع
 العّواء  أأ مداها أالحالد                                     

 
 ضيمش   خوأُ اللحاحَ وشدى ً ي

 التحياء    من ورا وود   ،ع         
 

   الشع   اأَ أيُت الفخار مش  ،ع 
 ال شاء  ر ضماذا يقوأُ أيتُ                                       
 

   المعاش      م،رأت ذكر ُ مأاش 
 أاء  ضعوأشا لمعرٍح ذي                       

 
  لعحا     ورق  صا،داً ضعم يأقَ 

 الصعداء      إال تشفسُ     لد                                    
 

   وشواأٌ    شرٌف ض  توالعٍ 
 حياء     ض  ا،تذار وهيأة ض           
 

   حت   يا معيكاً ،ال ،ع  الشمس
 اللياء     ،مَّ إحلاشُ  ،مومَ                                   
 

  ولفظ    صشت كف  ،ن ا شام
 و شائ     شداهُم    ضحرام                                     
 
 

                ------------------------------------------------
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 بن معصو تهي                  

 
 

 

هو تهي بن أ رة نظا  الة ن بن محرة معصو  ابن أ رة نظا             

ل بن سال  هللا بن مسعود تراد الة ن بن محرة صةر الة ن الة ن بن إبراهي

بن م صور غياث الة ن بن محرة صةر الة ن بن إبراهيل شر  الرهة بن 

محرة صةر الة ن بن إسحاق تز الة ن بن تهي ىياء الة ن بن تربشا  

فجر الة ن بن أمير تز الة ن أبي الركار  بن أميري تفير الة ن بن 

ي تهي بن الحسين أبي جعفر العز زي بن تهي أبي الحسن شر  الة ن أب

سعية ال صيبي ي بن ز ة األتشل أبي إبراهيل بن تهي أبي شجاع الزاهة بن 

محرة أبي جعفر بن تهي أبي الحسين بن جعفر أبي تبة هللا بن أ رة 

نصير الة ن السكين ال قيا بن جعفر أبي تبة هللا الشاتر بن محرة أبي 

الشاية بن تهي ز ن العابة ن بن بن الحسين  جعفر بن محرة بن ز ة

 السبط  بن   تهي بن أبي االا تهيال السال 

 

س تشر  مولة  في الرة  ة الر ور   وقيا في مكة الركرمة   في الجا        

 هجر ة  1050 \من شار جرادي الول  س ة 

 هجر ة 1051نش  في ك ف والة ل وأتوالل،  ي  سافر والة  تا           

 ي  اسفقةمل  تبة هللا بن محرة -وكان الشاتر في سن الصبا  -إل   الا ة

قفا شا  صا ا  يةر آباد، و زوجل السهفان اب فل، وول  األمور 

 .اإلدار ة 

سافر الشاتر  إل  الا ة  سا  رغبة   والة  لكي  سفقر ت ة  في   الا ة،      

ق مفعا او ا ـ دا  وصا ابن معصو  إل  الة ار الا ة ة بعة سفر ـ شا

هجر ة   ي    رب  شاترنا  حت ك ف والة  ـ الذي 1011س فين تا  

شغا م اصا إدار ة هامة في الةولة ـ وأمض  ففر  من ترر    اهز 

  رانية تشر تاماً في  يةر آباد تاصرة دولة قفا شاهي شاهي 



 296 

وما  لبثت أن  غيرت بال سبة إل  ابن معصو   ي   وفي السهفان       

تبة هللا قفا شا  مرا أدى إل  سيفر  أبي الحسن قفا شا  آتر سالاين 

قفا شاهي ته  مقالية الحكل في الةولة، إذ  عرض والة  إ ر ذل  

لرصاتا شف  وانفات   بسج ل في اواتر ا امل وبعة وفا  وفا   برة  

قصير ،  والت تهيل ال ةاث  إذ فرض تهيل أبو الحسن قفا شا  اإلقامة 

 ة في بيفل الجبر 

فقرر الارب  من  يةر آباد سرا مفوجااً إل  مقر السهفان  إمبرااور    

الةولة الرغوليّة في الا ة،   ي  تي ل السهفان والياً ته  مة  ة لهور 

وما  ولاا ال انل  اها  من السهفان أورنكز ا إتفاء  من هذا الر صا 

ان بقبول  سن وتي ل بعة أن أمض  فيل ففر  او هة  فيل ، ف جابل السهف

 .ر يساً ته  د وان برهانبور

اها اتفاء   والسفر ال   الحجاز بعة غياب اربعين س ة                 

فحج البيت الحرا  في مكة الركرمة   ل  وجل ال  الرة  ة الر ور     فزار 

لب  ان سافر  ىر ح الحبيا الرصفف  محرة صه  هللا تهيل وسهل    ل ما

 .لفكون محففل التير  ( شيراز )    ل ال  ا ران  ي  اتفار ال  العراق

  

–هجر ة 1114\تا  ( شيراز ) تهي بن معصو  برة  ة  وفي      

ميالد ة ته  الرجح  ودفن فياا ال  جوار  الما  ا رة ا ة ا فاد 1707

 .    الما  موس  الكاظل 

 : ومن شعر  في الغزل  

 

   صعاُ تهيهيَّ تفا الحاِّ أ سُر ُ 

 ولكن تذاُب الُرسفاا  بل َتْذبُ                                           

 وما أنس ل أنس  ُوقُوفي صبيحة ً 

 وقة أقبهت  قفاُدها الشوُق والحاُّ                                 

 ففا  ٌ هي البةُر الر يُر إذا بََةتْ 

 ل شرٌق  واها ول غربُ ولكنَّ                                    

 م عَّرة ٌ رؤٌد لاا الشرُس ىرَّ  ٌ 

 وُغصن ال َّقا نةٌّ وظبي الفال  ِْربُ                                 



 297 

  فوافت  ُ اجي ي بعفٍا هو الُر  

 وليَس  هَذُّ الحاُّ ما لل  كن َتفَاُ                                          

ىافرا زلُت أُبةي الُعذ  َر أس لُاا الرِّ

ْناُ                                   وقة تهرت لو أنصفت لرن الذَّ

 إل  أن اوت نشر العفاب وأقبهت

ااُ                                    بسَُّل تن  غٍر ُهو الهؤلُؤ الرَّ

  فعاايفُاا ك َس الحة ِ  وبي  ا

 تفاٍ  ت ة   رفع الُحْجاُ  ِ جابُ                                        

  فظهَّت باا سكرى ورجت ك نَّ ي

اح ليس لل لُاُّ                                           أتو نشو  ٍ بالرَّ

  فوهللا ما صر  الُرةا  بفاتا

 ب ا فعهَاا  وماً ولَْو أد ِمَن الشِّرب                                      

 في روِض ُ س ااوقفُت أُجيُا الفرَ  

 و َر ُع ي من اَرفاا ُمرهٌف تضاُ                             

 وما بر ت  صبي فؤادي وها فف  ً 

  غازلل  ه  الهِّحاظ ول  َُصبو                                    

   ورا ت  ُر ُح القها من زفرا ل

كاُ بفيا  ة ٍ  ت                                           ة   قف الرَّ

  فرا راتاا إلَّ ُسقواُ قِ اِتاا

با نَْااُ                                        واُرَّ ُاا في كفِّ ر ح الصَّ

  ه ال  أبصرُت الُر   كيف  ُجف  

 وكيف  َ ال القهُا ما أمَّا القهاُ                                         

  الُر  فههَّل  وٌ  ساَتفَْف ا بل 

 وااَب ل ا فيل الفَّواصُا والقُربُ                                          

            
 :وقاأ ايلا 
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مين كوا،أا   مرميَت أين المأ  

 ملفرَن مقماراً ولُحَن كواكأا                                    
 

ْحَن من م، اض هنَّ ذواأالً    رشَّ
أا                                      وشَلْوَن من موفاشهنَّ قوال 
 

أاً    وَغدوَن َيمشحَن العيوَن مواه 
أا                                      ُحلشاً وَيْلأَين القعوَح شواه 

 
عَأ الَوالأ غوارأاً    ما رحَن ض  ك 

 حت  مريَن من الَوماأ َغرائ أا                                   
 

ها من كأِّ    والحة   الَوأين كأشَّ
 قمٌر ُيشيُر من الفُروا َغياهأا                                   
 

أا أية   والصِّ   تختاأُ من َمرح الشَّ
أيأة   شائ أا                                   ضُتعيُد َضْوَد مخ  الشَّ

 
ا وعَتْ    ضاَقْت ،ع  متراأها لمَّ

 تحَت الُعقود مع الشُّهود  ترائأا                                  
 

  ال تعَوُأوا لتهتُّك  ضيها وقد
 مأَدْت من الُحلن الَأديع َ،وائأا                               

 
 َترشو لواحُظها ضَيْفري  رضُها

 ،ن حدِّ  الملُشون  قعأ  الواوأا       
 

ها   ضحذار  من تعَك العِّحاظ  ضإشَّ
قاق َملارأا                              ممل  من الأيض الرِّ

 
  ما  اأ دمُع العين مشِّ  صائأا
 َوْوداً ولهُم العين  مشها صائأا                                
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  وَصأاأ ها قعأ  َضراَق لَُ  الهوى

أا                                      َ،ْذأاً ولم َيَر  ،ذاأاً واص 
 

    ظمأً موارُد حأِّهاوت يُدش
 ولقد وردُت من الَغرام َمشارأا                                  
 

 لم مصُح ق ُّ وكيف َيصحو ض  الَهوى
أا          ْن راح  المحأَّة شار   َمْن راَح م 
 

  لم ترَض ل  مشِّ  مهيُم أُحْلش ها
ة ً                                        وَحأائ أا حت  هورُت محأَّ
 

أاً    مْدُشو ضُيْقصيش  َوفاها راه 
أا                                   أاأة ُ راغ   مشها وُتدشيش  الصَّ
 

  يا صاحأ  إن كشَت غيَر ُمالئم 
ْمُتَك صاح أا                                  َضَدا المالَمة ل  َ،د 

 
  ل  مذهٌح ضيما مرا ُ وقد مرى

 لعشاس  ضيما َيَعُشقون مذاهأا                                   
 

ة ٌ   قلماً أصدق  هواَي وهو مليَّ
أا                ُيعف  لَدْيها كأُّ واٍش كاذ 
 

  لو مشَّش  مضشيُت ضيها ُمهوت 
 وقليُت شحأ  ما َقليُت الواوأا                             
  
 
 

************************************ 
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 الباب الثامن                             

   

 الغزل في الشعر الحة    والرعاصر      

 شعراؤ                              

 

شعر الغزل  وجة م ذ وجة النسان بعااففل و بل ا جا  قر  فل            

سهف ا و بيبفل وفي الشعر العربي  وجة في كا العصور الشعر ة  كرا ا

و حة  ا تهيل سابقا  فاو  سجيا  لعوااف الشاتر الرحا ا جا  من  حا  

والعشق  ونفسل   وما  ك ل في قهبل  الرهفاع  وفؤاد  الركفوي ب ار الحا

 وفكر  الرشغول  وتقهل الرسهوب  من شة    الحيرى    ورو ل   الحرى

 .الولل  والحا القا ا  وجة وال

زل في هذا العصر  بفرثيا ابيعة  ال فس العربية  ريز  شعر الغ            

الجهقي  الذي كان موجودا   والففسخ  ال بيهة العفيفة  فاو بعية تن  الفبذل

م اا  نفيجة    العصورالراكة   رفي شعر العصور العباسية  وتاصة التي

لالتفالا  مع التاجل  شرقا وغربا وشرال  وفساد التالق العربية  بعا  

رتاع ال اس وشواذهل  الجفراتية  الرجفرع وتاصة  ت   و قالية لعادا

الفي انفقهت ال  العرب ما  فريز ببعة  تن  الراد ة  ال  بعض قصا ة 

 لشاتر او اكثر 

روا ع شعر ة  زم ة العصور وال مةىتر  الشعر العربي ته               

العصر وفي . ة تة ة  قيهت في الحا والغزل والوقو  ته  أاالل الحبيب

انفشر الغزل العذري مرثالً بجريا بن معرر وهو غزل ااهر  الموي 

 لوجاتال   ومكابة  العشاق شة ة تفيف  صور الحا الجار  القوي ال
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والغزل  رد ذكر الكثير من قصص الحا وقة  و .ألل البعاد تن الحبيبةفي   

 .في كفابي هذا  في فصولل السابقة  

 

الحا والغزل  يزاً واسعاً من الثرو  الشعر ة العربية  ا فا شعر        

م ذ زمن الجاههية و ف   وم ا هذا ، لرا  رثهل الحا من شعور انساني 

مف صا في ال فوس ، وتوااف جيّاشة وانفعالت مفةفقة وصادقة، وما 

 جسة  من هجر ووصا ونوى ولوتة وغصة وسعاد  وشقاء وتذاب 

 .ولقاء 

 

ن الشعر الوجةاني العاافي  رفهئ بشكوى الروح، وما وهذا الهون م     

 القيل العاشق الولاان والرحا الرفيل من  بار ح الحا والوجة والشوق 

وما  ريزهذا الشعر انل تفوي صادق . وقسو  البعاد ومرار  الحرمان

ولل . الهوتة، رصين الفعبير ، تف الضرير والهسان، غ ي القها والشعور

فال ولل  ججهوا من الفعبير ترا  عفرا و جفهج في  كفل الشعراء تواا

فجاءت  قصا ةهل  .قهوبال من مشاتر فياىة وا ساس بالحا والعشق

 فصف بجزالة الهفظ والسالسة والرقة وال عومة وصةق الكهرة الغزلية 

 عبير تن ذوب فؤاد وتصار  روح وبكاء تين ، و رور  و.وانسياب الهغة

فياا ال صاتة  ونجة لروح النسانية العاشقة بالعاافة القو ة الصادقة وا

،ومفانة السب  ،والروسيق ، والجرس القوي، والقوافي الجريهة، والجيال 

الجصا الرا ع األليف ،والصور الشعر ة األنيقة الجاّلبة ،والشعور 

نسجت  بابيات غزل الفياض الر بع  من اتراق قها  فالنساني ال قي 

فافة  جرع بين العاافة والجيال لفر قي  ال  قرة كهرا اا ب نغا  موسيقية ش

ولو رجع ا ال   الدب العربي   البةاع والرهافة والفوهج الشعري 

لوجةنا  كثير  فيل  ه  الروا ع الشعر ة الفي قيهت  في الغزل والحا  

والشواق  والوقو  ته  الاالل  وربرا   كون في غزل ااهر تفيف  

 ا بن معرر اوالعباس بن ال  ف كالغزل العذري  ت ة جري

 

اما في  العصرالحة   والرعاصر  فقة  ناج شعراء العصرالحة            

ناج من سبقال  من شعراء الغزل  في الوصف والفغ ي  بجرال  جسة 

الررأ    ومحاس اا   وجاء  الغزل في اغها  مقةمات قصا ةهل  ال ان 

ل ت ة   برا   ال ل العصر البعض التر   غير شكا  شعرالحا والغز

   .ومففهبات  الحيا  اليومية  و الت الرفجرع و فور    
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الرعاصر  الحة   و ولعا أجرا قصا ة الحا في الشعر العربي            

الشاتر  هشاتر ابراهيل ناجي  اىافة ال  قصا ةل (األاالل)هي قصية  

 :ا رة شوقي  وم اا 

 

 (لغواني  غرهن الث اءتةتوها بقولال   س اء   وا)  

 

 :وقصية  

 

 

 ( مض اك  جفا  مرقة       لكا  ور ل تود   )  

 

 :والفي جاءت معارىة لقصية   البوصيري  النةلسي

 

 (   اليا الصا مف  غة         اقيا  الساتة موتة  ) 

 

صالح تبة الكثير   وقصا ة  شاتر الررأ   نزار قباني  وقصا ة        

شاكرالسياب  و  تا كة الجزرجي و  ارث ال الراوي    الصبور  وبةر 

 . كثير  وغيرهل من الشعراء

 

ففري الحا والوفاء والود واإلتاء  قيقة وجةانية، با أمٌر ف          

هو من اإل ران إن كان  اتبر  بعضال   با جبهت تهيل ال فوس البشر ة 

ال فس أصةق العوااف الحقَّة والرحبة الصادقة  ولّة في  الرحبة ف تالصاً 

 ال بيهة وأتهص الرشاتر الصادقة بال  هفيق اتفذارات ول   ريق تبارات

 .جريهة 

الحا واسفبيحت فيل  قصا ةانحسرت فيل فقة  في هذا الوقت  و           

الشعرتن الففكير بصياغة  كا من  كفا   عةفىعف اإل ران، وأبوالرشاتر 

بل  ي كا  و  و هفق  ي   را من ا ا قصية   ا  صف مشاتر   جا  

ة أكثر من غازلم في  في كا  ين، وقربفل أكثر  فكر  الغزل والسجر ة م ل

، سواء في الواقع أو  ف  من تالل ة ومحاد ة اكثر من ب ت  بيب

فهل  عة ه اك جةران  فصا .   الحالة الريسر  لاذ  ل فسية  الففورات ا

ول  يهة  ت ل  ة مر وتة وبعية هل  عة ه اك أشواق إلنسانفبين الرحبين، 

 فيض تن   ا  أو مشاتر شوق  لل لاللفقاء باا، ولل  عة ه اك لوتة

 الحرمان  و لة  معانا  الفراقوالحة ففولة شعرا  ففجر من الشوق و 
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في  بسيط الكهرات وسهباا  لةى بعض الشعراء  أسال الضعف الهغويوقة.

بصور شف  وامور  لرفشاتر الشاتراو ا مجيهة شحن  بالغفاا إىافة إل 

الوجة في العشق وأصبح و والشوق  تن الحاالفعبير   مجفهفة افقةها

بإرسال أغ ية جاهز ، و كففون  تن قول الشعر   حجبون عشاق  الجةد ال

ير  أي اصبحت  مسا ة من  هفاز او سفال ت اوكفاب  اوغ أو قول م قول 

 .اشواقل  وتواافل ال سيفر ته  كا فقهيهة   الحا في قها الرحا  

 

وفي قصية  ال ثر الفي  انفشرت كثيرا في هذا العصر   شاع ما         

او   باا   سر  بالغزل الركفوب  لك ل مكفوب  ل  ألجا الحبيبة و الفغزل

 ها ففعجا باا ارا   لالتر ن  ولعا  النث   قرأهحا والشوق  انرا  مجل

ونادرا  شوق اكثر من الشعراء وبةات الشاترات   كفبن قصا ة الحا  وال

ولل   ظار قصة  ا جة ة  لةى .   كفا قصية    ا لجا الحا   ذا ل  ما

أي من الشعراء في العصرالحة    والرعاصر مثهرا كانت لةى الشعراء  

العرب القةمين  كجريا بثي ة   او مج ون ليه  او  العباس بن ال  ف   او  

انرا   ما وجة قصا ة واشعار  ....   او ... و ابي العفاهية  او ابن ز ةون  ا

  لشعراء    غزلوا  بالررأ   تروما  لجرالاا  او  لرا   حس بل  غزلية  

ا في قهبل ففايجل  ليكفا  ففا ي القصية   برا فرمن توااف نفسية  ع

وقة  جفئ وقة  صيا  لنل لل  كفوي ب ار  تن تواافل  عبر الشاتر فياا 

مثهرا كان الشعراء   ل  عر  مع   الوجة او الولل القا االحا والشوق  ول

 . عرفون   القةام  

 

شعراء  من شعراءالعصر الحة      ومن ه ا   س  تفار   ال ة             

من   شعراء   و ال ة  .نزار  قباني  ناجي  و   ا رة شوقي  وابراهيل  هل

مع العرض ان  زلقصا ةي في الغ رعاصر  في قصية  ال ثر  واتفل  بال

تالص     ا في  ي معبر  تن مشاتراغها قصا ةي في الغزل جاءت 

 . ووجة  قيقي

    . 

 

      **************************** 
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 بي   ا رة شوقي                 

 

 
وفي قصر الجالفة الجة و ة   1111ميالد ة  \ولة  برة   ة القاهر   

 ته  ىفا   نار  ال يا   و ربي فياا    و رترع

تعّق  ،عوم  ا ول  ض  مكتح الشيخ صالحا ُتمَّ                          
تخّرج أعد . وأعدها إل  المدرلة التوهي ية ( المأتديان)اشتقأ إل  مدرلة

 . ضرا الترومة  منذلك من مدرلة الحقوقا وشاأ شهادت  
ضتوّو  . قوق ض  ضرشلامشح   الخديوي مشحة درالّية ليتاأع دروس الح 

ال  موشأولي  ض  ضرشلا حي  التحق أوامعتها لمّدة لشتينا  م اكمأ 
ظأّ يرلأ من أاريس قصائد . درالة الحقوق ض  أاريس  ألشتين مخريين

 . المديح ض  المشالأات لعأاح  العال  ض  تركيا 
         

االول  وأعد  ا اي ا شاء قيام الحرح العالمية4441 \ض  لشة              
من خععت اشكعترا الخديوي ،ّأاس حعم  ألأح ميع  ال  ا تراك 

أقيادة اشكعترا ا  عأت ال  شوق  المتحالفين مع ملماشيا  لد دوأ الحعفاء 
الخديوي  ا ان يترك مصر ومن يختار مشفا ا ضاختار    شا،ر الأال 

 . 4441الأاشيا ولاضر اليها لشة 
             
 4444 \واخر لشةمعد اشتهاء الحرح ،اد شوق  ال  و ش  ض  أ           

ضوود وو  مصر قد تغّير ض  ظأ االحتالأ  االشكعي ي  ا ضلارا ال  
التكّيف مع الولع الوديدا ضتوّو  ض  شعر  شحو الشعح وقلايا ا ضأايع  

ض  م شاء حفعة تكريمّية أر،اية  4417 \الشعراء العرح امارة الشعر لشة
 . . مصرّيةالحكومة ال
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 . 4421 \  شوق  لشةتوض         

 
مشح هللا شوق  موهأة شعرية ضذةا وأديهة ليالةا ال يود ،شاء ض          

شظم القصيدةا ضدائًما كاشت المعاش  تش اأ ،عي  اش ياالً وكأشها الم ر 
اله وأا يغمغم أالشعر ماشًيا مو والًلا أين مصحاأ ا حالًرا أيشهم 

شهم أفكر ؛ ولهذا كان من مخصح شعراء العرأية؛ إذ أعغ أشخص  غائًأا ،
شتاو  الشعري ما يتواو   ال ة و،شرين ملف أيت وخملمائة أيتا ولعأ 

 .هذا الرقم لم يأعغ  شا،ر ،رأ  قديم مو حدي 
        
وكان شوق  م قًفا  قاضة متشو،ة الوواشحا ضقد اشكح ،ع  قراءة         

ار ا وصحح كأار شعرائ ا ومدام الشظر ض  الشعر العرأ  ض  ،صور ا ده
م العة كتح العغة وا دحا وكان ذا حاضظة الق ة ال تود ،شاء ض  
التظهار ما تقرم؛ حت  قيأ أأش  كان يحفظ مأواًأا كامعة من أعض 

المعاوما وكان مغرًما أالتاريخ يشهد ،ع  ذلك قصائد  الت  ال تخعو من 
تعمقون ض  درالة التاريخا وتدأ رائعت  إشارات تاريخية ال يعرضها إال الم

الت  شظمها وهو ض  شرخ   كأار الحواد  ض  وادي الشيأ"الكأرى 
 .الشأاح ،ع  أصر  أالتاريخ قديم  وحدي  

       
وض  الفترة الت  قلاها شوق  ض  المشف   ض  إلأاشيا تععم            

ا شدلسا و،كف  لغتهاا ومشفق وقت  ض  قراءة كتح التاريخا خاصة تاريخ
،ع  قراءة ،يون ا دح العرأ  قراءة متأشيةا و ار آ ار الملعمين 

 .وحلارتهم ض  إشأيعية وقر أة وغرشا ة
دوأ العرح و،ظماء )وم مرت هذ  القراءات من شظم شوق  مروو ت 

قصيدةا تحك  تاريخ ( 11)أيت مو ،ة ،ع   4100وه  تلم ( اإللالم
الضة الراشدةا ،ع  مشها رغم لخامتها الملعمين مشذ ،هد الشأوة والخ

 .مقرح إل  الشعر التععيم ا وقد ُششرت أعد وضات 
      

وض  المشف  اشتد أ  الحشين إل  الو ن و اأ أ  االشتياق ومعك         
ولم يود من لعوى لوى شعر  يأ   لوا،ج . ،عي  ووارح  ومشفال 

من روائع  شفل  وخ رات قعأ ا وظفر الشعر العرأ  أقصائد تعد
الشعرالعرأ  صدًقا ض  العا فة ووماالً ض  التصويرا لعأ مشهرها 
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قصيدت  الت  أعشوان الرحعة إل  ا شدلسا وه  معارلة لقصيدة 
 :يقوأ  الأحتري الت  يصف ضيها إيوان كلرىا 

 
 صشت شفل  ،ما يدشس شفل   

 وترضعت ،ن ودا ر كأ وأس                              
 

مأيات تحّد  ضيها ،ن مصر ( 440)وقد أعغت قصيدة شوق            
ومعالمهاا وأ َّ حشيش  وشوق  إل  رؤيتهاا كما تشاوأ ا شدلس وآ ارها 

 الخالدة و واأ دوأ الملعمين أهاا
 ومن مأيات القصيدة الت  تعأر ،ن ذروة حشيش  
 :إل  مصر قول  
 
 حرام ،ع  أالأع   الدوح 

 حال أ لع ير من كأ وشس                               
 

 و ش  لوشغعت أالخعد ،ش  
 شا ،تش  الي  ض  الخعد شفل                              

 
 مصأح شوق  أعد ،ودت  من المشف   شا،ر ا مة الُمعأر          

،ن قلاياهاا ال تفوت  مشالأة و شية إال شارك ضيها أشعر ا وقاأعت   
 لت  مش لة ،اليةا وأايع  شعراؤها أإمارة الشعر لشة ا مة أكأ تقدير ومش

ض  حفأ مقيم أدار ا وأرا المصرية ض  القاهرة  ( م4417= هـ 4214)
أمشالأة اختيار  ،لًوا ض  موعس الشيوخا وقيام  أإ،ادة  أع ديواش  

 وقد حلر الحفأ وضود من مدأاء العالم العرأ  وشعرائ ا ". الشوقيات"
 

شوق  كان ذا حس لغوي مرهف وض رة موليقية أار،ة احمد            
ض  اختيار ا لفاظ الت  تتألف مع أعلها لتحد  الشغم الذي ي ير ال رح 

ويوذح ا لمااا ضواء شعر  لحًشا صاضًيا وشغًما رائًعا لم تعرض  العرأية إال 
 .لقعة قعيعة من ضحوأ الشعراء

          
ية كان متقًشا لعفرشلية الت  مكشت  من وإل  واشح  قاضت  العرأ            

اال الا ،ع  آداأها والشهأ من ضشوشها والتأ ر أشعرائهاا وهذا ما ظهر 
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ض  أعض شتاو  وما التحد   ض  العرأية من كتاأة الملرحية الشعرية 
 . وأ مرة
 أا وقد شظم الشعر العرأ  ض  كأ مغرال  من مديح ور اء وغ           

رائعة ترضع  إل  قمة الشعر  ض  ذلك قصائد ووصف وحكمةا ول  
 .العرأ ا

  
ا  م "الشوقيات"وقد ومع شوق  شعر  الغشائ  ض  ديوان لما          

قام الدكتور محمد صأري اللرأوش  أومع ا شعار الت  لم يلمها 
الشوقيات "ديواش ا وصشع مشها ديواًشا وديًدا ض  موعدين م عق ،عي  

 ".الموهولة
لف شوق  ديواش  الشوقيات ويقع ض  مرأعة مو اء ويتلمن م         

 ليرت  ومومأ شعر  
 الشعرية ومشتج ض  مخريات لشوات حيات  ملرحيات       

             
وقد غعح ال اأع الغشائ  وا خالق  ،ع  ملرحيات ا ولعف         

ة ال اأع الدرام ا وكاشت الحركة الملرحية أ يئة لشدة  وأ مو اء ك ير
من الحوارا غير من هذ  المآخذ ال ُتفق د ملرحيات شوق  قيمتها الشعرية 

الغشائيةا وال تشف  ،شها كوشها ركي ة الشعر الدرام  ض  ا دح العرأ  
 .الحدي 
،ع  مو،د  كان كأش   الشعر العرأ ض  أداية الشهلة العرأية           

ضي  الحركة  عيد ديدة تمع القدرا يشتظر من يأخذ أيد ا ويأع  ضي  روًحا و
شلرة أ اأيات  وت دهروالحياةا وتعيد ل  الدماء ض  ا وصاأا ضتتورد 

المعش  الير الحكاياة أعد من ظأ قروًشا ،ديدة واهن  -مأدا  ووماأً 
  -.موليق  الشعرية  اوالقواض  واالأداا أ الحركةا كعيأ القعيا والمحاكاة 

 .العرأية  المتع شة الي   ليعيد ششا   الوالع وال اأت ض  الشفوس
 

كان شوق  ،اشقا لعموليق  والغشاء وقد احتلن                   
 \الذي  يقوأ ،ش  موليقار ا وياأ محمد ،أد الوهاح

 
كان ل  الفلأ ض  التحاق  أمعهد الموليق  الشرقية وتقديم  إل  )     

لفرشلية القادة وال ،ماء ومحا ش  أعشايت  وخصص ل  مدرلاً يععمش  ا
ومخذش  إل  أاريس  ذهح إل  االوأرا والمتاحف لي ععش  ،ع  الفن 

 .الحقيق 
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تغش  .. ارووك يا محمد آال تهمأ شعري أعد من مموت : وقاأ ل  
ومشت كفيأ أأن توعأ .. ضخعودي ض  من يردد الشعح شعري .. قصائدي 

 (.الشعح يردد 
 
قصيدت    الت  ضكتح لها   أعأاقتها أالمغشية ام كع وم و وقد ا،وح شوق  

 :م ععها 
 

 لعوا كؤوس ال ال هأ الملت ضاها
 هاوالتخأروا الراح هأ ملت  شايا                              

 
 
رياض اللشأا   لتعحيشها وغشتها أعد من تم لعموليقار حي  ،هدت أها   

 تغيير كعمات أيتين ورد ضيهما الم مم كع وم 
 

ائع قصائد  هذ  القصيدة الت  تغش  أها الموليقا ر ومن أد               
محمد ،أد الوهاح ومن أعد  ضيرو  صاحأةالصوت الوميأ الشا،م  ذي 
الصدحات العالية والشغمات ال ويعة او الراقصة ض  أعض االشغام  الت  

 :ت رح االلماا  وتششرح لصوتها الصدور
   
 

ْعُت محالم  أ َقْعٍح أاك     َشيَّ
أاك                                الح  ش   ولََمْمُت من ُ ُرق  الم 

 
 َوَرَوعُت مَْدراَج الَشأاح  َوَوْرَد ُ 
 مَمش  َمكاَشُهما َ،ع  ا شواك                                   

 
   َوأ واش أ  َواٍ  َكأَنَّ ُخفوَقُ  

ا َتعَ                                       َشُة الُمَتأاك  َت َوهْ فّ لَمَّ
 

الح  إذا َخال أ ُلعو،       شاك  اللِّ
ْيَح أ    َضعَْيَس أ شاك                                  .ضإذا مُه 

.. 
ٌة  ا يا ضُؤاُد َأقيَّ شَّ     لَْم َتْأَق م 
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راك                                          ٍة  مو َضْلعٌَ  ل ع   ل فُُتوَّ
 

ا إذا َصفَّ     َشْلَتأ ُق الهّوى  اْقتَ ُكشَّ
اك                                       َوَشُشُد شدَّ   الُعصَأة  الفُتَّ

 
ش       واليوَم َتأَعُ  ض ّ  حْيَن َتُه ُّ
اك                                    ما َيْأَعُ  الشاقوس ض  الُشلَّ

 
أُت وَ،اَدشْ     يا واَرَة الوادي َ ر 

ْكراك                                     ْن ذ   ما ُيْشأ ُ  ا حالَم م 
  

ْعُت ض  الذكرى َهواك  َوض  الَكرى   َم َّ
شْيَن الحاك                                 كرياُت َصدى الل   والذِّ

 
  ولََقْد َمَرْرُت َ،ع  الرياض  أ َرْأوٍة 

 ّشاَء ُكشُت ح يالَها ملقاك  غَ                                         
 

   َلح َكْت إلّ ً ُوووُهها َو،يوُشها 
ها َرّياك                                     َوَوّودُت ض  مشفال 

  
شاق  َ،ع  الَهوى  ْيُح الع   لَْم مَدر  ما   

دي َضَ واك                                       حتَّ  َتَرضََّق لا، 
 

َدتْ     مْ، اُف أاش ك  ض  ّيدي  وتأَوَّ
اك                                       ما َخدَّ ْن َخَفريه   واحًمرَّ م 

 
  َوَدَخْعُت ض  لَيعَين  َضْرَ،ك  والُدو  

ر ضاك                                   ...ولََ ْمُت َكالُصْأح  الُمَشوَّ
  

عَْت لَُغُة الَكالم  وخاَ َأْت 
  وَتَع َّ

 ...،يش َّ ض  لَُغة  الَهوى َ،ْيشاك                                
  

ْن ُ،ْمر  ال مان  وال َغٌد     ال مَْمس  م 
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لاك                                      َع الَ َماُن َضكاَن َيْوَم ر   ُوم 
 . 

 وهي قصية   هذ  القصية  نقرا لل ا ضا ومن شعر الغزل     

- :فاا اللسن  قول فياا   اقه  مغ ا  

 

            ُمْض ــــاك جفـــا ُ َمْرقَـــُة 

ُد ُ                                     ــــَل ُتـــوَّ  وبَكــــا  وَر َّ

بُـــلُ                ــــيراُن القهــــِا ُمَعذَّ

 اَُّة ُ َمْقــــروُح الَجـــْفِن ُمســـ                                 

 أَوَدى َ َرقًـــــا إِل َرَمقًـــــا 

  ُبقيــــل تهيــــ  و ُْ فِــــُة ُ                                    

هـــل   ســــفاوي الـــُوْرَق   َوُّ

ْجـــَر  َ اُّـــُة ُ  ذ                                         ا الصَّ

  و ُ ــــاجي ال جـــَل و ُفعبُـــل

 و ُقيــــل الهيــــَا و ُْقِعـــة ُ                                    

قَــــٍة   و ُعهّــــل كــــاَّ ُمفَوَّ

د ُ                                   َشـــَج ًا فــي الــةَّوِح  ُــَردِّ

 كــل مــّة لِفَْيفِــَ  مــن َشـَرٍك 

ـــــة ُ                                       و ــــــ َدَّب ل  فصيَـّ

 فعســـاك بُغْرـــٍض ُمســـِعفلُ 

 ولعــــّا تيــــالَ  ُمســـِعة ُ                                   

 َ ـــهَْفُت بيُوُســـفِِل , الحســـنُ 

وَر ِ )                                 إِنـــــ  ُمفـــــَرد ُ ( والسُّ

 رـــالَ  أَو قَبًَســـا قــــة َودَّ ج

  ــــوراُء الُجـــْهِة وأَْمـــَرُد ُ                                  

ـــت كــــاُّ ُمقفِّعـــةٍ   و ر َـّ
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  ََةهـــا لـــو  ُْبَعــُ   َشــاُة ُ                                 

 َجَحــَةْت َتْي َــاك َزِكــيَّ َدِمــي 

 ?أَكــــذل  تـــةُّك  َْجَحـــُة ُ                                    

 قـــة تــزَّ ُشــاوِدي إِذ رَمفــا 

 ف ََشــــْرُت لجـــةِّك أُْشـــِاُة ُ                                 

 وَهررـــُت بجـــيِةك أَشـــِرُكل 

 ــُة ُ واســـفكبر أَْصيَـ, فـــ َبَ                                 

 وهـــَزْزُت قَـــَواَم  أَْتِففـــلُ 

ـــع أَْمهَــــُة ُ , ف َبــــا                                    و ر َـّ

 ســــبٌا لِرىـــاك أَُماِّـــُة  

ـُة ُ                                    ?مـــا بــاُل الجــْصِر  َُعقِـّ

 بي ــي فــي الحــاِّ وبي ـَ  مـا 

 ل  قــــــةُر واٍش  ُفِســـــُة ُ                                  

 مــا بــاُل العــازل  ففــُح لـي 

 بــــاَب الســـهواِن وأوِصـــُة ُ                                

 و قـــوُل  كـــاُد  َُجـــنُّ بــِل 

 ُ  أْتبـــُة ُ فــــ قوُل وأُوشـــ                                 

 مـــولَي ورو ــي فــي  ــة 

 قـــة ىيّعاـــا ســهَِرْت  ــُة ُ                                  

 ـــاقوُس القهـــِا  ُــةقُّ لــلُ ن

 و  ا ــــا األىهِـــع مْعبـــُة ُ                                  

 قســــًرا بث ا ــــا لؤلِؤهــــا 

ـــُة ُ                                    قَســــُل اليـــاقوِت ُم َضَّ

 ورىـــاٍب  ُوَتـــُة كْو ـــُر  

 مقفُـــوُل العشـــِق وُمْشـــَاُة ُ                               

 وبجـــاٍل كـــاد  َُحـــجُّ لــلُ 
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ــا أْسـ                                   ـوُد ُ لـــو كـــان  ُقبَـّ

 وقـــواٍ   َــْروي الغصــُن لــلُ 

 نََســــبًا والــــرمح  ُفَ ّـــُة ُ                                  

 وبجــْصٍر أْوهــُن مــن َجــهَةي

ُد ُ                                   وتــــوادي الاْجـــِر  بـــةِّ

 مــا ُتــْ ُت هــواِك ول َتـفََرتْ 

ُد ُ                                    ســــهوى بـــالقهِا  ُـــبرِّ

 

 :ومن قصا ة  في الغزل   قول 
 

 َتَةتوها بقولال َ ْس اءُ 

 َُ الثَّ اءُ    َغٌُرُهنّ    والَغواني                                    

 

 أَ راها   است اسري لرا

 ماا الْسراءُ كثرت في غرا                                   

 

ْ  ِي  ريُا ت ي ، ك ن لل َُ  إن َرْأ

    بي ي وبي اا اْشياءُ                                         

 

 نظر  ، فابفسامة ، فسال ُ 

 فكال  ، فروتة ، فَهِقاءَ                                          

 

  و  ك ا ول  سا كيف ك ا

 نفاادى من الاوى ما نشاءُ                                    

  

 َجاَذبَْف ي  َوبي الَعصيِّ وقالَتْ 

 أنفل ال اس أ اا الشعراء                                        

 

 فَا ّقوا هللا في قُهوِب اَْلَعَذاَرى

 ان  هواء                      فالعذارى قُهوبُ                                         
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 باذ  البيات (  ر ل ته  القاع ) و سفاا  قصية ل 

 :من الغزل  فيقول  

 

 ر ل ته  القــــــاع بين البان والعهل

 أ ا سف  دم  في األشــار الحر                                

 

 رم  القضــــاء بعي ي جؤذر أسةا 

 كن األجل ا ساكن القــاع، أدرك ســــا                          

 

 لرا رنا  ة ف ي ال فــــــــــس قا هة 

  ا و ح ج ب  بالســــال الرصيا رمي                           

 

 جحة اا و كفرت الســــــال في كبةي 

 جرح األ بـــــل ت ةي غير ذي ألل                                

 

 رزقت أسرح ما في ال اس من تهق 

 إذا رزقت الفرــاس العذر في الشيل                                

 

  ا ل ري في هوا ، والاــــوى قةر 

 لو شف  الوجــــــة لل  عــــذل ولل  هل                              

 

 لقة أنهفـــــــــــــ  أذنا غـــير واتية 

 ـرلورب م فصت والقـــــــها في صـــــ                           

 

  ا ناتس الفر ،ل ذقت الاوى أبةا 

 أسـارت مض اك في  فظ الاوى ف ل                              

 

 أفة     إلفا   ول    آلو    الجيال    فةى   

 

 أغراك   بالبجا    من    أغرا     بالكر                          

    

 سرى   فصاد     جر ا    داميا    ف سا   

  ورب    فضا    ته     العشاق    لهحهل                          
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 من    الروا س    بانا    بالرب      وق ا  

 الالتبات    برو ي    السافحات     دمي                          

  

 السافرات     ك مثال     البةور     ىح    

    بالحهي   والعصل غرن  شرس  الضح                          

    

 القا الت      ب جفان       باا       سقل  

 ولهر ية      أسباب       من       السقل                            

    

 العا رات      ب لباب      الرجال      وما   

 أقهن   من   تثرات   الةل   في    الرسل                                

    

 الرضرمات    تةودا    أسفرت     وجهت   

 تن    فف ة     سهل    األكباد     لهضر                                   

  

 الحامالت     لواء     الحسن      مجفهفا   

 أشكالل    وهو    فرد    غير     م قسل                                  

  

 سرراء    ز  فا    من   كا   بيضاء   أو  

 لهعين   والحسن   في   اآلرا     كالعصل                                

    

  رتن   لهبصر   السامي   ومن    تجا  

 إذا    أشرن    أسرن     الهي      بالع ل                                 

    

 وىعت   تةي   وقسرت   الفؤاد    رب   

  ر عن   في   ك س    م ل    وفي    أكل                                  

 

  ا   ب ت   ذي   الهبة    الرحري    جانبل   

 ألقاك  في  الغاب  أ   ألقاك   في   األال                                 

    

 ما   ك ت   أتهل    ف     تن    مسك ل   

 أن   الر      والر ا ا    مضرب    الجيل                                 
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 من  أنبت  الغصن  من  صرصامة   ذكر  

 وأترن   الر ل    من    ىرغامة    قر                                   

    

 بي ي   وبي     من   سرر   الق ا    جا   

 ر ة       العصلومثهاا      تفة      تذ                                   

  

 لل  أغش  مغ اك  إل  في  غضون  كرى  

 مغ اك    أبعة    لهرشفاق     من     إر                                   

  

  ا   نفس   دنياك    جف     كا    مبكية   

 وإن   بةا   ل    م اا     سن    مبفسل                                   

  

 قواك    فاها    كهرا    ىحكت   فضي   بف

 كرا     فض    أذى    الرقشاء    بالثر                                   

    

 مجفوبة   م ذ    كان    ال اس    تاابة   

 من  أول   الةهر   لل    رما   ولل    ئل                                  

  

 إساء اا     ف     الزمان   و بق     من   

 جرح   بآد     بكي    م ل    في    األد                                   

   

 ل     حفهي     بج اها     أو     ج ا فاا   

 الروت   بالزهر   مثا   الروت    بالفحل                                  

    

 كل   نا ل   ل     راها    وهي    ساهر    

 لول    األماني    واأل ال      لل       ل                                  

   

 اورا     رةك    في    نعر      وتافية  

 و ار    في    قرار    البؤس    والوصل                                

   

 كل   ىههف     ومن     حجا    بصير ل  

 إن   هق  صابا    رد   أو   تهقرا    سل                                 
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  ا    و هفا     ل فسي     راتاا     ودها   

 مسود    الصحف   في   مبيضة    الهرل                               
 

********************************* 

 

 
 

 ابراهيل ناجي
 الشاترالفبيا 

 

 

 إبراهيل ناجي القصبجي  اجي بن أ رة ناجي بنولة إبراهيل ن                 

، ألسر  القصبجي الرعروفة بفجار  الجيوا الرذهبة، 1141\تا  لقاهر  با

، وهي شركة إنجهيز ة، اذ كانت (الفهغرا )ترا والة  في شركة البرق 

مصر  حت الاير ة البر فانية، ف جاد الهغة اإلنجهيز ة، و ركن من 

ن شغوفاً بالرفالعة، وامفه  في بيفل مكفبة  افهة الفرنسية واإل فالية، وكا

ب ماات الكفا، ف ش  اب ل إبراهيل ته   ا الرفالعة، وشجعل ته  

القراء ، وكان  اةي إليل الكفا، ف  قن العربية والفرنسية واإلنجهيز ة 

واأللرانية، وأمل هي السية  باية ب ت مصفف  سعودي الفي   فاي نسباا 

ن تهي بن ابي االا تهيل السال ، و رت بصهة قرب  إل  الحسين السبط ب

 من جاة األتوال إل  الشيخ تبةهللا الشرقاوي 

 

 ل  1417 \ صا ناجي ته  شااد  الةراسة الثانو ة س ة                    

، وافففح تياد  بريةان 1403انفسا إل  كهية الفا، و جرن فياا س ة 

عامهة ايبة، وفي كثير من الحالت العفبة بالقاهر ، وكان  عاما مرىا  م

بةون أجر  معا  ة ، با  ةفع لبعضال  رن الةواء،  ل شغا تة  م اصا 

في وزارات مجفهفة، فقة نقا إل  سوهان  ل الر يا  ل الر صور ، واسفقر 

 تاد إل  القاهر  وسكن فياا  1431 \إل  تا  1407 \فياا من تا 

.              

  في بةا ة  يا ل وفياا رأى جرال الفبيعة تاش في بهة ل الر صور 

وكان قة ناا من . وجرال نار ال يا فغها ته  شعر  ال جا  العااف 
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الثقافة العربية القة رة فةرس العروض والقوافي وقرأ دواو ن اشار 

الشعراءالرف بي وابن الرومي وأبي نواس وغيرهل من فحول الشعر 

فقرأ قصا ة شيهي وبيرون وآتر ن  العربي، كرا ناا من الثقافة الغربية

 .من رومانسيي الشعر الغربي

 

ت ةما بةأ  فرجل بعض أشعار  1401 \بةأ  يا ل الشعر ة  والي تا 

( السياسة)الفر ة دي موسييل و  وماس مور شعراً و  شرها في مجهة 

  الفي أفرزت نجبة من 1430األسبوتية ، وانضل إل  مةرسة أبولو تا  

ين والعرب اسففاتوا  حر ر القصية  العربية الحة ثة من الشعراء الرصر 

 .األغالل الكالسيكية والجيالت واإل قاتات الرفوار ة 

 

 ففحت موهبة إبراهيل ناجي الشعر ة مبكرا فقة نظل الشعر وهو             

في الثانية تشر  من العرر، وشجعل والة  تهي ذل  وففح لل تزا ن 

وقي  ل د وان  افظ ود وان الشر ف الرىي، مكفبفل، وأهةا  د وان ش

ومن شعر  في الصبا قصية  قالاا وهو في الثالثة تشر  من ترر ، 

 \وفياا  قول  ته  البحر،\ت واناا 

 

 إني ذكر   باكيا

 واألفق مغبر الجبين

 

 والشرس  بةو وهي

  غرب شبل دامعة العيون

 

 والبحر مج ون العباب

  ايج  ا ر  ج وني

 

ابراهيل ناجي  ريا ال  الرومانسية، ، كرا اشفار بشعر                    

وكان وكيال لرةرسة أبولو الشعر ة و رأس من بعةها رابفة . الوجةاني 

 .األدباء في األربعي يات من القرن الراىي 

 

 رجل إبراهيل ناجي بعض األشعار تن الفرنسية لبودلير  حت          

( الجر رة والعقاب) ن اإلنجهيز ة روا ة، و رجل ت(أزهار الشر ) ت وان

، كرا نشر دراسة (الروت في إجاز  ) لة سفوفسكي ، وتن اإل فالية روا ة
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مة  ة األ ال  و تالل )تن شكسبير وكفا الكثير من الكفا األدبية مثا 

ومن أشار قصا ة  قصية  ( .  كيل البيت)وقا  بإصةار مجهة ( . األسر 

ولاذ  1453 \تا  .و لقا بشاتر األاالل . كهثو  األاالل الفي  غ ت باا أ 

 .القصية  قصة في  يا ل مؤلرة 

 

فقة ا ا ففا  أ ا  كان في الةراسة الثانو ة كانت زميهفل و عهق            

باا ال أناا  زوجت بغير  ففاةمت مشاتر  وكفا أكثر قصا ة  شار  تن 

 رد أاالل لرو لترر  مج نظر ل لاذ  الفجربة مصوراً أن ما بقي من

و قع ( األاالل)في ناا ة القصية   سفسهل لهقةر ، و القصية  ت واناا  و

في أكثر من ما ة و ال ين بيفاً ته  شكا مقااع شعر ة  ف لف كا مقفع 

من أربعة أبيات، نظراا ته  بحرالرما وبفصر  وقة غ ت أ  كهثو  

من قصية   مقااع م اا مع بعض الفعة ا في األلفاظ و بعة ىل مقااع

 \(الوداع)أترى ت واناا 

 

  ا فؤادي ل  سا أ ن الاوى . 

                    كان صر اً من تيال فاوى 

 

 

في  شر ن الثاني من نفس العا  اجفرع لفيف من األدباء في            

كرمة ابن هانئ، وفيال إبراهيل ناجي، وانفجا أ رة شوقي ر يساً 

أربعة أ ا ، فجهفل نا بل مفران تهيا مفران، لهجرعية، ولك ل  وفي بعة 

وكان إبراهيل ناجي من األتضاء الرؤسسين لاا ، وبعة أقا من تا  جرت 

وانفجا مفران ر يساً  1433\سبفربر ا هول تا   00انفجابات جة ة  في 

 . وأ رة محر  وإبراهيل ناجي وكيهين وأ رة زكي أبو شادي سكر يراً 

 

هيل ناجي معظل ما كفا من شعر وما  رجل ته  نشر إبرا               

( البحير )صفحات مجهة ابولهو ، وكان من أشار ما  رجرل قصية  

لهشاتر ( أغ ية الر ح الغربية)لهشاتر الفرنسي لمار ين وقصية  

اإلنجهيزي الروما نفيكي شيهي، وقة صةر من الرجهة ترسة وتشرون 

 . ،  ل  وقفت تن الصةور1431\إل  كانون الول 1430\تةداً من ا هول 

 

اشفار ناجي بشعر  الوجةاني ورأس رابفة األدباء في مصر في         

األربعي يات من القرن الراىي وتر  ت ل    ر  بالشاتر ن رفيقيل 
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 .مفران تهيا مفران وأ رة شوقي

سا  الحيا  فاتذ  كفا قصا ة الاجاء في هذا وذاك، و  فرجل             

،  حةث فياا تن  بل (مة  ة األ ال )ص، فكفا قصة و كفا القص

الففولي األول، ونشرها مع قصص أترى مؤلفة ومفرجرة في كفاب 

وداتاً أ اا الشعر، وداتاً أ اا : ) حرا الع وان نفسل، قال في مقةمفل

 (. الفن، وداتاً أ اا الفكر

 

سل الفبي، نقا الشاتر إل  وزار  األوقا ،  ي  تيّن ر يس الق             

فاار نت نفسل، لرا وجة فياا من  قة ر و كر ل، وقة تاصر  ال ة وزراء 

كانوا  قةرون الشعر والشعرا ء، وهل تبة الاادي الج ةي وإبراهيل 

الةسوقي وتبة الحرية تبة الحق وفي هذ  الرر هة أتذ  رةح كا من 

وز ر ساتة  ومة لل  ة العون وكان من أبرز من مة ال إبراهيل الةسوقي 

الذي  ضر  العة ة 1437 \األوقا ، وفي ال ففال الفبي الذي تقة تا  

 \من الوفود من القفار العربية قا ل قصية ل الفالية مر با 

 

  ا شاتَر الوادي وغّر ة الّرب 

 قُْا لهضيوِ   حيّةً وسالما                                          

 

 مصرالعر ُق وفاُدها  فَْظتُ 

 لُكل َْهةاً ته  اُول الَرةى وِزَماما                                  

 

 أَْنفُْل أَْههُاا, لسفُْل باا ُغَرباءَ 

نّ  َ ههَفُل  َ ِّزلُون ِكراما أ                                            َُ 

 

 الّشْرُق َمْاٌة له بوغِ وَمْولٌة 

 لهرْجِة فيل َربَا وَشّا ُغالما                                         

 

 َزَكت ال بّو  في ِ َرا ُ ورْترتتْ 

 و  لّقت كالفرقة ِّن نِظَاما                                          

 

 ُموس  الذي َشّق الُعباَب وفّجر

 الصّجر الع يَة سواكباً  فرام                                     

 



 321 

 الوجوَد وتهلتيس  الذي فّةى 

 الغفّران واإل ساَن واإلكراما                                    

 

 ومحّرٌة  َْكفيَ  أّن محّرةاَ 

 بيّن البر ِّة أَْوَجَة اإلسالما                                       

 

 هذا هو الّشْرُق العظيل لل  زل

 ا  الاةى وإمامانوراً لرن رَ                                    

 

، ولل  كن  ةتر شيئا فعاش 1450 \أترن من وظيففل تا                   

في ى   و  كر لل أقرب ال اس إليل، برن فيال زوجفل، لذا  غيرت  الل 

وأتذ   غرس في السار، وفي هذ  الرر هة  عر  إل  الررثهة زازا 

بالربيع الذي  ا ها وأ باا ، ونظل فياا قصية  مفولة باسراا مصوراً إ ا

 \ قول( أنوار الرة  ة)في قصية ل ته  تر ف  يا ل 

 

 ىحكت لعي ي الرصابيح الفي

  عهو رؤوس ال يا كالفيجان                                        

 

 ورأ ت أنوار الرة  ة بعةما

 اال الرسير وكهت القةمان                                        

 

 ن ااب القرار لرفعا و سبت أ

 في ظا  ح ان وركن آمان                                        

 

 فإذا الرة  ة كالضباب  بجرت

 و كشفت لي تن كذوب اماني                                    

 

 قةر جرى لل  جر في الحسبان

 جاني ل أنت ظالرة ول انا                                       

 

اهرا ابراهيل ناجي صحفل في اواترا امل وكان مصابا                    

 ل الررض داء السكري، بةاء السكري ، ول   تذ العالن، فاشفة تهي

تن ترر ناهز الجامسة والجرسين، ودفن إل  جوار  1453 \ وفي في 
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جة  ألمل الشيخ تبة هللا الشرقاوي، في مسجة  بجوار مقا  الحسين 

 ىي هللا ت ل ر

ابراهيل ناجي مر بظرو  تصيبة في  يا ل و جه  ت ل األقارب            

واأل باب في أ يان كثير  لذا جاء شعر  معبرا تن نزوع فردي رومانسي 

 ز ن، فشعر  ذا ي،  كاد  كون تالصاً لهحا والوجةان، لهقار والحرمان، 

نظر   ز  ة، فاو  عبر تن قها محرو ، و صةر تن رؤ ة مفشا رة، و

فانت  شعر وانت  قرا شعر  ب وع من العذاب اوالفرقة تن . وروح مكفئبة

 :الحبيا كفا  قول 

 

 س لف   ا صجر  الرهفق  مف 

  جرع الةهر ما فرقا                                            

 

 إذا نشر الغرب أ وابل

 ما أاهقا وأاهق في ال فس                                   

 

 أر   مشيا الفؤاد الشاية

 والشيا ما كها الرفرقا                                       

 

الشاتر رومانسي  جة ىالفل و سعاد ل في ظالل الحا الجالة               

باتفبار   حرا تاافة قة  ضل الكون ب سر  فاو دا را وأبةا  ز ن  بح  

 لفي   شةها ليغرقتن توالل الرثا النسانية ا

 :فياا  قول

 

 إني امرؤ تشت زما ني  ا را معذبا

 أمشي برصبا ي و يةاً في الر اح مفعبا                          

 

 أمشي بل وز فل كاد بل ان   ضبا

 تشت زماني ل أرى لجافقي مفقهبا                                 

 

 

راهيل ناجي بقصية  الاالل الفي الشاتراب موىوع  واتفل               

روا ع    ل زال نرددها ته  شفاه ا وسيرددها الجيال بعةنا و عة من

 \الشعرالعربي 



 322 

 

  ا فؤادي، ر ل هللا الاوى

 كان صر ا من تيال فاوى

 

 اسق ي واشرب ته  أااللل

 وارو ت ي، االرا الةمع روى

 

 كيف ذاك الحا أمس  تبرا

 ًُ و ة ثاً من أ اد   الجوى

 

 وبساااً من نةام   هل

 هل  واروا أبةاً، وهو انفوى

 

***************** 

 

  ا ر ا اً، ليس  اةا تصفاا 

 نضا الز ت ومصبا ي انففا

 

 وأنا أقفات من وهل تفا

 وأفي العرر ل اس ما وف 

 

 كل  قهبت ته  ت جر  ل

 الاوى مال، ول الجفن غفا

 

– ته  غفرانل  -وإذا القها 

  صا تفاكهرا غار بل ال

 

*************** 

 

  ا غراماً كان م ي في دمي

 قةراً كالروت، أو في اعرل

 

 ما قضي ا ساتة في ترسل
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 وقضي ا العرر في م  رل

 

 

 ما انفزاتي دمعة من تي ل 

 واغفصابي بسرل من فرل

 

 ليت شعري أ ن م ل ماربي

 أ ن  رضي هارب من دمل ؟

 

*************** 

 

 لست أنساك وقة ناد ف ي

 بفل تذب الر ادا  رقيق

 

 و ة  رفة نحوي، كية 

 من تالل الرون مةت لغر ق

 

 آ   ا قبهة أقةامي، إذا 

 شكت األقةا  أشواك الفر ق

 

 وبر قاً  ظر  الساري لل

 أ ن في تي ي   ذ اك البر ق ؟

 

****************** 

 

 لست أنساك، وقة أغر ف ي

 بالذرى الشل،ف دم ت الفروح

 

 ، وأنا أنت روح في سرا ي

 ل  أتهو، فك ني محض روح

 

  ا لاا من قرل ك ا باا 

 نفالق ، وبسر  ا نبوح
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 نسفشف الغيا من أبراجاا

 ونرى ال اس ظالل في السفوح

 

**************** 

 

 أنت  سن في ىحا  لل  زل

 وأنا ت ةي أ زان الففا

 

 وبقا ا الظا من ركا ر ا

 وتيوا ال ور من نجل أفا

 

 سئلألرح الةنيا بعي ي 

 وأرى  ولي أشباح الرها

 

 راقصات فوق أشالء الاوى

 معولت فوق أجةاث األما

 

******************** 

 

 ذها العرر هباء، فاذهبي

 لل  كن وتةك إل شبحا

 

 صفحة قة ذها الةهر باا 

 أ بت الحا تهياا ومحا

 

 انظري ىحكي ورقصي

 فر ا وأنا أ را قهباً ذبحا

 

 و راني ال اس رو ا اا راً 

 الجوى  فح  ي احن الر  و

 

****************** 
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 ك ت  رثال تيالي، فاوى

 الرقاد ر أرادت ل  ةي

 

 و حاا، لل  ةر ماذا  فرت

  فرت  اجي، وهةت معبةي

 

  ا  يا  اليا س الر فرد

  ا  باباً ما بل من أ ة

 

  ا قفاراً لفحات ما باا 

 من نجي،  ا سكون األبة

 

************************ 

 

 أ ن من تي ي  بيا سا ر

 فيل نبا وجالل و ياء

 

 وا ق الجفو   رشي مهكاً 

 ظالل الحسن، شاي الكبر اء

 

 تبق السحر ك نفاس الرب 

 ساهل الفر  ك  ال  الرساء

 

 مشرق الفهعة، في م فقل

 لغة ال ور، و عبير السراء

 

******************* 

 

 أ ن م ي مجهس أنت بل

 فف ة  رت س اء وس  

 

  ا وقها ود وأنا 
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 وفراش  ا ر م   دنا

 

 ومن الشوق رسول بي  ا

 ونة ل قة  الك س ل ا

 

 وسقانا، فانففض ا لحظة

 !ي مس ا لغبار آدم

 

********* 

 

 قة ترف ا صولة الجسل الفي

  حكل الحي، و فغ  في دما 

 

 وسرع ا صرتة في رتةها

 سوا جالد، و عذ ا إلل

 

 أمر  ا، فعصي ا أمرها

  غش  الجبا وأبي ا الذل أن 

 

  كل الفاغي، فك ا في العصا 

 واردنا تهف أسوار الحيا 

 

****************** 

 

  ا لر فيين ىال في الوتور

 دميا بالشوك فياا والصجور

 

 كهرا  قسو الهيالي، ترفا 

 روتة اآلل  في الر ف  الفاور

 

 اردا من ذل  الحهل الكبير 

 لهحظوظ السود، والهيا الضر ر
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 ور من رو يارا  قبسان ال 

 الةنيا ب ور كهرا قة ى ت

 

********* 

 

 أنت قة صيرت أمري تجبا 

  رت  ولي أايار الرب 

 

 فإذا قهت لقهبي ساتة 

 قل نغرد لسوى ليه  أب 

 

  جا   ب  لعي ي م ربا

 غير تي ي ، ول مفهبا

 

 أنت من أسةلاا، ل  ةتي

 ذي الحجباأن ي أسةلت ه

 

********* 

 

 س انفزتااولكل صاح بي الي 

 دتاا: فيرد القةر الساتر 

 

  ا لاا من تفة ترياء، لو

 أن ي أبصر شيئاً لل أاعاا

 

 ولي الو ا إذا لبيفاا 

 ولي الو ا إذا لل أ بعاا

 

 قة   ت رأسي، ولو كا القوى

 ، لل أبعاا شفري تز  نفسي

 

********* 
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  ا  بيباً زرت  وماً أ كل

 اا ر الشوق، أغ ي ألري

 

 لل الر علل  إبفاء الة

 و ج ي القادر الرحفكل

 

 و  ي ي ل   كوي أتظري

 والثواني جررات في دمي

 

 وأنا مر قا في موىعي 

 السرع لوقع القة مرهف 

 

******** 

 

 قة   جفو، وقهبي مشبل

 موجة  جفو إل  شاائاا

 

 باهلل إل  كل : أ اا الظالل 

 أسفح الةمع ته  موائاا

 

 ر رل أنت، فاا من ر رة

 وح أو ظامئاالغر ا الر

 

  ا شفاء الروح، رو ي  شفكي 

 إل  بار اا ظهل آسياا،

 

********** 

 

 أتف ي  ر في وااهق  ةيّ 

 إن ي أتفيت ما اسفبقيت شيّ 

 

 آ  من قيةك أدم  معصري 

 لل أبقيل، وما أبق  تهي ؟
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 ما ا ففاظي بعاود لل  ص اا

 !وإل  األسر، والةنيا لةي 

 

 ها أنا جفت دموتي فاتف 

  بذل لحي إناا قبه  لل ت اا

 

******** 

 

 وها الفا ر من تش  اارا

 جفت الغةران، والثهج أغارا

 

 هذ  الةنيا قهوب جرةت

 تبت الشعهة، والجرر  وارى

 

 وإذا ما قبس القها غةا من

 رماد، ل  سهل كيف صارا

 

 ل  سا واذكر تذاب الرصفهي

   قبس ناراوهو  ذكيل فال

 

*********** 

 

 مساء قاسياً ل رت  هللا 

 قة أراني كا أ المي سةى

 

 وأراني قها من أتبة  ساتراً 

 من مةمعي سجر العةا

 

 ليت شعري، أي أ ةاث جرت

 !أنزلت رو   سج اً موصةا

 

 صة ت رو   في غياباا 
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 الصةا وكذا األرواح  عهوها

 

*********** 

 

 قة رأ ت الكون قبراً ىيقاً 

 تيل الي س تهيل والسكوت

 

 ذ ا الاوىورأت تي ي أكا

 واهيات كجيوا الع كبوت

 

 ك ت  ر ي لي، و ةري ألري

 لو ر   لهةمع  رثال صروت

 

 ت ة أقةام  دنيا   فاي

   آمال  روتوته  باب

 

********* 

 

 ك ت  ةتوني افال، كهرا

  ار  بي، و  ةت مقهي

 

 ول  الحق، لقة تاش الاوى

 في افال، ونرا لل  عقا

 

 وأرى الفع ة إذ صوبفاا

 ونة لهرقفافرشت مج 

 

 رمت الففا، ف دمت قهبل

 كبر اء الرجاوأصابت 

 

********* 

 

 قهت له فس وقة جزنا الوصيةا
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 تجهي ل   فع الحز  و يةا

 

 ودتي الايكا شبت نار 

   كا الركع فيل والسجودا

 

  فر   لي وفا ي تود  والاوى

 الرجروح   ب  أن نعودا

 

 لي نحو الهاا الذاكي بل

 وقودا صار لففة العود إذا

 

********** 

 

 لست أنس أبةاً ساتة في العرر

  حت ر ح صفقت لر قاص الرفر

 

 نو ت لهذكر وشكت لهقرر

 تربةت في الشجروإذاما اربت 

 

********* 

 

 أ اا الشاتر  غفو" 

  ذكر العاة و صحو

 

 وإذا ما الفا  جرح 

 جة بالفذكار جرح

 

 ففعهل كيف   س 

 و عهل كيف  رحو

 

 أو كـا الحا في

 رأ ـ  غفـران وصفح ؟
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********* 

 

 هاك فانظر تةد الرمـــــا

 قهوباً ونساء

 

 ففجير ما  شاء 

 ذها العرر هباء

 

 ىا في األرض الذي

   شة أب اء السراء

 

 أي رو انية  عـــــصر

 "من اين وماء؟ 

 

********** 

 

 أ اا الر ح أجا، لك را

 هي  بي و عال ي و  سي

 

 هي في الغيا لقهبي تهقت

 رقت لي قبا أن  شرق شرسيأش

 

 وته  موتةها أابقت تي ي

 كارها وسةت رأسيوته   ذ

 

********** 

 

 ج ت الر ح وناد ــــــــــل

 شيااين الظال 

 

 كيف  حهو ل  ! أتفاماً 

 في البةء الجفا  ؟
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************* 

 

  ا جر حاً أسهل الــــــــــجرح 

  بيباً نك  

 

 ـاتي هو ل  بكي إذا ال ــــــــــ

 باذا نب  

 

 أ اا الجبار ها  صــــــــرع

 أجا امرأ  ؟من 

 

********** 

 

  ا لاا من صيحة ما بعثت 

 ت ة  غير أليل الذكر

 

 أرقت في ج بل، فاسفيقظت

 كبقا ا ت جر م كسر

 

 لرع ال ار ونادا  لل

 فرض  م حةرا له ار

 

 ناىا الزاد، وما من سفر 

 ذا السفردون زاد غير ه

 

********* 

 

  ا  بيبي كا شيء بقضاء

 ما ب  ة  ا تهق ا  عساء

 

 ربرا  جرع ا أقةارنا

 ذات  و  بعةما تز الهقاء
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 فإذا أنكر تا تهل

 و القي ا لقاء الغرباء

 

 ومض  كا إلي غا فل

 !الحظ شاء ل  قا شئ ا،وقا لي 

 

******** 

 

  ا مغ ي الجهة، ىيعت العرر

 في أناشية  غ   لهبشر

 

  سرع ا  ليس في األ ياء من

 !ما ل ا لس ا نغ ي لهحجر 

 

 لهجرادات الفي ليست  عي

 والرميرات البوالي في الحفر

 

 غ اا، سو   راها انففضت

 هو ر ر ل الشادي و بكي ل

 

********** 

 

  ا نةاء كهرا أرسهفل

 رد مقاوراً وبالحظ ار فل

 

 وهفافاً من أغار ة الر  

 تاد لي وهو نواح ونة 

 

 رب  رثال جرال وس ا 

 لح لي والعيش شجو وظهل

 

 ار ر  الهحن تهيل جا ياً 

 ليس  ةري أنل  سن أصل
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********** 

 

 هةأ الهيا ول قها لل

 أ اا الساهر  ةري  ير  

 

 أ اا الشاتر تذ قيثار   

 غن أشجان  واسكا دمعف 

 

 رب لحن رقص ال جل لل 

 وغزا السحا وبال جل فف 

 

 غ ل،  ف   رى سفر الةج 

 فاناف يل اهع الفجر ته

 

******** 

 

 وإذا ما زهرات ذترت

 ورأ ت الرتا  غش  قهباا

 

 ففرفق وا ئة واتز  لاا 

 من رقيق الهحن، وامسح رتباا

 

 ربرا نامت ته  ماة األس 

 وبكت مسفصرتات رباا

 

 أ اا الشاتر، كل من زهر  

 !ر  وماً ذنباا توقبت، لل  ة
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********************************* 

 

 

 

 

 

 

 نزار قباني 
 شاتر الررأ  

 

 

من تا هة دمشقية تر قة  1403تا  ( سور ا)ولة في دمشق              

هي أسر  قباني ،  صا ته  البكالور ا من مةرسة الكهية العهرية الوا ية 

بةمشق ،  ل الفحق بكهية الحقوق بالجامعة السور ة و جرن فياا تا  

\1415  . 

( مارس)ولةت في دمشق في آذار  )نش  ل قول نزار قباني تن       

في بيت وسيع، كثير الراء والزهر، من م ازل دمشق القة رة،  1403

والةي  وفيق القباني،  اجر وجيل في  يل، ترا في الحركة الوا ية وها 

 ريز أبي بحساسية نادر  وبحبل لهشعر ولكا ما هو .  يا ل ومالل لاا

تن ترل أبي تهيا القباني  ورث الحس الف ي الررهف بةور . جريا

الشاتر والرؤلف والرهحن والررثا وباذر أول بذر  في ناضة الرسرح 

امفازت افولفي بحا تجيا لالكفشا  و فكي  األشياء وردها . الرصري

إل  أجزا اا ومفارد  األشكال ال ادر  و حفيل الجريا من األلعاب بحثا تن 

فرن الجامسة إل  الثانية . سلت يت في بةا ة  يا ي بالر. الرجاول األجرا

أرسل ته  األرض . تشر  من ترري ك ت أتيش في بحر من األلوان

 ل . وته  الجةران وألفخ كا ما  قع تهيل  ةي بحثا تن أشكال جة ة 

انفقهت بعةها إل  الروسيق  ولكن مشاكا الةراسة الثانو ة أبعة  ي تن 

 (. هذ  الاوا ة

وماسي ، و  قا تاللل بين القاهر  ، وأنقر  ، الةبهبالسه   ترا              

 رك نزار العرا   1411وفي ربيع . ول ةن ، ومةر ة ، وبكين ، ول ةن



 337 

. الةبهوماسي وأسس في بيروت دارا له شر  حرا اسرل ، و فرغ لهشعر

وكانت  رر  مسير ل الشعر ة إ ةى وأربعين مجروتة شعر ة ونثر ة، 

 .  1411كانت أولاا قالت لي السرراء 

الشعر العرودي، وساهل في  فو ر الشعر العربي  كفا                 

 عفبر نزار مؤسس مةرسة شعر ل و فكر ة،   اولت . الحة   إل   ة كبير

قصا ة من  )لد وان و عفبر  . دواو  ل األربعة األول  قصا ة رومانسية

رن نقفة  حول في شعر نزار،  ي   ض 1451 \الصادر تا  (نزار قباني

هذا الة وان قصية  تبز و شيش وقرر الفي انفقةت بشكا لذع ترول 

االا رجال الة ن في  وا ارت ىة  تاصفة شة ة   ف  . الرجفرع العربي

 .سور ا بفرد  من الجارجية وفصهل من العرا الةبهوماسي

قباني أ ضا ب قة  السياسي القوي، من أشار قصا ة  نزار  ريز          

نكسة الجيش العربي  (. 1417 \ش ته  دففر ال كسةالسياسية هوام

 .بفهسفين

ته   بسبا  اجبارها انفحار شقيقفل لحاد ة  كان                            

 وفا اا  قرر بعة  ي   الزوان من رجا لل  حبل، أ ر كبير في  يا ل

 :وهو القا ا . محاربة كا الشياء الفي  سببت في مو اا

الل العربي سجين و أنا ار ة  حر ر ، ار ة  حر ر الحس ان الحا في الع )

و الجسة العربي بشعري، أن العالقة بين الرجا و الررأ  في مجفرع ا غير 

 . (سهيرة

 زون نزار قباني مر ين، األول  من اب ة ترل زهراء وأنجا            

و  بهقيس سر   الثانية تراقية  الزوجة و. هةباء و وفيق  :اولد   م اا

 .أنجا م اا ترر و ز  ا 

 وفي اب ل  وفيق و هو في السابعة تشر  من ترر  مصابا بررض      

القها و كانت وفا ة صةمة كبير  ل زار، و قة ر ا  في قصية  إل  األمير 

بهقيس  اسفشاةت زوجفل  الثانية  1410وفي تا  . الةمشقي  وفيق قباني

وت، و رك ر يهاا أ را نفسيا الراوي في انفجار السفار  العراقية ببير

 ..ها بهقيس ااسر ت ة نزار ور اها بقصية سيئا 

اوربا  لعهل  بهقيس  رك نزار بيروت و  قا في زوجفل  بعة مقفا            

بار س وج يف  ف  اسفقر بل الرقا    ف اس  ال ةاث الفي مرت بل فزار 

 قض  باا األتوا  األتير  من  يا ل   ي   في ل ةن 

 تاما  75تن ترر   اهز  30/1/1441ففل الر ية في ل ةن  و  وا
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 غها ته  شعر   قصا ة الحا  والشوق والغزل   ف   لقا                

بشاتر الررأ    ي   رجل كا  ركا اا وسك ا اا ومشاترها وتواافاا  

 : ال  شعر جريا را ع  ومن هذ  القصا ة نجفار  ال ي 

 

 : قول ( اب ة السهفان  او الحزن ) ل قصيةفي 

 

 أن أ زن..تهر ي  ب  

 و أنا محفان م ذ تصور

 لمرأ   جعه ي أ زن

 لمرأ  أبكي بين ذراتياا

 ..مثا العصفور

  جرع أجزا ي.. لمرأ 

 كشظا ا البههور الركسور

*** 

 سية ي.. تهر ي  ب 

 أسوأ تادات

 تهر ي أففح ف جاني

 ..في الهيهة أل  الررات

 ..ر نو أجرب اا العفا

 ..و أارق باب العرافات

 ..أترن من بيفي..تهر ي 

 ألمشط أرصفة الفرقات

 ..و أاارد وجا 

 ..في األمفار ، و في أىواء السيارات

 ..و أاارد ايف 
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 .. ف  ..  ف  

 ..في أوراق اإلتالنات 

 ..تهر ي  ب 

 ساتات..كيف أهيل ته  وجاي

 بحثا تن شعر غجري

  حسة  كا الغجر ات

 ..تن صوتٍ ..بحثا تن وجل ٍ

 هو كا األوجل و األصواتْ 

*** 

 سية ي.. أدته ي  ب ِ 

 ..مةن األ زانْ 

 و أنا من قبهِ  لل أدتاْ 

 ..مةَن األ زان

 ..لل أتر  أبةاً 

 أن الةمع هو اإلنسان

 أن اإلنسان بال  زنٍ 

 ..ذكرى إنسانْ 

*** 

 ..تهر ي  ب ِ 

 أن أ صر  كالصبيانْ 

 ..أن أرسل وجا  

 ..نْ بالفبشور ته  الحيفا

 و ته  أشرتة الصياد نَ 

 ..ته  األجراس

 ته  الصهبانْ 

 ..تهر ي  ب ِ 
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 ..كيف الحاُّ  غير تاراة األزمانْ 

 ..تهر ي أني  ين أ اُّ 

  كف األرض تن الةورانْ 

 ..تهر ي  ب  أشياءً 

 ما كانت أبةاً في الحسبانْ 

 ..فقرأت أقاصيَص األافالِ 

 دتهت قصور مهوك الجانْ 

 و  هرت ب ن  فزوج ي

 .. ُت السهفانب

 أصف  من ماء الجهجانْ ..  ه  العي اها 

 أشا  من زهر الرمانْ ..  ه  الشففاها

 و  هرت ب ني أتففاا

 ..مثا الفرسانْ 

 و  هرت ب ني أهة اا

 ..أاواق الهؤلؤ و الررجانْ 

 ما الاذ انْ , تهر ي  ب   ا سية ي

 ..تهر ي كيف  رر العرر

 ..و ل    ي ب ت السهفانْ 

*** 

 .. ِ تهر ي  ب

 كيف أ ب  في كا األشياءْ 

 ..في الشجر العاري

 في األوراق اليابسة الصفراءْ 

 ..في األنواءْ .. في الجو الراار

 ..في أصغر مقا 

 ..نشرب فيِل، مساًء، قاو  ا السوداءْ 
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 ..تهر ي  ب  أن آوي

 لف ادَق ليس لاا أسراءْ 

 و ك ا س ليس لاا أسراءْ 

 و مقاٍ  ليس لاا أسراءْ 

 ..تهر ي  ب ِ 

 ..كيف الهيُا  ضجل أ زان الغرباءْ 

 كيف أرى بيروتْ ..تهر ي

 ..ااغية اإلغراءْ ..إمرأ 

  هبس كا كا مساءْ ..إمرا ً 

 أجرا ما  ره  من أز اءْ 

 ته  ناة اا.. و  رش العفر

 ..و األمراء..لهبحار ِ 

 ..تهر ي  ب  

 أن أبكي من غير بكاءْ 

 تهر ي كيف   ا  الحزن

 ..كغال  مقفوع القةمينْ 

 (..الحرراء)و ( الروشة)ارق  في

*** 

 ..تهر ي  ب  أن أ زنْ 

 و أنا محفان م ذ تصور

  جعه ي أ زن.. لمرأ 

 ..أبكي بين ذراتياا.. لمرأ 

 ..مثا العصفور

 ..لمرأ   جرع أجزا ي

 ..كشظا ا البههور الركسور

*****.. 
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 (: ا  حت الصفر ) و قول في قصية ل  

1 

 

 .. ِ  فصا بي ي وبي َ .. هو البحرُ 

 .والروُن، والر ُح، والزمار رْ 

 .. فصا بي ي وبي  ِ .. هو الِشْعرُ 

 ..فانفباي لهسقوا الكبيرْ 

 .. فصا بي ي وبي  ِ .. هو القَْارُ 

 فالحاُّ  رفُُض هذي العالقَةَ 

 ..وبين األجيرْ .. بين الررابي

 ..أ بُّ ِ 

 ىعيفْ .. هذا ا فراٌل ىعيفٌ 

 جيفْ فكاُّ الكال  بل مثُا هذا الكال  الس

 .. ل كرهفُ ِ .. ك ُت أ بُّ ِ .. أ بُّ ِ 

 .. ل لع فُ ِ ..  ل تبة ُ ِ 

 .. ل محو ُ ِ ..  ل َكفبفُ ِ 

 .. ل كسر ُ ِ ..  ل لصقفُ ِ 

 .. ل هةمفُ ِ ..  ل ص عفُ ِ 

 .وغيّرُت رأ ي..  لَّ اتفبر ُِ  شرَس الشروسِ 

 فال  عجبي لتفال  فصولي

 ..فكا الحةا ِق، فياا الربيُع، وفياا الجر فْ 

 ..هو الثهُج بي ي وبي  ِ 

 ماذا س فعُا؟

 إنَّ الشفاَء او ٌا او اْ 

 هو الش ُّ  قفُع كاَّ الُجُسورِ 
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 و ُْقفُِا كّا الةروِب،

 و ُْغِرُق كاَّ ال جياْ 

 !.أ بّ ِ 

 

0 

 

  ا ليف ي أسففيُع اسفعاد َ 

 .هذا الكال  الجرياْ 

 ..أُ بُّ ِ 

 أ ن  ُرى  ذهُا الَكهِراْت؟

 تُر والقُباُلتْ وكيف  جفُّ الرشا

 فرا كان  رك  ي قبا تاَمْينِ 

 أصبح ىرباً من الرسفحياْ 

–  حت وهج الحرا ِق  –وما ك ُت أكفبُلُ 

 ..أصبَح ىرباً من الرسفحياْ 

 

3 

 إن الضباَب كثيفٌ 

 ولسِت أمامي.. وأنِت أمامي

 ففي أي زاو ٍة  ا  ُرى  جهسيْن؟

 أ اوُل لَْرس  من دون جةوى

 ل شففاَي  قينْ و.. فال شففاِك  قينٌ 

 ..مح ّففانِ .. زجاجيّفان..  ةاِك جهية ّفانِ 

 وأوراُق أ هوَل  سقُط ذاَت الشرال وذاَت اليرينْ 

 ووجاُِ   سقط في البحر شيئاً فشيئاً 

 ..ك صف هالٍل  ز نْ 
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1 

 

 .. روُت القصية ُ من شةَّ  البَْردِ 

 ..من قِهّة الفحل والزْ تِ 

 نْ  يبَُس في القها كاُّ زهور الح ي

 فكيف س قرأ شعري تهيِ ؟

 ..وأنِت   اميَن  حت غفاٍء من الثهجِ 

 ..ول  سرعينْ .. ل  قرأ نَ 

 وكيف س  هو صال ي؟

 ..إذا ك ِت بالشعر ل  ؤم ينْ 

 وكيف أقّةُ  لهكهرات اتفذاري؟

 وكيف أُدافُع تن زمن الياسريْن؟

5 

 

 .. فصا بي ي وبي  ِ .. جباٌل من الرهح

 ؟كيف س كسر هذا الجهيةْ 

 ..وبين سر ٍر  ر ُة اتفقالي

 وبين ىفير  شعٍر  كبِّه ي بالحة ْة؟

1 

 

 .. ف  الفبعثُرْ .. ك ت أُ بُِّ   ف  الفَ َا ُرِ .. أ بُّ ِ 

  ف  اقفحاِ  الكواكِا،  ف ..  ف  الفبّجرِ 

 ار كاِب القصية ،

 ..ك ُت قة راً أ بّ ِ .. أُ بُّ ِ 

 لكنَّ تي يِ  ل    ياِن ب يِّ كالٍ  جة ةْ 
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  ا ليف ي أسففيع الةتوَل لوقت الب فسج،.. أُ بُّ ِ 

 ..لكنَّ فصَا الربيع بعيةْ 

 و ا ليف ي أسففيع الةتوَل لوقت القصية ،

 .لكنَّ فصَا الج ون انفا  من زماٍن بعية

 لكنَّ تي يِ  ل    ياِن ب يِّ كالٍ  جة ةْ 

  ا ليف ي أسففيع الةتوَل لوقت الب فسج،.. أُ بُّ ِ 

 ..لربيع بعيةْ لكنَّ فصَا ا

 و ا ليف ي أسففيع الةتوَل لوقت القصية ،

 .لكنَّ فصَا الج ون انفا  من زماٍن بعية

* 

 مزرتفان لهفا.. و قال تن ساقي  إنارا في العري

 أنبوبان من اا: أشراة الحر ر هرا و قال: و قال

 شاللن من ذها في جورب كالصبح مبفا: و قال

* 

 وفي ظا.. في ماءهرب الرداء وراء ركبفاا ف عرت 

 إل   قا... فرن  قا ربيعي ..وركضت فوق الياسرين

 إل  وصا.. فإذا الريا  ه اك باكية  صبو إل  د ء

* 

 ما أنباؤ ؟ قا لي..  ا  وباا، ماذا لة   ل ا؟ ما الثهج

 مجضاّ .. ته  تيط غز ر الضوء.. أنا  حت نافذ  البر ق

 حهيول  جفي  ثاؤب مئزر ك.. ل  ر عي ت ي الثهون

 با ظهي.. إني ابن أتصا برهة ُوِجَةت ل  زتجي ساقي 

 

******** 

 

 : واتفل   باذ  البيات الجريهة  
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  الي م ُارا.. َمْصهوبَةَ ال اة ن 

 َو ََسهَّقا أىالتي..  ركا الِردا 

 ..والهيا  ُْهِاُا أ رَر األاراِع 

 واربفي.. ُرّدي مآزَرِك الفر كةَ 

 ُق رأُسلل  فُركي الرصهوَب  جف

 فاي كئيبةُ اإل قاعِ .. في الر ح 

ري..  ا افهةَ الَشفَفَْيِن   ل  فاوَّ

 اَْبُع الزوابع فيل بعُض اباتي

 شاٍر ب سواق الاوى بَيَّاعِ 

 وبئُر أفاتي.. وأمراٌض .. ُجثٌَ  

 أ َّةُ ِكْذبَةٍ .. أىريرَي الروبوُء 

 َمْسُرومٍة  ُهقيَن في أسراتي

ذُت ناَةِك وهو َكوْ   ُ  أناقةٍ َتوَّ

 وَمفاتي.. أن  ره يِل لهّذ ي 

 ما أنا بحرامةٍ .. ُتودي ألُمِّ  

 فغر ز ُ الحيوان  حت قِ اتي

 .. حت فري وَىْغِط ِذراتي .. بَْهَااُء 

ذُت ناَةِك وهو َكْوُ  أناقةٍ   َتوَّ

 وَمفاتي.. أن  ره يِل لهّذ ي 

*** 

 ما أنا بحرامةٍ .. ُتودي ألُمِّ  

 قِ اتي فغر ز ُ الحيوان  حت

 ما أنِت  يَن أُر ُة ، إل لُْعبَةٌ 

  حت فري وَىْغِط ِذراتي.. بَْهَااُء                         
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         ********************************* 

 

 

 

 

 

     

 بةر شاكر السياب         
 

 

ج وب شرق  1401 \بقر ة جيكور الشاتر  بةر شاكرالسياب  ولة           

في أبي الجصيا  ل انفقا إل  مةرسة  س البفةا ية في مةرسة در. البصر 

تا  و ة في البصر   ل أكرا الثان.  1431 \الرحرود ة و جرن م اا في

 1413 \ة  تا دار الرعهرين العالي  ل انفقا إل  بغةاد فةتا .  1413

تالل  ه  ومن .  ، والفحق بفرع الهغة العربية،  ل اإلنجهيز ة\و جرن  

 .ته  األدب اإلنجهيزي  إلاالعا  ركن من راسة الة

صةاقة بعض من أدبا اا و  شر لل   صا   في بغةاد ومقاهياا          

ناجي العبيةي قصية  لبةر في جر ة ل ال حاد هي أول قصية    شرها بةر 

-1411في  يا ل  كونت في دار الرعهرين العالية في الس ة الةراسية 

الشعر ة  تبقر كانت  قيل الرواسل  ا أتوانجراتة أسرت نفسا 1415

 ي  ظارت مواها الشعراء الشبان، ومن الفبيعي  فرق أولئ  إل  

الةكفور  أغراض الشعر بحر ة وانفالق، بعة أن وجةوا من ترية الةار

ر يس لجامعة بغةاد ومن األسا ذ  العراقيين  مف  تقراوي، أول 

 والرصر ين  شجيعا

الشاتر  نازك الرال كة  وكذل  أتضاء الجراتة،  ة االسياب  و           

 ال األسفاذ  از  من أتضا اا شعراء آترون م و ن أتضا اا أ ضام

 عر  بةر ته  قة رة الفجري وتا كة وهبي الجزرجي ووأ  سعية من 

مقاهي بغةاد األدبية ومجالساا مثا مقا  الزهاوي ومقا  البهة ة ومقا  

 والذ ن اصبحو امع مجروتة من الشعراء  البراز هية وغيرها  ر ادها
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مثا به ة الحيةري وتبة الرزاق تبة الوا ة ( رواد  ركة الشعر الحر)

ورشية  اسين وسهيران العيس  وتبة الوهاب البيا ي وغيرهل و هفقي 

 . امرأ   حباا وهي ل  بادلل هذا الشعور فيكفا لاا

رعجا ومالي من الةهر اواها الردى ال.. م ل جرد  ي ال ساء وأمي.. أبي)

 (إل رىاك فر راك فالةهر ل  عةل

و زداد شار  بةر الشاتر ال حيا القاد  من أقص  قـرى الج وب، وكانت  

الففيات  سفعرن الةففر الذي  ضل أشعار  ليقرأنل، فكان  فر   أن  كون 

د وان شعر مهؤ  غزل بين العذارى بات   فقا أنفاسي )  هو الة وان

ه  صفحا ل والحا واألما وسفهفقي أنفاسان باا و ر  في الحرى  ايل ت

 (ج با ل القبا

الرحامي وكانت  ربف ي  بل تالقة صةاقة  ريرة     قول محرود العبفة

ت ةما أصةر الشاتر د وانل األول  )ت ةما كان قاىيا في مة  في بهةروز 

 وصةر  بقصية  من الشعر العرودي مفهعاا البيت 1417أزهار ذابهة في 

 .الرشاور

 ا ليف ي أصبحت د واني ألفر من صةر إل   ان قة بت ): السياب   قولو  

   رالفاا ول  من  سة أقول لل  ا ليت من  اواك  اواني أل  الكؤوس ول

 (الجهود وأن ي فاني

 

سجن مر  أترى  ل  لففر  وجيز  أاهق سرا ل  1411 \سج ل تا   ل     

ل  أزهار ذابهة برقةمة كفباا مجروتفل األو صةور بعة  1411\تا  

روفا يا بفي أ ة رواد قصية  ال ثر في العراق تن إ ةى دور ال شر 

 اول فياا أن  قو   (ها كان  با ) ضر ت قصية  1417الرصر ة تا  

بفجربة جة ة  في الوزن والقافية  جرع بين بحر من البحور ومجزوءا ل 

قة كفا من بيت إل  آتر و أي أن الففاتيا ذات ال وع الوا ة  جفهف تةدها

فياا نجة الشاتر الفهيق  حاول جة ةا  )في مقةمفل  لة وانل روفا يا بفي 

في إ ةى قصا ة  في  ي بالوزن الرجفهف و  وع في القافية، محاكيا الشعر 

اإلفرنجي، فعس  أن  رعن في جرأ ل في هذا الرسه  الرجةد لعهل  وفق 

ة ته  أن الشعر الربي قة ا ففظ إل  أ ر في شعر اليو ، فالشكوى صارت

بجرود  في الفر قة مة  أاول مرا كان   فظر من ال اضة الحة ثة إن هذ  

الباكور  الفي قةماا ل ا صا ا الة وان  حة  ا تن موهبة فيل، وان كانت 

بحي   ضيق أبيا ل تن رو ل  -روتفاا مجبوء  في ا ر هذ  البراتل 
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ول أر ة أن أرسل م اجا مسفقبال الرافاجة وسفكشف األ ا  تن قو اا، 

لاذ  القر حة األصيهة  ففجر و فيض من غير أن  جضع لحةود والقيود، 

ولكن سير الشعراء  عهر ا أن ذوي الرواها ال اجحين، هل الذ ن  عبوا 

كثيرا، وتالجوا نفوسال ب قص  الجاة، وكافحوا كفاح األبفال،  ف  بهغوا 

 (مر بة الجهود 

ياب و عين مةرسا لهغة اإلنجهيز ة في مةرسة  انو ة في و فجرن الس      

مة  ة الرمادي الفي  بعة تن بغةاد  سعين كيهومفرا غربا،  قع ته  نار 

 \تا ، وف  وظا  رسا م اا قصا ة  إل  الصحف البغةاد ة  باتا. الفرات

بغةاد واسفغ ي تن  في  سجن و تهيل القـبض في جيكور ألقي  1414

وافرن ت ل بكفالة بعة  1414 في الرعار  رسريا  ي وزار تةما ل ف

 ر ا من الفةر س لرة  تشر س وات، بضعة أسابيع وم ع إدا

 

تاد إل  قر فل  رجو شيئا من الرا ة بعة الرعامهة القاسية الفي لقياا     

لهفرر في شركة الفرور ( ذواقة)في السجن  ل  وجل إل  البصر  ليعرا 

ة نفط البصر ، وف  هذ  األ ا  ذاق مرار  الفقر العراقية،  ل كا با في شرك

والظهل والشقاء ولل   شر شعرا قط، ليعود إل  بغةاد  كابة البفالة  جفر 

ناارا ل في مقا   سن تجري  فهق  الرعونة من أصحابل اكر  الو ري 

ومحي الة ن إسراتيا وتالة الشوا ، ترا بعةها م مورا في مجزن 

 .فرق إل ةى شركات  عبية ال

 

 صة قل   بفشجيع من( أسااير)نشر لل الجاقاني مجروتفل الثانية        

أكر  الو ري مرا أتاد إل  رو ل ه اء اا وأمهاا بالحيا ، وقـة  صةر اا 

مقةمة لبةر أوىح فياا مفاومل لهشعر الجة ة الذي  بشر بل و بةأ بةر 

القـبور  بكفابة الرفولت الشعر ة مثا أج حة السال  والهع ات و فـار

والرومس العرياء وغيرها و ضفرب الوىع السياسي في بغةاد تا  

و جش  بةر أن  فالل  رهة التفقالت فيارب مفجفيا إل  إ ران  1450

ته  ظار ( ته  آر   )وم اا إل  الكو ت بجواز سفر إ راني مزور باسل 

، كفا ت اا فيرا بعة قصية  1453 \شراتية انفهقت من تبادانسفي ة 

 (1453فرار  ) راااس
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ا سل شعر  في الففر  األول  بالرومانسية وبةا    ر  بجيا تهي             

 1417محرود ال من تالل  شكيا القصية العرودي و  و ع القافية وم ذ 

انساق وراء السياسة وبةا ذل  واىحا في د وانل أتاصير الذي  افظ فيل 

مل بقضا ا اإلنسانية وقة السياب ته  الشكا العرودي وبةأ فيل اهفرا

 الشاتر النكهيزي   واصا هذا ال فس مع مزجل  ثقاففل اإلنجهيز ة مف  را

في أزهار وأسااير وظارت محاول ل األول  في الشعر الحر وقة  (إليوت)

هي أول نص في الشكا  ( باها كان )بت فئة من ال قاد إل  أن قصية ل ذه

قا را  ف  اآلن في تصوص الر اد  الجة ة لهشعر العربي وما زال الجةل 

 ،والبيا ي  في العراق  بي ل وبين نازك الرال كة

 

اذا ال رط الجة ة بالسياب كا شعر   كفا وفي أول الجرسي ات              

  (األسهحة واألافال)ت الشعر ة وسيهة لهكفابة فكانت وا جذ الرفول

 بةا ة السفي ات في ( أنشود  الرفر)نشر السياب د وانل           

 

من شار كانون  01في  و   في الكو ت وفي  الشاتر بةر شاكرالسياب    

تا  ونقا جثرانل إل  قضاء البصر  ودفن  31، تن 1411الول من تا  

 .في مقبر  الحسن البصري في مة  ةالزبير

 

 :ومن شعر  الغزلي   قول  

 

 والفف  ول  ساتةاي ومال جيةك في اشفااء

 وس ي فرا أ سست إل والشفا كالزهر  ال

 ولهرساء   فوق الشفا

 تفر  ضوع ففسكر ن بل وأسكر من شذا 

 في الجية والفل والذراع

 ف غيا في أفق بعية مثهرا ذاب الشراع

 في أرجوان الشاائ ال ا ي وأوغا في مةا 

 شففاك في شففي تالقفان وال جل الضئيا
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  هق  س ا  ته  بقا ا راتشات من ت اق

 ت ي  ةاك وأابق الصرت الثقيا  ل ار جت

  ا نشو  تبرى وإتفاء ته  ظا الفراق

  هواَ كإغراء الفراشة من ذهول وانفشاء

 دوما إل  غير انفااء

 

.******** 

 

  ا هرسة فوق الشفا 

 ذابت فكانت شبل آ 

  ا سكر  مثا ار جافات الغروب الاا رات

 رانت كرا سكن الج اح وقة   اءى في الفضاء

 ير انفااءغرقي إل  غ

 مثا ال جو  اآلفالت

 ل لن  راني لن أتود

 هياات لكن الوتود

  بق   هّح فجّف أنت وسو  آ ي في الجيال

  وما إذا ما جئت أنت وربرا سال الضياء

 فوق الوجو  الضا كات وقة نسيت وما  زال

 بين األرا   موىع تال  حةق في غباء

 هذا الفراغ أما  حس بل  حةق في وجو 

 !اغ أنا الفراغ فجف أنت لكي  ةو  هذا الفر

 

 *************** 

 

 !هذا هواليو  التير ؟
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 أ صةقين؟ ألن  جّف إل  لقاء؟! وا سر ا 

 !هذا هو اليو  األتير فهيفل دون انفااء 

 ليت الكواكا ل  سير

 !والساتة العجه    ا  ته  الزمان فال  فيق

 تهفف ي و ةي أسير إل  السراب بال رفيق

 

 ********************. 

 

  ا لهعذاب أما بوسع  أن  قولي  عجزون

 ت ا فراذا  ص عون

 لو أن ي  ان الهقاء

 فاقفادني نجل الرساء

 في غرر  ل أسففيق

 !أل وأنت تصري  حت أىواء الفر ق ؟

 

 ****************** 

 ليا ونافذ   ضاء  قول إن   سار ن.

 أني أ ّس   ارسين

  جف إل  لقاء في ذل  الصرت الرريت ألن

 ليا ونافذ   ضاء

  غش  رؤاي وأنت فياا  ل   حا الشعاع

 في ظهرة الهيا العريق

 و هوح ظه  من بعية وهو  ومئ بالوداع

 وأظا و ةي في الفر ق

************* 

 و قول ا ضا   
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 و غةا س لقاها

 س شةها شةا ففارس بي

 ر راك  ل  قول تي اها

 مزق ناودي ىل أواها

 تشة الهااردفي وااو بر

 ظاري ك ن جز ر  العرب

  سري تهيل بفيا ر اها

 و  رون  حت  ةي و  ر جف

 بين الفر ع و الرىا رد 

 و  شا ت ة مفارق الشعر

 اا هو السعفغنار  ةغة

 من قر في رتشت لةى ال ار

 توصا ل و  هين ل  ةري

 أ ان   قذ 

 و  ايل  غري و هو م جفف

 أتر   هرس دربل  قف

 و  جس ناةاها

 اتشان جوانا الظار فر

  صف  سو   با بالقفر

 س ذوب فياا  ين ألقاها

 

************ 

 

 :و قول في قصية  اترى 
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  ل  ز ة ل لوتة فاو  هقاك

 لي س  لة   بعض اكفئابل                                      

  قربي مقهفي  من وجال الذاوي

 حوب سر انفحابل ري في الش                                 

 و انظري في غصونل صرتة

 :أشباح غابر من شبابل   الي س                             

 لافة  سرق الجف  بين جف يل

 و  هل  روت في أهةابل                                  

 

                             *********** 

 

  و اسرعيل إذا اشفك  ساتة البين

  قو  الهقاء -و تا  الر يا                                        

  في صةرك الرعفار, و ا جبي ناظر ل

 وتن ذاك الرصيف الرضاء                                        

  تن شراع  را  في الوهل   ساب

 :في الرساء     حسل    ومون                                        

  شذى ذراتي !! ع الحز نالودا

 تهيل ته  األس  والشقاء                                           

 

               ***************** 

 

   ة ي  ة ثل تن ذل  الكوخ

 وراء ال جيا بين الروابي                                       

  هل أ امل الفوال الكئيبات
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 فال  حرميل  هل الشباب                                        

  أوهريل ب نل سو   هقاك

 ته  ال ار  حت سفر الضباب                                  

  وأىيئي الشروع في ذل  الكوخ

 من سراب كهل    كان  وإن                                     

 

         ********************** 

 

  شاكيا في ذراتي  كهرا ىج

 انفااء الاوى صرتت انفاارا                                    

  فار ري أ ن  ر ري صةر  الجـ

 ـاش  زناً و ير  وانفظارا ؟                                     

 اغضبي وادفعيل تن صةرك

 القاسي وأرتي ته  هوا  السفارا                               

 وا ركيل.. وصةي الباب تهفلأ

 !لهةج  والصحارى .. مثهرا كان                               

 

 

********************************* 
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 وهاب شر ف الجبوري              
 

 

ولة الشاتر وهاب بن رزاق بن  سن ال شر ف الجبوري في                

  1411\1\3 \مة  ة ال جف بفار خ 

واكرا دراسفل الوليل في ال جف   والجامعية في  بغةاد  و صا        

 1413\ته  البكالور وس في الصحافة تا  

 :وهاب شر ف     شغا الن ما هي    

 .ر يس بيت الشعر في ال جف األشر 

 تضو ا حاد األدباء والكفّاب العراقيين.

 ر يس  حر ر مجهة الر اال الثقافية

 جهس السهل والفضامنتضو م

 تضو هي   أم اء مهفق  الحضارات في ال جف األشر 

 : صا ته  الجوا ز  ال ية 

 فاز بجا ز  الجود العالرية لهشعر العربي الريةالية الفضية

 .فاز بجا ز  الة ار الثانية لهشعر العربي

 فاز بجا ز  أفضا قصية  في مارجان الحسين العالري.
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 معة واسطنال درع البةاع من جا

  صا ته  شاادات إبةاع من كهيات الفقل واآلداب والفربية

 مرات تة  رمفل وزار  الثقافة العراقية ك

 

 (اشراقات الحا األول)لل د وان صةر

 

 :في الغزل  ال ثر ة  الرعاصر   ومن قصا ة  

 

 

 األفق مكفئا ته   ثاؤب الباب

 ومن أتشاب الروح أبفكر العصافير

 رالفي  كر  الرسامي

 الفي سقفت ته  مسا ة الالّ 

 ك ناا الزمن

 و ةها الثقوب  هفئل

 بي را السيان اففرش األنقاض

 و ةها األ ال   ففش تن  ارس لاا

 افهة أصبحت غيرة

 أي نبّي جة ة  ئن

 أنح ي مرفهئا ب عاس د   أصلّ 

 وبين أناما الجرر أرى ورقة تا بة

 من رماد

 غير أن الرسافة لهقبر

 نّيذراع مففولة بالف 

  ركع  حفاا الر اح

 لغة ترساء في الزقاق
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 والصوت  جر مهق  بحذر

 لشيء في الساقية

 رغل الريا  الراكة 

 وم اقير  هفقط البذور

 كهرا  جففي تيال السيقان

 /أدري/ أتفو نحو

  بفهع العي ان الفواجة الررّ 

 أ ففا الفر ق

 أسفّا رغيف لففولة

 من قا رة الضهوع

 أر ري في الغياب

 !ا  ةث هذا دون ان  صرخ األنكسار؟ها  ق

 في   جر  اآلآل 

  فّحة الراىي السفرجا

 بالغروض الرفةارك

 أقبهي ا فاا الرسرات الغافية

 في أتراق ايوفي

  ا أج حة الصقر الركسور من الصةمة

 ها هي  وبة الذنوب

  فة رن مثا شعاع جريا مج ون

 في ذاكر   ذبا

 شارع ما هذا األرق الرا ا في أفياء ظاير 

 هاربة آمال مفا يح اآل ي

 مثا العية لةى الرجبولين الرّ ا

 أو مثا شفار  ا في رأس الزاجا

 نار مرمّي من أ شاء الحوت ال ال
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 الصبر السرتة

 والضة و ص  وسراب وتفش

  بة قرح في أ شاء الياقوت

 تية من صجر وهةوء

 من قسو 

 في رأس الزاجا

 كهرات  عبق م اا مذهول  فكير الصبح

 اهبة لزمان آترذ

 شعر من دمع مفكهس

 وذنوب كرا البكاء الود ع

 أو كرا الفحةي الوقح األتفاء

 فانسحا ا اا الشجر الر ففخ بج ا ز الرحبين

 أ اا الزمن الرشاكس دون وتي

 البيت  ةّتن غهيان األ ال 

 ومثا رغو  الصابون

 هي الرسر   حت اا هة القبح والسكوت ال فن

 فوق غيرة من الاز رة

 شوكة نبفت من الصةاع

 تة أ اا الرولع بال سيل وأغ يات الرفر

 ت ة  بّات الغروب

 ا فضن وجا  بالة ء

 أنت  رفه  الفين وال ار والذاكر 

 وليست الشياء

 الةموع

 كهاا  زول

 اكفشفت لة   ت اد الهقالق
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 والذباب الهزن

 وتةاء الحرو  قبا ان  كفرا لهررا ا

 فحياليست الصةفة و ةها  صادق الرس

 أ فاا السيقان الشفافة

 ليس  رة مغامر  غير القبول

 بالبقاء في ذاكر  الهيا

 الةافيء بالسذاجة

 ولي أنا ال ار الرولود

 من اين الرغبة

 فانفازي تفّو في

 وأ ّاك أ ّاك من األنففاء

 

                                 ============ 

 

 :ونذكر لل ا ضا في الغزل قصية 

 (حبيبفي ال ا رةإ قاظ ل)

 

 نوٌح دمي وج از ي َتَشُا األماْ 

 لك را الفوفان غهغَا مركبي 

 في غابِة الوجاِع هْا  ةري الَجبَْا؟

 صةري  بوُغ الكبت في نبض الهظ 

 ودمي الحة قةْ 

 فهيزهر الرسفقبُا الظرآن 

 أني بانفظارِك  ا أنيقلْ 

 .   ين كي نغفال آآل  الحقيقةْ 
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 دي  الرظفرتبة الاا           
 

 

 

في  1410\ولة س ة  تبة الاادي الرظفر العراقي الشاب الشاترهو  

م فقة جامع الرظفر ا ةى محالت  محهة الساتي  مة  ة البصر  في 

ة   انجبت العة ة من تهريتراقية  أسر    والشاتر    فسا ال  الكبير 

 الشعراء والدباء والعهراء ورجال الة ن   

أبان الحرب العراقيل فقهت تا هفل ال  مة  ة ال جف الشر    ان     

 ت  فياا   لذا  كون قة انفقا الشاتر  سك  و( 1411-1410) ال رانيل

 وهو افا   ففرترع وشا  في مة  ة تهرية د  ية ة ال جف    مة ال

واكرا دراسفل فياا    وقة  قال الشعر في افولفل وصبا   واجاد فيل  

 الر ثور  كرا تر   بجفل البارع فاو شاتر و تفاا ا ضا  وتاصة الشعر

 (تفاا) ف  أجاد من الشعر والفن الشئ الررىي ، شاتر تراقي وف ان  

اسهوبل الالذع بالفاكل نشر الكثير من قصا ة الغزل والسياسل ولل وقة   

 لهرجفرع  والساسة ته  

 (مجهس اللال )ولل د وا شعر  

 

 :: شعر من  وهذ  تة  قصا ة   

 (موت ) الول  بع وان  
 

 موت ... موت 
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 ..أي سيهفيا .. سيهفيا 

 ها لِ  أن  روي لي روا ة 

 . ةَّترني 

 !(أدبياً ) ليو  قة ل أجة فيل نصا أدبيا 

 !لعا السحاب هذا اليو   غفال القصية 

 أ  أن الورد لربرا تضو في فرق الروت 

 أ  

 ..أني ما زلت ل أفقل من الةنيا إل 

  هيا ومرىعة ووووقصية 

 (تي لل توب تي لل توب )

 ..لل  كن وجاي  ر سل مالمح الة روقرااية بعة أن 

 ..(السعةون )وجةت 

  ا هلل.. ر ةي  هة ذهبية 

 من لون البرونز ..لون األر كة تهي  أجرا 

 لون األر كة أجرا وابا  

 (الجضراء )ألن  شا ش 

 !! يبست من روا ح الغباء في أدمغفال 

 أي هةى.. هةى

 مازلت  ه  الرر ة ة ب فال  الضيِّق

 ومازال ال ور  شع  ي را  قةمين لي الشاي 

 صبيحة شارع السعةون 

 ..ومازلت أدتن األركيهة وانف 

 .دتاناا األبيض ته  ناة ِ  

 مازال أنف  كرا هو .. أ ٍل 

 !!لل  سففيعي أن  ُجرهي أنف  الكبير 

 .فعال هو كبير 

 ..ف  إل أن  عرا  رفض أنف أنو 

 (بارد مرفر شفاءا ..  ار جا  صيفا ) في مقا  

 لفحرجي ي مف  ما قةمت أما  الرار 

 !!بجهوسِ  ته  فجذي 

 ..كيف أسففعِت الجهوس ته  فجذي أما  

 وتراايل الريا ..قوات محاربة الشغا 
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 و كومة ق ةهار 

 .وشيخ القبيهة 

 ( فاسة )فهربرا    ي مسير  ا فجان 

 . ا و قرع  الشرفاء و قرعا

 .ألجةني تارن مةور  بغةاد 

 

 

 :والقصية  الثانية  بع وان
 

 :إل  الفرزدق الذي  قول 

 إن لقهع ىرس أهَون تهي من كفابة بيت من الشعر

 قصية   ع ي ي

 

 ار هي وهاجري وزمجري

 ا ركي أوراقي وذاكر ي

 وكّا تفا اي

 وأمك في

 فهل أتش  وماً 

 دون أن  هسع ي األبرُ 

   أتوا  تشر

 فيِ  أناغل

 َوَصفوني ب نّي مج ون

 وبذٌئ أ ضاً نعفوني

 ولل  افا 

 مذ  ين كفبُت الشعَر مفراً 

 تشر  أتوا ٍ 

 وتشر ُ أزرارٍ 

 َوَشعٌر ب ي  جفاح ال فس األّمار 

  ا لهــــــــــــــــــــــل

 سآ يَ  قر باً أي ربي

 أ  غفر لي كّا تفيئة ؟

 كّا تفيئة

 سو  ف  أبيا ي ناود ال 
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 وقصا ة تبقي

 و الر زر

 ها  غفرُ 

 كا هجو  تضفل 

 بسالح أو غير سالح ؟

 لحاكٍل أو شراي الرجفر

 ها  سفقفع كّا س ين الغربة 

 والفعذ ــــــــا 

 وتهع األظفر؟

 ها  غفر؟

 سآ ي إلي 

 وأ را أوزاري وأزراري

 تشر  أتوا ٍ 

 أرافق قهري

 ب ز ف الة ّ 

 أ زن

 أبكي بكاء الثكه  

 صح  وماً ولكن لل أف

 تّرا أ  لل

 أشفاق وأتة 

 ولل أسرع الال  فكهل

 ل  فكهل

 أصرت وأر ا

 (  فررجا ) ل 

 أهان ي أافاٌل أفراخٌ 

 ولل  بَق أ رق وصفيق

 ( رسجر ) إل و

 س ذها  ا ربي تن أذن 

 (بسح ة ) قبا مجيئي إلي  

 ألذها لهحرا  لُغساٍ 

 تن كّا قصية 

 وجر ة ....وكّا ور قة

 ساواً  ومقالي أذنبفلُ 



 365 

 وأصهي نافهةَ القهل

 ألودع قهري

 بشرفية إقبالي األول

 فوق بساا أ رر 

 الذهبي( هيهفون ) وبف ةق 

 وأر ا

 ليجهّةني قهري

 ول ألففُت ورا ي

 وإن كان ال ورُ 

 س ر ُا 

 (نسر  ي ) تن 

 وقافيفي

 ال سو ِ ( نون ) و

 وذنوبي.....وال اة ن 

 والحر  العربي

 وج وني

 

******************************** 

 

 :والقصية  التير  تهي شكا مقفوتات  
 

 

 (1)الرقفوتل 

 

 لو ك ت أتهل

 أن   فرنحين

 بعة مو يَ ..ته   رابي 

 ك ت أتبرت الرهيَ  أن انفظر

 لو ك ت أتهل

 ان في ِ 

 نزتة الحضن الةتيا

 .في لحظة قهبي بحبِ   حفضر 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 (0)الرقفوتل 

 ت أتهللو ك 

 أن ي ذ ا

  بعثر أتضاء العذارى

  يثرا شاء

 لقفهت قهبي

 قبا أن  عشقيل

 لو ك ت أتهل أن ي

 لي الجيانة د ةناُ 

 و قفيع القهوب  رفة

 لقفّعف ي  ف  أوارى

 تار ا تن  ب 

 او ما  ر ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 (3)الرقفوتل

 هي أنت

 أ فاا الجريهة

 والنيقة

 والرثير 

 ي ن س  ما  صةت ب اك

 األ ا 

 لبة من  ورات  عه اا

 القهوب

 لبة من

 غفران تاة

 لهذنوب

 فانا السياسة تهرف ي

 .بالف ازل 

 اغها األسة الهعوب

 أن  بي ألمرأ ..تهرف ي 
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 قة  ج ب ي الرآسي والحروب

 ...تهرف ي أن  

 مارا أاهفي

 أو بَُحر ي

 لن  ةركي قهبي الرقيق

 لن  سففيعي

 بالفالقي..مة أنفِ  

 ألسفرالة تااري

 كي  ةركي الراىي السحيق

 أو ربرا  فعهرين

 ..  انِ  

 من ذي   اني

  فعهرين افيهفي

 ..من دروس فؤادَي 

 الحرا الرقيق

 فه  الرباح مهيكفي

 ..ان  فركيل بغيِّل 

 أو  سففيق

 

 

 

********************* 
 
 

أعشوان   هذ  االأيات من قصيدة ومن قصائدي ض  الحح والغ أ    

- :وشة الفردوس 
 

 

 الردى    الزبية ة    فؤادي  اذاقفل

 فرو ي باا هير  وشوقي سيؤذ اا

 

 لقة ولّعت قهبي الجر ح بحباا

 فكري راح  ولاا كي  وافياا
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 لقة لعا الةهر الجؤون بشره ا

 و اقت من  الكرب الةواهي  ىوار اا

 

 هرو  بقهبي  ل انجالء لفقاا

 وها   رهيااوافاق افكا ر لي ال

 

 فهو  بةي قهبي تشر اتشار هرل

 لرا  اسففاع ال اس بالجاة  جفوها

 

 وألسودت الفاق  زنا كا ليهة

 غابت نجو  الهيا والغل   جفياا

 

 وصامت  ايور الروض ترا  غّردت

 وأنّت بهحن ناصا في نوا ياا

 

 فالفق باكي العين  رر تةود 

 

 قر ح الجفون الغّض دمعي  ةّمياا

 

 ليالي الةهر اىعا  وقفاااالت 

 وزالت ناارات  فالهيا داجياا

 

 وأ  ت  قول الروض رؤوسا  لغّراا

 فاوراقاا صفراء جفت مجار اا

 

 بكت  الفي  فاىت م ابع دمعاا

 فالقّة مشحوب الثرى  روي  عاز اا

 

 راغرت نفسي ان  عيش قر ر 

 و  ب  ال فس ال  بيبا   اجياا

 

 و  ب  نفوس ال اس تيشا م غصا
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 ففرنو ال  الس     حيي امانياا

 

 تبيثة  جارت امرىء نفس فان

 فالجب  تب   وليس الحا   اة اا

 

 وان  اهفةت نفس بحا لةرباا

 ففه  نفوس شامجات  شآ و اا

 

 امرت فؤادي  قصي غراماا

 وقهبي مشحون غراما و رقياا

 

 ا ببفاا رو ا لةي تز ز 

 وج ات ا المي اسك فاا فياا

 

 فؤادي تز ز  دتهت ا ا رو ي

 الوّد  جهياا -رو ي كرا  او ن -

 

 اك ّي    اج ة الفردوس تابقة

 توفي من العذال نج ي مكار اا

 

  ذكرت كيف الشوق والحا قادني

 الياا وىعت   ةي تاةا ب  ة اا

 

 واتهصت  ف  الروت تاةا لحب ا

 ها بعة هذا العاة غةرا  و رو اا

 

 وتاةي ان ل  قفع العاة بي  ا

 حيا  شوقا و با  س ب يااف حي ال

 

 وقهبي  صهت  ل ايل  بجود 

 وان اظارت  شوقا  الّي و ةلياا

 

 لكن قهبي  ها  في سفر  بّاا
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 وغاص ال  التراق في قعر واد اا

 

 ليرت  زهيرات نرت في ودادها

 و ج ي  رار الغرس رفقا بساقياا

 

 هي الشرس في نصف ال اار بايّة

 لك اا اوفي  تاودا لراتياا

 

 وفي العاود الربرمات  ود عة 

 ر يل فؤادها  الكرا   اهالياا

 

 هي الصور  الرو ا  شكال برا باا

 وا ة لهحسن  سبي معانياا

 

 هي ال ور  با ال ور م اا نابع

 والجهق والتالق من ذا  ةانياا

 

 

 فهيست ل ا مقياس   حصي جرالاا

 بالكون   شبياا -كال ور–وليست لاا 

 

 صر صفا ااوقة  عجز القول  لح

 والحبروالوراق او ما ضاهياا

 

 فالشعر  ليا قة  شقّر فجر 

 و بر مز ج م ارا  صار   جهياا

 

  ةلت جة الت اال امفةادها

  المس العجز الرد ف  ذوابياا

 

  شّع س اءا  ين  سفع نور 

  اادى من الشرس شعاتا  واجياا
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 اذا كان ىوء الشرس فيل  راون

 لياافاموان بحر داتا الر ح تا

 

 وهذي العيون الفا  ات بسحرها

 كرشاشة الج ةي الشجاع  رمياا

 

 رمف ي سااما صا بات بفرفاا

 اترقت غشاء القها آ ارها فياا

 

 و ه  العيون ال اتسات قفه  ي

 و حر   جف ياا الجروح  ةاو اا

 

 اجرا باا قةا رشيقا  ز  اا

 جرال القوا  الغّض تصرا   ةانياا

 

   مشابللاا مبسل لهشرس ان فا

 ولهزهر بالبسرات رفقا سيغر اا

 

 اذا مابةت فالشرس تجال  زاورت

 والبةر  جبو فاقة ال ور تالياا

 

 ا ببفاا  لهروح اوف   بيبة

 والحا  رهي القها م ي و رهياا

 

 نبق  ته  التالص نب ي ودادنا

 ونج ي  رار الحا تيرا و  رفياا

 

 :اقول( شاة الوفاء ) وفي قصية   بع وان  

 
 

 

 تهقل    كامهت  في    جا اللل  

 فسرمةصاغاا   . كا الرحاسن                                                 
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 فآ ة   لجرالل. وك ت  انت 

 كرال     في ترشل    فاّجة                                                  

 

 شوق الفؤاد  كرثهل  زهر الرب  

 د تفر  فوح   وبهسل    فجة                                                   

 

 اشروخ شجص  من ر يق تبير 

 كةهن تود بالشذى  ففرد ؟                                                      

 

 اذ  ا قهبي في هواك زمانل 

 الفؤاد فيجاة فيرا مهكت من                                                  

 

 و عانقت رو ي برو   ساتة 

 شوق الاوى بصفاء وجة  جهة                                                

 

– ونفس  زهر   –و جيهت نفسي 

 غرسف  في روض الج ان لفسعة                                             

 

 كحالو  الشاة الرىاب  ذّوقا

  غر   بثغر  والرواجة     زدد                                                

 

 مالت ا لي  توااف  ر ّانة

 ففشوقت    و ولات        فوّجة                                                

 

 ألقت تهي    غال ال من س ةس

  اا      فوّردبيضاء      اّرز                                                

 

 انت العروسة فالعيون قر ر 

 رو ي   برو     شةد.ففعانقت                                              

 

 كا الارو    بّجرت بوصال ا  

 الورود     غّرد     ازهر    بين                                             
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  اشوق قها  قة شجت ألحانل

 ألحانل     ب غرا ل     فوّ ة                                                  

 

 أشواق قهبي  في رىاك  غهغهت 

 نفسي ل فس   بالسعاد   رفة                                              

 

 فكا شيء في الحيا   نوالل 

 بعض ا     فقيّةبرىا   ا  تن                                              

 

 فشجية أنفاس  لحن   لقا  ا

 نحن البالبا في الج ان  نغّرد                                               

 

 كا الورود غرسفاا لفحيف ا

 ب ر جاا   ولهسعاد    نحصة                                               

 

 في جهسة وسط الظال ل جهسفاا

 ففزا رت  أنفا س ا    فرّرد                                                   

 

 زهر القفيفة والجرال  حف ا 

 والروز    ثر تفر    فجةد                                                

 

 والفّا  قفر من شذا   أر جل

 او ا رر  فوردمابين ابيض                                                 

 

 والالل وردي الجوانا تضر  

 في صفر   في لونل  فبرد                                                  

 

 وزهير  زرقاء   ثر تفرها

 بين  الورود   جرالاا    فسيّة                                              

 

 كا الورود   جّرعت  مزدانة 

 ففعفّرت    اروا  ا     فودد                                                
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  ضفي ال  شوق جة ة جّة  

 بعبيرها    مز ونة     فررد                                                   

 

 ولقة غرست الحا بين ج ا ن

  ف ّود      ففراوجت  أتفافاا                                                

 

 وك ت انت تبير  وجود 

 ففبسرت   أنةاؤ         ففرقة                                                

 

 هذا فؤادي  اذ الي  هة فل 

 مفشوقا    مفولاا      فعسجة                                              

 

  ارب د   هذي السعاد  بي  ا  

 بوفا  ا   وصفا  ا   ل      فة                                               

 

 

           ****************** 

                                    

 

 :ومن قصا ةي  ال ثر ة 

 

 لقاء ال بة        
 

 .............الي   -

 

 تفور زهر  ة قفي  -

 

 ..انثرها   أ ر جا - 

 

 فجر مشرق  نفاس ا ت  ور -
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   ثال شذى وجرال  -

 

  صافح افئة  جرعاا تشق الشعر -

 

 شراق  باأل  اهاغذّ  - 

 

   اقرب ا بابي نفسا -

 

 حداوي الجرألعهي  -

 

 –يعاودني قهق شة ة ف -

 

  جفزل الفكر من جة ة  -

 

 فففقة مجامر القصا ة وال شية - 

 

 يشةولوااهق الحر   - 

 

 ليعانق الرجاء -

-  
 حزن الهصيقو جهع ال – 

 

 لعهل  ر قي ال  الهقاء  -  

 

 لقاء ال بة في الصباح - 

 

 

 

 

 

        ***************************** 
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  ل الكفاب والحرة هلل رب العالرين              

 

 

 2112-1-2االثنين                          
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 11             وشعراؤ الغزل في صةر السال    
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 151     ابو الفيا الرف بي                          

 113        ابو العفاهية                               
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 174                  الغزل الحضري وشعراؤ      
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 140                تهي بن الجال                     
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 381 

                      368    الفهرس                                   

 

 

     ************************** 
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