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مقـــدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني، حممد بن عبد اهلل ال�سادق 

الأمني، وعلى اآله واأ�سحابه الطيبني الطاهرين ومن واله اإىل يوم الدين.

اأما بعد .

فقد وفقني اهلل �سبحانه اإىل نيل �سهادة املاج�ستري يف الأدب العربي عن ر�سالتي املو�سومة 

على  لالطالع  وا�سعًا  الباب  اأمامي  الدرا�سة  هذه  ففتحت  الأموي«،  الع�سر  يف  اليمني  »ال�سعر 

من  غريهم  عن  يقلون  ل  كبارًا  �سعراء  بينهم  فوجدت  بخا�سة،  والأموي  بعامة  اليمني  الأدب 

�سعراء الأم�سار الأخرى يف العطاء والتفرد، ويف مقدمة هوؤلء ال�سعراء يقف و�ساح اليمن بقامته 

ال�سعرية الأكرث تفردًا، اإن مل يكن الأغزر �سعرًا بينهم، �ساعرًا مميزًا يف اأغرا�سه ال�سعرية ولغته 

وثقافته التي ي�ستمدها من املوروث اليمني القدمي والإ�سالمي.

لعل اأكرث ما جعل و�ساح اليمن معروفًا لي�س �سعره ح�سب، واإمنا تلك احلادثة التي ذكرت يف 

كتب الرتاث والأدب، حني ارتبط و�ساح اليمن باأم البنني، وهي زوج اخلليفة الأموي الوليد بن 

عبد امللك بن مروان، فكانت �سببًا يف �سهرته مثلما كانت �سببًا يف قتله كما تذكر الرواية، ويف 

هذا القول جتنٍّ على �ساعرية و�ساح اليمن، فهو يكاد يقرتب من �سعر عمر بن اأبي ربيعة يف اأمور 

كثرية، مما جعلني اأفرد ف�ساًل للمقارنة بني ال�ساعرين.

موروثه  خالل  فمن  التوقف،  ت�ستحق  تاريخية  دللت  اليمن  و�ساح  �سعر  يف  وجدت  لقد 

ال�سعري نتعرف على طبيعة احلياة يف اليمن مثلما نتعرف على مالمح �سخ�سيته املثرية للجدل، 

ل�سعر  بديوان  اأحلقتها  ثم  اأبواب،  ثالثة  الدرا�سة على  تكون  اأن  البحث  اقت�ست خطة  فقد  لذا 

و�ساح اليمن، والأبواب هي:
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الباب الأول: حياته و�سعره، ويقع يف ثالثة ف�سول، تناولت يف الف�سل الأول درا�سة اأحوال 

والفكرية  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة  فيه  فدر�ست  الأموي،  الع�سر  يف  اليمن 

والأدبية، فيما �سم الف�سل الثاين درا�سة عنا�سر تكوين ال�ساعر، بحثت فيه املوؤثرات العامة يف 

حياة ال�ساعر، فعرجت على ن�سبه وقبيلته وموطنه، ومن ثم �سخ�سيته، وحقيقة وجوده، ورحالته 

درا�سة  الثالث  الف�سل  بينما �سم  ال�سوء على حياته،  لإلقاء  �سعره،  واأ�سفاره، وعر�س مل�سادر 

املوؤثرات التي وجهت حياته، فدر�ست اأثر البيئة والنتماء يف ال�ساعر، وثقافته، وتاأثري املراأة يف 

حياته، وكذلك املوؤثر الديني.

اأما الباب الثاين: اجتاهات عامة يف �سعره، فيقع يف ثالثة ف�سول در�ست يف الف�سل الأول 

الغزل، الذي ي�سكل الق�سم الأكرب من �سعر ال�ساعر، بينما �سم الف�سل الثاين الأغرا�س الأخرى 

بني  مقارنة  الثالث  الف�سل  �سم  بينما  وغريها،  والفخر  والرثاء  احلكمة  فدر�ست  الغزل،  غري 

ال�ساعرين و�ساح اليمن وعمر بن اأبي ربيعة وبيان اأوجه ال�سبه والختالف.

اأما الباب الثالث: الدرا�سة الفنية، فيقع يف ثالثة ف�سول هي: فاعلية اللغة، فوقفت عند 

لغة ال�ساعر وتطورها وتفردها، والأ�ساليب التي تناولها ال�ساعر يف �سعره دون غريها، ويف ف�سل 

ال�سورة،  تلك  اليمنية يف  البيئة  وتاأثري  ال�ساعر  الفنية عند  ال�سورة  ال�سورة در�ست  جماليات 

وا�ستخدام ال�ساعر لأمناط معينة من ال�سورة، ويف الف�سل الثالث الذي جاء بعنوان مو�سيقى 

غريها،  دون  لها  ال�ساعر  اختيار  و�سبب  ال�ساعر،  تناولها  التي  ال�سعرية  البحور  بينت  ال�سعر 

ودر�ست القافية وحروف الروي وعيوب القافية التي وقع فيها ال�ساعر.

تلك  اإىل  واأ�سرت  كثرية،  م�سان  من  جمعته  الذي  اليمن  و�ساح  ديوان  بالدرا�سة  اأحلقت 

امل�سادر، �سبقته خامتة ذكرت فيها اأهم ما تو�سل اإليه البحث.

املناهج  لكل  فهو حم�سلة  البحث،  لإجناز هذا  املناهج  اأوفق  التكاملي  املنهج  لقد وجدت 
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فحني  املناهج،  كل  ح�سنات  يجمع  التكاملي  املنهج  فاإن  ح�سنة،  منهج  لكل  كان  واإذا  املختلفة، 

يكون املنهج التاريخي مفيدًا يف درا�سة ظروف الن�س، واملنهج الفني يف حتليل هذا الن�س، فاإن 

درا�سة دوافع هذا الن�س �ستنقلنا اإىل املنهج النف�سي، لذا فاإن املنهج التكاملي هو الأن�سـب ح�سب 

ظني.

الكمال  اإىل  اأقرب  اأن يكون  اآماًل  البحث كل جهد ممكن،  اإجناز هذا  لقد بذلت يف �سبيل 

الذي ل يكون لغري اهلل �سبحانه، فاإن وفقت فما توفيقي اإل باهلل العزيز احلكيم، واإن كان غري 

ذلك فيكفيني �سرف املحاولة التي اأنفقت لها كل طاقتي.

واإليه  التوفيق والهداية يف كل عمل، فهو ح�سبنا وهو مولنا، منه ن�ستمد العون  اأ�ساأل اهلل 

ننيب.   
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البـاب األول

حــيـــــاتــه وشــعـــــره



12

وضــــاح اليـمــن



13

وضــــاح اليـمــن

الفصل األول:

عناصـــر تكــــوين الشــاعــر
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ع�شر �ل�شاعر

ملحة تاريخية

اأن  الأخرى، وميكن  الإ�سالمية  الأم�سار  اأدب  لقيه  الذي  الهتمام  اليمني  الأدب  يجد  مل 

وال�سام  احلجاز  يف  ال�سلطة  مراكز  عن  اليمن  بعد  اأهمها  لعل  اأ�سباب،  عدة  اإىل  ذلك  نرجع 

اإل يف وقت متاأخر ن�سبيًا معتمدًا على الرواية ال�سفهية التي  اأن التدوين مل يبداأ  والعراق، كما 

كان يتناقلها الرواة قبل اأن تقيده بالتدوين. اإن الفرتة التاريخية التي مرت بها اليمن يف الع�سر 

الأموي مل تكن مبعزل عن التاأثر بالأحداث والوقائع التي مرت بها الدولة الإ�سالمية يف ذلك 

الوقت، و�سوف نتناول اخللفية التاريخية لهذه احلقبة، وذلك ل�سلتها الوثيقة بالنتاج الأدبي وما 

يتمخ�س عنها من معاجلات اجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية لواقع احلال، وقبل الدخول يف هذه 

الدرا�سة نرى من الأن�سب اأن نتعرف على اليمن ت�سميًة وموقعًا قبل درا�سة تلك الأو�ساع.  

الت�شمية:

تعددت الآراء يف ت�سمية اليمن، ولأن ال�سم لبد اأن يحمل دللة ما فقد اأولع النا�س بالبحث 

تعيني اجلهة،  ا�ستق من  ا�سم  املعاجم  اأ�سحاب  يذكر  ما  واليمن ح�سب  الت�سميات،  عن معاين 

فاليمن تقع على ميني الكعبة دون ذكر لها، بل يحددونها ببالد الغور ويق�سدون بها تهامة.

، اأما الفريوزاآبادي فيقول يف 
)1(

يقول ابن منظور »وقيل لناحية اليمن مين لأنها تلي الكعبة«

. والعرب ت�سمي �سهياًل ميانيًا لأنه يطلع 
)2(

مادة مين : »واليمن ما عن ميني القبلة من بالد الغور«

من جهة اليمن، واليمن - ب�سم الياء - تعني الربكة وكل ما هو خري، فالعرب تتفاءل باليمني 

، اأي الناحية التي فيها احلق.
)3(

خريًا، »قالوا اإنكم كنتم تاأتوننا عن اليمني«

ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم بن علي الأن�ساري )ت711هـ(،  ل�سان العرب - حتقيق عبد اهلل علي الكبري   )1(

واآخرون، دار املعارف القاهرة 1979، 356/17.

الفريوزاآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )ت 816هـ(، القامو�س املحيط 281/4، دار اإحياء الرتاث العربي ط1/ 1997.  )2(

ال�سافات 37 /28.  )3(
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فاإن  والدينية،  الجتماعية  البيئة  اأو  باللغة  تتعلق  لتف�سريات  يخ�سع  الأمر  هذا  كان  واإذا 

اإىل  وتعود  عليها  ُعرث  التي  النقو�س  فقد ظهرت يف  اآخر،  كلمة مين مبدلول  لنا  يحمل  التاريخ 

فرتة حكم التبابعة كلمة مينت اأو ميانت، حني �سمي ملكهم �سمر يرع�س 275-30. م مبلك �سباأ 

وريدان وح�سرموت ومينت، وهي الفرتة التي ُوحدت فيها اليمن. ويرى د. جواد علي اأن مينت 

. ويبدو اأنه مع الأيام �سقطت باقي الت�سميات لتظل كلمة 
)1(

كانت تطلق على اجلنوب دون حتديد

اأن املوؤرخ  اإل  مينت التي هذبت اإىل مين لتدل على اأر�س اليمن، و�سار اجلزء يدل على الكل، 

، وهذا الراأي غري 
)2(

الهمداين يرى اأن اليمن �سميت كذلك ن�سبة اإىل اأحد اأبناء يعرب بن قحطان

م�ستبعد اإذا ما علمنا اأن معظم الدول التي قامت واملدن التي اأن�سئت �سميت باأ�سماء اأ�سخا�س، 

كما هو احلال يف �سباأ ومعني وح�سرموت وقتبان وذمار وغريها كثري.

غري اأن الراأي الأ�سوب - ح�سب اعتقادنا - هو ذلك التوافق يف كلمة مين �سوتًا لغويًا مع 

مدلولت متنوعة هي مزيج من ال�سم التاريخي »مينت« وا�سم �سخ�س »مين بن يعرب« والدللة 

اللغوية يف تعيني اجلهة »ميني« واليمن -ب�سم الياء- مبعنى الربكة. وما يهمنا هنا هو اأن اليمن 

ا�سم ا�ستقر ليدل على ذلك اجلزء اجلنوبي من جزيرة العرب، وحتدها �سماًل احلجاز وجند، 

. واأهمية اليمن اقت�ساديًا 
)3(

وجنوبًا البحر العربي، و�سرقًا اخلليج العربي، وغربًا البحر الأحمر

معروفة ب�سبب موقعها الذي ميثل حلقة الو�سل للتجارة بني الهند من جهة و�سبه جزيرة العرب 

الذي  امل�ست�سرق �سكوف ميناء املخاء  القدم، فقد و�سف  اأخرى منذ  والعراق من جهة  وال�سام 

كان ي�سمى موزًا عندما زار املنطقة يف القرن الأول امليالدي، وو�سف ازدهار املنطقة يف ذلك 

.
)4(

الوقت

د. جواد علي، املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم، دار العلم للماليني –بريوت، مكتبة النه�سة – بغداد )1. اأجزاء، الأول 1968   )1(

والعا�سر 1973(267/2.

الهمداين، اأبو حممد احل�سن بن اأحمد بن يعقوب، الإكليل، حتقيق حممد بن علي الأكوع احلوايل، طبعة دار احلرية، بغداد 1977،   )2(

ج13/1.

اأحمد �سرف الدين، اليمن عرب التاريخ، �س94.  )3(

اأحمد �سرف الدين، اليمن عرب التاريخ، �س22.  )4(
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احلياة ال�شيا�شية:

عندما اآل الأمر اإىل بني اأمية �سنة 41هـ، كانت اليمن قد خرجت لتوها من اأحداث قا�سية 

ب�سر وما تالها من فعالت جارية بن قدامة  القوى بعد فظائع  الأمة منهوكة  اأ�سابتها، »كانت 

اإىل  اليمن من حرب  كانت احلوادث جتر  فقد   ،
)1(

و�سفني وغري ذلك« ووقعة اجلمل  ال�سعدي 

حرب وتتقاتل اجليو�س على اأر�سها في�سيبها ما ي�سيبها من خراب ودمار.

الأم�سار  يف  الأمور  مقاليد  على  الأمويني  �سيطرة  مع  بال�ستقرار  بداأت  الأو�ساع  اأن  اإل 

الإ�سالمية، واليمن جزء من هذه الأم�سار التي خ�سعت ل�سلطانهم، فلم تبق �سوى ا�سطرابات 

قبلية هنا وهناك ذكرها الهمداين دون اأن يحدد زمنها.

اأما الولة الذين ميثلون وجه الدولة الر�سمي، فقد تعاقب على اليمن خالل الع�سر الأموي 

اثنان وع�سرون واليًا، كان اأولهم عثمان بن عفان الثقفي واآخرهم الوليد بن عروة. ول بد من 

الإ�سارة اإىل اأنه يف الفرتة بني 66-73 هـ مل يكن ولة اليمن يخ�سعون ل�سلطان بني اأمية، واإمنا 

وخرا�سان  والعراق  واليمن  احلجاز  الت�سع  ال�سنوات  تلك  يف  له  دانت  الذي  الزبري  ابن  ل�سلطة 

وم�سر، ومثلما انت�سرت القبائل اليمانية التي كانت تقيم يف الأردن لبني اأمية �سد ابن الزبري 

.
)2(

كذلك قو�ست تلك القبائل اليمانية حكم بني اأمية فيما بعد

طاملا كان اأهل اليمن يعتزون باأنف�سهم، حتى يف ح�سرة معاوية بن اأبي �سفيان، وهناك وقائع 

، ومما يروى اأنه كان يومًا جال�سًا بني اأ�سحابه »اإذ اأقبلت قافلتان 
)3(

يذكرها الهمداين يف اإكليله

فم�سوا  باأخبارهم،  وائتوين  القوم  هوؤلء  انظروا  يديه:  بني  كان  من  لبع�س  فقال  الربية،  من 

وعادوا وقالوا: يا اأمري املوؤمنني، اإحداهما من اليمن والأخرى من قري�س، فقال: ارجعوا اإليهم 

وادعوا قري�سًا ياأتونا، واأما اأهل اليمن فينزلون يف اأماكنهم اإىل اأن ناأذن لهم يف الدخول، فلما 

اأبو ال�سياء عبد الرحمن بن علي بن الديبع ال�سيباين ت944هـ، حتقيق حممد علي الأكوع ج1، القاهرة - املطبعة  ابن الديبع،   )1(

ال�سلفية، ج2 القاهرة - مطبعة ال�سعادة 1391هـ 94/1.

ابن الديبع، قرة العيون يف اأخبار اليمن امليمون 96/1.  )2(

الواقعة بني معاوية و�سريك الأعور.  )3(
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دخلت قري�س �سلم عليهم وقربهم وقال: اأتدرون يا اأهل قري�س مل اأخرت اأهل اليمن وقربتكم؟ 

قالوا: ل واهلل يا اأمري املوؤمنني، قال: لأنهم مل يزالوا يتطاولون علينا بالفخار ويقولون ما لي�س 

فيهم، واإين اأريد اإذا دخلوا غدًا واأخذوا اأماكنهم من اجللو�س اأن اأقوم فيهم نذيرًا واألقي عليهم 

من امل�سائل ما اأقل به اإكرامهم واأرخ�س به مقامهم، فاإذا دخلوا واأخذوا اأماكنهم من اجللو�س 

و�ساألوا عن �سيء فال يجبهم اأحد غريي.

فاأقبل على  الباهلي،  الطرماح بن احلكم  له  يقال  املقدم عليهم رجاًل  الراوي: وكان  قال 

اأ�سحابه، وقال: اأتدرون يا اأهل اليمن مل اأخركم ابن هند وقدم قري�سًا؟ قالوا: ل، قال: لأنه يف 

غداة غد يقوم فيكم نذيرًا ويلقي عليكم من امل�سائل ما يقل به اإكرامكم ويرخ�س به مقامكم، 

فاإذا دخلتم عليه واأخذمت اأماكنكم من اجللو�س و�ساألكم عن �سيء فال يجبه اأحد غريي.

فلما كان من الغد دخلوا عليه واأخذوا اأماكنهم فنه�س معاوية قائمًا على قدميه، وقال: اأيها 

النا�س من تكلم قبل العرب، وعلى من اأنزلت العربية؟ فقام الطرماح وقال: نحن يا معاوية، ومل 

يقل يا اأمري املوؤمنني. فقال: ملاذا؟ فقال: لأنه ملا نزلت العرب ببابل وكانت العربانية ل�سان النا�س 

كافة اأر�سل اهلل تعاىل العربية على ل�سان يعرب بن قحطان الباهلي، وهو جدنا، فقراأ العربية 

وتداولها قومه من بعده اإىل يومنا هذا، فنحن يا معاوية عرب باجلن�س واأنتم عرب بالتعليم.

ف�سكت معاوية زمانًا ثم رفع راأ�سه وقال: اأيها النا�س، من اأقوى العرب اإميانًا ومن �سهد له 

يا معاوية، قال: ومل؟ قال: لأن اهلل بعث حممدًا �سلى اهلل عليه  الطرماح: نحن  بذلك؟ فقال 

و�سلم فكذبتموه و�سفهتموه وجعلتموه جمنونًا، فاآويناه ون�سرناه فاأنزل اهلل: »والذين اآووا ون�سروا 

اأولئك هم املوؤمنون حقًا«، وكان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حم�سنًا لنا متجاوزًا عن �سيئاتنا، فلم 

مل تفعل اأنت كذلك؟ كاأنك خالفت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، قال: ف�سكت زمانًا ثم رفع 

راأ�سه وقال: اأيها النا�س، من اأف�سح العرب ل�سانًا ومن �سهد له بذلك؟ قال الطرماح: نحن يا 

معاوية، قال: ومل ذلك؟ قال: لأن امراأ القي�س ابن حجر الكندي منا قال يف بع�س ق�سائده:
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�مل���������م���������ح���������اتي��������ط��������ع��������م��������ون �ل����������ن����������ا�����������س غ�������ب�������اً �ل�������������������ش���������ن���������ن  يف 

ك�����������اخل�����������و�ب�����������ي ج�����������������ف�����������������اٍن  وق������������������������������������دور ر�����������ش���������������������������������������ي���������اتيف 

وقد تكلم باألفاظ جاء مثلها يف القراآن، و�سهد له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بذلك.

�سهد  �سجاعة وذكرًا ومن  العرب  اأقوى  النا�س، من  اأيها  وقال:  زمانًا  ف�سكت معاوية  قال: 

يكرب  بن معد  لأن منا عمرو  قال:  قال: ومل ذلك؟  يا معاوية،  الطرماح: نحن  قال  بذلك؟  له 

النبي �سلى اهلل عليه  له بذلك  و�سهد  الإ�سالم،  وفار�سًا يف  فار�سًا يف اجلاهلية  الزبيدي، كان 

و�سلم، فقال له معاوية: واأين اأنت وقد اأتي به م�سفدًا باحلديد؟ فقال له الطرماح: ومن اأتى به؟ 

قال معاوية: اأتى به علي، قال الطرماح: واهلل لو عرفت مقداره ل�سلمت اإليه اخلالفة ول طمعت 

فيها اأبدًا، فقال له معاوية: اأحتجني يا عجوز اليمن؟ قال: نعم اأحجك يا عجوز م�سر، لأن عجوز 

اليمن بلقي�س اآمنت باهلل، وتزوجت بنبيه �سليمان بن داود، عليهما ال�سالم، وعجوز م�سر جدتك 

التي قال اهلل يف حقها: »وامراأته حمالة احلطب يف جيدها حبل من م�سد«. قال: ف�سكت معاوية 

زمانًا ثم رفع راأ�سه وقال: جزاك اهلل خريًا من �ساحب ووفر عقلك ورحم �سلفك واأعطاه واأح�سن 

.
)1(

اإليه، انتهى«

ظل هذا العتزاز عند اليمانية حتى وجدوا من الوليد بن يزيد ما ينتق�س منهم، فما كان 

منهم اإل اأن قتلوه. كان لأهل اليمن تاأثري كبري يف جمريات الأمور، حتى قيل اإنه لولهم ملا و�سل 

الأمويون اإىل احلكم، وهم الذين اأنهوا حكم بني اأمية اأي�سًا.

من الفرتات التي يعتز بها اأهل اليمن فرتة حكم اخلليفة عمر بن عبد العزيز »ر�س«، فقد 

�سهدت اليمن خاللها فرتة عدل ورخاء حني ويل اخلالفة للفرتة »99-101هـ« مبا عرف عنه 

من عدل متيز به عن البيت الأموي فو�سل �سعاع عدله اإىل اليمن، »وملا ويل اخلالفة اأبدل جور 

الإتليدي، حممد بن دياب )ت1100هـ(،  اإعالم النا�س مبا وقع للربامكة، دار اآفاق العربية 1998�ص 64.  )1(
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 . ومن حما�سنه ما جرى بينه 
)1(

بني اأمية عدًل فمالأ الأر�س حما�سن واإح�سانًا ومناقبه كثرية«

وبني القيل نعيم بن �سالمة احلمريي من حديث ذكره الديبع فاألغى على اأثره مبداأ اخلراج  الذي 

فر�سه حممد بن يو�سف الثقفي على اليمن واأقر مبداأ الع�سر، وقد قال: »لأن ياأتيني من اليمن 

.
)2(

حفنة ذرة اأحب اإيّل من تقرير هذه الو�سيعة«

لقد اأدرك هذا اخلليفة بنفاذ ب�سريته اأحوال اأهل اليمن، فاأبقى عروة بن حممد ال�سعدي 

الذي كان قد ا�ستخلفه �سليمان بن عبد امللك طوال حكمه، وهو من اأ�سلح الولة الذين ولوا اليمن 

و اأزهدهم يف املال واأتقاهم هلل، واأقام يف اليمن ع�سرين عامًا، وعندما خرج قال: يا اأهل اليمن 

هذه راحلتي، فاإن خرجت باأكرث منها فاأنا �سارق، ومل يخرج اإّل ب�سيفه ورحمه. والتاريخ يحفظ 

الأثر الطيب ل�ساحبه، فقد عمت يف ولية عروة الطماأنينة والرخاء ، و�سعر النا�س يف ظل حكمه 

بالأمن وال�ستقرار، اإّل اأن الأيام اجلميلة ق�سرية واإن طالت.

احلياة االقت�شادية:

تتمتع اليمن مبناخ متميز وطبيعة جغرافية متنوعة، ومتتاز بكرثة اأمطارها ال�سيفية، وهذا 

ما دفع اأهل اليمن اإىل العتماد على نظام متقدم يف الري، واإىل الهتمام بال�سدود منذ وقت 

مبكر حتى بلغ عددها 8.  �سدًا.

 :
)3(

يقول اأ�سعد تّبع 

�شائًا ويف �لبقعة �خل�شر�ء من �أر�س يح�شب �مل������اء  ت��ق��ل�����س  �����ش����د�ً  ث���م���ان���ون 

وهذه ال�سدود ي�ستفاد من مياهها على مدار العام، وهو ما اأتاح لليمنيني التنوع يف زراعتهم 

بف�سل هذه ال�سدود والعيون والآبار الكثرية، فا�ستهرت بع�س املناطق بزراعة احلبوب كالذرة 

ابن الديبع، قرة العيون يف اأخبار اليمن امليمون 103/1.  )1(

ابن الديبع، قرة العيون يف اأخبار اليمن امليمون  104/1.  )2(

الرازي، ال�سنعاين، تاريخ مدينة �سنعاء �س279.  )3(



21

وضــــاح اليـمــن

والكمرثى  والتني  واملوز  كالعنب  الفواكه  باإنتاج  اأخرى  مناطق  ا�ستهرت  فيما  وال�سعري،  والقمح 

اليمن  يف  مناطق  عدة  ا�ستهار   
)1(

النفي�سة الأعالق  يف  ر�سته  ابن  ذكر  وقد  ال�سكر،  وق�سب 

، وكذلك الزعفران، كما ينبت يف عدة مناطق �سجر القر�س، وهو نبات ي�ستعمل يف 
)2(

بالور�س

دباغة اجللود، اأما النخيل فهو يزرع يف ح�سرموت وجنران، ومثلما تتعدد مناطق زراعته فاإن 

اأنواعه تتعدد اأي�سًا.

، كذلك يوجد 
)4(

 قرب �سنعاء
)3(

اأما املعادن فهي كثرية يف اليمن، كالعقيق باأنواعه واجلزع

احلديد يف نقم وغمدان وعدن، والذهب له عدة مناجم م�سهورة، لعل اأ�سهرها منجم بني �سابقة 

، كذلك ذهب اخللفة وف�سة 
)5(

بني �سْعَدة وجنران، وي�سفه الهمداين باأنه اأح�سن اأنواع الذهب 

الر�سرا�س يف نهم.

للحيوانات،  وتربيتهم  الزراعية  مبحا�سيلهم  ارتبطت  متنوعة  �سناعات  لليمنيني  وكان 

املعروف  الكتابة  اأدمي  باإنتاج  املناطق  بع�س  وا�ستهرت  �سعدة،  يف  اجللدية  ال�سناعات  فهناك 

، ومن ال�سناعات الأخرى  الربود اليمانية ال�سهرية، وكانت تنتجها بكرثة 
)6(

بالأدمي اخلولين

اأهم املناطق التي ت�سدر الربود غالية الثمن  وت�سدرها اإىل البالد الأخرى، وظلت اليمن من 

.
)7(

حتى نهاية القرن الرابع الهجري

العطور باحلكماء ملعرفتهم  الهمداين �سناع  وي�سف  العطور،  اأي�سًا �سناعة  ازدهرت  كما 

.
)8(

بالنباتات وكيفية ت�سنيع العطور منها، وقد ا�ستهرت عدن باإنتاج العطور

د. نزار احلديثي، اأهل اليمن يف �سدر الإ�سالم، 41.  )1(

نبات اأ�سفر يكون باليمن تكون منه الغمرة للوجه.  )2(

اجلزع: خرز مياين، وهو الذي فيه بيا�س و�سواد وت�سبه به الأعني.  )3(

الهمداين، �سفة جزيرة العرب �س67.  )4(

الهمداين، �سفة جزيرة العرب �س67.  )5(

الهمداين، �سفة جزيرة العرب �س67.  )6(

د. نزار احلديثي، اأهل اليمن يف �سدر الإ�سالم 43.  )7(

التوحيدي، اأبو حيان، علي بن حممد )ت400هـ(، الإمتاع واملوؤان�سة، حتقيق اأحمد اأمني واأحمد الزين، دار مكتبة احلياة، بريوت   )8(

لبنان، 84/1 .
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منطقة  منها  املناطق  بع�س  وازدهرت  بها،  اليمن  اأهل  اهتم  فقد  التجارة  �سعيد  وعلى 

واجللود  العطور  و�سناعة  والثياب  الأن�سجة  وخا�سة  والتجارة،  بال�سناعة  ا�ستهرت  التي  حمد 

اأنها كانت ت�سدر  الثمينة واملجوهرات، ول �سك  التي تعتمد على املعادن  وال�سناعات الدقيقة 

، واإذا كانت هذه هي اأحوال اليمن القت�سادية، فاإن هذه الأحوال 
)1(

كثريًا من اإنتاجها ال�سناعي

�ستتغري بعد حركة الفتوح الإ�سالمية بانتقال الن�ساط مبختلف اأنواعه اإىل ال�سام والعراق، وتفقد 

اليمن  اأفقدت  ن�سبيًا  التي كانت كثرية وكبرية  الهجرات  اأن  التجاري، كما  اليمن مركزها  معه 

بلدًا  وت�سبح  اليمن،  يف  القت�سادية  احلياة  يف  �سيوؤثر  ما  وهذا  وال�سناعي،  الزراعي  دورها 

منزويًا، فقد انفتح العرب امل�سلمون على املناطق املفتوحة ووجدوا اأنها اأكرث تطـورًا يف ال�سناعة 

من اليمن، فتحولت التجارة اإليها.

احلياة الفكرية

مل تكن الثقافة غريبة على اأهل اليمن، ففي اليمن الكثري من املوروث الديني عن الأنبياء 

والأ�ساطري  الروايات  عن  ف�ساًل  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  قبل  جاءوا  الذين 

والإ�سرائيليات وغريها. غري اأن الثقافة الإ�سالمية كانت �سيئًا جديدًا عليهم، لذا فقد برعوا يف 

علوم القراآن واحلديث وما تفرع عنهما فيما بعد من علوم، وظهر الكثري منهم يف هذا املجال، 

ولبد هنا من الإ�سارة اإىل ال�سحابة الأجالء الذين زاروا اليمن واأثروا يف ثقافة اأهله، يعلمونهم 

عبا�س  بن  اهلل  وعبد  ثابت،  بن  وزيد  اأبي طالب،  بن  علي  منهم  فكان  فيه،  ويفقهونهم  دينهم 

يو�سي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  هو  فها  كذلك،  ال�سحابة  يكون  اأن  لبد  وكان  وغريهم، 

معاذًا قبل ذهابه اإىل اليمن باملعاين ال�سامية التي حملها الإ�سالم احلنيف، وظهر من اأهل اليمن 

الكثري ممن برزوا يف الفقه والدين والق�ساء.

العلماء  من  وهناك طبقة   ،
)2(

كتابه الرازي يف  يذكرهم  الذين  القراء  من  الكثري  وهناك 

د. نزار احلديثي، اأهل اليمن يف �سدر الإ�سالم 45.  )1(

الرازي، ال�سنعاين، تاريخ مدينة �سنعاء، من �س332 وما بعدها.  )2(
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وكان  كي�سان،  بن  طاو�س  الرحمن  عبد  اأبو  منهم  الأوىل،  الطبقة  يف  الرازي  ي�سعهم  والزهاد 

هريرة  واأبي  عبا�س،  بن  اهلل  عبد  عن  يروي  فا�ساًل،  نا�سكًا،  عابدًا  زاهدًا،  حمدثًا،  فقيهًا، 

الدو�سي، وابن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وغري هوؤلء من اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

.
)2(

، له واقعة وهو �سيخ جليل مع ه�سام بن عبد امللك
)1(

و�سلم

الهجرات:

منتظمة  بهجرات  خرجوا  اليمن  اأهل  اأن  ذلك  متميزة،  ظاهرة  اليمنية  الهجرة  متثل 

اليمن  يف  القت�سادية  احلياة  �سعوبة  على  يدل  مما  واأولدهم،  ن�ساءهم  معهم  م�ست�سحبني 

ورغبتهم يف ال�ستقرار يف مناطق الفتح اجلديدة، تلبية لدعوة اجلهاد وبحثًا عن حياة اقت�سادية 

.
)3(

اأف�سل

التجان�س  يجمعهم  ع�سائر  من  اأفخاذًا  اأو  بكاملها  قبائل  ت�سم  الهجرات  هذه  كانت  لقد 

القبلي قبل الإ�سالمي، وقد اأثر ذلك  فيما بعد يف الرتكيبة الجتماعية للمدينة العربية، و�سمت 

بع�س هذه القبائل اأعدادًا كبرية من الن�ساء، مثل بجيلة، فقد كان منها األف امراأة، ولكرثة من 

.
)4(

�ساهرهم من امل�سلمني عرفوا باأ�سهار املهاجرين

اليمن،  اأهل  هجرة  يف  ال�سبب  وحدهما  القت�سادي  والو�سع  اجلهاد  اإىل  الدافع  يكن  مل 

فهناك دافع اآخر ل يقل اأهمية عنهما، وهو ق�سوة الولة الذين حكموا اليمن، وفر�سهم الفرو�س 

على اأهلها، واأخذ الأموال منهم عنوة، قال الطربي يف تاريخه: »حج الوليد بن عبد امللك وحج 

املوؤمنني اجعل يل  اأمري  يا  البنني:  اأم  للوليد، فقالت  اليمن وحمل هدايا  حممد بن يو�سف من 

الرازي، ال�سنعاين، تاريخ مدينة �سنعاء، �س 357.  )1(

الرازي، ال�سنعاين، تاريخ مدينة �سنعاء، �س  363.  )2(

الواقدي،  اأبو عبد اهلل حممد بن عمر ال�سهمي الأ�سلمي املدين الواقدي، فتوح ال�سام، مطبعة الأزهرية امل�سرية 1302هـ، 11/1،    )3(

والطربي، تاريخ الر�سل وامللوك 389/3.

الطربي،  تاريخ الر�سل وامللوك 583/3.  )4(
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فاأبى  فيها،  اإىل حممد  البنني  اأم  ر�سل  اإليها، فجاءت  ب�سرفها  فاأمر  يو�سف،  بن  هدية حممد 

وقال ينظر اإليها اأمري املوؤمنني فريى راأيه - وكانت هدايا كثرية - فقالت: يا اأمري املوؤمنني اإنك 

َ ؟ قالت: بلغني اأنه غ�سبها من  اأمرت بهدايا حممد اأن ت�سرف يل ول حاجة يل بها، قال: وملمِ

.
)1(

النا�س «

احلياة  فخمدت  اأبناوؤها  هجرها  فقد  عهدها،  ك�سابق  تعد  مل  اليمن  اأن  يتبني  تقدم  مما 

عليها  بالفائدة  تعود  التي  الغنائم  وجود  وعدم  ال�سناعة  وك�ساد  التجارة  ب�سعف  القت�سادية 

والعراق  وال�سام  م�سر  يف  اأبنائها  ا�ستقرار  وكذلك  احل�سارة،  مراكز  عن  اليمن  ُبعد  ب�سبب 

وانقطاعهم عن موطنهم الأ�سلي.

واإذا كان جور الولة و�سعف احلياة القت�سادية يدفع بالنا�س اإىل الهجرة، فاإن هذه الهجرة 

�سوف لن تكون اإىل البالد املفتوحة، واإمنا اإىل البالد القريبة، ويبدو اأن اليمنّي اأدرك بفطرته 

اأن الدولة الأموية اآيلة اإىل ال�سقوط، واأن النتقال اإىل بالد بعيدة يعني النقطاع كليًا عن بلده، 

وهذا ما ل يحبه اليمني ول ير�ساه، فبقي قريبًا من بلده عينه عليه وقلبه معه منتظرًا التغيري 

ليعود اإليه.

اجتماعيًا  ا�ستقرارًا  اأعطى  مما  الأول،  القرن  اأواخر  حتى  هدوء  فرتة  اليمن  �سادت  لقد 

اأركان  اأن عدم ال�ستقرار يف  اأتاح لأهله فر�سة للتنا�سل، وهم امل�سهورون بكرثة الإجناب، كما 

العامل الإ�سالمي مل ي�سجع اليمنيني على الهجرة، خا�سة اأن الفتوحات الإ�سالمية قد قلت يف تلك 

الفرتة فانتفى الدافع القت�سادي واجلهادي للهجرة.

الأ�سفهاين، الأغاين، 6/ 498.  )1(
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م�ؤثر�ت عامة

�سمت كتب الرتاث العربي الكثري من �سعر و�ساح اليمن ومغامراته، غري اأن ما و�سل اإلينا عن 

حياته قليل جدًا، ل يعدو اأن يكون نتفًا هنا وهناك ل ترقى اإىل اأن ت�سكل مالمح وا�سحة ل�سخ�سية 

هذا ال�ساعر اليمني الذي ارتبط ا�سمه بالبيت الأموي من خالل ذكر اأخباره عن عالقته باأم البنني 

زوجة الوليد بن عبد امللك، تلك العالقة التي و�سعت حدًا حلياته.

حياته،  ظروف  وتق�سي  وموطنه،  وقبيلته  ن�سبه  على  التعرف  ينبغي  ال�ساعر  هذا  ولدرا�سة 

ومعرفة �سخ�سيته وحقيقة وجوده. 

��شمه ون�شبه وم�طنه:

عبد  وهو  ولدته،  تاريخ  على  يدل  ما  جند  اأن  دون  �سنعاء،  يف  اليمن  و�ساح  ال�ساعر  ولد 

بن اإ�سماعيل بن عبد كالل بن داذ بن اأبي جمد. ثم 
)3(

وقيل و�ساح
)2(

وقيل عبد اهلل
)1(

الرحمن

يختلف يف ن�سبه، فيقول قوم اإنه من اأولد الفر�س الذين قدموا اليمن مع وهرز لن�سرة �سيف بن 

ذي يزن على الأحبا�س، ويزعم اآخرون اأنه من اآل خولن بن عمرو ابن قي�س بن معاوية بن ج�سم 

بن عبد �سم�س بن وائل بن الغوث بن قطن ابن عريب بن زهري بن اأمين بن الهمي�سع بن العرجنج 

.
)4(

وهو حمري بن �سباأ بن ي�سجب بن يعرب وهو املرعف بن قحطان

وو�ساح لقب غلب عليه جلماله، وممن يذكر �سبب هذا اللقب ويوؤكد ارتباط ن�سبه بحمري 

خالد بن كلثوم، قال: »كان و�ساح اليمن من اأجمل العرب، وكان اأبوه اإ�سماعيل بن داذ بن عبد 

كالل بن اأبي جمد من اآل خولن بن عمرو بن معاوية احلمريي، فمات اأبوه وهو طفل، فانتقلت 

الأ�سفهاين، الأغاين،  198/6.  )1(

ابن بدران، هذبه ورتبه عبد القادر بن اأحمد امللقب )ابن بدران( 1346 هـ، تهذيب تاريخ ابن ع�ساكر، املكتبة العربية بدم�سق،   )2(

1351 هـ،295.

البغدادي، اأبو جعفر حممد بن ابن حبيب، نوادر املخطوطات م/5، اأ�سماء املغتالني من الأ�سراف يف اجلاهلية والإ�سالم، حتقيق:   )3(

�سيد ك�سروي ح�سن، دار الكتب العلمية ط2001/1، �س273.

الأ�سفهاين،  الأغاين،   198/6.  )4(
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اأمه اإىل اأهلها، وانق�ست عدتها فتزوجت رجاًل من اأهلها من اأولد فار�س، و�سب و�ساح يف حجر 

زوج اأمه، فجاء عمه وجدته اأم اأبيه، ومعهم جماعة من اأهل بيته من حمري، ثم من اآل ذي قيفان، 

ثم من اآل ذي جدن، يطلبونه، فادعى زوج اأمه اأنه ولده، فحاكموه فيه واأقاموا البينة اأنه ولد على 

فرا�س اإ�سماعيل بن عبد كالل اأبيه، فحكم به احلاكم لهم، وقد كان اجتمع احلمرييون والأبناء 

يف اأمره وح�سر معهم، فلما حكم به احلاكم للحمرييني م�سح يده على راأ�سه واأعجبه جماله وقال 

له: اذهب فاأنت و�ساح اليمن، ل من اأتباع ذي يزن، يعني الفر�س الذين قدم بهم ابن ذي يزن 

لن�سرته، فعلقت به هذه الكلمة منذ يومئذ، فلقب و�ساح اليمن«.

ا�ستهر و�ساح بجماله عند العرب، فقد كان هو »واملقنع الكندي واأبو زبيد الطائي يردون 

الن�ساء  من  اأنف�سهم  على  وحذرًا  العني  من  خوفًا  وجوههم  ي�سرتون  مقنعني  العرب  موا�سم 

جلمالهم«، ول ندري مدى �سحة هذا الراأي، فاللثام كانت ت�ستخدمه العرب اتقاء احلر والرمال، 

وميكن الت�سليم بهذه الرواية حني تكون ظاهرة ول تتعلق ب�سخ�س واحد.

وهناك من يرى اأن و�ساح اليمن من الأبناء، ورمبا يعود ذلك اإىل جماله، ولوجود اأ�سماء 

فار�سية يف ن�سبه،  »قال خالد بن كلثوم: فحدثت بهذا احلديث مرة، واأبو عبيدة معمر بن املثنى 

حا�سر ذلك، وكان يزعم اأن و�ساحًا من الأبناء، فقال اأبو عبيدة: داذ ا�سم فار�سي، فقلت له: 

عبد كالل ا�سم ميان، واأبو جمد كنية مينية، والعجم ل تكتني، ويف اليمن جماعة ت�سموا باإبرة، 

وهو ا�سم حب�سي، فينبغي اأن تن�سبهم اإىل احلب�سة، واأي �سيء يكون اإذا �سمي عربي با�سم فار�سي!، 

ولي�س كل من كني اأبا بكر هو ال�سديق، ول من �سمي عمر هو الفاروق، واإمنا الأ�سماء عالمات 

ودللت ل توجب ن�سبًا ول تدفعه، قال: فوجم اأبو عبيدة واأفحم فما اأجاب«. ومما يوؤكـد عروبة 

هذا ال�ساعر ما ذكره الأ�سفـهاين، »قال خالد: وكانت اأم داذ بن اأبي جمد جدة و�ساح كندية، 

)1(

فيقول يف بنات عمه:

ِب�����ِن�����������ش�����اٍء ُم�������ع�������لَّ�������ٌق  َق�����ل�����ب�����ي  �إِنَّ 

 

ِبُهجِن َل�������ش���َن  �خُل���������ُدوِد  َو������ش����َح����اِت 

ِكن� ويف  د�َذ  �ل������َك������ِرمِي  َب������َن������اِت  ِم������ن 

 

)1(
َب����������اِة �ل����لَّ����ع����ِن

ُ
 ��������َدَة ُي���ن�������َش���َن ِم�����ن �أ

 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  210/6.  )1(



27

وضــــاح اليـمــن

)1(

وقال اأي�سًا يفتخر بجده اأبي جمد:

����ًا ُم����وؤَثَّ َب���َن���ى يَل �إ����ش���م���اِع���ي���ُل َم������د�ً 

 

)1(
ُب��������و َج���َم���د 

َ
َوَع����ب����ُد ُك�����اٍل َق���ب���لَ���ُه َو�أ

 

اإن هذا الت�سريح بن�سبه اليمني يقطع ال�سك يف احتمال كونه فار�سيًا، غري اأن هذا ل مينع 

اأن تكون اأمه فار�سية، كما يذكر الأ�سفهاين من زواجها رجاًل فار�سيًا من اأهلها. 

ويذهب خالد بن كلثوم اإىل تاأكيد اأ�سول و�ساح اليمن العربية، فيقول »اإن اأم اإ�سماعيل اأبي 

اأن  اأبيه بنت فرعان ذي الدروع من بني احلارث بن عمرو«، غري  الو�ساح بنت ذي جدن، واأم 

.
)2(

هناك من يزعم اأنه من اأبناء الفر�س، منهم ابن الكلبي وحممد بن زياد الكالبي

ومن خالل قراءتنا ل�سعر و�ساح ل جند ما ي�سري اإىل كونه فار�سيًا، ول نكاد جند يف �سعره 

ذكرًا لأمه التي يعتقد اأنها فار�سية، بل كثريًا ما ي�سري اإىل اأنه عربي ميني املولد والن�ساأة والوطن، 

واإن كانت وفاته بعيدًا عن وطنه لظروف معروفة �سنف�سلها لحقًا اإن �ساء اهلل.

طفولته:

على  يدلنا  ما  �سعره  يف  لنا  فاإن  حياته،  عن  �سيئًا  لنا  حتفظ  مل  التاريخ  كتب  كانت  واإذا 

�سذرات من تلك احلياة، �سنحاول من خاللها ت�سكيل �سورة عن حياة هذا ال�ساعر. فبعد وفاة 

اأبيه يبدو اأن اأمه انتقلت به من خولن حيث كان يعي�س اإىل اأخواله الذين كانوا اأغلب الظن يف 

�سنعاء، وبعد اأن حكم القا�سي بن�سبه اإىل اأهل اأبيه كما ذكرنا عاد ليعي�س معهم، دون اأن نلمح 

فيما بعد اأي ذكر لأمه فيما و�سل اإلينا من �سعر.   

وكان لن�سوئه يف �سنعاء اأثر كبري يف �سعره، فما يفتاأ يذكرها يف �سعره، وت�ستمر حياته فيها 

مثلما ي�ستمر تعلقه بها، كما يت�سح من �سعره:

الأ�سفهاين،  الأغاين،  196/6.  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  196/6.  )2(
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َوَم�شَكُنها ���ش��َح��ت 
َ
�أ َوَق���د  �ل��لِّ��َق��اُء  َك��ي��َف 

 

�َشلَُع و 
َ
�أ ��ن��َع��اَء  ���شَ ِم���ن  �ملَ���ِح���لَّ���َة  َب��ط��ُن 

 

✵ ✵ ✵

َي�شري ���ن���َع���اَء  ����شَ ����وِر  ُق���������شُ يف  َز�ئ��������ٍر 

 

���������وَف���������ٍة َوِج��������َب��������اِل ر����������������سٍ َمُ
َ
ُك����������لَّ �أ

 

✵ ✵ ✵

�شوَرُه �مل����اُء  َي�����ش��ِرُب  بق�شٍر  َو�أم�����َش��ت 

 

�لنَّدى ل��َت��ِم�����ُس 
َ
�أ نَعاَء  �شَ يف  و�أ�شَبحت 

 

✵ ✵ ✵

كما يذكر مالعب �سباه و�سبابه، فيتذكر بع�س اأحيائها وهو بعيد عنها فيقول:

َتطيَبا ن 
َ
�أ ���ي  َن���ف�������شِ ���اِم  ب���ال�������شَّ َب���������ت 

َ
�أ

 

�����������َرت �مل�����������َن�����������اِزَل و�حَل�����ب�����ي�����َب�����ا َت�����������َذكَّ

 

����ُع����وب ����������َرِت �مل�������ن�������ازَل ِم�������ن �����شَ �ُشُعوباً  َت����������َذكَّ ُق����ِط����ُع����و�  �����ش����َب����ُح����و� 
َ
�أ َوح�����ّي�����اً 

و�سعوب حي من اأحياء �سنعاء ل يزال موجودًا اإىل الآن.

�شبابه:

ويبدو من خالل �سعره اأنه كان يف �سبابه رجل متعة ولهو، ل هم له �سوى اغرتاف اللذة من 

)1(

منابعها غري عابئ ب�سيء، بل يذهب به الأمر اإىل القتال من اأجل هذه اللذة:

نا َت���رى َم���ن َح��وَل��ن��ا ِم���ن َعدوِّ َل�����ش��َت 
َ
�أ

 

ن������ِف َق���د َم���َرد
َ
وُك�����لَّ ُغ�����َاٍم ���َش��ام��ِخ �لأ

 

َفاعلَِمنَُّه �أم����������ُروؤٌ  �إّن  َل���ه���ا  َف���ُق���ل���ُت 
)1(

حِفل �لعَدد
َ

�إَذ� ما �أخذُت �ل�َشيَف َل �أ

 

وت�ستمر حياته على هذا املنوال، فرناه يتنقل من امراأة اإىل اأخرى، يع�سق هذه ويتغزل بتلك، 

يغري على واحدة ويرحل من اأجل اأخرى، حتى لكاأن حياته اأم�ساها يف املغامرات، ولأن لكل �سيء 

ال�سعور  نغمة  �سعره  و�سارت يف  كثريًا  تغري  واإمنا  يبق على هذه احلال،  و�ساحًا مل  فاإن  نهاية، 

بالنهاية و�سرورة التوبة والعودة اإىل اهلل.

الأ�سفهاين،  الأغاين،  236/6.  )1(
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اآخر اأيامه:

اآخر متامًا، ويبدو  اإىل �سخ�س  العابث حتول  الفتى  اأن هذا  اأ�سعار و�ساح  وجند يف بع�س 

اأن اأثر ال�سنني األقت بثقلها عليه، واأن تلك الأ�سعار مما قاله يف اآخر اأيام حياته، فهذا الوعي 

الأيام  قد خرب  يكون  اأن  وبعد  يتجاوز اخلم�سني من عمره،  اأن  بعد  اإل  املرء  يدركه  ل  والن�سج 

وعركته احلياة، لذا فاملرجح اأن تكون ولدته يف حدود عام 4. للهجرة اأو ما �سبقها بقليل، لأنه 

قتل يف العام 93هـ على الأرجح. 

مل  اأن  بعد  �سعره،  يف  اجلديد  التوجه  هذا  عن  يعرب  الفرتة  تلك  يف  �سعر  من  قاله  ومما 

الإغارة على خدور الن�ساء وتتبعهن، وهو ما �سار عليه ل�سنوات طويلة من عمره، وهو يعرب عن 

)1(

تلك القناعة فيقول: 

���������اُح َد�ئ�������������َم �ل�������َغ�������َزِل َم��������اَل��������َك َو����������شَّ

 

َج���������ِل
َ
َل�����������ش�����َت َت���خ�������َش���ى َت�������َق�������اُرَب �لأ

َ
�أ

 

����ِخ����ذ َق���َدَم���اً ���لِّ ِل�����ِذي �ل���َع���ر����ِس َو�تَّ َل������ِل����شَ ُت���ن���ج���ي���َك َي���������وَم �ل�����ِع�����َث�����اِر و�ل������زَّ

���اً ����شَ ُم���ع���َرِ َت���������َز�ُل  �إِن  م����ا  َم�������وُت  َم��������������ِلَي�����ا 
َ
�لأ ُم����ن����َت����ه����ى  ُدوَن  لآِِم����������������ٍل 

وهي كما يقول �ساحب الأغاين »مرثية اأهله وذكر املوت وغني فيه ـ واإمنا نذكر ما فيه غناء 

لأنها طويلة« ، ثم يذكر الأبيات ال�سابقة، وهو يوؤكد ما ذهبنا اإليه من اأن ما و�سل اإلينا من �سعره 

لي�س كاماًل.

وفاته:

اإذا كانت وفاة و�ساح اليمن عام 90هـ اأو 93هـ ، فهذا يعني اأنه ولد يف الع�سر الأموي اأو 

قبله بقليل واأم�سى معظم حياته فيه، غري اأن وجوده يف اليمن يعني اأنه عا�س بع�س �سنواته يف 
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ظل حكم ابن الزبري، ومل ت�سجل كتب التاريخ عنه موقفًا معار�سًا لبني اأمية، بل على العك�س من 

اأم البنني بنت  ذلك، فقد »مدح و�ساح اليمن الوليد بن عبد امللك وهو يومئذ خليفة، ووعدته 

عبد العزيز بن مروان اأن ترفده عنده وتقوي اأمره، فقدم عليه و�ساح واأن�سده« من �سعره، وح�سب 

الظن اأن هذا املديح ل ينم عن موقف �سيا�سي حمدد بقدر تعلقه ب�سخ�سية املمدوح لكونه زوجًا 

، وهذا 
)1(

لأم البنني التي اأحبها و�ساح، و»اأح�سن الوليد رفده واأجزل �سلته ومدحه بعدة ق�سائد«

يدل على �سياع الكثري من �سعر و�ساح، فلم ي�سل اإلينا من تلك الق�سائد اإل ق�سيدة واحدة، 

ولي�س من املعقول اأن �ساعرًا مي�سي وقتًا طوياًل يف �سيافة اخلليفة ل ميدحه اإل بق�سيدة واحدة، 

وهو الذي يريد اأن يخفي عالقته باأم البنني، فالبد اأن يكرث من ق�سائد مديحه ليموه على طبيعة 

وجوده يف الق�سر الأموي. 

وق�سة مقتل و�ساح اليمن م�سهورة وظروفها معروفة، واإذا كانت وردت بعدة روايات خمتلفة، 

اإل اأنها كلها تتحدث عن اكت�ساف اأمر ع�سقه لأم البنني، وقتله على يد زوجها الذي دفنه مع �سره، 

حتى �سار مثاًل ملن ميوت و�سره معه، ول باأ�س من ذكر اإحدى تلك الروايات واأ�سهرها.

روايات  بعدة  اليمن  لو�ساح  امللك  عبد  بن  الوليد  قتل  اأغانيه حادثة  الأ�سفهاين يف  يذكر 

 : »اأخربين علي بن �سليمان الأخف�س يف كتاب املغتالني، قال حدثنا اأبو �سعيد ال�سكري، 
)2(

منها

قال حدثنا حممد بن حبيب عن ابن الكلبي قال: ع�سقت اأم البنني و�ساحًا، فكانت تر�سل اإليه 

اإليها ويقيم عندها، فاإذا خافت وارته يف �سندوق عندها واأقفلت عليه، فاأهدي للوليد  فيدخل 

جوهر له قيمة فاأعجبه وا�ستح�سنه، فدعا خادمًا له فبعث به معه اإىل اأم البنني وقال: قل لها: 

فاأدخلته  عندها،  وو�ساح  مفاجاأة  عليها  اخلادم  فدخل  به،  فاآثرتك  اأعجبني  اجلوهر  هذا  اإن 

اإليها اجلوهر، ثم قال: يا مولتي، هبيني  اإليها ر�سالة الوليد ودفع  ال�سندوق وهو يرى، فاأدى 

منه حجرًا، فقالت: ل يا ابن اللخناء ول كرامة، فرجع اإىل الوليد فاأخربه، فقال: كذبت يا ابن 

اللخناء، واأمر به فوجئت عنقه، ثم لب�س نعليه ودخل على اأم البنني وهي جال�سة يف ذلك البيت 
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مت�سط، وقد و�سف له اخلادم ال�سندوق الذي اأدخلته فيه، فجل�س عليه ثم قال لها: يا اأم البنني، 

ما اأحب اإليك هذا البيت من بني بيوتك! فلم تختارينه ؟ فقالت: اأجل�س فيه واأختاره لأنه يجمع 

حوائجي كلها فاأتناولها منه كما اأريد من قرب، فقال لها: هبي يل �سندوقًا من هذه ال�سناديق، 

له: خذ  واحدًا منها، فقالت  اأريد  واإمنا  كلها  اأريدها  ما  قال:  املوؤمنني،  اأمري  يا  كلها لك  قالت 

اأيها �سئت، قال: هذا الذي جل�ست عليه، قالت خذ غريه فاإن يل فيه اأ�سياء اأحتاج اإليها، قال: 

ما اأريد غريه، قالت: خذه يا اأمري املوؤمنني، فدعا باخلدم واأمرهم بحمله، فحمله حتى انتهى 

به اإىل جمل�سه فو�سعه فيه، ثم دعا عبيدًا له فاأمرهم فحفروا بئرًا يف املجل�س عميقة، فنحي 

اإن كان حقًا فقد  اإنه بلغنا �سيء،  الب�ساط وحفرت اإىل املاء، ثم دعا بال�سندوق فقال: يا هذا 

كفناك ودفناك ودفنا ذكرك وقطعنا ذكرك اإىل اآخر الدهر، واإن كان باطاًل فاإنا دفنا اخل�سب 

وما اأهون ذلك! ، ثم قذف به يف البئر وهيل عليه الرتاب و�سويت الأر�س ورد الب�ساط اإىل حاله 

وجل�س الوليد عليه، ثم ما رئي بعد ذلك اليوم لو�ساح اأثر يف الدنيا اإىل هذا اليوم. قال: وما راأت 

. وكما ذكرنا فاإن الرواية تتكرر 
)1(

اأم البنني لذلك اأثرًا على وجه الوليد حتى فرق املوت بينهما«

يف عدد من امل�سادر باختالفات ب�سيطة، ورمبا لهذه الرواية بع�س التفا�سيل غري املقبولة ، غري 

اأننا نعلم اأن ق�سور الأمراء ل تخلو من مثل هذه احلوادث، ورمبا حيكت اأو زيد عليها يف زمن 

لحق .

�شخ�شيته:

من خالل حياة و�ساح اليمن التي عا�سها يف اليمن، واأكملها يف احلجاز وال�سام حيث قتل، 

ميكن اأن نلم بجوانب من �سخ�سيته، فهذا ال�ساعر عانى من اليتم بوفاة اأبيه وهو �سغري ، ثم من 

اليتم الأكرب حني اأخذه اأعمامه بعيدًا عن اأمه، ولنا اأن نت�سور كيف �سيعي�س هذا الطفل يف كنف 

اأعمامه بعد اأن اأخذ عنوة من ح�سن اأمه، والغريب اأنه مل يذكر هذه الأم يف �سعره، واأغلب الظن 
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اأنه اأراد ن�سيانها، فزواجها الذي يعد تفريطًا بالأمومة ، ورمبا ما ي�سمع عنها مبا ي�سيء اإليها، 

كلها اأ�سباب تدعوه لعدم ذكرها، وتبقى م�ساألة غاية يف الأهمية ، فو�ساح العربي ل يريد اأن يذكر 

اأمه الفار�سية، فهو عربي معتز بعروبته ل يريد اأن ي�سينها �سيء ميكن اأن يقلل من �ساأنه، فرغم 

دعوة الإ�سالم اإىل نبذ عن�سر القومية، اإل اأننا يجب اأن ل نغفل الواقع، خا�سة واأنه عا�س يف كنف 

العبا�سي  الع�سر  و�ساح يف  عا�س  لو  ورمبا  العربي،  للعن�سر  بتع�سبها  املعروفة  الأموية  الدولة 

لكان له �ساأن اآخر. ورمبا كان عدم خلو�س اأ�سله العربي �سببًا وراء اإهمال �سعره، وهو اأمر غري 

م�ستبعد، فالأنظمة ال�سيا�سية تغمط حق املبدع اإذا كان خمتلفًا مع توجهاتها ال�سيا�سية، وهذا 

الو�سع الجتماعي الذي وجد و�ساح اليمن نف�سه فيه، ورمبا �سعوره بالغرتاب، هو ما دفعه اإىل 

التاأكيد على انتمائه اإىل اليمن وتعلقه بها: 

����ًا ُم����وؤَثَّ َجَمدَب���َن���ى يَل �إ����ش���م���اِع���ي���ُل َم������د�ً  ُب������������و 
َ
َو�أ َق����ب����لَ����ُه  ُك��������اٍل  َوَع�����ب�����ُد 

الإن�سان  وال�سراب، فحني يفقد  اللهو  اأماكن  لل�سبب نف�سه كان ترحاله وتردده على  ورمبا 

جذوره ويجد نف�سه هام�سيًا، يحاول تاأكيد انتمائه، ويف الوقت نف�سه يحاول ا�ستثمار اأوقات لهوه. 

لقد اأثرت هذه الأجواء يف حياة و�ساح اليمن، فكان �سعره انعكا�سًا لها، فكان رجاًل يحب اللهو 

مبا فيها من جمال�س �سراب، واملغامرة وما فيها من ابتغاء لذة ل يكف عن طلبها، ومل ينقطع 

عن ال�سراب ويكف عن مالحقة الن�ساء اإل بعد اأن بلغ مرحلة من العمر جعلته يفكر فيما ينبغي 

)1(

اأن يعده ليوم العثار كما اأ�سماه:

��������اُح َد�ئ������������َم �ل������َغ������َزِل َم�������ا َل���������َك َو���������شَّ

 

����ِخ����ذ َق���َدَم���اً ���لِّ ِل�����ِذي �ل���َع���ر����ِس َو�تَّ ����شَ

 

���اً ����شَ ُم���ع���َرِ َت���������َز�ُل  �إِن  م����ا  َم�������وُت  َي�����ا 

َج���������ِل
َ
َل�����������ش�����َت َت���خ�������َش���ى َت�������َق�������اُرَب �لأ

َ
�أ

 

َل������ِل ُت���ن���ج���ي���َك َي���������وَم �ل�����ِع�����َث�����اِر و�ل������زَّ

 

)1(
َم�������������ِل 

َ
�لأ ُم���ن���َت���ه���ى  ُدوَن  لآِِم�����������ٍل 

فيه  يعب  مكانًا  كانت  التي  احلجاز  مواخري  زيارة  من  واأكرث  اخلمر،  اليمن  و�ساح  ع�سق 

اخلمر ويلتقي احل�سان وي�سمع �سعره مغنى، وهل هناك اأجمل من ذلك؟!.
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وما قاله يف اخلمر يدل على اأنه متذوق جيد لل�سراب، فهو ل يقدم لن�سائه حني ينادمنه غري 

اخلمر ال�سرف غري املغ�سو�س، اأو املعتق الذي يكون جيدًا وغايل الثمن، فهو لي�س جمرد �سارب 

)1(

عادي للخمر، بل �سارب متمر�س: 

 و������ش�����ق�����ي�����ت�����ه�����ن �خل��������م��������ر �����ش����رف���������ا �������ش������دت �لأو�ن�������������������������������س ك����ال���������دم���������ى

ويقول اأي�سًا:

�������ح�������ِر ُت�����ن������ َم��������ك��������ُح��������ول��������ًة ب�������ال���������������شِّ

 

������ي َن���������������ش�������َوَة �خَل��������م��������ِر �ل����َع����ت����ي����ق �������شِ

 

يعني  مما  وال�سالفة،  والقهوة  اخلمرة  فهي  اأ�سماء،  بعدة  اخلمرة  ي�سمي  اأن  له  يحلو  كما 

)2(

اهتمامه وتعلقه بها، واأي�سًا ي�سبه بها ثغر احلبيبة: 

��������َف��������رَج��������ٍل �ل�������������ري�������������ُح ري������������������ُح ���������شَ

 

)2(
َدّن  ������اِف  �������شُ َط�����ع�����ُم  �����ع�����ُم  و�ل�����طَّ

 

)3(

وي�سري اإىل مفعوله يف ال�ساربني فيقول: 

ُت���ِط���ي���ُف َع���لَ���ي���ن���ا َق�����ه�����َوٌة يف ُزَج����اج����ٍة

 

)3(
�َشد 

َ
ى ِمَن �لأ م�شَ

َ
ُتريَك َجَباَن �لَقوِم �أ

 

كما يذكر ال�سكر للدللة على قوة عزميته يف كتمانه ال�سر �ساعة الغ�سب وال�سكر فيقول:

�شكري ويف  غ�����ش��ب��ان��اً  �ل�����ش��ر  و�أك����ت����م 

 

وم�شتمع وج��������������ه  ل�����ه  ي����ك����ون   ح����ت����ى 

وهو يذكرنا ببيتني �سهريين:
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�شر�ئره ت�شتطلع  �شديقك  �أغ�����ش��ب  و�لغ�شب   �ل�����ش�����������ك��ر  ن���اف���ذت���ان  ل��ل�����ش��ر 

قر�رته يف  ع��م��ا  �حل���و����س  ����ش���رح  م�شطرب م���ا  وه��و  �إل  �لطن  ر��شب  من 

يعي�س  كان  اأنه  يعني  ل  فهذا  والن�ساء،  باخلمر  وتعلقه  اليمن  و�ساح  حال  هذا  كان  واإذا 

حياة ترف ونعومة على الدوام، فقد كان فار�سًا مغوارًا يف �ساحات الوغى مثلما هو يف �ساحات 

والو�سف  بالغزل،  والتفح�س  بالنف�س،  العتداد  اإىل  به  فاأدى  حياته  يف  اللهو  اأثر  لقد  ال�سرب، 

اجلريء، والإغارة على خدور الن�ساء املتزوجات، وكثـرة احلبيبات. ومما قاله معربًا عن رجولته 

)3 )2 )1(

وفرو�سيته:

����ن����ي ����ي����اِب َف����اإِنَّ ِل����نَّ ع�����ِن �ل����ثِّ
َ
َت���������ش����اأ ل 

 

�َشرَبًة ِت�����ب�����ُع 
ُ
�أ ُث�����مَّ  ط������َع������ُن 

َ
َو�أ رِم��������ي 

َ
�أ

ُم�ِشيُح �ل����ُك����م����اِة  ع���ل���ى  �ل����لِّ����َق����اِء  ي������وَم 

 

)1(
َت�����َدُع �ل��ن�����ش��اَء ع��ل��ى �ل���رج���اِل َت���ُن���وُح 

✵ ✵ ✵

َم�����������اَذ� ُت�������ر�ع�������ون ِم�������ن ف����ت����ًى َغ��������ِزٍل

 

روؤُد ���ان�����������ٌة  ُخ���م�������������������شَ َت����ي���������َم����ت����ُه  َق�������د 

 

 ي������������ه������������ددون ك������ي������م������ا �أخ�������اف�������ه�������م
)2(

�������ُد  ��������شَ
َ
ُد �لأ ُي������َه������دَّ ����������ى  نَّ

َ
�أ َه����ي����ه����اَت 

 

✵ ✵ ✵

نا َت���رى َم���ن َح��وَل��ن��ا ِم���ن َعدوِّ َل�����ش��َت 
َ
�أ

 

َفاعلَِمنَُّه �أم����������ُروؤٌ  �إّن  َل���ه���ا  َف���ُق���ل���ُت 

ن������ِف َق���د َم���َرد
َ
وُك�����لَّ ُغ�����َاٍم ���َش��ام��ِخ �لأ

 

)3(
حِفل �لعَدد 

َ
�إَذ� ما �أخذُت �ل�َشيَف َل �أ

✵ ✵ ✵
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���ب���َع���ٌة َق������اَل������ت َف�������َح�������ويِل �إِخ���������������َوٌة ����شَ

 

َق��������اَل��������ت َف������لَ������ي������ٌث ر�ب�����������������سٌ َب����ي����ن����َن����ا

ُق��������ل��������ُت َف������������������اإّن َغ���������اِل���������ب َق��������اِه��������ُر

 

�����������ٌد َع��������اِق��������ُر ������������شَ
َ
ُق��������ل��������ُت َف��������������������اإِّن �أ

✵ ✵ ✵

���ح���ي���ن���ا ���بِّ َف�������شَ َردِت 
َ
�أ �إِن  ول������ِك������ن 

 

���َه���ي���ا ����شُ َرَك������اِئ������ُب������ن������ا  ��������������ت  مَّ
َ
�أ �إَِذ� 

 

ي������������ِت �خَل�����ي�����َل َت����ع����ُدو
َ
�������َك َل������و َر�أ َف�������اإِنَّ

 

������ِخ������ذَن �ل�����َن�����ق�����َع َذي�����ا ������َر�ع������اً َي������تَّ �������شِ

 

������ش�����َد�ً
ُ

�أ �خَل����ي����ِل  َف�������وَق  ي�������ِت 
َ
َل�������َر�أ �إَِذ�ً 

 

ُت�����ِف�����ي�����ُد َم������َغ������اِن������اً وُت������ِف������ي������ُت َن���ي���ا

 

����رن����ا َو�����شِ ب����ن����ا  �ل������َوِل������ي������ُد  ������اَر  �������شَ �إَِذ� 

 

َخ���ي���ا ِب������ه������نَّ  َن�������ُل�������فُّ  َخ������ي������ِل  �إَِل 

 

�����ُروِر دي����������اَر َق�������وٍم َوَن��������دُخ��������ُل ب�����ال�����������شُّ

 

)1(
َوَوي����������ا ذًى 

َ
�أ �آخ�����ري�����َن  َوُن����ع����ِق����ُب 

 

✵ ✵ ✵

كان  واإن  وقوته،  بنف�سه  اعتداده  على  يدل  بالأ�سد، مما  مرات  نف�سه ثالث  ال�ساعر  ي�سبه 

جمال الفخر اأحيانًا يف اقتحام خدور الن�ساء ولي�س الدفاع عن الذمم. هذه ال�سخ�سية لي�ست 

اإذا طلب منه القتال، وهو �ساعر متمتع مبلذات احلياة  اإ�سكالية كما يظن البع�س، فهو مقاتل 

حينما ل يكون م�سطرًا للقتال، وهي من �سفات الرجال يف ذلك الع�سر، اأن يكون رجاًل حيثما 

)1(

يقت�سي، ذلك يف غياب �سلطة القانون واملجتمع املدين.

كاأنه  وال�سراب، حتى  املراأة  له غري  ل هم  لهيًا  عابثًا  حياته،  اليمن  و�ساح  اأم�سى  هكذا 

اأن موته كان  اأنه تزوج، لكنها اأخربتنا  �ساعر من �سعراء اجلاهلية، ومل تذكر لنا كتب التاريخ 

ب�سبب امراأة كما بينا �سابقًا،  رغم تاأثري الإ�سالم فيه من خالل تاأثره بالثقافة الإ�سالمية ب�سكلها 

الأ�سفهاين،  الأغاين، 222/6 ، يف احلما�سة البيت الثالث )ذريني ما اأممن بنات نع�س(، والبيت الرابع )ولكن اإذا اأردت فهيجينا   )1(

اإذا رمقت باأعينها �سهيال(،  والبيت اخلام�س )عواب�س يتخذن(،  والبيت ال�ساد�س )راأيت على متون اخليل جنًا(.
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العام مبفرداتها ومفاهيمها دون التزام ديني حقيقي، عدا ما قاله يف اأواخر اأيامه بعد موت اأخيه 

)1(

و�سعوره بدنو اأجله: 

����ى ّي����������������������اٌم َت����ق���������شَّ
َ
ح����������َي����������اِء �أ

َ
ول����������اأ

 

)1(
����وِق ����وق����اً ب���������شُ َي�����ُل�����فُّ ِخ����َت����اُم����ه����ا �����شُ

 

حقيقة وجوده :

تعددت الآراء حول اأ�سول و�ساح اليمن، وقد ذكرنا ذلك اآنفًا وحتدثنا عن اأ�سوله العربية 

واملولد  الأ�سل  عربي  فهو  اأبيه،  اأهل  عند  وتربى  ن�ساأ  اأنه  غري  فار�سية،  اأمه  تكون  اأن  ورجحنا 

والن�ساأة، وهو ي�سرح بهذه احلقيقة يف ق�سائده كثرًيا، اإل اأن هناك طرحًا اآخر، وهو اأن و�ساح 

اليمن �سخ�سية خمرتعة ل وجود لها، وهو الراأي الذي طرحه وروج له طه ح�سني، و�سنحاول هنا 

اإثبات وجوده مبا بني اأيدينا من معلومات.

من اأكرث الآفات التي تلحق ال�سرر بدرا�سة الأدب العربي تلك الدرا�سات التي ينطلق منها 

الباحث بحكم م�سبق يبذل جهده ليثبت ما يف ذهنه من قناعات، ل يرده دليل ول تقنعه حجة، 

مدفوعًا اإىل ذلك بدوافع عدة.

لقد و�سل اإلينا الأدب العربي عن طريق اأمهات الكتب التي اأثرت املكتبة العربية وحفظت 

لنا تراثًا �سخمًا نفخر به ونعتز مب�سمونه، ولعل من اخلطل الت�سليم ب�سحة كل ما ورد يف تلك 

اأن من  اليوم من خوف و طمع، ول نظن  له  ملا نخ�سع  ب�سر مثلنا يخ�سعون  الكتب طاملا كتبها 

�سبقونا كانوا منزهني عنه، ف�ساًل عن اأن التدوين جاء متاأخرًا ن�سبيًا، مما اأتاح املجال وا�سعًا 

ال�سابق مل تكن  اأن ظروف الكتابة يف  اأمام التالعب فيما يدون ح�سب الظروف والأهواء، كما 

لتاأليف كتاب واحد،  اأن نت�سور كم من جهد ينفقه املرء  ولنا  اليوم،  التي هي عليها  بال�سهولة 

فكيف مبن كتب جملدات عدة ؟ ، فعلى عظمة ما تركوه اإل اأنه ل يخلو من الأخطاء مثل اأي عمل 

اآخر يقوم به الإن�سان .

الأ�سفهاين،  الأغاين،  228/6.   )1(
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لذا فاإن وجود �ساعر اأو عدمه ممكن، كما اأن النتحال موجود اأي�سًا ، واإثبات اأو نفي �ساعر 

الباحث  يخدم  مبا  امل�سادر  تلك  تبويب  ثم  �سحتها،  مدى  ودرا�سة  امل�سادر  وفرة  على  يتوقف 

قدر  يناأى  اأن  لبد  بحثه  يعد  وهو  الدار�س  اأن  واملو�سوعية، غري  الدقة  اإىل  اأقرب  �سكاًل  لتاأخذ 

الإمكان عن ال�سقوط يف دوافع غري علمية ل تخدم  البحث ول تقدم حقيقة.

 وق�سية ال�ساعر و�ساح اليمن وردت يف عدد من الكتب ذات الأهمية يف تاريخ الأدب العربي، 

ووردت حكاياته واأ�سعاره بعدة روايات، واإذا مل ت�سل اإلينا تفا�سيل حياته، وهو اأمر طبيعي، فهذا 

ل يدل على عدم وجوده، واإمنا هناك دوافع واأ�سباب كثيـرة تدخلت يف ذلك، لعل اأب�سطها �سعف 

التدوين، ف�ساًل عن دوافع اجتماعية ورمبا �سيا�سية اأي�سًا .

 لقد حتدث الدكتور طه ح�سني يف كتابه »من تاريخ الأدب العربي« عن و�ساح اليمن فقال: 

اإل خياًل اخرتعه  يكن  اأم مل  بالفعل  اأوجد  اأدري يف احلق  ل�ست  اآخر  اأحدثك عن رجل  »واإمنا 

التهم ملن  ويكيل  بال�سك يف وجوده،  يبداأ حديثه  ، فهو 
)1(

�سعره« وانتحلوا  الق�سا�سون اخرتاعًا 

يرى فيه �ساعرًا متميزًا، في�سك يف كل ما بني يديه من معلومات، وهو املذهب الذي �سار عليه يف 

حياته متاأثرًا بفل�سفة ديكارت، لذا فهو يرف�س الراأي الذي يرى اأن و�ساح اليمن �سجل احلوار 

يف �سعره كنوع من  اأنواع التمثل، فيتهمهم باجلهل والغرور، ويعيب عليهم يف اأن احلوار لي�س اإل 

اأ�ساًل من اأ�سول التمثيل ولي�س هو التمثيل عينه، وهو حني يناق�س ذلك بحجة ادعاء املو�سوعية 

اإمنا ي�سعى ل�سبب اأجهله اإىل احلط من قدر هذا ال�ساعر وممن در�سه، فيقول يف حدة: »اأنا اأ�سك 

، وحجته يف ذلك اختالف الرواة فيه ويف ن�سبه، واأح�سب اأن 
)2(

يف وجود هذا ال�ساعر �سكًا قويًا«

كرثة الختالف دليل على وجود ال�ساعر ل عدمه، فاتفاق الرواة على �ساعر معني يف وقت مل 

اأما  يكن فيه التدوين موجودًا رمبا يفيد بعدم الدقة واأن ما يكتب هو تكرار لأقوال ال�سابقني، 

الختالف فيعني وجود هذا ال�ساعر حقًا، فكل كاتب يكتب راأيه ح�سب قناعته هو دون اأن يتاأثر 

باأحد، دافعه اإىل ذلك رغبته يف تثبيت احلقيقة اأو املبالغة يف قيمة  ال�ساعر اأو احلط من قدره 

)1(  د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي، دار العلم للماليني1991، �س537 .

د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي �س 538 .  )2(
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لأ�سباب ودوافع كثرية.

اأ�سل و�ساح اليمن يلقي بالالئمة على من يطرح راأيًا توفيقيًا  وحني يدر�س د. طه ح�سني 

يف كونه عربي الأب فار�سي الأم، ول ندري ما وجه الغرابة يف ذلك، فالفر�س كانوا موجودين 

يف اليمن منذ اأن ا�ستدعاهم �سيف بن ذي يزن ملقاومة الأحبا�س، فدخلوا اليمن باأعداد كثرية، 

ثم  ال�ستقرار،  ب�سبب طول  العربي  بالدم  اختلطت  واإن  الآن،  اإىل  �ساللتهم موجودة  تزال  ل  و 

فهمًا  الإ�سالم  اأن طرح  بعد  باجلمال  ا�ستهرن  وقد  فار�سية  يتزوج عربي من  اأن  ال�سري يف  ما 

جديدًا للحياة الجتماعية يقوم على مبداأ الدين ل القومية، وح�سبنا اأن ننظر يف تاريخنا العربي 

لرنى كيف ان�سهرت املجتمعات املختلفة يف ظل الإ�سالم، وهي اإحدى ميزات عظمة هذا الدين 

احلنيف.

يحاول الدكتور طه ح�سني اأن ينفي �سعر الغزل عن غري امل�سريني، لي�سل اإىل اأن اليمانية 

اليمن لرتد به على امل�سرية، ول ندري ما الأ�سا�س الذي  اإىل اختالق �ساعر مثل و�ساح  �سعت 

اأمر م�ستبعد ول  ي�ستند اإليه يف راأيه، فهل العرب من غري امل�سريني مل يعرفوا احلب ؟، وهذا 

�سك، واإذا كانوا عرفوه فال بد اأن يكون لهم �سعراء عربوا عن هذا احلب، وو�ساح اليمن اأحد 

هوؤلء ال�سعراء.

لقد اأثرت اآراء طه ح�سني يف بع�س الدار�سني، فرددوا اأقواله دون متحي�س وتدقيق، وهو ما 

تراه عزيزة فوال بايتي »واخلال�سة اأن بيئة اليمن، اأو البيئة العربية اجلنوبية، ل حظ لها من 

، اإنه ترديد لآراء ل ت�ستند اإىل مو�سوعية بقدر ما هو تكرار لأقوال 
)1(

ال�سعر يف الع�سر الأموي«

الآخرين. 

ياأ�سر �سعر و�ساح اليمن د. طه ح�سني، وهو الذي رف�سه، فيبحث عما يقلل من �ساأنه فيقول: 

»اإن هذا ال�سعر الذي ي�ساف اإىل و�ساح ل ميكن اأن يكون قد �سدر عن �ساعر مات قبل اأن ينتهي 

عزيزة فوال بايتي ، الع�سر الأموي ، اأدبه وح�سارته، دار الن�ساء لل�سحافة والطباعة 1984�ص195 .  )1(
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واإمنا  اأو عدمه،  ب�سبب وجوده  اليمن ل  ل�سعر و�ساح  الدكتور  ، فرف�س 
)1(

للهجرة« الأول  القرن 

جلودته و�سال�سته، واإل فكيف يرت�سي �سعر عمر ابن اأبي ربيعة وهو اأجود ول يرت�سي �سعر و�ساح  

وقد عا�سا يف الفرتة الزمنية نف�سها؟، اإذن لبد اأن يكون هناك �سبب اآخر غري ذلك.

ومي�سي الدكتور طه ح�سني يف م�سعاه اإىل التقليل من �ساأن هذا ال�ساعر اليمني، في�سف 

، واإذا كانت ال�سهولة ، وهي لي�ست �سبة،  
)2(

�سعره باأنه »�سهل مفرط يف ال�سهولة، هو �سعر خمنث«

ميكن اإدراكها، فال اأدري كيف اأدرك الدكتور طه ح�سني خنوثة �سعر و�ساح ؟ وهل هذه ال�سفة 

ميكن اإطالقها على �سعر �ساعر ؟ وهل هناك �سعر رجويل واآخر خمنث ؟ .

بعد ذلك يحاول اإل�ساق تهمة اأخرى ب�سعر و�ساح ، لكنه يوؤكد وجوده دون اأن يدري ، فيقول: 

، وهذا 
)3(

»ثم هو على لينه وخنوثته ل يخلو من تكلف منكر قد يخرج اأحيانًا عن اأ�سول النحو«

الراأي مردود، فلو كان ال�سعر منحوًل مثلما يراه الدكتور طه ح�سني ملا خرج عن اأ�سول النحو ، 

لأن الو�ساعني لي�سوا اأميني، وهم يدركون مواقع اخللل اأكرث من غريهم، وحتى لو جلاأ ال�ساعر 

اإىل ما يتعار�س مع قواعد اللغة، فاإن الو�ساعني ل يعقل اأن يقعوا يف اأخطاء نحوية ب�سيطة كالتي 

وقع فيها و�ساح اليمن، لأنهم يدر�سون جيدًا ما ي�سعونه من �سعر.

لكن   ،
)4(

مفل�س« لأنه  و�سخيفه،  اللفظ  »ي�سطنع جيد  اإنه  يقول  القافية  يتحدث عن  وحني 

تكلف القافية وتكرارها وارد عند بع�س ال�سعراء ممن ل ت�سعفهم قريحتهم، في�سطرون اإىل يل 

القافية، وهذا دليل اآخر على وجود ال�ساعر ل نفيه، ثم ملاذا هذا التحامل على �ساعر مات قبل 

اأكرث من األف عام في�ستخدم يف حقه األفاظًا مثل �سخيف ومفل�س ؟! .

ال�سالفة، يدرك ما كانت عليه ح�سارة  العرب  اأعلم بح�سارة  الدكتور طه ح�سني، وهو  اإن 

اليمن، هذا البلد الذي قامت فيه دول تتمتع باأنظمة �سيا�سية متطورة، وفيه من النه�سة العمرانية 

د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي ، �س 539 .  )1(

د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي، ال�سفحة نف�سها .  )2(

)3(  د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي ، �س 540-539 .

د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي ، �س540 .  )4(
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ما يكفي لوجود �سعب متطور وبلد متح�سر مبقايي�س ذلك الزمان، كما كان للمراأة ح�سور متميز 

ذكره القراآن الكرمي حني حتدث عن ق�سة بلقي�س وحكايتها مع النبي �سليمان عليه ال�سالم، لقد 

كانت هذه املراأة على راأ�س ال�سلطة، وكانت تاأخذ مببداأ ال�سورى  يف احلكم، وكان لها م�ست�سارون 

، فبماذا ي�سف هذه 
)1(

اأيها املالأ اأفتوين يف اأمري ما كنت قاطعة اأمرًا حتى ت�سهدون« »قالت يا 

اأهل بغداد منها  اأن تكون بغدادية من الطبقات املنحطة يف  اأقرب اإىل  املراأة ؟! »اإن هذه املراأة 

، فهو يحاول احلط 
)2(

اإىل اأن تكون عربية ميانية اأو م�سرية قريبة عهد باأخالق البادية وما فيها«

من قدر هذه املراأة، في�سفها ب�سفات جواري بغداد وما كن عليه يف الع�سر العبا�سي، ويرفع من 

قدر ن�ساء البادية، لكنه ي�ستدرك وكاأنه ل يجد يف تلك املراأة غري ما ي�سني فيقول : »ل اأقول من 

اأقول من كرامة و�سذاجة وترفع عن مثل هذه  عفة وطهارة، ففي البادية فح�سها وفجورها، بل 

، ول ندري ما الذي يريده طه ح�سني بعد اأن حط من قدر بغداد واليمن ؟، وما الدافع 
)3(

الدنيات«

الذي يدفعه اإىل ذلك؟. اأما حني يتحدث عن ق�سة و�ساح اليمن مع حبيبته رو�سة وما اأ�سابها 

، وكاأين به يريد لكل ق�س�س الغرام 
)4(

من مر�س اجلذام فيقـول »هذه الق�سة اختزلت اختزاًل«

اأن تكون طويلة واأن تنتهي نهاية واحدة، وهذا ل يرت�سيه العقل ول املنطق. 

ومما يوؤكد وجوده ذكر املوؤرخني له، فهذا ابن اجلوزي يروي عالقته باأم البنني حني يتحدث 

عن اأحداث عام 92هـ، ول باأ�س هنا من ذكرها ب�سيء من التف�سيل : »عن اأبي م�سهر، قال: كان 

و�ساح اليمن ن�ساأ هو واأم البنني �سغريين، فاأحبها واأحبته، وكان ل ي�سرب عنها، حتى اإذا بلغت 

حجبت عنه، وطال بهما البالء، فحج الوليد بن عبد امللك فبلغه جمال اأم البنني واأدبها فتزوجها 

ونقلها اإىل ال�سام.

قال: فذهب عقل و�ساح عليها وجعل يذوب وينحل ، فلما طال عليه البالء خرج اإىل ال�سام، 

�سورة النمل 32 .  )1(

د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي ، �س540 .  )2(

د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي ،  �س540 .  )3(

د. طه ح�سني ، من تاريخ الأدب العربي ،  �س  540 .  )4(
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فجعل يطوف بق�سر الوليد بن عبد امللك يف كل يوم ل يجد حيلة، حتى راأى يومًا جارية �سفراء، 

فما زال حتى اأن�س بها، فقال لها: هل تعرفني اأم البنني؟ فقالت: اإنك ت�ساأل عن مولتي، فقال: 

اإنها لبنة عمي، فاإنها ت�سر مبكاين ومو�سعي لو اأخربتها، قالت: اإين اأخربها، فم�ست اجلارية 

فاأخربت اأم البنني، فقالت: ويلك، اأحي هو؟ قالت: نعم، قالت: قويل له كن مكانك حتى ياأتيك 

ر�سويل، فلن اأدع الحتيال لك، فاحتالت اإىل اأن اأدخلته اإليها يف �سندوق، فمكث عندها حينًا، 

فاإذا اأمنت اأخرجته فقعد معها، واإذا خافت عني رقيب اأدخلته ال�سندوق.

اجلوهر  هذا  خذ  خدمه:  لبع�س  فقال  جوهر،  امللك  عبد  بن  للوليد  يومًا  فاأهدي 

اإليك، به  فوجه  املوؤمنني  اأمري  اإىل  هذا  اأهدي  لها:  وقل  البنني  اأم  اإىل  به   فام�س 

فدخل اخلادم من غري ا�ستئذان وو�ساح معها، فلمحه ومل ت�سعر اأم البنني، فبادر اإىل ال�سندوق 

فدخله، فاأدى الر�سالة اإليها وقال لها: هبي يل من هذا اجلوهر حجرًا، فقالت: ل اأم لك، وما 

ت�سنع اأنت بهذا؟ فخرج وهو عليها حنق، فجاء الوليد فخربه اخلرب وو�سف له ال�سندوق الذي 

البيت  ذلك  وهي يف  اإليها  فدخل  م�سرعًا  الوليد  نه�س  ثم  لك،  اأم  ل  كذبت،  فقال:  دخله،  راآه 

وفيه �سناديق، فجاء حتى جل�س على ذلك ال�سندوق الذي و�سف له اخلادم، فقال لها: يا اأم 

البنني، هبي يل �سندوقًا من �سناديقك هذه، فقالت: يا اأمري املوؤمنني، هي لك واأنا لك، فقال 

الن�ساء،  اأمور  من  �سيئًا  فيه  اإن  املوؤمنني،  اأمري  يا  فقالت:  حتتي،  الذي  هذا  غري  اأريد  ما  لها: 

واأمرهما بحفر بئر، فحفرا  اأريد غريه، قالت: هو لك، فاأمر به فحمل ودعا بغالمني  قال: ما 

فاإن  �سيء،  بلغنا عنك  قد  ال�سندوق،  اأيها  وقال:  ال�سندوق  املاء و�سع فمه على  بلغا  اإذا  حتى 

كان حقًا فقد دفنا خربك ودر�سنا اأثرك، واإن كان كذبًا فما علينا من دفن �سندوق من حرج، 

ثم اأمر به فاألقي يف احلفرة، واأمر باخلادم فقذف يف ذلك املكان فوقه، وطم عليهما املكان. 

 فكانت اأم البنني توجد يف ذلك املكان تبكي اإىل اأن وجدت فيه يومًا مكبوبة على وجهها ميتة،

وقد روى نحو هذه احلكاية ه�سام بن حممد بن ال�سائب: اأن اأم البنني كانت عند يزيد بن عبد 

.
)1(

امللك، واإن ق�سة و�ساح اليمن جرت له وهي عند يزيد«

ابن اجلوزي ، املنتظم يف التاريخ ، �س 815 .  )1(
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الفصل الثاني:

المؤثرات التي وجهت حياته
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املوؤثرات التي وجهت حياته

جتتمع يف حياة كل اإن�سان جملة موؤثرات ت�ساهم يف تكوين �سخ�سيته، والنتماء هو ما يتحقق 

من ارتباط الفرد من جهة قبيلته واأ�سوله، وهذه العنا�سر تتفاعل مع بع�سها لتكوين �سخ�سية 

الفرد، وال�ساعر حاله حال اأي فرد اآخر، لبد اأن توؤثر فيه تلك العوامل، بلـ  رمباـ  توؤثر يف ال�ساعر 

اأكرث من غريه، لفرط ح�سا�سيته ورقي �سعوره.

اإىل  فيها  وعا�س  ولد  توطن  اأماكن  من  ال�ساعر  فيها  عا�س  التي  الأجواء  فهي  البيئة  اأما   

اأماكن الإقامة التي انتقل اإليها واأقام فيها، ت�سهم جمتمعة يف تكوين وبناء ال�سخ�سية، وو�ساح 

اليمن �ساعر ولد يف اليمن وتنقل بني احلجاز وال�سام وما بينهما، ورمبا زار مناطق اأخرى مل يرد 

ذكرها يف �سعره اأو فيما و�سل اإلينا من �سعره، فكان لبد اأن تلقي هذه التنقالت بتاأثريها عليه. 

املوؤثر االأول: البيئة واالنتماء

ـ اأماكن التوطن واالإقامة:

ذلك  خالله  من  يتحقق  لأنه  نف�سه،  الإن�سان  قدم  قدمية  له  وحبه  باملكان  ال�ساعر  عالقة 

يعرب  ما  روؤاه  من  وي�ستلهم  وعيه  يخالط  ال�ساعر،  اأعماق  يف  يتغلغل  الذي  الوجداين  الرتباط 

به عن طريق ال�سعر. وتلعب البيئة دورًا مهمًا يف تاأثريها يف الإن�سان، وتاأتي اأهمية املكان عند 

ال�ساعر جزءًا  فيغدو  به،  ويتاأثر  فيتفاعل معه  فيه جتربته،  يعي�س  الذي  الو�سط  لكونه  ال�ساعر 

اإىل  التوحد رمبا انقلب  اأن هذا احلب وهذا  من املكان، يتوحد معه ويع�سقه ويدافع عنه، غري 

ال�سد، فال�ساعر حني ي�سيق باملكان فاإنه �سي�سلب منه اأعز ما عنده، حني ي�سطره اإىل التخلي 

عن اإبداعه و�ساعريته اأو يحرمه من البوح عن مكنونات الذات .

و�ساح اليمن الذي ولد ون�ساأ يف مدينة مثل �سنعاء، التي كانت من كربيات املدن يف ذلك 

اأن  لها  لبد  كان  ال�سنني،  مئات  اإىل  يعــود  عميق  ح�ساري  اإرث  من  حتمله  عما  ف�ساًل  الوقت، 
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توؤثر اإىل حد كبري يف بناء �سخ�سيته، و�سنعاء »هي اأم اليمن وقطبها، لأنها يف الو�سط منها، ما 

بينها وبني عدن كما بينها وبني حد اليمن من اأر�س جند واحلجاز، وكان ا�سمها يف اجلاهلية 

العرب جميعًا، حتى �سار  واإمنا عند  اليمن وحدهم،  اأهل  لي�ست عند  واأهمية �سنعاء   ،
)1(

اآزال«

. وقد »ن�ساأ و�ساح ب�ساحية �سنعاء يف وادي �سعوب 
)2(

مثل بينهم »لبد من �سنعا ولو طال ال�سفر«

ن�ساأة املتفرغ للحب، كان مي�سور العي�س موفور اجلمال، فكاأنه معد للحب، وكان مقنعًا خوفًا من 

وكانت �سهرية باحل�سن  اأحبته رو�سة،  اأحب رو�سة كما  اأغرى باحلب، فقد  القناع  لكن  فتنته، 

ال�سعوبات  وقد وجدوا يف حبهما من  و�ساح،  العي�س ك�ساحبها  مي�سورة  وكانت  لل�سعر،  حمبة 

ما وجد جميل مع بثينة، وكثري مع عزة، وهذا النوع من احلب اإذا �سادف �ساعرية فجر اأ�سهى 

ينابيع احلنني، فال يهمنا حب و�ساح بقدر ما يهمنا �سعره، وقد كان يف �سعره ي�سبه �سعراء الغزل 

، فهو ل يفتاأ يذكر �سنعاء وحواريها يف 
)3(

يف ذلك احلني من اأمثال كثري وجميل وابن اأبي ربيعة«

�سعره وي�ستذكر اأيامه فيها فيقول:   

َتطيَبا ن 
َ
�أ ���ي  َن���ف�������شِ ���اِم  ب���ال�������شَّ َب���������ت 

َ
�أ

 

�����������َرت �مل�����������َن�����������اِزَل و�حَل�����ب�����ي�����َب�����ا َت�����������َذكَّ

 

����ُع����وب ����������َرِت �مل�������ن�������ازَل ِم�������ن �����شَ َت����������َذكَّ

 

�ُشُعوبا   ُق����ِط����ُع����و�  �����ش����َب����ُح����و� 
َ
�أ َوح�����ّي�����اً 

 

الذي بنى غمدان  نوح  الدنيا، »كان ليقطن بن عابر بن �سام بن  اأقدم مدن  و�سنعاء من 

اأن  يذكر  كما   ،
)4(

�سنعاء،......« وهـي  اآزال،  منهم:  باأ�سمائهم  القـرى  �سميت  ابنًا  ع�سر  اأربعة 

�سام بن نوح جال اأر�س اليمن بعد موت اأبيه »فاهتدى اإىل �سنعاء واختار بناءها بني جبلي نقم 

. وقد �ساد اأهل �سنعاء فيها من العمارة ما ل جنده يف غريها من املدن، فاإن لأبنيتها 
)5(

وعيبان«

طرازًا خا�سًا مييزه عن غريها من املدن، هذا الطراز الذي ي�ستمد خ�سو�سيته من ال�سخ�سية 

الهمداين، �سفة جزيرة العرب ، �س74 .  )1(

الهمداين ، �سفة جزيرة العرب ، 82 .  )2(

عبد اهلل الربدوين،  رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه، 3. دار الفكر – دم�سق ط1995/5�ص–30-29 .  )3(

الرازي، ال�سنعاين، تاريخ مدينة �سنعاء ، �س74 .  )4(

الرازي، ال�سنعاين، تاريخ مدينة �سنعاء ، �س76 .  )5(
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والبيئة اليمنية، فهذا ق�سر غمدان ال�سهري الذي كان حتفة زمانه، وقد وردنا »اأن �سعران اأوتر 

هو الذي و�سل بنيان الق�سور واأحاط على �سنعاء بحائط، واأن الي�سرح كان ملك �سنعاء، واأنه 

كان بنى �سنعاء على �سبعة اأ�سقف، كل �سقف منها على اأربعني ذراعًا، وكان له اأربعة اأوجه يف 

ترابيعه؛ وجه منه مبني بحجارة حمر، ووجه بحجارة خ�سر، ووجه بحجارة �سود، ووجه بحجارة 

بباب رخام، يف مقيل من ال�ساج والأبنو�س، و�سقف 
)1(

بي�س، ويف اأعاله غرفة لها لهوج، كل لهج

ذهبية  متاثيل  فيه  اأن  فيذكر  للق�سر،  اآخر  و�سف  وهناك   ،
)2(

�سفيحة« واحدة  رخامة  الغرفة 

. اإن مدينة فيها ق�سر بهذه العظمة لبد اأن تكون فيها حياة ح�سرية 
)3(

وغريها مما ي�سر الناظر

املياه،  واآبار كثرية حلوة  اأمطار �سيفية  الكثرية من  باملياه  تنعم  اأنها  اإىل ذلك  اأ�سف  متطورة، 

ينعموا بحياة مريحة تختلف كل الختالف عن حياة و�سط  اأن  اأهل �سنعاء من  كل ذلك مكن 

اجلزيرة العربية وما تعانيه من قلة مياه و�سظف يف العي�س.

ويذكر و�ساح ق�سور �سنعاء، ل كما يذكرها املنبهر بها، واإمنا ياأتي على ذكرها يف معر�س 

)4(

كالمه، فهو ابنها الذي عا�س يف اأرجائها وتنف�س من هوائها:

�ِل ي�������ا َل�������َق�������وِم�������ي ِل���������َك���������رِة �ل���������ُع���������ذَّ

 

َي�شري ���ن���َع���اَء  ����شَ ����وِر  ُق���������شُ يف  َز�ئ��������ٍر 

لِل �����َرى َم����ل����ي����ِح �ل���������دَّ َوِل�����َط�����ي�����ٍف ������شَ

 

)4(
������وَف������ٍة َوِج�������َب�������اِل  ر������������سٍ َمُ

َ
ُك�������لَّ �أ

وو�ساح اليمن يع�سق وطنه ويحب اأر�سه، ويجد اأن التذكر واللوعة ل جتدي ما دام الوطن 

)5(

بعيدًا عن العني واإن كان قريبًا من القلب: 

ُمرَتَهْن ُغ���لَّ  ط���ِل���ُق���و� 
َ
�أ َل��َق��وم��ي  َي���ا  ل 

َ
�أ

 

َفَحّن َن�����اِزَح�����ٌة  َوه������َي  ���َش��ل��م��ى  ����َر  َت����َذكَّ

و�حَلَزن �ل��َه��مِّ  ُم�شَت�شِعِر  على  ��و�  َوُم��نُّ

 

)5(
َب �لَوَطن  وَهل َتنَفُع �لِذكَرى �إَِذ� �غَرَ

اللهج : الكوة .  )1(

الرازي، ال�سنعاين،  تاريخ مدينة �سنعاء �س79 .  )2(

امل�سدر نف�سه، �س 80 .  )3(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  231/6 .  )4(

امل�سدر نف�سه،  231/6 .  )5(
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ويقول اي�سًا:

�شَحت َوَم�شَكُنها
َ
َكيَف �للَِّقاُء َوَقد �أ

 

و �َشلَُع
َ
نَعاَء �أ َبطُن �ملَِحلََّة ِمن �شَ

 

اإن مدينة مثل �سنعاء كان لبد لها اأن توؤثر يف �ساعرية و�ساح اليمن، ملا لها من عمق تاريخي 

 

واإرث ح�ساري. يرى د. �سوقي �سيف اأن البيئة اجلنوبية للجزيرة العربية كانت متخلفة ويقول:

ل�سبب ب�سيط  النرث،  ال�سعر ول يف  اأدبيًا ل يف  ن�ساطًا  العربية اجلنوبية  البيئة  »ل جند يف هذه 

وهو اأن اأهلها مل ي�ساهموا يف ال�سعر الأموي، كما اأنهم مل ي�ساهموا �سابقًا يف ال�سعر اجلاهلي، 

اأو  اجلاهلية،  يف  يعي�سون  كانوا  كما  يعي�سون  ظلوا  يهاجروا،  ومل  ا�ستمروا  الذين  اليمن،  فاأهل 

واأي�سًا فاإنهم ظلوا ي�ستخدمون غالبًا  ظلوا يجرون حياتهم على نحو ما كانوا يجرونها قدميًا، 

الدقة  عدم  من  الكثري  فيه  احلقيقة  الراأي يف  وهذا   ،
)1(

ال�سابقني« كاأ�سالفهم  اللغة احلمريية 

والإجحاف، فاليمنيون واإن كانت لهم لغتهم احلمريية، فقد كان لهم �سعراوؤهم الذين و�سلت 

اإلينا اأ�سعارهم، وهي بلغة اأهل اجلزيرة العربية، ورمبا وجدنا بع�س الختالف، فهي من بقايا 

لغات قدمية اأو لهجات حملية، ولعل اأبرز �سعراء اليمن يف الع�سر اجلاهلي ال�ساعر عبد يغوث 

احلارثي، »وبنو احلارث قبيلة مينية �سهرية اإىل اليوم، فهذا ال�ساعر احلارثي يقف اإىل جانب 

امرئ لقي�س زمنًا و�سعرًا، على اأن بني ال�ساعرين قرابة مينية، اإل اأن امراأ القي�س مياين الن�سب، 

جندي ال�ساعرية والبيئة، على حني – عبد يغوث – ميني امليالد والبيئة وال�سعر واحلياة واملوت، 

)2(

واأ�سهر ق�سائد عبد يغوث اليائية املعروفة:

بيا م���ا  �ل���ل���وم  ك��ف��ى  ت���ل���وم���ان  ل   �أل 
)3(

ليا« ول  خ���ري  �ل���ل���وم  يف  ل��ك��م��ا   ف��م��ا 

هذه الق�سيدة كما يرى الربدوين اأ�سبحت مثاًل ل�سجو النف�س وتوقيع الأحزان، حني اقتفى 

اأثرها مالك بن الريب يف رثاء نف�سه حني يقول:

د. �سوقي �سيف، التطور والتجديد يف ال�سعر الأموي، دار املعارف مب�سر 1977، �س50 .  )1(

عبد اهلل الربدوين ، رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه �س 23 .  )2(
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ليلة �أب����ي����ن  ه����ل  ����ش���ع���ري  ل���ي���ت   بجنب �لغ�شا �أزجي �لقا�س �لنو�جيا �أل 

ومن �سعراء اليمن اأي�سًا مالك بن حرمي، واإن مل ت�سل اإلينا منه غري ن�سو�س قليلة ، اإل اأنها 

تنم عن �ساعرية جيدة منها:

ت����ر�ن����ا �أن  ن���ف�������ش���ك  ������ش�����اءل�����ت  �لنجاد� �إذ�  ف����اغ����رب  �جل������وف  مب���ل���ك     

ج�����ي�����اد� ت���������ر�ن���������ا ب�������ال�������ق���������������ر�ر ب������غ������ري ����ش���ك م���������ش������������������������وم����ة  ن������ق������وده������ا     

 ع����ل����ي����ن����ا ك��������ل ف���������ش����ف����ا�����س دل���������س
)1(

   و�أ������ش�����ي�����اف ورث�����ن�����اه�����ن ع�������������������اد�

وهذه لغة عربية �سليمة ل�ساعر ميني �سبق الإ�سالم. كما اأن ال�سحابة الأجالء الذين تولوا 

اليمن، هل تراهم كانوا يحتاجون اإىل ترجمان وهم يعلمون النا�س اأمور دينهم؟، وكيف ير�سل 

معاوية بن اأبي �سفيان بطلب عبيد بن �سرية لو مل يكن ل�سانه عربيًا مبينًا ؟.

مما تقدم نقول اإن للبيئة العربية اليمنية الأثر الوا�سح يف �سعر و�ساح اليمن .

ع�سر  اأوائل  يف  عا�ست  التي  املعروفة  اليمنية  مرهب  قبيلة  من  املرهبية  ال�ساعرة  وهذه 

اأبلوا يف معركة القاد�سية،  اأبا خيثم، وهو اأحد امل�سلمني الأوائل الذين  الدعوة الإ�سالمي ترثي 

فنجد يف �سعرها لوعة اخلن�ساء و�ساعرية هند بنت عتبة عندما تقول:

ف���������ب���������ت �مل�������دل�������ه�������������������������������ة �مل�����������وؤمل�����������ة �أت��������������������ان������ا ن�����ع�����ي�����ك ب�����ع�����د �ل����ع���������ش����اء

ف�������������ش������اع ي�����ت�����ي�����م �أب��������������ي خ���ي���ث���م�����������ة   وك���������������������������ان �أب�������وخ�������ي�������ث�������م ل���ل���ي���ت���ي���م

)1(

 اإىل اأن تقول:

�ل�شيو حت�����ت  ك����ن����ت  �ل����ف����ت����ى  �ملعلمة ف���ن���ع���م  �ل����ع���������ش����ب����ة  ف��������رت  �إذ�   ف 

 ون�������ع�������م �مل�����ع�����ي�����������������ن ع������ل������ى م��������ا ي���ن���و
)2(

للم�شلم���ة �مل������ج������اور  ون����ع����م   ب 

عبد اهلل الربدوين ، رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه �س 26 .   )1(

الهمداين، الإكليل  147/10.  )1(
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فهل بعد هذا ميكن القول اإن ل �سعر يف اليمن؟!.

رحالته واأ�شفاره :

اأم�سى و�ساح �سطرًا من حياته متنقاًل من بلد اإىل اآخر، ف�سافر كثريًا واأقام يف هذا البلد 

اأو ذاك، وهو ما ا�ستهر به اليمنيون منذ القدم وحتى يومنا هذا، ل لغر�س معني – عند و�ساح 

- ح�سبما نظن ، اإل بحثًا عن اجلمال، فارحتل من �سنعاء اإىل احلجاز ومن احلجاز اإىل ال�سام 

يف وقت مل يكن فيه ال�سفر مريحًا كما هو عليه الآن، فقد كان امل�سافر يلقى ما يالقيه من التعب 

اأهواله، فلم تكن الرحلة يف  وامل�سقة، غري اأن ذلك مل يثنه عن ركوب خماطر ال�سفر واقتحام 

وي�سيبه  الهمة  ي�سعف  ما  والتعب  العناء  من  يتحمل  امل�سافر  وكان  مي�سورًة،  �سهلة  الأيام  تلك 

من امل�ساق وال�سعوبات ما ل يحتمل، اأما اإذا كانت الرغبة يف ال�سفر موجودة فيتحقق لل�ساعر 

ما ي�سبو اإليه من لذة يف الكت�ساف ومتعة يف التعرف. ولنا اأن نت�سور كم من املدن �ساهدها 

ومر بها والتقى اأهلها وحتادث معهم، وكم ا�ستفاد من تلك الرحالت، ولبد اأنه اأثر وتاأثر بغريه،  

وو�ساح اليمن �ساعر مرهف احل�س رقيق القلب، ميتلك القدرة على التقاط ما يراه بعني الفنان 

في�سوغه �سعرًا، ول اأ�ستبعد اأن يكون التقى ال�ساعر عمر بن اأبي ربيعة يف اإحدى هذه الرحالت، 

فقد عا�س ال�ساعران يف بلد واحد لفرتة معينة، ثم حني عاد عمر بن اأبي ربيعة اإىل احلجاز �سافر 

و�ساح اإىل احلجاز اأي�سًا ، فما الذي يحول دون لقائهما وقد عرف عنهما معًا توجه �سعري واحد 

هو الغزل، ول �سيء غري الغزل ، يف ع�سر كانت فيه ال�سراعات ال�سيا�سية على اأ�سدها، تلك 

ال�سيا�سات التي مل ينجر و�ساح اليمن اإىل اخلو�س يف غمارها، فظل بعيدًا عن ال�سهرة. 

كان خروج و�ساح من موطنه الأ�سلي اليمن اإىل احلجاز له دوافعه، فقد »كانت بيئة احلجاز 

ثم  واملدينة،  مكة  الكبريين  مركزيها  يف  وخا�سة  اجلاهلي،  الع�سر  منذ  متح�سرة  بطبيعتها 

اأ�سبحت حمورًا لن�ساط عقلي عظيم بعد ظهور الإ�سالم ون�ساأة العلوم املختلفة لتو�سيح اأ�س�سه 

وتب�سيط قواعده، والتفكري يف ق�سايا تطبيقية يف احلياة العملية، ثم اأ�ساب الرثاء هذه البيئة 



51

وضــــاح اليـمــن

مبا تدفق عليها من غنائم الفتوح الإ�سالمية الأوىل، ومبا اأغدقه الأمويون على اأبناء ال�سحابة 

وجد  لقد   ،
)1(

اأمية« بني  وخمالفة  ال�سيا�سية  املعار�سة  يف  التفكري  عن  ل�سرفهم  قري�س  ووجوه 

و�ساح اليمن مناخًا مثاليًا يف احلجاز، فهو �ساعر ل هم له غري الغزل، ول �سغل له بغري املراأة، 

لذا فلم يعرف عنه موقف �سيا�سي حمدد .

كان الع�سر ع�سر تناحر �سيا�سي بني ال�سلطة الأموية ومعار�سيها ، غري اأن و�ساح اليمن مل 

يكن طرفًا يف ال�سراع ال�سيا�سي، �سواء عندما كان يف �سنعاء اأو بعد انتقاله اإىل احلجاز فال�سام، 

حتى اأن تقربه من الوليد بن عبد امللك ومدحه له كان ليكون قريبًا من اأم البنني. 

ويف احلجاز كان و�ساح يرتدد على دور الغناء التي كانت منت�سرة يف ذلك الوقت، يزورها 

ومي�سي اأوقاته فيها، ميتع عينيه باجلمال، حيث الغيد احل�سان يتثنني اأمام احلا�سرين يرددن 

اأعذب الأحلان من ق�سائد و�ساح وغريه، »وكان من اأثر �سيوع الغناء يف هذه البيئة احل�سارية 

املرتفة الوادعة ازدهار ال�سعر العربي الذي يعرب عن م�ساعر حب حقيقية تولدت يف هذه البيئة 

ياأتي يف مقدمة  اإىل حد ما من قيود الختالط بني اجلن�سني، ومل يكن غزًل تقليديًا  املتحررة 

الق�سائد مثلما كان ال�سعر اجلاهلي اأو ال�سعر الإ�سالمي التقليدي، فلم يكن ع�سريًا على ال�سباب 

اأو باأخرى يف هذا املجتمع احلجازي الذي �سرف اإىل متعته قدرًا  من اجلن�سني اللقاء بو�سيلة 

كبريًا من وقته ون�ساطه، والذي خفف من �سيوع الغناء وجمال�سه من جهامة احلياة فيه، بل رمبا 

، يف هذه الدور يرى حبابة ويتعرف 
)2(

اأ�ساع قدرًا من اللني والرفق يف عادات النا�س واأخالقهم«

وت�سبح جاريته  الوليد  بن  يزيد  ي�سرتيها  اأن  قبل  �سعره،  ويخلدها يف  بجمالها  فتاأ�سره  عليها، 

املحظية:

)1(  د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي ، دار النه�سة للطباعة ، بريوت 1995�ص257 .

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي ، �س259-258 .  )2(
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ُي������ِط������ي������� ل  ِل���������َق���������ل���������ٍب  َم�������������ن  َي�������������ا 

 

ُي�����ف�����ي�����ْق َول  �ِج�����������ري�����������َن  �ل�����������زَّ ������������ُع 

 

�ل������َه������وى َذِوي  ُق���������ُل���������وُب  َت�����������ش�����ُل�����و 

 

��������وق َوُه���������������������َو �ملُ����������َك����������لَّ����������ُف و�ملَ�����������������شُ

 

َت����������َب����������لَ����������ت َح������������َب������������اَب������������ُة َق�������ل�������َب�������ُه

 

ِن����������ي����������ق
َ
�������ك�������ِل �لأ ِل و�ل���������������شَّ ب�����������ال�����������دَّ

 

ح������������������������������َوَر َي�������رَت�������ع�������ي
َ
َوب�������������َع�������������ِن �أ

 

�����ق�����َط �ل����ك����ث����ي����ِب م��������َن �ل����َع����ِق����ي����ق ������شَ

 

�������ح�������ِر ُت�����ن������ َم��������ك��������ُح��������ول��������ًة ب�������ال���������������شِّ

 

������ي َن���������������ش�������َوَة �خَل��������م��������ِر �ل����َع����ت����ي����ق �������شِ

 

ق���������َب���������لَ���������ت
َ
�أ ه����������ي  �إِن  َه���������ي���������ف���������اَء 

 

������روق َلَح���������������ت َك��������َط��������اِل��������َع��������ِة �ل�������������شُ

 

دُف م�������ث�������ُل َن����������َق����������اً ت����لَ����ب����� و�ل��������������������������رِّ

 

ب��������������َد ف�������ه�������و ُزح��������������ل��������������وٌق َزُل�����������������وق

 

ويف احلجاز يلتقي اإحدى الن�ساء دون اأن يذكر ا�سمها، فهو ل هم له �سوى البحث عن اجلمال 

)1(

والتغزل به، فيتعرف اإىل تلك ال�سيدة من �سيدات مكة، ي�سفها فيقول:

لها �حِل��������َج��������اَز  َت���������ش����ُك����ُن  �����ه  َح�����َرم�����يَّ

 

�����ي�����ٌخ َغ�������ي�������وٌر َي������ع������َت������لُّ ِب�����ال�����ِع�����لَ�����ِل ������شَ

 

�ل����َك����َف����ِلُع������لِّ������َق َق����ل����ِب����ي َرِب�������ي�������َب َب������ي������ِت ُم���ل���و َوع������َث������ُة  ُق������رَط������ِن  َذ�َت  ِك 

َت�������ف�������َرُّ َع��������ن َم�����ن�����ِط�����ٍق َت�����������ش�����نُّ ب����ِه
)1(

���اب���اً َك�����َذ�ِئ�����ِب �ل���َع�������َش���ِل َي���ج���ري ُر����شَ

)2(

ويقول اأي�سًا:

�إِن ُق�����ل�����ُت  �إِن  َع�����ل�����يَّ  َذن����������ٍب  يُّ 
َ
�أ

 

ِح��������������بُّ �حِل�������َج�������از ُح���������بَّ �ل������������ُزَلِل
ُ
لأ

 

ِح��������بُّ �حِل�����َج�����اَز ِم����ن ُح�����بِّ َم����ن في�
ُ
لأ

 

)2(
ه����������َوى ِح�����َاَل�����ُه ِم����ن ِح��������َاِل

َ
�����ِه َو�أ

)1(  امل�سدر نف�سه 229/6 .

الأ�سفهاين ، الأغاين،  231/6.  )2(
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القيم  من  وهي  مبظهره،  يهتم  يكن  مل  اأنه  اإل  به،  عرف  الذي  اليمن  و�ساح  جمال  رغم 

وناعم  مرتف  هو  ما  كل  يقابله  الرجولة،  �سفات  من  هو  اخل�سن  امللب�س  اأن  ترى  التي  القبلية 

بع�س  يف  الآن  اإىل  موجودة  القيم  هذه  مثل  اأن  وجند  القبيلي،  ياأباه  ما  وهو  بالأنوثة،  لريتبط 

مناطق اليمن:

ِل�َشِديِقنا م���ا  �حَل�������ش���َن���اُء  َق����اَل����ِت  �إِذ 

 

ملَ������ِل������ي������ُح ��������������������ه  و�إنَّ �ل��������ث��������ي��������اِب  رثَّ 

 

يكرتث  ل  وجهــه،  على  اللثـــام  لو�ســـع  ي�سطــــره  الذي  احلــــــد  اإىل  املليح  اليمن  فو�ساح 

لأناقتــه وملب�سه، فهو ل يرى الرجولة بامللب�س والعطر، واإمنا بال�سلوك والفعل، ويعرب عن ذلك 

بقـوله:

����ن����ي ����ي����اِب َف����اإِنَّ ِل����نَّ ع�����ِن �ل����ثِّ
َ
َت���������ش����اأ ل 

 

�َشرَبًة ِت�����ب�����ُع 
ُ
�أ ُث�����مَّ  ط������َع������ُن 

َ
َو�أ رِم��������ي 

َ
�أ

���ي���ُح ي��������وَم �ل�����لِّ�����َق�����اِء ع���ل���ى �ل�����ُك�����م�����اِة ُم�������شِ

 

َت����������َدُع �ل����ن���������ش����اَء ع���ل���ى �ل������رج������اِل َت�����ُن�����وُح

واأظن اأن مثل هذا ال�سعور ل يزال موجودًا اإىل الآن يف بع�س املناطق التي تعتز بقيم القبيلة 

الكرتاث  عدم  اأن  ترى  بل  الرجل،  دون  املراأة  يهم  �ساأنًا  التاأنق  ترى  اجتماعية  بقيم  وترتبط 

باملظهر ينم عن رجولة اأكرث مما يدل على الإهمال . 

يف احلجاز اأي�سًا يلتقي اأم البنني، »قدمت اأم البنني بنت عبد العزيز بن مروان وهي عند 

الوليد بن عبد امللك حاجة، والوليد يومئذ خليفة، فبعثت اإىل كثري واإىل و�ساح اليمن اأن اأن�سبا 

بي، فاأما و�ساح اليمن فاإنه ذكرها و�سرح بالن�سيب بها، فوجد الوليد عليه ال�سبيل فقتله، واأما 

على  عينها  »ووقعت  بينهما،  متبادًل  كان  واحلب   ،
)1(

بجاريتها« ون�سب  ذكرها  عن  فعدل  كثري 

اأن »مدح  بها، فكان  اللحاق  البنني  اأم  اإليه  اأن طلبت  بعد  ال�سام  اإىل  ويتجه   ،
)2(

و�ساح فهويته«

بن  العزيز  عبد  بنت  البنني  اأم  ووعدته  خليفة،  يومئذ  وهو  عبدامللك،  بن  الوليد  اليمن  و�ساح 

1الأ�صفهاين، الأغاين،   206/6 .  (1(

الأ�سفهاين، الأغاين،  231/6.  )2(
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)1(

مروان اأن ترفده عنده وتقوي اأمره، فقدم عليه و�ساح واأن�سده قوله:

و����ش���رن���ا ب���ن�������ا  �ل���������ول����ي����د  �����ش���������ار  خيا �إذ�  ب�����������ه�����ن  ن�����ل�����������ف  خ�����������ي�����ل   �إل 

 ون�����������دخ�����ل ب����ال���������ش���������رور دي����������ار ق����وم
)1(

ووي����������ا �أذى  �آخ�����������ري�����ن   ون����ع����ق����ب 

وحني يحط رحاله يف ال�سام، حا�سرة اخلالفة الأموية، بالإ�سافة اإىل ما تتميز به من جمال 

الوطن اجلديد،  مع  التاأقلم  نف�سه  وتاأبى  فيبكيها،  يتذكرها  اإىل �سنعاء،  يحن  وطبيعة خالبة، 

فيحن اإىل �سنعاء حنني م�ستاق ملتاع فيقول ق�سيدته التي مطلعها:  

َتطيَبا ن 
َ
�أ ���ي  َن���ف�������شِ ���اِم  ب���ال�������شَّ َب���������ت 

َ
�أ �����������َرت �مل�����������َن�����������اِزَل و�حَل�����ب�����ي�����َب�����ا َت�����������َذكَّ

ويبقى يف ال�سام ، ورمبا �سافر عنها وعاد اإليها ثانية ، غري اأن بقاءه �سيطول، ثم تكون نهايته 

هناك على يد الوليد .

ابن ر�سيق القريواين،  ت 463هـ، العمدة يف �سناعة ال�سعر ونقده، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، ط2 ، مطبعة ال�سعادة،   )1(

1374هـ، 28/1 .
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املوؤثر الثاين: ثقافته

ت�ساهم البيئة مع الوعي الفردي م�ساهمة مت�سافرة خللق توجه معني يف حياة الفرد، فتتنازع 

ال�ساعر ثقافتان ، اإحداهما �سعرية والأخرى عامة، فالثقافة ال�سعرية تخلق تكوينه لكونه �ساعرًا، 

فيتفرد يف �سلوكه ويف تعامله مع الأ�سياء على غري الطريقة التي يتعامل بها غريه، اأما الثقافة 

العامة فهي جمموعة املعارف التي تخلق وعي ال�ساعر ، لتغني هذه الثقافة جتربته ال�سعرية التي 

لبد اأن ت�ستند اإىل جمموعة من املعارف العامة .

الثقافة ال�شعرية :

عند قراءة ن�س �سعري ما رمبا يتبادر اإىل الذهن اإىل اأن ال�سعر اإمنا هو تعبري عن انفعال 

اآين يثري ال�ساعر في�سوغ اأفكاره يف قوالب هي األفاظ ليعرب من خاللها عما يجول يف خاطره، 

اإل اأنه يف حقيقة الأمر لي�س كذلك، فالعملية ال�سعرية كما يظن العرب ت�ساغ من خالل قواعد 

وحدود ينبغي ملن يريد اأن ي�سبح �ساعرًا اأن يتمكن منها باأن يتعرف على تلك القواعد فيلتزم بها 

ويعرف حدودها فال يتخطاها، وقد اأدرك اخلليفة عمر بن اخلطاب »رضي اهلل عنه« ذلك فقال: 

، فهو اإذن علم ينبغي ملن يت�سدى له اأن يكون ملمًا 
)1(

»ال�سعر علم قوم مل يكن لهم علم اأعلم منه«

به اإملامًا كافيًا يدرك اأ�سراره ويتمكن منها، فهـو لي�س ت�سلية اأو لهوًا يلهو به ال�ساعر حني يريد 

ذلك، ول األفاظًا يرتبها وفق �سياقات معينة .  

يقول ابن �سالم اجلمحي »لل�سعر �سناعة وثقافة يعرفها اأهل العلم ك�سائر اأ�سناف العلم 

، لذا فاإن تقدير العرب لل�ساعر مل ياأت عفو خاطر، واإمنا كان ملا وجدوه فيه من 
)2(

وال�سناعات«

اأن اتهام الر�سول الكرمي عليه ال�سالة  قدرة على اخللق والإبداع ب�سكل يعجز عنه غريه، كما 

ابن ر�سيق القريواين ت 463هـ ، العمدة يف �سناعة ال�سعر ونقده ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ط2 ، مطبعة ال�سعادة،   )1(

1374هـ، 28/1 .

ابن �سالم، حممد  اجلمحي، طبقات فحول ال�سعراء، حتقيق حممود حممد �ساكر ، مطبعة املدين ، القاهرة 1974�ص6 .  )2(
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وال�سالم بال�سعر ما كان ليحدث لول تاأثرهم بالآيات القراآنية التي اأ�سرت قلوبهم مثل ما يفعله 

ال�سعر بهم، واإن اختلفت الو�سائل والأهداف. 

به من  يتمتع  ما  اإىل  يركن  اأن ل  ال�سعر، لبد  القدرة على قول  نف�سه  املرء يف  وحني يجد 

علم وثقافة، واإمنا يجب اأن ي�ستمر يف تنمية هذه القدرة لي�سل بها اإىل مراحل اإبداعية جديدة 

ومتجددة.

من هنا كان الحتفال مبولد ال�ساعر يف القبيلة العربية، فهو ل�سان حالها واملدافع عنها ومن 

يرفع من قدرها بني القبائل، لذلك حر�س العرب على اإطالق الألقاب على ال�سعراء دون غريهم، 

فهناك املحري »طفيل الغنوي«، والكي�س »النمر بن تولب«، والنابغة والأفوه وغريهم، وكلها األقاب 

اأي�سًا تلك  ال�ساعر ومكانته عند العرب، ومن اهتمام العرب بال�سعر وال�سعراء  تدل على قيمة 

واليتيمة واحلوليات واملحكمات، وهي  ال�سموط  الق�سائد، فكانت  اأطلقوها على  التي  ال�سفات 

�سفات تبني نظرة العرب اإىل الق�سيدة. 

وال�ساعر فرد متيز عن الآخرين مبا يقدر على الإتيان به هو وما يعجز عنه غريه، من اإدراك 

لالأ�سياء وا�ستيعاب لها ومن ثم التعبري عنها ، »اإنهم يالحظون باملنة والطباع ما ل نالحظه نحن 

.
)1(

على طول املباحثة والإ�سماع«

فيه  الذي �سيغت  الفني  الإطار  يدرك  اأن  له  ، فالبد  فراغ  ياأتي من  ل  ال�ساعر  اإجناز  اإن 

ذلك  خالل  من  ويتحكم  ق�سائد،  من  يبدع  ما  غرارها  على  لي�سوغ  ال�سابقة  الفنية  الأعمال 

بتوجيه اإبداعه.

من هنا يبدو اأن و�ساح اليمن قد اأمل باأ�سرار الق�سيدة وقب�س على جمرة الإبداع، فكانت 

ق�سائده تفي�س بروح �سفافة وقلب مرهف يعرب عن �سغفه باملراأة واجلمال ، وهو ما اأوقف معظم 

�سعره عليه، واإذا كنا ل منلك ما يبني لنا تاأثر و�ساح بغريه من ال�سعراء وجنهل اأ�ساتذته ، فاإن لنا 

)1(   حممد �سكري الآلو�سي ، ال�سرائر وما ي�سوغ لل�ساعر دون الناثر، ط1 دار البيان – بغداد 1961، �س48 .
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يف ق�سائده ما يعزز قيمته بني �سعراء ع�سره، بل اأكاد اأجزم اأنه لو مل يتكىء يف نتاجه ال�سعري 

اأتى به، ملا ترك لنا تلك الق�سائد التي ل يزال �سداها  على تراث ثر �ساعده على الإتيان مبا 

باقيًا اإىل الآن. 

ا�ستخدامًا  اليمنيني  ال�سعراء  �سعراء ع�سره من  اأكرث  اليمن كان من  اأن و�ساح  كما جند 

مثل  �سواه،  دون  بها  تفرد  اأ�ساليب  باعتماده  �سعره  تطوير  يف  وجراأته  املتنوعة،  ال�سعر  لبحور 

احلوار، وكرثة احلبيبات، وكرثة تكرار ا�سمه يف �سعره، وا�ستخدامه لغة احلياة اليومية، وتنوع 

اأغرا�سه ال�سعرية، واإن كان ركز على الغزل .

ويتميز �سعر و�ساح باأنه نتاج ثقافة ع�سره، فحني جمع الأ�سفهاين يف كتابه الأغاين ال�سعر 

بني  وتداوًل  انت�سارًا  الأكرث  ال�سعر  جمع  اإمنا  الفرتة،  تلك  يف  ومغنيه  �سعرائه  وق�س�س  املغنى 

النا�س، فنقل لنا بذلك ثقافة ع�سر كامل، فال�سعر خري �سورة للع�سر واأكرث تاأثريًا يف النا�س، وقد 

زاد الغناء يف �سيوعه بني اأهل ع�سره، فحني نقراأ �سعر الع�سر الأموي جنده �سعرًا خمتلفًا عن 

ال�سعر اجلاهلي ، فهو �سعر بالغ الرقة كثري العذوبة، وال�سبب رقي احلياة الجتماعية وتطورها، 

وكونه األف لكي يغنى، »اأكرثه يوؤلف لهوؤلء املغنني، فهو �سعر غنائي باملعنى الكامل، اإذ هو يعرب 

عن اأحوال وجدانية، فمعظمه يدور حول ق�سة احلب، ثم هو يوؤلف ليغنى فعاًل، وهذا هو معنى 

حيث  متامًا،  اليمن  و�ساح  �سعر  �سفات  هي  ال�سفات  وهذه   ،
)1(

الغنائية« الناحية  من  اكتماله 

الرقة وق�س�س احلب وب�ساطة العبارة، ف�ساًل عن الزمان واملكان، غري اأن د. �سوقي �سيف حني 

يذكر �سعراء تلك الفرتة مثل ابن قي�س الرقيات وعمر بن اأبي ربيعة ل يذكر معهم و�ساحًا رغم 

اأن و�ساح اليمن اأقام يف احلجاز، و�سعره �سديد القرب من �سعر بن اأبي ربيعة، واأنه التقى ابن 

، واأغلب الظن اأن اإغفال و�ساح اليمن من 
)2(

قي�س الرقيات حني طلب منهما التغزل باأم البنني

قبل د. �سوقي �سيف جاء عن عمد ليوؤكد ما ذهب اإليه من اأن ل �سابقة لأهل اليمن يف ال�سعر.

)1(  د. �سوقي �سيف ، التطور التجديد يف ال�سعر الأموي، �س102 .

الأ�سفهاين ، الأغاين .  )2(
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اقراأ معي هذا الن�س : »وت�ستطيع اأن ترجع اإىل �سعر عمر بن اأبي ربيعة وابن قي�س الرقيات 

اأن �سعرهم جميعًا  والوليد بن يزيد يف دم�سق، لرتى  املدينة،  والأحو�س يف  والعرجي يف مكة، 

يعرب عن ذوق جديد وح�سارة جديدة، فهو �سعر قيل حتت ترف مل يكن للعرب يف اجلاهلية عهد 

الق�سور، واكتظت ق�سورهم باجلواري  املو�سع،  العرب، كما قدمنا يف غري هذا  بنى  به، فقد 

الأجنبيات من كل لون، واأترف ذوقهم واأترف �سعورهم، وعا�س املوايل يف خدمتهم، وقاموا لهم 

، فاملناطق التي ذكرها د. �سيف 
)1(

على فن الغناء الذي كانوا يحبونه، فاأحكموه اإحكاما دقيقًا«

مكة واملدينة وال�سام، مر بها و�ساح واأقام فيها، وال�سعراء الذين ذكرهم التقاهم و�ساح، غري 

اأنه يهمل ذكره رغم اإفراد الأ�سفهاين عددًا كبريًا من ال�سفحات لأخبار و�ساح، فلو مل يكن على 

هذه الدرجة من الأهمية ملا ذكر هو و�سعره يف كتاب مثل الأغاين. 

وهكذا فاإن هذا النمط من ال�سعر ميثل ثقافة و�ساح اليمن ويعك�س ثقافة ع�سره.

الثقافة العامة:

من يقراأ �سعر و�ساح اليمن يجد عنده معرفة عميقة بالتاريخ ، واإحاطة جيدة بالأحداث 

والوقائع التي �سبقته والتي اأدركها، فالتاريخ معلم ملهم فيه العربة وفيه الدر�س، اأخذها و�ساح 

تلك  يوظف  اأن  وا�ستطاع  حياته،  وتفا�سيل  ع�سره  بثقافة  العارف  املدرك  بوعي  معها  وتعامل 

)2(

املعارف يف �سعره: 

����ًا ُم����وؤَثَّ َب���َن���ى يَل �إ����ش���م���اِع���ي���ُل َم������د�ً 

 

)1(
ُب���������و َج����َم����د

َ
َوَع����ب����ُد ُك������اٍل َق���ب���لَ���ُه َو�أ

 

فهو يذكر اأ�سماء اأجداده الذين تركوا له جمدًا يعتز و يفخر به، ولو مل يكن على دراية بقيمة 

وقدر هوؤلء عند الآخرين ملا ذكرهم ول افتخر بهم.

د. �سوقي �سيف ، التطور والتجديد يف ال�سعر الأموي، �س 102 .  )1(

الأ�سفهاين ، الأغاين،  236/6 .  )2(
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)1(

ويقول اأي�سًا:

ِب�����ِن�����������ش�����اٍء ُم�������ع�������لَّ�������ٌق  َق�����ل�����ب�����ي  �إِنَّ 

 

ِك���ن ويف  د�َذ  �ل������َك������ِرمِي  َب������َن������اِت  ِم������ن 

 

ِبُهجِن َل�������ش���َن  �خُل���������ُدوِد  َو������ش����َح����اِت 

 

)1(
�ل����لَّ����ع����ِن َب������������اِة 

ُ
�أ ِم������ن  ���َن  ُي���ن�������شَ َدَة 

 

ومع اعتزاز و�ساح اليمن بتاريخه اليمني والعربي، فاإنه كان ميتلك ثقافة دينية موروثة من 

الديانات ال�سابقة م�سافًا اإليها الثقافة الإ�سالمية التي عمت املنطقة ، فكان لبد له اأن ينهل من 

معينها الفيا�س، فامتزجت الثقافتان التاريخية والدينية واأثمرت وعيًا تفرد به هذا ال�ساعر دون 

)2(

غريه: 

َق���������ى ����������اِئ����������ٌد ِم���������ث���������ُل �ل���������رُّ َوَق���������������������شَ

 

)2(
�����غ�����َف�����ا ������ل������ُت������ُه������ن َف��������ُك��������نَّ ������شَ ر�������شَ

َ
�أ

 

وميدح و�ساح الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم يف ق�سيدة جميلة تنم عن حبه واإعجابه 

بالثقافة  الكبري  تاأثره  الديني فيما بعد عندما نبني  املوؤثر  الكرمي، و�سريد ذكرها يف  بالر�سول 

الإ�سالمية رغم اأن توجهه يف معظم �سعره نحو الغزل.

اإن الثقافة التي ميتلكها ال�ساعر ل تنفعه يف التاأليف ال�سعري وزيادة ثروته اللغوية ح�سب، 

واإمنا توجه حياته وفق ما يحمل من مفاهيم ترتبط بوعيه واإدراكه لالأ�سياء، من ذلك اإدراكه 

حلتمية النهاية التي ينتظرها كل اإن�سان، وقد كان كل ما جاء يف هذا ال�سياق نابعًا من الثقافة 

الإ�سالمية التي طبعت اجلزيرة العربية، من ذلك قوله:

����ى ّي����������������������اٌم َت����ق���������شَّ
َ
ح����������َي����������اِء �أ

َ
ول����������اأ

 

َم���ا �إِذ�  ع�����َدِم�����ه�����م 
َ
َك�����اأ غ�����َن�����اُه�����م 

َ
َف�����اأ

 

����وِق �����وق�����اً ب���������شُ َي������ُل������فُّ ِخ�����َت�����اُم�����ه�����ا ������شُ

 

�حلق���وق �لَرقيِق  �لَعي�ِس  ُة  ُم��دَّ ت  َتَق�شَّ

 

ل���������ي���������وٍم ف������ي������ه ت������وف������ي������ة �حل������ق������وق ك������ذل������ك ي����ب����ع����ث����ون وه����������م ف����������ر�دى

الأ�سفهاين ، الأغاين، ، 210/6 .  )1(

الأ�سفهاين ، الأغاين،  235/6 .  )2(



60

وضــــاح اليـمــن

فيها �����ي�����َت  م�����������شَ
َ
�أ �����ت�����ي  �لَّ َودن���������َي���������اَك 

 

)1(
قيِق �ل�شَّ َع�����ِن  �ل�����َش��ِق��ي��ِق  ُم���َز�ي���ل���ُة 

 

اأما ثقافته واإملامه باحلياة ب�سكل عام وبظروف ع�سره وفهمه لها، فقد جتلت فيما قاله من 

)2 )1(

اأبيات تعك�س هذا الفهم وتعرب عن معاناته التي اأ�سهمت يف ت�سكل. 

فاً َمنا�شِ �ل�����ِع�����َر�ِق  َب�����زِّ  ِم����ن  وَت���ل���َب�������ُس 
)2(

�جَل��َن��د  ُمَهلَهلَِة  من  َع�شٍب  ب����ر�َد 
َ
و�أ

وال�ساعر و�ساح مل يكن يعي�س متقوقعًا يف بيئته اليمنية، بل كان على دراية مبعارف ع�سره، 

في�سف حبيبته باأنها تلب�س منا�سف من بز العراق، وحني يفخر بق�سائده ي�سبهها بالرقى التي 

ترعى احلبيبة.

يبدو اأن و�ساح اليمن كان يتمتع بثقافة جيدة، فهو مل يكن اأميًا مثل بع�س ال�سعراء الذين 

�سبقوه وجايلوه، فقد كان يجيد القراءة والكتابة، ويت�سح ذلك من خالل ق�سيدته يف رثاء اأخيه 

حني يتحدث عن الر�سالة التي جاءته تنقل له خرب وفاته:

ك�����ت�����اٍب ن���������ُظ���������ر يف 
َ
�أ ن����������َف����������كُّ 

َ
�أ ف�����م�����ا 

 

��ف�����ُس َع���ن���ُه َه�����وى َزُه������وِق ُت�������َد�ري �ل��نَّ

 

ثم يقول:

ع��������َظ��������ُم م�����ا ُرم�����ي�����ُت ب�����ه َف����ُج����وع����اً
َ
َو�أ

 

ك�������ت�������اٌب ج������������اَء ِم����������ن َف������������جٍّ َع����م����ي����ِق

 

وهذا الأمر مل يكن �سهاًل يف ذلك الوقت، وهو ما يرتفع بقدر وذائقة ال�ساعر.

الأ�سفهاين،  الأغاين،  235/6  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  228/6  )2(
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املوؤثر الثالث: املراأة  

لي�س بني اأيدينا من اأخبار و�ساح اإل النزر الي�سري، فلم ن�سمع عن �سريته غري الختالف يف 

ن�سبه ورثائه اأخيه وتعلقه بن�ساء ذكرهن يف �سعره، و�سنحاول الو�سول اإىل طبيعة تلك العالقات 

من خالل �سعره وما يقع بني اأيدينا من اأخبار.

منذ طفولته حني احتكم اأهله عند وايل �سنعاء ل�سرتداده من ح�سن اأمه بعد اأن مات اأبوه 

وتزوجت اأمه رجاًل فار�سيًا، اأدرك هذا الفتى اأنه يتمتع بجمال يبهر الناظرين وي�سغل الن�ساء، 

غلب  الذي  اللقب  هذا   ،
)1(

اليمن و�ساح  فاأنت  اذهب  له:  وقال  راأ�سه  على  القا�سي  م�سح  فقد 

عليه فا�سطرب الرواة يف ا�سمه، فمنهم من ظن اأن و�ساحًا ا�سمه ولي�س لقبًا اأطلق عليه، وهذه 

احلادثة �ستوؤثر م�ستقباًل يف �سرية حياته وعالقته باملراأة ونظرته جتاهها.     

اإليه هي  بالن�سبة  باأمه، فكانت  ارتبط  اإ�سماعيل وهو �سغري  اأبوه  تويف  اليمن حني  وو�ساح 

الأم والأب، غري اأنه فارقها بعد ب�سع �سنوات حني تزوجت ذلك الرجل الفار�سي من اأقربائها، 

اأبيه كما ذكرنا �سابقًا، واإذا كنا ل منلك حوادث موثقة عن عالقته باأمه، فاإننا  اأهل  فا�سرتده 

اإلينا من  اأبدًا فيما و�سل  ن�ست�سف من خالل �سعره عدم ارتباطه احلميم بها، فهو مل يذكرها 

�سعره، اإل اأننا ل ن�ستطيع اجلزم بذلك، فرمبا ذكرها فيما مل ي�سل اإلينا من �سعره الذي �ساع 

فيما �ساع من الأدب العربي نتيجة الإهمال اأو حوادث الدهر. 

واإذا كان ال�ساعر و�ساح اليمن مل يتحدث عن املراأة الأم ملا �سبق من ظروف، فاإن عالقته 

باملراأة احلبيبة واملع�سوقة كانت مو�سوع معظم �سعره، فقد ارتبط ا�سم و�ساح بعدد من الن�ساء 

يف حياته، اأحبهن حبًا عا�سفًا، وتعلق بهن وخلدهن يف �سعره. اأم�سى الفتى و�ساح �سباه و�سبابه 

يف مدينة عريقة مثل �سنعاء، يتجول يف اأزقتها ومير يف دروبها بحثًا عن اجلمال ، ل هم له �سواه، 

وكان لبد اأن يتعلق باملراأة، ي�سجعه على ذلك كونه مي�سور احلال غري ملزم بتدبري عي�سه، مما 

الأ�سفهاين ، الأغاين،  199/6 .  )1(
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جعله ينطلق يف ف�ساء رحب من املغامرات �سجلها يف �سعره، تلك املغامرات التي كلفته حياته 

فيما بعد.

التي  العذبة  والأمنية  عنه،  يبحث  الذي  ال�سيء اجلميل  عنده  املراأة  اأ�سبحت  �سبابه  وفـي 

اأو  تردد  و�سعره طالبًا و�سالها دون  و�سامته  يعر�س عليها  اأينما حلت،  يتبعها  اأحالمه،  تداعب 

خوف، فكان واحدًا ممن �سغلتهم املراأة فان�سغلوا بها و�سرفوا همهم اإليهـا دون �سـواها، وهو بهذا 

ال�سلوك ي�سبه معا�سره ال�ساعر عمر بن اأبي ربيعة.

ويحكى اأنه كان ي�سري يف الأ�سواق ملثمًا خمافة احل�سد جلماله، وهو املرتف الغني الذي ل 

عمل له ي�سرفه عن �ساعات لهوه، فكان اأن اأعطى لنف�سه مت�سعًا يف جمال اللهو والعبث، ميرح 

ويلعب دون اأن يح�سب للدنيا ح�سابًا، فال هم له �سوى اللذة، ول �سغل له �سوى املراأة، يزجي الوقت 

معها مبا ميتع به �سبابه، ويغنم به من حا�سره قبل اأن يدركه امل�سيب:

ن��������������َك��������������رَن َم����������رَك����������ِب����������َي �حِل�������َم�������ا
َ
�أ

 

�����َب�����ا ي������������������َن �ل�����������شَ
َ
ل��������َن��������ِن��������ي �أ

َ
��������اأ َو���������شَ

 

�����ى �������َب�������اِب�������ي ف�����ان�����َق�����������شَ ف�����������َن�����������ى ��������شَ
َ
�أ

ِط������رَف������ا ُي��������ن��������ِك��������رَن  َل  َوُك�����������������نَّ  َر 

 

ِح����ل����َف����ا َوَك�����������������اَن  ب�����������اَن  ف�����ُق�����ل�����ُت  ُب 

 

������اِء َت�����ِب�����ع�����َن ِح����ل����َف����ا ِح������ل������ُف �ل������ِن�������������شَ

لقد اأدرك و�ساح مبلغ جماله الذي يلهب به قلوب احل�سناوات، وما يثريه فيهن من رغبة 

يف احلديث معه جماله و�ساعريته، فيكفي اأن يذكر ال�ساعر ا�سم اإحدى احل�سان حتى ي�سيع بني 

القبائل، وهو ما ير�سي غرور املراأة ويعزز من قدرها ويثري ح�سادها،  وهو ل يرتدد يف ذكر ذلك 

والفخر به فيقول:

ت��������������ي ع�����������َط�����������ي�����������ُت�����������ُه�����������نَّ َم��������������َودَّ
َ
�أ

 

َق���������ى ����������اِئ����������ٌد ِم���������ث���������ُل �ل���������رُّ َوَق���������������������شَ

 

وَج������������������ع������������������َن ُك������������������لَّ ُم��������������َغ��������������اِزٍل
َ
�أ

 

م���������������ن ك���������������ل ل�������������������������ذ�ت �ل�������ف�������ت�������ى

َف������َج������َزي������َن������ن������ي َك�����������ِذَب�����������اً َوُخ������ل������َف������ا

 

����غ����َف����ا ��������ل��������ُت��������ُه��������َن َف���������ُك���������نَّ �����شَ ر���������شَ
َ
�أ

 

�����ف�����َن ِب��������ال��������َغ��������رَي�ِن َع�������ش���َف���ا َوَع�����������شَ

 

ق������������د ن��������ل��������ت ن����������ائ����������ل����������ًة وع��������رف��������ا
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كان جلمال وجهه و�ساعريته الأثر يف اأن ي�سبح مو�سع اهتمام وجنمًا من جنوم املجتمع، 

غري اأن هذا الأمر لي�س كافيًا، فاإذا كان اجلمال راأ�س مال املراأة فهو لي�س كذلك بالن�سبة للرجل، 

لكنه اأدرك بفطرته اليمنية اأهمية ال�سعر واأثره يف نفو�س النا�س، ويف نفو�س اجلميالت حتديدًا، 

اأو اختيار ال�سعر له، فجاء �سعره  ورغبة املغنني يف ترديد جميل الأ�سعار، فكان اختياره لل�سعر 

ب�سيطًا �سل�سًا مما يتناقله النا�س لظرفه وعذوبته وخفة اإيقاعه. ومن اأجل اأن ي�ستكمل تفرده فقد 

تتبع الن�ساء ولحقهن باملغامرة وال�سعر، وهو بذلك اإمنا كان ي�سعى لتحقيق ذاته من خالل اتباع 

نزواته، فانت�سر ا�سمه وذاع �سيته وبرزت �سخ�سيته، فنال اإىل جانب جمال وجهه �سمعته �ساعرًا، 

يتلقف النا�س �سعره ويتناقلـون اأخباره، فتذوب قلـوب الن�ساء �سوقًا ولوعة ب�سعره وجماله.

 لقد تفجر ال�سعر على ل�سانه ينبوعًا �سافيًا، فقال اأجمل الأ�سعار واأوقف حياته على فنه، 

حتى كاأنه ل عمل له �سوى قول ال�سعر، وحني يتفرغ الإن�سان لفنه ويخل�س له فاإنه يقدم اأجمل ما 

عنده، وهو ما حتقق لو�ساح اليمن، فكان الالهي والعابث واملغامر الذي دفع حياته ثمنًا لهذه 

املغامرات.

تتبع و�ساح فتيات ع�سره ولحقهن من مكان اإىل اآخر، ل يردعه يف ذلك ل رادع ديني ول 

اجتماعي، يحثه على ذلك جماله الطاغي وفتوته، ف�ساًل عن اجلو العام يف ع�سره الذي اأخذت 

فيه املراأة مكانها يف املجتمع، فلم ير يف الدنيا اإل املراأة، تلك املراأة التي �سغلته و�سلبت لبه واأبكته 

واأفقدته حياته فيما بعد، فهو يقف اأمامها م�ستباحًا، ل حول له ول قوة اأمام جمالها ودللها، 

فيقول: 

�����ُد ������َه������ا �ل����َق����ل����ُب ب���ع�������َس م����ا َتِ يُّ
َ
َي�����ا �أ

 

������ه ِح�����َق�����َب�����اً َق��������د ي����ك����ت����ُم �مل������������رُء ُح������بَّ

 

َم�����������اَذ� ُت�������ر�ع�������ون ِم�������ن ف����ت����ًى َغ��������ِزٍل

�����ِئ�����ُد �����ُق �مل�������������رُء ث�������م َي�����تَّ َق���������د َي�����ع�����������شَ

 

وه������������َو َع�������ِم�������ي�������ٌد َوَق��������ل��������ُب��������ُه َك������ِم������ُد

 

روؤُد ���ان�����������ٌة  ُخ���م�������������������شَ َت����ي���������َم����ت����ُه  َق�������د 

ومل يقت�سر ع�سق و�ساح اليمن على امراأة واحدة بعينها، فهو مل يكن �ساعرًا عذريًا، واإمنا 

تلك  اأوىل  فمن  معروفة،  وقبائل  اجتماعية  مراكز  لهن  اللواتي  الن�ساء  من  بعدد  ا�سمه  ارتبط 
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الن�ساء اللواتي اأحبهن و�ساح »رو�سة«، وهي من اأهل اليمن، »اأخربين حممد بن خلف املرزبان 

، وعلى 
)1(

قال: ذكر ه�سام بن الكلبي اأنها رو�سة بنت عمرو من ولد فرعان ذي الدروع الكندي«

هذا فهي ابنة اأحد اأولد فرعان والد جدته لأبيه، ذلك  »اأن اأم اإ�سماعيل اأبي الو�ساح بنت ذي 

، فرو�سة لي�ست 
)2(

اأبيه بنت فرعان ذي الدروع الكندي من بني احلارث بن عمرو« جدن، واأم 

»اإن و�ساحًا هوى امراأة من  اآخر حني يقول  اليمن كما يذكر الأ�سفهاين يف موقع  فار�سية من 

بنات الفر�س يقال لها رو�سة ؛ فذهبت به كل مذهب، وخطبها فامتنع قومها من تزويجه اإياها 

. هذه العالقة التي مل تثمر كغريها من عالقات ال�سعراء عن و�سال بني 
)3(

وعاتبه اأهله وع�سريته«

املحبني، اأثمرت �سعرًا رقيقًا فيه من الأمل واللوعة ال�سيء الكثري، ويورد الأ�سفهاين عدة روايات 

عن عالقته بها وكرثة ت�سبيبه بها، فحني مل يظفر بها و�ساع اأمره بني النا�س خطبها، غري اأن 

اإياها على عادة العرب يف ذلك الزمان، وتزوجت رجاًل غريه، ف�سافر بعيدًا  اأهلها مل يزوجوه 

عنها ي�سلي نف�سه بغريها حتى جاءه خرب اإ�سابتها باجلذام واإلقائها مع املجذومني، واأمام هذه 

النهاية املحزنة ل يجد و�ساح غري ال�سعر �سلوى لقلبه املوجوع، فقد »اأتاه رجل من بلدها فاأ�سر 

اإليه �سيئًا فبكى، فقال له اأ�سحابه: ما لك تبكي ؟ وما خربك ؟ فقال: اأخربين هذا اأن رو�سة 

، ف�سببت له هذه النهاية املاأ�ساوية حزنًا كبريًا يف 
)4(

قد جذمت، واإنه راآها األقيت مع املجذومني«

)5(

نف�سه، فظل يذكرها يف �سعره، ومما قاله فيها: 

��اِح ي��ا َخ���رَي َرو�َشٍة ���َة �ل��َو���شَّ َي����ا َرو����شَ
َ
�أ

 

������اٌح َذَه������ب������ِت ِب���َع���ق���ِل���ِه َرِه�����ي�����ُن�����ِك َو�������شَّ

 

َوُت�����وِق�����ُد ِح���ي���ن���اً ِب���ال���َي���لَ���ن���ُج���وِج َن���اَره���ا

 

ه�����ِل�����ِك َل����و َج��������اُدو� َع��لَ��ي��ن��ا مَب���ن���ِزِل
َ
لأِ

 

َفاقُتِلي �ِشئِت  َو�إِن  حييِه 
َ

َفاأ �ِشئِت  َف��اإِن 

 

)1(
�����ش��ك َوَم����ن����َدِل  ح���َي���ان���اً مِبِ

َ
َوُت����وِق����ُد �أ

 

الأ�سفهاين، الأغاين،   200/6 .  )1(

الأ�سفهاين، الأغاين،   199/6 .  )2(

الأ�سفهاين، الأغاين، 200/6 .  )3(

الأ�سفهاين، الأغاين،   201/6- 202  .  )4(

الأ�سفهاين، الأغاين،  217/6 .  )5(
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وتنقطع اأخبار رو�سة بعد اأن لهج با�سمها كثريًا يف �سعره، ويحاول ن�سيانها بعدما تعمدت 

يف قلبه واأخذت منه كل ماأخذ، فماذا يفعل وهو ال�ساعر الرقيق الكلف باحل�سان، ما كان له اإل 

البحث عن بديل مو�سوعي لهذا احلب، فكان اأن ذكر ا�سمًا جديدًا اآخر هو ليلى، حبيبة اأخرى 

يكرر ا�سمها يف �سعره، فهو غري قادر على احلياة دون حب يرثي هذه احلياة ويجعلها جديرة باأن 

تعا�س، ول ندري ما اإذا كانت له حقًا حبيبة بهذا ال�سم اأم اأنه ترديد ل�سم ليلى الذي اأ�سبح رمزًا 

، يقول و�ساح يف ليلى:
)1(

للع�سق كما يذكر ال�ساعر عبد اهلل الربدوين

ت�������ب�������و�أت م���ن�������������������ي ����ش���م���ي���م �جل����ن����ان بعدم��ا )رو��������ش�������ة(  �أن���������ش����ى  �أري����������د 

ل ي��خ��ل م��ن )ل��ي��ل��ى( و���ش��وق��ي مكان ب���ع���دم�����������ا �لأم�������������ر  م�������ا ح����ي����ل����ت����ي يف 

مل تكن املراأة يف الع�سر الأموي هي املراأة ذاتها يف �سدر الإ�سالم، فقد اأ�سبح لها ح�سورها 

يتملك  وكان  �سعر غريه،  و�ساح ويف  �سعر  واأثرت يف  ال�سابق،  عليه يف  كانت  يختلف عما  الذي 

ال�سعراء اجتاهان، الأول متثله �سيدات املجتمع، حيث احلرية الن�سبية التي ح�سلن عليها وما 

ا�سمهن  ون�سر  بهن  التغزل  ال�سعراء  من  يطلنب  فكن  غرورهن،  ير�سي  عما  بحث  من  يتبعها 

بو�سفهن رموزًا للحب واجلمال، والجتاه الثاين متثله املراأة اجلارية، فقد كان يف احلجاز دور 

تعج بالقيان املغنيات، وقطعًا اأن هذه الدور مل تكن للهو الربيء، فيقدم فيها الغناء واخلمور، 

ومن متطلبات الغناء ال�سعر، حتى اأن بع�س املغنيات كن يطلنب ق�سائد يف مو�سوعات واأحلان 

يحددنها �سلفًا لل�سعراء، لذا فقد كان هوؤلء ال�سعراء يكتبون �سعرهم لفئتني من الن�ساء، �سيدات 

املجتمع، واجلواري.

كان للجواري مكانة وحظوة عند الولة واحلكام، ولهن الأمر املطاع اإذا اأردن �سيئًا، وهذا 

يزيد بن عبد امللك ي�سرتي جاريتني اإحداهما �سالمة الق�س بع�سرين األف دينار، والأخرى حبابة 

، وهي التي كلف بها و�ساح، و»قال و�ساح اليمن يف حبابة جارية يزيد بن 
)2(

باأربعة اآلف دينار

عبد اهلل الربدوين، رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه 30 ، ومل اأجد يف امل�سادر هذين البيتني.  )1(

الأ�سفهاين، الأغاين،  149/13 .  )2(
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بها  اإليه، و�سمع غناءها فاأعجب  اأن ي�سرتيها يزيد وت�سري  امللك و�ساهدها باحلجاز قبل  عبد 

)2(

 وقال فيها من ق�سيدة طويلة : 
)1(

اإعجابًا �سديدًا«

َت����������َب����������لَ����������ت َح������������َب������������اَب������������ُة َق�������ل�������َب�������ُه

 

ح������������������������������َوَر َي�������رَت�������ع�������ي
َ
َوب�������������َع�������������ِن �أ

 

ِن����������ي����������ق
َ
�������ك�������ِل �لأ ِل و�ل���������������شَّ ب�����������ال�����������دَّ

 

)1(
����ق����َط �ل���ك���ث���ي���ِب م������َن �ل����َع����ِق����ي����ق �����شَ

 

فو�ساح كما يبدو كان يرتاد هذه البيوت، وبها يعر�س �سعره، ومن خاللها تعرف على املغنيات 

وال�سعراء، وقد اأقام لفرتة طويلة يف احلجاز، وكانت له عالقاته الكثرية مع اأهل احلجاز.

وع�سق و�ساح امراأة اأخرى ا�سمها �سلمى، ومما قاله فيها:    

َب �لَوَطن وَهل َتنَفُع �لِذكَرى �إَِذ� �غَرَ

َغن
َ
�لأ اِدِن  َكال�شَّ �لَدمِع  �ِشيلََة َمرى 

َ
�أ

�لَيَمن ُم��َه��ل��َه��ل��ِة  ِم���ن  َع�����ش��ٍب  ب������ر�د 
َ
و�أ

َفَحّن َن�����اِزَح�����ٌة  َوه������َي  ���َش��ل��م��ى  ����َر  َت����َذكَّ

�شباُبها ُروؤد�ً  ����ف����َر�َء  �����شَ َت����َره����ا  َل 
َ
�أ

َمر�ِجل ُب����رَدي  ب��َن  �َشلمى  ��رُت  ب�����شَ
َ
َو�أ

اأم�سى و�ساح طفولته و�سباه يف �سنعاء ل يكاد يفارقها اإل ملامًا، وكان اإذا ما غادرها �سده 

اللواتي ارتبط بهن و�ساح اليمن تظل  اأيامه فيها، ومن بني جميع الن�ساء  اإليها وتذكر  احلنني 

امراأة واحدة هي ال�سبب يف �سهرته وموته معًا، تلك هي اأم البنني زوجة الوليد بن عبد امللك، ومل 

يكن حبه اإياها حبًا طارئًا كما يظن البع�س، ولكنه تولد منذ اأن كانا �سغريين، فقد »ن�ساأ هو واأم 

البنني �سغريين فاأحبها واأحبته، فكان ل ي�سرب عنها، حتى اإذا بلغت حجبت عنه، فطال بهما 

، وقد ذكر 
)3(

البالء، فحج الوليد فبلغه جمال اأم البنني واأدبها فتزوجها ونقلها معه اإىل ال�سام«

اأن »اأم البنني بنت عبد العزيز بن مروان ا�ستاأذنت الوليد بن عبد امللك يف احلج  الأ�سفهاين 

فاأذن لها، وهو يومئذ خليفة وهي زوجته، فقدمت مكة ومعها من اجلواري ما مل ير مثله ح�سنًا، 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  21/6 .  )1(

الأ�سفهاين، الأغاين، 200/6 .  )2(

ابن بدران ، تهذيب تاريخ اأبن ع�ساكر 295/7 .  )3(
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وقدمت  تبعها،  ممن  اأحدًا  ذكر  اأو  منهم  اأحد  ذكرها  اإن  جميعًا  ال�سعراء  يتوعد  الوليد  وكتب 

. ويف رواية 
)1(

فرتاءت للنا�س وت�سدى لها اأهل الغزل وال�سعر ووقعت عينها على و�ساح فهويته«

اأخرى اأن اأم البنني عندما قدمت احلج بعثت اإىل كثري عزة واإىل و�ساح تطلب منهما اأن ين�سبا 

بها، فكان اأن ن�سب كثري بجاريتها غا�سرة ف�سلم، اأما و�ساح فقد �سرح بالن�سيب بها مما اأثار 

 غري اأن ه�سام بن حممد ال�سائب حني روى حكاية و�ساح ذكر اأن اأم 
)2(

حفيظة الوليد فاأمر بقتله،

. 
)3(

البنني كانت عند يزيد بن عبد امللك، واأن ق�سة و�ساح جرت وهي عند يزيد

رمبا لو مل يرتبط ا�سم و�ساح اليمن باأم البنني ملا ا�ستهر وعرف، رغم اأن ما و�سل اإلينا من 

�سعره ل يقل يف م�ستواه الفني عن غريه من ال�سعراء الكبار، ورمبا لل�سبب نف�سه، اأي لرتباطه باأم 

البنني، ُحجب �سعره ومنع من التداول اأيام الدولة الأموية لأنه تعر�س لن�سائهم، وهو ما �سيجعله 

ينت�سر فيما بعد، يف اأيام الدولة العبا�سية التي قامت على اأنقا�س حكم الأمويني، لأنه ميثل �سفحة 

من �سفحات الأمويني التي يود العبا�سيون ن�سرها وذيوعها لأ�سباب �سيا�سية . كذلك �سبب و�ساح 

بفاطمة بنت عبد امللك، »فقد بلغ الوليد بن عبد امللك ت�سبب و�ساح باأم البنني فهم بقتله، ف�ساأله 

عبد العزيز ابنه فيه، وقال له: اإن قتلته ف�سحتني وحققت قوله، وتوهم النا�س اأن بينه وبني اأمي 

ريبة، فاأم�سك عنه على غيظ وحنق، حتى بلغ الوليد اأنه قد تعدى اأم البنني اإىل اأخته فاطمة بنت 

)4(

عبد امللك، وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز ر�سي اهلل تعاىل عنه، وقال فيها:

ها َجدُّ َو�خَل����ِل����ي����َف����ُة  �خَل���ِل���ي���َف���ِة  ِب���ن���ُت 

 

���َرت َف�����ِرَح�����ت َق����َو�ِب����ُل����ه����ا ِب����َه����ا وَت���َب���ا����شَ

َبعُلَها و�خَل���ِل���ي���َف���ُة  �خَل���ِل���ي���َف���ِة  خ�������ُت 
ُ
�أ

 

ه����ُل����َه����ا
َ
ِة �أ َوَك�����������ذ�َك ك����ان����و� يف �مل���������ش����رَّ

عنا  له  ول  واأخواتنا  ن�سائنا  الكلب مزدجر عن ذكر  لهذا  اأما  وقال:  وا�ستد غيظه  فاأحنق 

. 
)4(

مذهب! ثم دعي به فاأح�سر واأمر ببئر فحفرت ودفن فيها حيًا«

ابن بدران ، تهذيب تاريخ ابن ع�ساكر 206/6 .  )1(

ابن بدران ، تهذيب تاريخ ابن ع�ساكر 206/6 .  )2(

)3(  ال�سراج القاري، اأبو حممد جعفر بن اأحمد بن احل�سني )417-500هـ( – م�سارع الع�ساق �س1039 .

الأ�سفهاين،  الأغاين،   213/6 .  )4(
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وكانت هناك ن�ساء اأخريات يف حياته، �سياأتي احلديث عنهن يف ف�سل الغزل فيما بعد.

الن�ساء، فكان ل هم له غري  اأن يتفرغ للحب واللهو مع  واأتيح له  عا�س و�ساح حياة ترف، 

ترك  ما  واإذا  بهن،  وي�سبب  ليغازلهن  اجلميالت  عن  ويبحث  �سنعاء  �سوارع  يف  يطوف  ذلك، 

�سنعاء جتده يف احلجاز اأو ال�سام ي�سكو من تباريح الهوى والع�سق، فيف�سح بذلك عن قلب رقيق 

وم�ساعر فيا�سة جتاه اجلمال، ل يبتغي غري اللذة ول ين�سد اإل املتعة، ل يردعه يف ذلك رادع ول 

ميـنعه عن ذلك مانع، وله يف ذلك مغامرات ذكرها يف �سعره.

ورغم اأن و�ساج اليمن هو الذي يتبع املراأة ويحاول اإغواءها، غري اأن �سعوره بجماله وفتوته 

جتعله ي�سور الن�ساء هن الأكرث �سوقًا اإليه وتعلقًا به وحاجة اإىل و�سله، فهي التي تدعوه اإليها، 

)1(

وهو ل ميتنع عن ال�ستجابة لدعوات اجلمال: 

َو�ع�������ي �����وِق�����َك �ل�������دَّ َدَع�������������اَك ِم�������ن ������شَ

 

�����������ال�����������ٌة َل�����������ُع�����������وٌب َدَع��������������ت��������������َك َم�����������يَّ

 

������ي َدَلُل���������������������������ِك �حُل���������ل���������و و�مل�������������ش������هِّ

 

َه�����َو�ه�����ا َع�������ن  ����ف���������َس  �ل����نَّ �أم�������َن�������ُع  َل 

�ّت����������َب����������اِع ذو  ������������اُح  َو�������������شَّ ن����������������������َت 
َ
و�أ

 

���������ي���������لَ���������ُة �خَل�����������������دِّ ب�������ال�������لِّ�������َم�������اِع ����������شِ
َ
�أ

 

ي��������ِك ب�����املُ�����������ش�����اِع ��������رِّ َوَل��������ي�����������������سَ ���������شَ

 

)2(
�ن�������ِق�������َط�������اِع �إَِل  �������يٍء  ��������شَ َوُك�������������لُّ 

 وعالقة و�ساح باملراأة على الدوام عالقة موؤثرة يف نف�سه، واإن كانت عابرة، وت�سل اإىل حد 

ال�سعور باملر�س، وهي �سورة طريفة رمبا اأخذها كثريون عنه، ي�سور لنا كيف ي�سخ�س الطبيب 

مر�سه ب�سبب احلب دون اأن يحدث الطبيب مبا ي�سكو منه فيقول:

الأ�سفهاين،  الأغاين،   238/6 .  )1(
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ل�����َف�����اً
َ
َط����������َرَق �خَل�������َي�������اُل َف����َم����رَح����ب����اً �أ

 

َوم����ا �ل����َط����ِب����ي����ُب  يِلَ  َي�����ُق�����وُل  َوَل�����َق�����د 

 

ذ� َد�َءَك  نَّ 
َ
�أ �������ُب  ح���������������شَ

َ
لأ �إِنَّ 

���غ���َف���ا �����اِغ�����َف�����اِت ُق�����ُل�����وِب�����َن�����ا ����شَ ِب�����ال�����������شَّ

 

������اأِن������َن������ا َح������رَف������ا ��������اأُت��������ُه ِم���������ن �������شَ َن��������بَّ

 

)1(
���ا �ل���َك���فَّ ��ُب  َي��خ�����شِ َدَم�����اِل�����َج  ِم����ن ِذي 

يحاول و�ساح الو�سول اإىل املراأة ب�ستى الو�سائل وحتت كل الظروف، واإن عر�س ذلك حياته 

اإياها يف  املنام تعوي�سًا عن فقده  اللقاء معها بخياله، طلبها يف  واإذا عجز حقق هذا  للخطر، 

الواقع، وهو بذلك يعرب عن حاجته التي ل تقف عند حد اإىل املراأة، يطلبها �سوقًا اأو رغبة يف 

و�سال، وهو ما ي�سعى اإليه يف معظم �سعره:

�ِل ي�������ا َل�������َق�������وِم�������ي ِل���������َك���������رِة �ل���������ُع���������ذَّ

 

َي�شري ���ن���َع���اَء  ����شَ ����وِر  ُق���������شُ يف  َز�ئ��������ٍر 

 

َي����ق����َط����ُع �حُل���������زَن و�ملَ�����َه�����اِم�����ة و�ل���ِب���ي����

 

ُب���ُع���ت���َب���ا ح�������ِب�������ب 
َ
�أ �مل�������َن�������اِم  ع�����ات�����ٌب يف 

 

�لَقط� َع�������َدَد  َوَم����رَح����ب����اً  ه�������ًا 
َ
�أ ُق���ل���ُت 

لِل �����َرى َم����ل����ي����ِح �ل���������دَّ َوِل�����َط�����ي�����ٍف ������شَ

 

���������وَف���������ٍة َوِج��������َب��������اِل ر����������������سٍ َمُ
َ
ُك����������لَّ �أ

 

���������َد َوِم������������ن ُدوِن�������������ه َث�������م�������اُن َل�����َي�����ايل

 

َم������َق������اِل ِم��������ن  وَق���������وِل���������ِه  �إَِل�������ي�������َن�������ا  ُه 

 

����ه����ًا ِب����َط����ي����ِف َه�������َذ� �خَل����َي����اِل ������ِر و�����شَ

اإن عالقة و�ساح باملراأة حتددها هذه الأبيات التي يرى نف�سه فيها �سيادًا، يقتن�س فري�سته 

تاأكيد ملبداأ املتعة  الو�سال، وهو  اللهو واملتعة من �سرب اخلمر اإىل حتقيق  وميار�س معها فنون 

:
)2(

احل�سية التي تت�سح يف معظم �سعره

ق�����������د ن��������ل��������ت ن��������ائ��������ل��������ة وع��������������������رف������ا م��������������������ن ك��������������������ل ل���������������������ذ�ت �ل�����ف�����ت�����������ى

و������ش�����ق�����ي�����ت�����ه�����ن �خل��������م��������ر �����ش����رف���������ا �������ش������دت �لأو�ن�������������������������������س ك����ال���������دم���������ى

وحبه  املراأة،  اأمام  �سعيف  رقيق  فاإنه  القتال،  و�سدة  الفرو�سية  يدعي  و�ساح  كان  واإذا 

)1( الأ�سفهاين، الأغاين، 234/6 .

)2( الأ�سفهاين، الأغاين، 235/6 .
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اإنه حب من نوع خا�س، ل بتاأثري  ي�ستبيحه، فيختلط فيه ال�سوق بالعذاب، والقلق بالطماأنينة، 

امراأة بذاتها، ولكن لرقة قلب ال�ساعر و�سعفه اأمام �سطوة اجلمال و�سحر املراأة:

�لَنف� َوَه���������َوى  َو�ملُ�����َن�����ى  �ل����َه����مُّ  َوِه�������ي 

 

ِق�����ش��ُت َم���ا َك����اَن َق��ب��لَ��َن��ا ِم���ن َه����َوى �لن�

 

�حُل������ ����اِك����ُل����ُه  ُي���������شَ ����ه����ا  ُح����بَّ ِج�����������د 
َ
�أ َل 

 

�َشَيبلَى ������ش����َت����َط����اَل  �إَِذ�  ُح�������بٍّ  ُك�������لُّ 

 

�إِلَّ �ل�����َع�����ه�����ِد  َت���������َق���������اُدُم  َي�������������ِزده  َل 

 

�������ه�������ا �ل�������َع�������اِذُل�������وَن َك�����ي�����َف ِع����َت����اب����ي يُّ
َ
�أ

 

ب���اع���ِت���َاِل َه������وًى  ذو  �ع����َت����لَّ  �إَِذ�  ��������ِس 

 

����ه����ا مِب�����َث�����اِل ������ا������ِس َف����م����ا ِق���������ش����ُت ُح����بَّ

 

�ل�����رَج�����اِل َك�����َوج�����ِد  َوج������َدَن������ا  َوَل  ������بُّ 

 

وَه���������َوى رو������ش�����ِة �ملُ�����ن�����َى َغ�������رُي َب������ايل

 

ًة ِع����ن����َدن����ا َوُح�����������ش�����َن �ح�����ِت�����َاِل ِج����������دَّ

 

�����اَب َم����ف����ِرق����ي َوَق�����������َذ�يل َب����ع����َدم����ا ������شَ

 

وملا كانت املراأة حمور حياته، كان لبد للغزل اأن يكون غر�سه الأول الذي اأوقف معظم �سعره 

، دون اأن يرتدد يف التغزل باملتزوجات واملغامرة يف �سبيل الو�سول اإليهن، وهو ما �سكل 
)1(

عليه

ملمحًا مهمًا يف �سعره .

)1(  ينظر مبحث الغزل .
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املوؤثر الرابع: املوؤثر الديني

تاأثري خا�س على  اأو ذاك، فـ»للمعتقد الديني  تاأثره بالدين بهذا القدر  ل يخلو �ساعر من 

طبائع ال�ساعر الفنية لأنه وثيق ال�سلة مبوقفه من احلياة وقيمها ومعانيها، ومن الوجود ومما 

الدين هو   . بعدًا جديدًا  الوجود  به، ومينح مظاهر  لونًا خا�سًا  �سعره  على  ي�سفي  وهو  ورائه، 

حماولة لتقومي الوجود، لتف�سريه، وحتديد معانيه ودللته، وهو اأ�سبه بغاللة روحية وفكرية ينظر 

من خاللها ال�ساعر اإىل الأ�سياء. اإل اأن النا�س لي�سوا مت�ساوين يف الأخذ به والوقوف عند حدوده 

بني  اأ�سوائه وظالله،  بني  بتجاربه، يرتجحون  وت�سحذ  به  نف�سهم  فمنهم من حتفل  ومعايريه، 

املادة  وجمود  البعيدة،  وفقًا حلكمتها  وتقوده  �سيء  كل  التي حترك  اهلل  روح  بني  وريبه،  يقينه 

قلبه  يف  تتحرك  التي  العبث  حركة  يف  الالجمدي  الدائم  وداأبها  وعدميتها  وثباتها  وحتجرها 

حركة العامل، ومنهم من ينتمي اإليه انتماًء تقليديًا، ل يلج اإىل وجدانهم ول يحل يف نف�سهم ويغدو 

.
)1(

جزءًا من �ســمريها«

واإذا كان ال�ساعر اجلاهلي ا�ستثمر هذا الوعي الديني قبل الإ�سالم يف ق�سائده، فاإن ال�ساعر 

امل�سلم كان لبد له من اأن يطرح يف �سعره قيمًا تعرب عن الدين اجلديد، غري اأننا �سنواجه م�ساألة 

يف غاية الأهمية، تلك هي موقف الإ�سالم من ال�سعر .

راأيه  يرددون  والباحثون  امل�سهورة،  قولته  الأ�سمعي  قال  الهجري حني  الثاين  القرن  فمنذ 

الذي يقول »ال�سعر نكد، يقوى يف ال�سر ، فاإذا دخل يف اخلري �سعف ولن، ومن اأجل اإثبات ذلك 

فاإنه ي�ست�سهد بح�سان بن ثابت فيقول: هذا ح�سان فحل من فحول ال�سعراء يف اجلاهلية، فلما 

. وملحمد بن �سالم اجلمحي راأي م�سابه يقول فيه : »فجاء الإ�سالم 
)2(

جاء الإ�سالم �سقط �سعره«

. ويبدو 
)3(

وت�ساغلت عنه العرب، وت�ساغلوا باجلهاد وغزو فار�س والروم ولهت عن ال�سعر وروايته«

د. اإيليا حاوي، امروؤ القي�س �ساعر املراأة والطبيعة، دار الثقافة – بريوت، لبنان ط197/1. �ص24 .  )1(

الدكن  اآباد  حيدر  مطبعة  ال�سحاب،  معرفة  يف  ال�ستيعاب  380هـ(،  )ت  الرب  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  القرطبي،  النمري   )2(

1336هـ، 127/1 .

)3(  ابن �سالم ، طبقات فحول ال�سعراء 22/1 .



72

وضــــاح اليـمــن

.
)2(

 و�سكري في�سل
)1(

اأن لهذه الفكرة مكانًا يف نفو�س الباحثني الالحقني، مثل جرجي زيدان

اأغلب الظن اأن ما ورد يف القراآن الكرمي من اآيات كرمية ت�سف ال�سعر وال�سعراء، وتنفي 

اإل ذكر  اإن هو  له،  ينبغي  وما  ال�سعر  »وما علمناه  تعاىل  قوله  مثل  �سعرًا،  الكرمي  التنزيل  كون 

، اأو نفي ال�سعر عن الر�سول الكرمي، كان له الأثر يف هذا الجتاه، وهذا ل يعني 
)3(

وقراآن مبني«

احلط من قدر ال�سعر بقدر ما هو تاأكيد لواقع ثابت، فالقراآن الكرمي �سورة بيانية فريدة ل هي 

بال�سعر ول هي ب�سجع الكهان، ولعل د. حممد م�سطفى هدارة اأبرز من عالج هذا املو�سوع ب�سكل 

مو�سوعي، فهو يرى اأن هذه الآراء يجب اأن تكون مو�سع نقد �سديد، ذلك لعدم اإملام الدار�سني 

الذي ميتد  ال�سعر اجلاهلي  بني  متكافئة  املقارنة غري  اأن  املختلفة، من ذلك  املو�سوع  بجوانب 

ل�سنوات كثرية جنهل عددها، وال�سعر الإ�سالمي الذي يتحدد يف حدود اأربعني عامًا فقط. ول 

ينبغي القت�سار على درا�سة ال�سعراء امل�سلمني فقط واإهمال من مل ي�سلم، فللم�سركني �سعراوؤهم 

اأي�سًا، واإذا كان هوؤلء ال�سعراء م�سركني فاإن ذلك ل ي�سقط �ساعريتهم. 

لقد اأهمل بع�س الدار�سني ال�سعراء املخ�سرمني، مثل لبيد بن ربيعة العامري، يف حني اأنه مل 

ينقطع عن قول ال�سعر يف الإ�سالم، كما اأن بع�س �سعر امل�سلمني فقد اأثناء الفتوحات الإ�سالمية 

ومل يدون لعدم ا�ستقرار امل�سلمني يف ذلك الوقت.

لقد حتول �سعر احلما�سة اجلاهلية اإىل �سعر حما�سة اإ�سالمية، فالعربي الذي كان يقاتل يف 

�سبيل القبيلة من اأجل نزاعات مادية، اأ�سبح مقاتاًل يف �سبيل عقيدة دينية وقيم روحية متنحه 

مر�ساة اهلل والفوز بالآخرة.

ومما يروى عن لبيد اأنه قال:

جرجي زيدان ، تاريخ اآداب اللغة العربية، مطبعة الهالل مب�سر 1911، 196-195/1.  )1(

د. �سكري في�سل ، تطور الغزل بني اجلاهلية والإ�سالم �س 190 .  )2(

�سورة ي�س 69 .  )3(
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ن���ف�����������ل خ���������ري  رب�������ن�������ا  ت�������ق�������وى  وع�����ج�����������ل �إن  ري��������ث��������ي  �هلل   وب�����������������������اإذن 

ل��������������ه ن��������������������د  ف����������ا  �هلل  فع�ل �أح����������م����������د  �������ش������اء  م��������ا  �خل����������ري   ب�����ي�����دي�����ه 

 م������ن ه���������د�ه ����ش���ب���ل �خل�������ري �ه����ت����دى
)1(

 ن����اع����م �ل�����ب�����ال وم������ن �����ش����اء �أ������ش�����ل

الأموي،  ال�سعر  يف  جندها  ل  ال�سرك  مواجهة  يف  الإميان  وحرارة  احلما�سية  الروح  هذه 

)1(

لن�سراف امل�سلمني اإىل النزاعات واخلالفات فيما بينهم. 

يقول د. �سوقي �سيف : »طبيعي اأن يوؤثر الإ�سالم يف مو�سوعات ال�سعر الأموي، وهو تاأثري 

اأعماقه،  يتغلغل يف  الإ�سالم ومن مل  اعتنق  اإذ كان من  ال�سعراء،  نف�سية  وي�سعف ح�سب  يقوى 

على اأنهم جميعًا كانوا ي�ستظلون بظالله، وكان من حولهم الوعاظ والن�ساك يذيعون يف خمتلف 

 ،
)2(

الأجواء عبري وعظهم ون�سكهم، �سواء يف امل�ساجد اجلامعة اأو يف مقدمات اجليو�س الغازية

وكانوا ما يزالون يحدثون النا�س عن البعث والثواب والعقاب ونعيم اجلنة وعذاب النار، داعني 

دعوة وا�سعة اإىل التقوى والزهد يف متاع الدنيا، وترامت من هذه املواعظ ومن القراآن الكرمي 

واأحاديث الر�سول واأقوال ال�سحابة الأولني اأ�سعة كثرية نفذت اإىل نفو�س ال�سعراء وانعك�ست يف 

، ومل تكن اليمن بعيدة عن هذا التاأثر، فقد حل بها خرية 
)3(

اأ�سعارهم على اختالف مو�سوعاتها«

�سحابة ر�سول اهلل، يفقهون النا�س ويعلمونهم اأمور دينهم.

غري اأن د. نوري القي�سي ي�سري اإىل ظاهرة دون اأن ي�سل اإىل تعليلها فيقول : »من الأمور 

التي تثري الغرابة يف هذا الع�سر هو الرتكيز على ظواهر الهجاء وال�سعر ال�سيا�سي والغزل ... 

مل  الذين  الآخرون  ال�سعراء  تبناها  التي  الأخرى  اجلوانب  �ساعت  الجتاهات  هذه  غمرة  ويف 

اإحياء الكتب العربية  اأحمد حممد �ساكر، دار  ال�سعر وال�سعراء، حتقيق  276هـ(،  اأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم )ت  ابن قتيبة،   )1(

القاهرة 1346، 238/1 .

جيو�س الفتح .  )2(

د. �سوقي �سيف،  يف تاريخ الأدب العربي ، الع�سر الإ�سالمي �س177 .  )3(
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اأخبارهم نادرة، ومو�سوعاهم التي  يكتب لهم الظهور، لأنهم خرجوا عن هذا الجتاه، فظلت 

، ونحن نظن اأن هذه الظواهر اإمنا ازدهرت يف الع�سر الأموي 
)1(

عاجلوها بعيدة عن الأيدي«

دون �سواها لأ�سباب ل جمال هنا لتف�سيلها، وميكن تلخي�سها باأن النزاعات واخلالفات اأفرزت 

الرخاء  لأجواء  كان  الهجاء، يف حني  �سعر  ال�سيا�سية  اأفرزت اخل�سومة  كما  ال�سيا�سي،  ال�سعر 

الذي حظيت به مكة واملدينة الأثر يف ظهور �سعر الغزل، وهو ما ينطبق على اليمن لبعدها عن 

مراكز ال�سراع على ال�سلطة الذي كان يدور بني الأمويني وخ�سومهم.  

واإذا كان الإ�سالم األهم ال�سعراء تلك القيم النبيلة فاأفرزت ال�سعر العذري الذي يقوم على 

مبداأ الطهر والعفة، فاإننا نالحظ اأن ال�سعراء العذريني وغريهم ا�ستلهموا من القراآن الكرمي، 

لأنه كان ي�سكل الثقافة اجلمعية للنا�س.

ومن خالل العودة اإىل �سعر و�ساح اليمن الذي كان يف معظمه �سعرًا غزليًا، يتبني لنا اأنه 

تاأثر تاأثرًا وا�سحًا بالإ�سالم مما قاله من �سعر، دون اأن يعني ذلك التزامه الديني، ففي الوقت 

الذي جند يف ثنايا �سعره الكثري من املفردات الإ�سالمية، جند اأي�سًا تلك الروح التي تنزع اإىل 

الثقافة  تغلغل  يعني  الإ�سالمي، وهذا  الدين  التي طرحها  القيم  تلك  البعيد عن  واملجون  اللهو 

الإ�سالمية يف نف�س ال�ساعر ونفو�س معا�سريه،  رغم بعد اليمن عن مركز اخلالفة، فقد اأم�سى 

ال�سلطة  مركز  عن  البعيدة  الأم�سار  من  تعد  التي  اليمن  يف  حياته  من  كبريًا  �سطرًا  ال�ساعر 

الدينية، غري اأن ال�سحابة الذين كانوا يتوافدون على اليمن وينقلون تعاليم الدين اجلديد كان 

جهدهم يلقى كل اهتمام من النا�س هناك،  فت�سرب اأهل اليمن مببادىء الدين الإ�سالمي، بل 

كانوا من اأكرث الأقوام جتاوبًا مع الدعوة الإ�سالمية، مما يعك�س لنا عظمة هذه الدعوة واأثرها 

يف نفو�س العرب، واأ�سالة هذا ال�سعب اأي�سًا. 

ال�سالة  عليه  الر�سول  مدح  يف  ذكره  ما  �سعر  من  اليمن  و�ساح  تركه  ما  اأجمل  ولعل 

وال�سالم:

د0نوري حمودي القي�سي، �سعراء اأمويون، »اأربعة اأجزاء« بغداد 1976-1985، �س6،7 .  )1(
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�لرب�ا ���ش��ب�����غ  ق�������د  و�ل���ل���ي���ل   وق���ائ���ل���ة 
)1(

وفدف��ِد ح���زن  ك���ل  ي��غ�����ش�����ي  ب�����ش��ب��ح 

 

ي��ب��دو م��ن �جل��و���ش��ق �لذي �أرى ب��ارق��اً 

 

حمم���ِد �ل���ن���ب�������ي  م����ي���������ر�ث  ح�����ل  ب�����ه 

 

كاأن�ما ح��ت�����ى  �لآف�����������اق  ل����ه   �أ������ش�����اءت 
)2(

�لغ�ِد �لليل نور �شحى  ر�أينا بن�شف 

حول�ه ين�شمن  �حل���ي  ع����ذ�رى   وظ���ل 
)3(

ي�ش�رِد ل�����م  �ل����ذي  �جل�����زع  ظ��ف��اري��ة 

 

تعرفين��ه �ل�����ذي  �ل���ب�������در  ه���و   ف��ق��ل��ت 
)5(

 
)4(

 و�إل يكن فالنور من وجه �أحم�د

يقول ح�سبـــي  منها حني  الإ�سالمية،  املفردات  الكثري من  اليمن  و�ساح  �سعر  ورد يف  وقد 

اهلل، ثم تكرار ح�سبي مرة اأخرى للتعبري عن ت�سليمه لإرادة اهلل �سبحانه، وهي عبـارة اإ�ســالمية 

)6 )5 )4 )3 )2 )1(

خال�ســـة:

َوَل�������َق�������د ُق������ل������ُت َو�ملَ����������د�م����������ُع َت������ري

 

������ت َج��������َزع��������اً ِل������ل������ف������ر�ِق َي������������وَم َت������َولَّ

 

������َه������ا َف����ي���������سُ َغ�������رِب ِب���������ُدُم���������وٍع َك������اأنَّ

 

)6(
ح�شب���ي �ملَ����َع����ارِج  ذو  �هلل  ��ب��َي  َح�����شِ

 

ويحاول اإقناع حبيبته بالو�سول اإليها، غري اأنها تتمنع منه بكل الأعذار، اإىل اأن تذكره باهلل 

�سبحانه وتعاىل الذي يرى كل �سيء، يف حماولة ل�سرفه عما يريد دون جدوى، فما كان منه اإل 

اأن رد عليها مبا مل تكن تتوقعه، متعذرًا برحمة اهلل الوا�سعة، وقطعًا اأن هذا لي�س مكانها:

يف زهر الآداب: )قد ن�سر الدجى( ، يف العمدة وزهر الآداب »فغطى بها ما بني �سهل وقردد( ، يف زهر الآداب 197/3 والعمدة   )1(

63/2 وحلية املحا�سر 401/1 وفيه »وقال ميدح امل�ستعني« .

يف العمدة: »اأ�ساءت به« ، يف زهر الآداب »�سحى غد« .  )2(

يف العمدة: »نظل« ، يف زهر الآداب: »تظل 00. ين�سمن حتته 000�سلوكًا من اجلزع« ، وظفارية: ن�سبة اإىل ظفار ، وهي مدينة باليمن   )3(

ين�سب اإليها اجلزع الظفاري ، وهي قرب �سنعاء »معجم البلدان« .

يف زهر الآداب: »الذي تعرفونه« .  )4(

ال�سري بن اأحمد الرفاء »ت 362« ، املحب واملحبوب وامل�سموم وامل�سروب ، حتقيق م�سباح عالوجني، جممع اللغة العربية ، دم�سق،   )5(

بدون �سنة طبع، 209/1 .

الأ�سفهاين، الأغاين،  237/6 .  )6(
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ُقلُت ف���وق���ن���ا  ِم�����ن  �هلل  َف���������اإِّن  َق����اَل����ت 

 

�����ًة ع�����َي�����ي�����َت�����ن�����ا ِح�����جَّ
َ
َق�������اَل�������ت َل������َق������د �أ

 

�لنَّدى ���ُق���وِط  َك�������شُ َع��لَ��ي��ن��ا  َف���ا����ش���ُق���ط 

َف���������������َرب���������������يِّ َر�ِح������������������������������ٌم َغ������������اِف������������ُر

 

����اِم����ُر �ل���������شَّ َه������َج������ع  َم�������ا  �إَِذ�  َف������������اأِت 

 

َز�ِج�����������������ُر َول  َن�����������������اٍه  ل  َل��������ي��������لَ��������َة 

ويف ق�سيدته التي يرثي فيها اأخاه، وهي ق�سيدة مفعمة باحلزن، يجد و�ساح نف�سه عاجزًا 

اأمام املوت الذي �سلبه اأخاه دون اأن يقدر على منعه اأو الوقوف يف وجهه، وي�سرح بهذا العجز 

ويعرب عن اإميانه بالق�ساء وبقدرة املوت على الو�سول اإىل اجلميع ول يفرق بني ثري ومعدم: 

ع��������َظ��������ُم م�����ا ُرم�����ي�����ُت ب�����ه َف����ُج����وع����اً
َ
َو�أ

 

����رب�ً َف���������شَ ٍخ 
َ
�أ َوَف�������������اِة  َع�������ن   ُ ُي�������َخ�������ربِّ

 

����اِء َف������ُك������لُّ َح�����يٍّ ������ش�����رِبُ ِل����ل����َق���������شَ
َ
�����اأ ������شَ

 

ن�����������ي�����������ا ب��������َق��������اِئ��������م��������ٍة  ف��������م��������ا �ل�����������دَّ

ى َتق�شَّ ّي������������اٌم 
َ
�أ ح����َي����اِء 

َ
َوف����ي����ه����اول����اأ

 

َم���ا �إِذ�  ع�����َدِم�����ه�����م 
َ
َك�����اأ غ�����َن�����اُه�����م 

َ
َف�����اأ

 

ك�������َذِل�������َك ُي�����ب�����َع�����ُث�����َن َوُه�����������م ُف���������ر�دى

 

َي��������ادي
َ
َق����وِم����ِك ذي �لأ ُه����َم����اِم  َب�����ع�����َد 

َ
�أ

 

ِفيهم �مل�����ح�����م�����وِد  ُع������َب������ي������َدَة  وَب������ع������َد 

 

ك�������ت�������اٌب ج�����������اَء ِم���������ن َف��������������ًجّ َع����م����ي����ِق 

 

�������ُدوِق ������ز َوع������������َد َم��������ّن��������اٍن ��������شَ َت������َن������جَّ

 

�����ك�����َرَة �ملَ�����������وِت �ملَ�����������ُذوِق ����َي����ل����َق����ى ������شَ �����شَ

 

َرُم����������وِق َع��������ٍن  ُذو  ح���������َي���������اِء 
َ
�لأ ِم�������ن 

 

����وِق �����وق�����اً ب���������شُ َي������ُل������فُّ ِخ�����َت�����اُم�����ه�����ا ������شُ

 

ُة �ل����َع����ي���������ِس �ل����َرق����ي����ِق ����ت ُم����������دَّ َت����َق���������شَّ

 

ل�������ي�������وٍم ف������ي������ِه َت�������وِف�������ي�������ُة �حُل��������ُق��������وِق

 

�������������اِق �ل�����ُف�����ُت�����وِق ������اِح َرتَّ ب����������ي �ل������َو�������شَّ
َ
�أ

 

����َم����اع����َة �ل������َع������وِد �ل���َع���ت���ي���ِق وَب������ع������َد �����شَ

 

اإن حديث ال�ساعر يبني تاأثره الوا�سح بالقراآن الكرمي، فقوله ولالأحياء اأيام تق�سى تذكرنا 
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ال�ساعر �سورة احل�سر  يذكر  كما   ،
)1(

ترجعون« اإلينا  ثم  املوت  ذائقة  نف�س  »كل  وجل  بقوله عز 

اإ�سالميـة بكل مفـرداتــهــا، ون�ســم فيها رائحة املوت  بقوله »كذلك تبعثون فرادى« يف ق�سيـدة 

وتذكري بالآخرة التي ل منا�س منها، وكلها قيم اإ�سالمية ما كان يدركها ال�ساعر اجلاهلي بهذا 

العمق.

ومن مظاهر اأثر الثقافة الإ�سالمية يف ال�ساعر اإكثاره من الق�سم، ل من باب تاأكيد ما يقول، 

واإمنا لت�سربه بالقيم الإ�سالمية التي اأ�سهمت يف تكوين �سخ�سيته، وياأخذ الق�سم عدة اأ�سكال، 

منها: 

������ذ� ِه������ي َح���������ش����َب َق��������دك بها ي�����ا َح������بَّ

 

�����َرٌف ُم�����ن�����������شَ َع������ن������ِك  يل  م������ا   ِ
َّ

و�هلل

 

َع����ق����ا يِل  ب��������َق��������ي��������َت 
َ
�أ م�������ا   ِ

ّ
و�هلل

 

)1(
�ل����ِف����ع����ا ج����م����ل����ي 

َ
َف����اأ �إَِل�������ي�������ِك  �إِلَّ 

 

)2(

ويق�سم مرة اأخرى مبن »�ساق احلجيج اإليه البدن«:

��������������اُح ُق������م َل������������و ِق���������ي���������َل َي������������ا َو���������������شَّ

 

�����������������ذي َو�لَّ �������������َة  َرو��������������شَ ع�������������������ُد 
َ
�أ َل 

 

�������ن َتَ و 
َ
�أ ������َك  ِل������َن������ف�������������شِ َف���������اخ���������َر 

 

)2(
������اَق �حَل������ِج������ي������ُج َل���������ُه �ل��������ُب��������دُن �������شَ

 

)3(

اأو قوله:

��������و� َح��������لُّ
َ
ح���������َرُم���������و� َل��������ُه َو�أ

َ
�����������ذي �أ و�لَّ

 

)3(
���ب���َح َع����ا�����ش����ر�ِت �ل���ل���ي���ايل مب���ن���ًى ����شُ

 

ومن املظاهر الدينية ذكره الق�سا�س، »وخالل القرنني الأول والثاين كان الق�س يحظى 

بعناية كبرية، كونه ينه�س مبهمة الإر�ساد والوعظ، وكان اخللفاء يح�سرون جمل�س الق�سا�س 

)1(  العنكبوت/ 57 .

)2(  الأ�سفهاين، الأغاين، 218/6  .

)3(  الأ�سفهاين، الأغاين، 214/6 .
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اأحيانًا، مثل عمر بن اخلطاب، و كان علي بن اأبي طالب يراقب الق�سا�س ويتحقق من كفاءتهم 

، يقول و�ساح اليمن:   
)2()1(

الوعظية«

ٍة ع�شيَّ ك�������لَّ  ����ا�����سَ  �ل����ُق���������شَّ �������ب�������ع  تَّ
َ
و�أ

 

)1(
�خُلَطى َع�����َدِد  يف   ِ

َّ
�هلل ث����و�ِب  رج����اَء 

 

ول يجد و�ساح باأ�سًا يف خماطبة نف�سه وحثها على الورع والإميان، عله يرعوي عما هو فيه 

من تغزل وجمون، مذكرًا نف�سه بيوم احل�ساب، ويبدو اأن هذه الق�سيدة قالها وهو كهل:

����ِخ����ذ َق���َدَم���اً ���لِّ ِل�����ِذي �ل���َع���ر����ِس َو�تَّ ����شَ

 

���اً ����شَ ُم���ع���َرِ َت���������َز�ُل  �إِن  م����ا  َم�������وُت  َي�����ا 

 

ُمنَفِلتاً    ِم����ن����َك  َف�������رَّ  َم������ن  َك��������اَن  َل������و 

������ي������َك َن�������������اَل ط����وُل����ُه����م����ا َل��������ِك��������نَّ َك������فَّ

 

���������اَك ُك�����������لَّ ُم���������ش����ِه����لَ����ٍة َت���������َن���������اُل َك���������فَّ

 

َل������ِل ُت���ن���ج���ي���َك َي���������وَم �ل�����ِع�����َث�����اِر و�ل������زَّ

 

َم��������������ِل
َ
�لأ ُم����ن����َت����ه����ى  ُدوَن  لآِِم����������������ٍل 

 

�جَل�����َم�����ِل ِرح�������لَ�������َة  �������ش������َرع������ُت 
َ
لأ �إِذ�ً 

 

َم��������ا َك����������لَّ َع������ن������ُه َن�������ائ�������ُب �لإِِب��������������ِل

 

َوُح�������������وَت َب�����ح�����ٍر َوَم������ع������ِق������َل �ل�����َوِع�����ل

 

اإن و�سف املوت هنا م�ستمد من القراآن الكرمي، فال مفر منه اأبدًا، فقد قال اهلل �سبحانه يف 

 . 
)3(

حمكم كتابه الكرمي : »اأينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج م�سيدة ... «

تذكري  وهو  م�سلم،  رجـل  قتـل  ت�سبب يف  الذي  عنه  ل�سدها  فيلومها  نوال احلبيبة  ويطلب 

لعلكم  به  و�ساكم  ذلكم  باحلق  اإل  اهلل  حـرم  التي  النف�س  تقتلوا  »ول  النف�س،  قتـل  بتحرمي 

، وهو هنا يق�سد نف�سه:
)4(

تعقلون«

الأ�سفهاين، الأغاين،  231/6 .  )1(

د0عبد اهلل اإبراهيم ، ال�سردية العربية، املركز الثقايف العربي – بريوت 1992، �س56 .  )2(

�سورة الن�ساء 78 .  )3(

�سورة الأنعام 151 .  )4(
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َبيِّني �أو  �ل������َي������وَم  َع���لَ���ي���ن���ا  ُج�����������وِدي 

 

ُج��������َل �ملُ�������ش���ِل���م���ا ِف������ي������َم َق�����َت�����ل�����ِت �ل��������رَّ

 

وعليه فـ »اإن احلياة الدينية طورت ال�سعر الأموي واأثرت اأثرًا عميقًا يف نفو�س ال�سعراء، 

واأ�سبح من غري املمكن اأن ينظموا �سعرًا ل تت�سح فيه عنا�سر هذه احلياة، ومن اأهم ما كان 

من ذلك اأنهم اأ�سبحوا ل ميدحون اأحدًا اإل و�سعوا ال�سفات الدينية اإيجابًا و�سلبًا يف مديحهم 

، و�سنجد اأن و�ساح اليمن يذهب اأبعد من ذلك ويبلغ اأرقى مراتب املجون والتهتك 
)1(

وهجائهم«

حني يحاول احل�سول من حبيبته على حاجته منها وهي تتمنع وتذكره مبا حرم اهلل، في�سري 

اإىل اأنه ح�سل من حبيبته على ما اأراد بعد اأن اأو�سح لها احلالل واحلرام:

َمت َتَب�شَّ َن���ّوِل���ي���ن���ي  َي����وم����اً  ُق���ل���ُت  �إَِذ� 

 

ت�����ش��ّرع��ت عندها ل����ت ح��ت��ى  ن����َوّ ف��م��ا 

 

وَق���اَل���ت م��ع��اذ �هلل م���ن ف��ع��ل م���ا حرم

 

�للمم يف  �هلل  رخ�������س  م���ا   و�أع��ل��م��ت��ه��ا 

»وقال 
)2(

ابن خلكان الدين يروي.  اإميانه وعدم جديته يف حديثه عن  وهذا يدل على رقة 

فقال  ذلك،  يف  اختلف  فقلت  ؟  ال�سعراء  اأفقه  من  حيان:  بن  �سالح  يل  قال  عدي  بن  الهيثم 

اأوردها  الذنوب كما  واللمم هي �سغائر  ال�سابقني،  البيتني  اليمن، ويذكر  ال�سعراء و�ساح  اأفقه 

. 
)3(

اجلوهري«

د. �سوقي �سيف، التطور والتجديد يف ال�سعر الأموي، �س64 .  )1(

ابن خلكان ، وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، 7/46-54 .  )2(

)3(  اجلوهري، اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد )ت 393هـ(، ال�سحاح،  مادة مل .
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الباب الثاني

اتجاهات عامة في شعر وضاح اليمن
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الفصل األول:

الغــــــزل
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�لغـــزل

�سعر الغزل من اأكرث الأغرا�س ال�سعرية �سيوعًا بني النا�س، لرتباطه بوجدان املرء وبتجاربه 

ال�سخ�سية يف احلب، ولتمثل هذا ال�سعر لتلك التجارب التي لبد واأن مير بها كل اإن�سان ب�سكل 

اأو باآخر.

واإذا كانت اأغرا�س ال�سعر الأخرى كالفخر واملدح والرثاء وغريها مرتبطة بقيم اجتماعية 

و�سيا�سية، فاإن �سعر الغزل يرتبط بقيم الإن�سان الوجدانية اأينما كان، لذا فهو ي�ستمد اأرجحيته 

على �سائر الأغرا�س الأخرى لأنه يعرب عن خلجات النف�س الب�سرية وي�سمو بها اإىل درجات من 

الرفعة والنقاء، »فالغزل اأ�سبق الفنون ال�سعرية اإىل نف�س ال�ساعر واأ�سدها حرارة واأقومها نتاجًا، 

اإذ اأنه يت�سل باملراأة، وهي كانت ول تزال ملجاأ الرجل ومالذه اإذا اأجدبت نف�سه باحلوادث الآزمة 

والكوارث العا�سفة، فيح�س يف ح�سرتها خ�سبًا ولينًا و�سعادة، ويرى يف ب�سمتها ابت�سام احلياة 

وبهجة الدنيا و�سعادة العي�س، ول عجب، فهي ن�سفه الآخر ومبعث اآلمه واآماله وناحيته الفيا�سة 

.
)1(

املنرية، األي�س يف جمال نف�سها وج�سمها معني لل�سعر ثرار واإلهام جليل خالد روحي«

ا�ستياق  ي�سف  �سادقًا  �سعرًا  فكان  ال�سعر،  عرفوا  اأن  منذ  الغزل  �سعر  العرب  عرف  لقد 

املحب وهو ي�سطلي باآلم الوجد ويقا�سي تباريح الهجر ، فهو حمب اأخل�س يف حبه، اإل اأن املراأة 

تركته، فال �سبيل له غري النجوى وال�سكوى، ول ت�سرية له غري البكاء والنواح ، فهذا �ساعر يعرب 

عما ترتكه احلبيبة يف نف�سه فيتحدث بلغة �سل�سة عن ذلك فيقول:

با�شم ������ش�����يء  ف����ك����ل  و�����ش����ل����ت  ف�����������اإذ�  ب�����اك �������ش������يء  ف�����ك�����ل  ه������ج������رت  و�إذ� 

د.اأحمد ال�سايب ، اأبحاث ومقالت، مطبعة الفجالة، القاهرة د.ط 224 .  )1(
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وتبكي  مبقدمها  الدنيا  تبت�سم  التي  احلبيبة  تلك  خالل  من  اإل  كله  العامل  يرى  ل  اإنه 

بهجرها.

كان ال�سعراء العرب يبوحون بوجدهم فتتدفق ق�سائدهم اأ�سى ولوعة على احلبيب، وتبني 

لنا ق�سائد املعلقات وله ال�سعراء باملراأة وتغزلهم بها، حتى يكاد الغزل وما يتبعه من و�سف املراأة 

وال�سعي اإليها ي�سكل معظم الق�سيدة، رغم اأن الق�سيدة اجلاهلية كانت متعددة الأغرا�س.

امروؤ القي�س اأحد هوؤلء ال�سعراء، ان�سغل باملراأة كما مل ين�سغل اأحد بها، واأغار عليها وحتمل 

من اأجل ذلك ما حتمل، روى لنا كل ذلك يف ق�سائده التي ل نزال نقراأها اليوم فنعجب من قدرة 

هذا ال�ساعر على و�سف املراأة �سمن ظروف تلك البيئة، يقول امروؤ القي�س:

تف�شل عن  تنتطق  ل  �ل�شحى  ن��وؤوم  فر��شها ف���وق  �مل�����ش��ك  فتيت  وت�شحي 

�إ�شح��ل م�����ش��اوي��ك  �أو  ظ��ب��ي  �أ����ش���اري���ع  كاأن��ه ���ش��ئ��ن  غ����ري  ب���رخ�������س  وت���ع���ط���و 

كاأن���ها ب���ال���ع�������ش���اء  �ل����ظ����ام  ت�������ش���يء  متبت��ل ر�ه���������ب  مم�������ش���ى  م����ن�������������������ارة 

�شباب�ة �حل��ل��ي��م  ي���رن���و  م��ث��ل��ه��������ا  وم�ول  �إل  درع  ب���ن  ����ش��ب��ك��رت  م���ا  �إذ� 

امل�سلمون  العرب  ان�سغل  اأن  بعد  اإل  عواطفهم  تهداأ  فلم  احلال،  هذا  على  ال�سعراء  وظل 

العرب  يفرغ  »مل  الفرتة  تلك  ففي  به،  الهتمام  وقل  ال�سعر  فا�سمحل  الدعوة،  ون�سر  باجلهاد 

الع�سر  يكن  فلم   ، اجلاهلية  يف  �ساأنهم  كان  كما  ال�سعراء  اإىل  وال�ستماع  بال�سعر  للتلهي  اإذن 

الإ�سالم  للخطيب يف  واأ�سبحت  ال�سعر،  فهجر  وخطابة،  كان ع�سر جد  واإمنا  �سعريًا،  ع�سرًا 

مكانة ال�ساعر يف اجلاهلية من التقدم واملهابة. واأنت ت�ستطيع اأن تعرف هذا ، فابحث عن �سعراء 

هذا الع�سر فلن جتد اإل نفرًا ل يجاوزون اأ�سابع اليد الواحدة عدًا، ثم ابحث عن متقدميهم فلن 

 .
)1(

جتد منهم ذا �ساأن«

د.اأحمد ال�سايب ، اأبحاث ومقالت، مطبعة الفجالة، القاهرة د.ط 244 .  )1(
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التقليدي ظل  الغزل  اأن  لذاته، غري  بو�سفه غر�سًا  الغزل  الإ�سالم غاب  ويف ع�سر �سدر 

ال�سالة  عليه  الر�سول  ح�سرة  يف  لميته  يقراأ  زهري  بن  كعب  فهذا  العربية،  بالق�سيدة  عالقًا 

وال�سالم بادئًا اإياها بالغزل دون اأن يعرت�س الر�سول الكرمي على ذلك، فقد كان عليه ال�سالة 

الروح  بتغلغل  الكفيل  هو  والزمن  عليه،  تعود  نابع مما  ال�ساعر  به  يقوم  ما  اأن  يدرك  وال�سالم 

الإ�سالمية يف نف�سه وان�سرافه عما هو فيه، فقراأ ق�سيدة بانت �سعاد:

مكب��ول ي���ف�������د  ل  �إث������ره������ا  م���ت���ي���م  �ل����ي����وم متبول ف��ق��ل��ب�����ي  ����ش���ع���اد  ب���ان���ت 

مكحول �ل��ط��رف  غ�شي�س  �أغ����ن  �إل  وم���ا ���ش��ع��اد غ����د�ة �ل��ب��ن ي���وم حتملو�

األف درهم،  اأولده بع�سرين  فك�ساه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بردة ا�سرتاها معاوية من 

.
)1(

وكان يلب�سها اخللفاء بعد معاوية يف العيدين

يذهب عمر فروخ اإىل التفريق بني الغزل والتغزل والن�سيب والت�سبيب، وهي فروق رمبا مل 

تعد قائمة، لأنها كلها تتحدث عن ذلك ال�سعر الذي يتحدث عن العالقة بني الرجل واملراأة، حتى 

اأن ابن ر�سيق القريواين اأدرك ذلك يف وقت مبكر حني يقول »والن�سيب والتغزل والت�سبيب كلها 

.
)2(

مبعنى واحد، واأما الغزل فهو اإلف الن�ساء والتخلق مبا يوافقهن«

ثم  للحبيبة  و�سف  من  متوالية  حلقات  ي�سلك  اإمنا  ال�ساعر  اأن  يجد  الغزل  ل�سعر  املتاأمل   

ال�سكوى من �سدها اإىل ق�س ما دار بينهما من حديث واأحداث، وميكن تلم�س اأن ال�سعر الأموي 

بداأ يف�سح عن اأحوال ال�ساعر وما يعانيه من عناء يف احلب، وينتقل اأي�سًا اإىل و�سف ما تالقيه 

اإن�ساين جديد على الذات ال�ساعرة العربية،  اأن هذا منحى  املحبوبة من تباريح الهوى، واأظن 

فال�ساعر اجلاهلي مل يكن يكرتث لذلك، بل جنده يبداأ ق�سيدته باحلديث عما دار بينه وبني 

احلبيبة دون احلديث عما يقا�سيه كل منهما.

)1( ابن �سالم ، طبقات فحول ال�سعراء 87 .

)2( ابن ر�سيق القريواين ، العمدة  111/2 .
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اأ�شباب ظهور الغزل )الزمان واملكان(

»اإن ازدهار �سعر الغزل باجتاهيه العذري واحل�سي يف بيئة احلجاز حوا�سرها وبواديها يف 

الع�سر الأموي ظاهرة تلفت اأنظــار الباحثني، وتدفعهم اإىل البحث عن جذورها ودوافعها من 

، فمع نهاية حقبة اخللفاء الرا�سدين ر�سوان 
)1(

خالل عوامل حملية يف البيئة اأو موؤثرات خارجية«

اهلل عليهم، بداأ حكم الدولة الأموية التي كان و�سولها اإيذانًا بتغيري مفهوم الدولة الإ�سالمية، وهو 

ما جعل الأمويني يواجهون �سبه اإجماع على رف�س توليهم اخلالفة، و»مل تكن احلياة ال�سيا�سية يف 

ع�سر بني اأمية حياة هادئة، بل كانت حياة ثائرة، اإذ كان الأمويون يعّدون يف راأي كثري من الأمة 

،  فالعراق 
)2(

الإ�سالمية غا�سبني للخالفة، والبلد الوحيد الذي كان هادئًا اإىل حد ما هو ال�سام«

واحلجاز يف ثورات دائمة �سد بني اأمية، مما اأفرز تعدد الأحزاب ال�سيا�سية، »وقد كانت اأحزابًا 

�سيا�سية حقيقية، لكل منها مذهبه واآراوؤه ونظرياته يف احلكم، ولكل منها و�سائله يف الدعاية 

، وكان لهذه 
)3(

لآرائه، وو�سيلة حتقيقها والتطور بها من نطاق الراأي والفكر اإىل ميدان العمل«

الأحزاب �سعراوؤها الناطقون با�سمها واملدافعون عن اأفكارها  .

فا�ستثمره  الكثري منه،  له ويحفظ  ال�سعر، وهو متذوق جيد  اأهمية  بدهائه  واأدرك معاوية 

اأف�سل ا�ستثمار منذ اأن كان واليًا على ال�سام عندما قرب كعب بن جعيل التغلبي واأ�سماه �ساعر 

ال�سام، ثم كلف م�سكني الدارمي لريوج يف �سعره مل�ساألة اأخذ البيعة لبنه يزيد، وبعد اأن و�سل 

الع�سر  ل�سعر من جديد انطالقته يف  اإىل  اأعاد  بال�سعر وروايته  ال�سلطة وهو اخلبري  اإىل �سدة 

ومهبط  النبوة  فاأر�س  النا�س،  اأحوال  وتغريت  الإ�سالم  على  احلمية  �سعفت  اأن  بعد  الأموي 

الر�سالة تغريت اأحوالها، فـ »هذا احلجاز اجلديد تبدو �سورته يف القرن الهجري الأول �سورة 

مثرية للده�سة، فهو مليء بال�سباب العاطل املرتف، والن�ساء املتح�سرات، يف جمتمع تتكد�س فيه 

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي،  �س 268 .  )1(

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي ، �س 269 .  )2(

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي ، �س 269 .  )3(



89

وضــــاح اليـمــن

الغناء و�سرب  ليله �ساهرًا يف حفالت  الأموال ويحال فيه بني اجتماع الرجال والن�ساء، ويظل 

بها  التي يخرج  ال�سورة  بالرجال، نعم هذه هي  اللقاء  لتدبري فر�س  الن�ساء  الدفوف، وحتتال 

.
)1(

املرء عن هذا املجتمع«

رمبا كان هذا الراأي فيه �سيء من املبالغة، فال نعتقد اأن كل املجتمع اأ�سبح على هذا احلال 

وما زال ال�سحابة والتابعون على قيد احلياة، واإذا كان ال�سعر يعرب عن املجتمع ، فاإنه ل يعرب عن 

كل املجتمع، غري اأننا نح�سب اأن الع�سر الأموي الذي بداأ عهده مبعار�سة قوية متثلت بالزبرييني 

الفرتة  هذه  اأفرزت  مثلما  ال�سيا�سي  ال�سعر  ظاهرة  اأفرزت  الأمويني  مقابل  وال�سيعة  واخلوارج 

�سعر الغزل اأي�سًا، وكان له فر�سانه كجميل بن معمر وعمر بن اأبي ربيعة وو�ساح اليمن، واإذا كان 

ظهور �سعراء الأحزاب اأملته ظروف �سيا�سية فاإن ل�سعر الغزل اأ�سبابه اأي�سًا.  

�سـيوع  يف  اأثـر  من  للبيئة  ملا  اأخرى  دون  مناطق  يف  الأموي  الع�سر  يف  الغزل  �سعر  ازدهر 

غر�س �سعري دون �سواه، وتطور هذا الغر�س، فال�سعر الغزيل فـي ال�سام اأو العراق مل ي�سل يف 

رقيه وتطور معانيه اإىل �سعر احلجاز، وذلك ب�سبب طبيعة احلياة يف مكة واملدينة، حيث الرتف 

وانت�سار جمال�س اللهو والطرب واإقبال النا�س عليها، مما جعل اأهلها يعي�سون حياة بذخ وثراء، اأما 

»الرثاء فمرجعه اإىل ما خلفه ال�سحابة الأولون لأبنائهم من اأموال جلبوها من الفتوح، فقد رجعوا 

. كما 
)2(

اإليهم بحمول الذهب والف�سة واجلواهر، وابتنوا الق�سور وبالغوا يف جتميلها وزخرفتها«

اأمية تنحو هذا املنحى من خالل »ما كان يغدقه احلكام الأمويون على �سباب  اأن �سيا�سة بني 

احلياة  من  موجة  يف  نفو�سهم  واإغراق  احلكم،  اإىل  التطلع  عن  �سرفهم  بغية  املال  من  قري�س 

، مما دفع ال�سعراء منهم اإىل قول ال�سعر والتناف�س فيما بينهم اإر�ساًء للحكام 
)3(

العابثة الالهية«

وحتقيقًا لذواتهم  .

د. حممد عبد العزيز موايف ، قراءة يف الأدب الإ�سالمي والأموي، مطبعة التقدم 1983�ص 198 .  )1(

د. �سوقي �سيف ،  يف تاريخ الأدب العربي ، الع�سر الإ�سالمي �س 139.  )2(

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي �س 359 .  )3(
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اأّما اليمن فلما تتمتع به من تراث وح�سارة- فقد قامت على اأر�سها عدة دول مهمة قبل 

الإ�سالم- كان ال�ستقرار يغلب عليها، وكذلك ب�سبب اإ�ساعة ولة بني اأمية الأمن والنظام يف هذه 

البوادي حتى ل تكون مقرًا للخارجني على الدولة، كما اأن بعد اليمن الن�سبي عن مراكز ال�سراع 

يف الدولة الأموية جعلها هادئة عدا بع�س احلروب القبلية ، لذا فقد وّجه ال�ساعر اليمني اهتمامه 

اإىل حياته ال�سخ�سية، و�سعى اإىل التعبري عن اأهوائه باأي�سر الأ�ساليب واأقربها اإىل ال�سامع من 

اأجل اأن تكون مقبولة لديه، وابتعد عن التكلف وال�سطناع الذي يلجاأ اإليه معظم ال�سعراء، ورمبا 

�سمع هوؤلء ال�سعراء ق�س�س العا�سقني التي يتناقلها النا�س، ول بد من الإ�سارة اإىل اأن عمر بن 

اأبي ربيعة - ح�سبما يروي الأ�سفهاين، قد زار اليمن واأقام فيها، فاأمه مينية، وكان طبيعيًا اأن 

يزورها ويت�سل بال�سعراء هناك ويطلعهم على جتاربه مثلما يطلع على جتاربهم. 

غر�س  على  �سعره  يوقف  يكاد  اأنه  حتى  الن�سائية،  ومغامراته  الغزيل  ب�سعره  و�ساح  متيز 

�سناأتي على ذكرها  اأخرى  اأغرا�س  اإىل  ان�سرفت  التي  الق�سائد  �سواه، عدا بع�س  الغزل دون 

اإن �ساء اهلل. ومل يكن و�ساح ال�ساعر اليمني الوحيد يف هذا املجال، فقد كان اإىل جانبه �سعراء 

اآخرون قالوا �سعرًا غزليًا يف منا�سبات متعددة اأو يف ثنايا ما قالـوه من �سعر، مثل حممد بن اأبان 

اخلنفري وجعفر بن علبة احلارثي وغريهما.

وحني نقراأ �سعر و�ساح اليمن فاإننا نلم�س فيه غزًل تقليديًا وبع�س �سمات الغزل العذري، 

ف�ساًل عما ا�ستهر به من غزل ماجن، اأما الغزل التقليدي فهو ال�سعر الغزيل الذي ي�ستهل به ال�ساعر 

ق�سيدته ب�سكل ل يكون فيه هذا الغزل هدفًا بذاته، و اإمنا هو تقليد ي�سري عليه ال�ساعر على نهج 

اأن  اأي  اإىل غر�س معني بعد التخل�س من هذه املقدمة الغزلية،  ال�ساعر اجلاهلي ليمهد للدخول 

ال�ساعر يبداأ ق�سيدته بالوقوف على اأطالل احلبيبة وتذكر اأيامها والبكاء عليها، ثم ينتقل بعدها 

اإىل غر�س اآخر كالفخر اأو املدح اأو غريهما، حتى لتبدو هذه املقدمة اأن ل عالقة لها مبا بعدها، 

ولكن �سكل الق�سيدة كان يقت�سي هذا الت�سل�سل، وقد احتاج ال�ساعر العربي عدة قرون ليخرج عن 

هذا النمط، ولياأتي �ساعر مثل اأبي نوؤا�س ويعلن مترده على هذا ال�سكل  فيقول متهكمًا:
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ك��������ان جل�س ق������ل مل������ن ي���ب���ك���ي ع����ل����ى ر������ش�����م در�������س ل������و  �����ش����ر  م������ا  و�ق�������ف�������اً 

 

)1(

وقد وجدنا مثل هذا الغزل عند و�ساح رغم اأن معظم �سعره يف الغزل، من ذلك قوله:

�إل�����ي�����ك ميا  و�أرق����������ن����������ي خ���������ي����ال����ك ي�������ا �أث��������������ي����ا ����ش�������ب���ا ق���ل���ب���ي وم�����������ال 

غيا مي�����������ان�����ي�����ة ت����ل��������������م ب����ن���������ا ف�����������ت���ب���دى وت�����������ك�����ن  حم���������ا�����ش����ن   دق�����������ي�����ق 

نع�س ب�����ن�����ات  �أمم�������������ت  م���������ا   م�����ن �ل����ط����ي����ف �ل��������ذي ي���ن�������ت���اب ليا دع����ي���������ن����ا 

ف�ش�بح�ينا �أردت  �إن  ����ش���ه���ي���ا ول�����������ك�����ن  رك�����������������ائ�����ب�����ن�����ا  �أم�������������ت   �إذ� 

�������ش������ر�ع������اً ي����ت���������خ����ذن �ل����ن���������ق����ع ذي����ا ف������اإن������ك ل������و ر�أي���������������ت �خل���������ي����ل ت���ع���دو

 

�أ�����ش����د� �خل���������ي����ل  ف���������وق  ل������ر�أي������ت  ني�ا �إذ�  وت����ف���������ي����ت  م���������غ����ان����ا   ت����ف����ي����د 

و����ش���رن���ا ب���ن�������ا  �ل���������ول����ي����د  �����ش���������ار  خيا �إذ�  ب�����������ه�����ن  ن�����ل�����������ف  خ�����������ي�����ل   �إل 

 ون�����������دخ�����ل ب����ال���������ش���������رور دي����������ار ق����وم
)1(

ووي����������ا �أذى  �آخ�����������ري�����ن   ون����ع����ق����ب 

فهذه الق�سيدة يبداأها بالغزل، لكنها لي�ست ق�سيدة غزلية، فرناه من البيت الرابع ينتقل 

بداية  بداأها  امللك، فقد  للوليد بن عبد  املدح  ثم  بنف�سه وجماعته،  الفخر  اآخر هو  اإىل غر�س 

تقليدية كما كان يفعل ال�سعراء ال�سابقون، وهذا التزام بتقليدية الغزل. 

ويرى بع�س النقاد اأن و�ساح اليمن �ساعر عذري، واإذا كان لبد من اخلو�س يف الت�سميات 

فاإن ال�ساعر العذري هو ما ا�سطلح على اإطالقه على اأولئك ال�سعراء الذين ظهروا يف الع�سر 

الأموي واأوقفوا �سعرهم على امراأة واحدة بعينها ل يتعدوها اإىل غريها، و�سبب الت�سمية اأن اأكرث 

الأ�سفهاين، الأغاين،  222/6 يف احلما�سة البيت الثالث )ذريني ما اأممن بنات نع�س(.  )1(

يف احلما�سة البيت الرابع )ولكن اإذا اأردت فهيجينا اإذا رمقت باأعينها �سهيال(.  

يف احلما�سة البيت اخلام�س)عواب�س يتخذن(.  

يف احلما�سة البيت ال�ساد�س )راأيت على متون اخليل جنًا(.  
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هوؤلء ال�سعراء ن�ساأوا يف قبيلة بني عذرة، ف�ساروا �سعراء عذريني و�سار حبهم عذريًا، وهذه 

الت�سمية ل عالقة لها بكلمة »عذراء« كما قد يتبادر اإىل الذهن اأول مرة.

اأن  اإل  املرء يف كل زمان ومكان،  بها  اإن�سانية مير  اأمة من احلب، فهو حالة  تكاد ل تخلو 

الواحدة من  الأمة  يختلف يف  بل  اأخرى،  اإىل  اأمة  من  يختلف  بال�سعر  احلالة  التعبري عن هذه 

منطقة اإىل اأخرى ، ويعود ذلك اإىل اجتماع مقومات النجاح عند �ساعر دون غريه، وهو ما يف�سر 

متيز �ساعر احلجاز الغزيل على ال�ساعر العراقي وال�سامي.

ويغالط بع�سهم حينًا ويتع�سف حينًا اآخر يف اإيجاد نظريات معينة، كنفي ال�سعر عن اأهل 

، ومنهم من يريد اإثبات اأن اليمن اأر�س الغزل ومنبعه، فيقولون اإن عمر بن اأبي ربيعة 
)1(

اليمن

، ونحن ل نتفق مع هذه الطروحات، فال 
)2(

اأتاه الغزل من ناحية اأمه التي كانت من �سبي اليمن

ميكن نفي ال�سعر عن �سعب من ال�سعوب، فهو حالة اإن�سانية ي�سرتك فيها اجلميع، وهو معاناة مير 

بها املرء، واليمن كغريها من البلدان فيها املحب الذي اكتوى بنار احلب وعرب عنه �سعرًا، وفيها 

من مل ي�ستطع ذلك واإن قا�سى تباريح الهوى، لأنه لي�س ب�ساعر. 

اأنواع، معتمدين يف  لقد ان�سغل نقاد الأدب كثريًا يف درا�سة �سعر الغزل وق�سموه اإىل عدة 

ذلك ل على ال�سعر نف�سه، واإمنا على نوع العالقة بني طريف ذلك احلب.

الطبيعي  املادي هو املجرى  فـ»اإن احلب  ونوع روحاين،  نوع مادي  واإذا كان احلب نوعني، 

القدمية،  البطولة  وق�س�س  والوعظ  ال�سعر  على  قا�سر  فهو  الروحاين  احلب  اأما  احلياة،  يف 

ويظهر اأن هذا احلب الروحاين اإمنا هو روحاين يف عدد من مظاهره فقط، فقد األف الأ�ستاذ 

مو�سى �سليمان كتابًا قيمًا يف »احلب العذري« قال فيه اإن روايات احلب العذري املن�سوبة اإىل نفر 

من �سعراء الع�سر الأموي روايات ملفقة، واأتى ب�سواهد من �سعر هوؤلء تدل على حبهم املادي 

)1(  د. �سوقي �سيف ، التطور والتجديد يف ال�سعر الأموي، �س50 .

)2(  د. اأحمد ال�سايب ، اأبحاث ومقالت، مطبعة الفجالة، القاهرة د.ط �س246 .
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. وهو ما ينبغي اإقراره 
)1(

والأن�ساين، ومن يتتبع �سواهد الأ�ستاذ مو�سى �سليمان يجده على حق«

والت�سليم به، فلي�س يعقل اأن يكون هذا ال�ساعر الذي يعرب عما جنده يف �سعره من حب جارف 

بعيدًا عن املمار�سة احلقيقية لهذه العاطفة اجليا�سة.

هو  ما  ومنها   
)2(

�سيا�سي هو  ما  منها  العذري،  ال�سعر  اأ�سباب ظهور  اأراء حول  هناك عدة 

، ويجب اأن ل يغيب عن بالنا اأن الغزل العذري كان موجودًا يف 
)4(

ومنها ما هو اجتماعي
)3(

ديني

الع�سر اجلاهلي، كما هو احلال عند املرق�سني الأكرب والأ�سغر واملخبل ال�سعدي، غري اأن هذا 

الغزل برز يف الع�سر الأموي حتى اأ�سبح ظاهرة و�سمة متيزه عن غريه.

واإذا كان هذا هو حال �سعر الغزل العذري، فاإن �سعراءه »مل يكونوا من حيث الفن ال�سعري 

اأ�سحاب مواهب �سعرية عظيمة، فقد كان لهم دور بارز يف تطور ال�سعر العربي من حيث بنية 

الق�سيدة واإيجاد معجم �سعري جديد، والتعبري عن اأنف�سهم وع�سرهم تعبريًا يت�سف ب�سدق 

من  كثري  ال�سعر  هذا  من  اختفى  لقد  والرمز،  الإيحاء  على  والقدرة  العاطفة  وحرارة  ال�سعور 

ظواهر الغزل اجلاهلي، بل ال�سعر اجلاهلي، وطورت فيه ظواهر اأخرى وجدت يف اللغة وال�سورة 

وطبيعة التجربة، وهذا مكمن التحول يف ال�سعر العربي الذي مييز الغزل العذري عن املرحلة 

.
)5(

ال�سابقة ليكون حركة �سعرية جديدة هي احلركة ال�سعرية العذرية«

لقد ا�ستفادت هذه احلركة من املوروث ال�سعري اجلاهلي، دون اأن متثل هذه ال�ستفادة تقليدًا 

اآليًا خاليًا من الإبداع، فقد اغتنت جتربة ال�سعر الغزيل مبا �سبقها من جتارب لتطرح فيما بعد 

احل�سارة  لبا�س  تلب�سه  لكنها  اجلاهلي  ال�سعر  روح  حتمل  وخ�سو�سيتها  بجدتها  ات�سمت  جتربة 

الأموية، فكان �سعرًا غزليًا يرتدي حلة جديدة بعد اأن ن�س عن الق�سيدة العربية ثوبها القدمي.

د0عمر فروخ ، عمر بن اأبي ربيعة املخزومي، دار لبنان للطباعة والن�سر ، بريوت 1983 �ص24 .  )1(

د0طه ح�سني ، حديث الأربعاء، القاهرة ، دار املعارف 1973�ص64 .  )2(

د0�سكري في�سل ، تطور الغزل بني اجلاهلية والإ�سالم ، مطبعة جامعة دم�سق 1959، 248 .  )3(

د0عبد القادر القط ، يف ال�سعر الإ�سالمي والأموي، دار النه�سة – بريوت 1979، �س84 .  )4(

د0حممود ال�سمرة واآخرون ، الأدب العربي يف الع�سر اجلاهلي حتى نهاية الع�سر العبا�سي، وزارة الرتبية والتعليم العمانية 1985،   )5(

�ص218 .
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مراحل الغزل عند و�شاح

لقد اأ�سحت ق�سيدة الغزل هاج�س اجلميع يف الع�سر الأموي، واأ�سبح العهد »عهد الرقة 

والتزين باحلب كمو�سة عامة يف الع�سر الأموي، وميكن اأن يكون و�ساح خري من ي�ستحق الوقوف 

�سارت  حتى  بال�سعر  البطالة  على  الثورة  عهد  الأموي،  الع�سر  يف  اليمنيني  للغزليني  بالن�سبة 

اأغنية احلب ت�سلية املحارب واخلليفة ورجل الدين، لأن ال�سعر الوجداين كان الت�سلية الوحيدة 

.
)1(

يف جمتمع املوانع والتمرد عليها«

اأنواعه يف الع�سر الأموي، بل والغزل  تكاد جتمع معظم الدرا�سات على عودة ال�سعر بكل 

ب�سكل خا�س، فـ»يف اأيام بنـي اأمية بلغ الن�سيب يف ال�سعر العربي ذروته يف اأنواعه كلها: كان ثمة 

.
)2(

غزل وجمـون، وكـان ثمة ن�سيب، وكان ثمة ت�سبيب«

ولكن، هل كان و�ساح اليمن �ساعرًا عذريًا اأم ح�سيًا؟، قبل الإجابة على هذا ال�سوؤال لبد من 

حتديد ثالث مراحل يف غزل و�ساح، تلك املراحل هي:

املرحلة االأوىل :

ميكن القول اإن هذه املرحلة هي مرحلة النقاء والطهر وال�سفافية التي تطبع حياة ال�ساعر 

وهو ملا يزل �سابًا مندفعًا اإىل من يحب، غري اأن هذا الندفاع اندفاع من�سبط يحكمه متكن احلب 

من قلب ال�ساعر، و�سدق ال�ساعر يف جتربته، ففي هذه الفرتة ع�سق و�ساح اليمن رو�سة التي 

تعلق بها وهام بحبها، وكان �ساعرًا عذريًا اأقرب منه اإىل ال�ساعر احل�سي، فكانت ق�سائده تنم 

عن معاناة �سديدة الق�سوة يعانيها ب�سبب حبيبته رو�سة، ذلك »اأن و�ساحًا هوي امراأة من بنات 

الفر�س يقال لها رو�سة، فذهبت به كل مذهب، وخطبها فامتنع قومها من تزويجه اإياها، وعاتبه 

اأهله وع�سريته، فقال يف ذلك:

عبد اهلل الربدوين، رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه 1995�ص26 .  )1(

د0عمر فروخ ، عمر بن اأبي ربيعة املخزومي �س37 .  )2(
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�����ُد ������َه������ا �ل����َق����ل����ُب ب���ع�������َس م����ا َتِ يُّ
َ
�����ِئ�����ُدَي�����ا �أ �����ُق �مل�������������رُء ث�������م َي�����تَّ َق���������د َي�����ع�����������شَ

������ه ِح�����َق�����َب�����اً وه������������َو َع�������ِم�������ي�������ٌد َوَق��������ل��������ُب��������ُه َك������ِم������ُدَق��������د ي����ك����ت����ُم �مل������������رُء ُح������بَّ

روؤُدَم�����������اَذ� ُت�������ر�ع�������ون ِم�������ن ف����ت����ًى َغ��������ِزٍل ���ان�����������ٌة  ُخ���م�������������������شَ َت����ي���������َم����ت����ُه  َق�������د 

َخ���������اَف���������ُه���������ُم
َ
ُدِن َك�����ي�����م�����ا �أ ُي�������������ّه�������������دِّ

)1(
��������ُد ���������شَ

َ
ُد �لأ ����������ى ُي�������َه�������دَّ نَّ

َ
َه����ي����ه����اَت �أ

وحني يرف�س اأهلها تزويجه ي�سافر اإىل ال�سام، لكن اأر�س ال�سام مل تن�سه رو�سة، وظل يحن 

)2 )1(

اإليها واإىل ظل �سنعاء من خاللها، يخاطبها على البعد وكاأنها ت�سمع �سكواه فيقول: 

َتطيَبا ن 
َ
�أ ���ي  َن���ف�������شِ ���اِم  ب���ال�������شَّ َب���������ت 

َ
�أ

 

����ُع����وب ����������َرِت �مل�������ن�������ازَل ِم�������ن �����شَ َت����������َذكَّ

 

���و� ����َب����و� َق���ل���ب���ي َف�����َح�����لَّ ب���ح���ي���ث ح���لُّ �����شَ

 

������وٌل َر�������شُ ل����ن����ا  �ل��������ِري��������اَح  َل�����ي�����َت  ل 
َ
�أ  

 

����ري����ع����اً َف������َت������اأِت������َي������ُك������م مب������ا ُق�����ل�����َن�����ا �����شَ

 

َقلبي ب������ِت  َع������ذَّ َق������د  َرو�����������سُ  ي�����ا  ل 
َ
�أ

 

������َق������ن������ي َه������������َو�ِك وُك������ن������ُت َج����ل����د�ً َوَرقَّ

 

����َش���ح���ُط د�ٍر �����َة  ُي��ن�����ش��ي��َك َرو������شَ َم��������ا 
َ
�أ

�����������َرت �مل�����������َن�����������اِزَل و�حَل�����ب�����ي�����َب�����ا َت�����������َذكَّ

 

�ُشُعوبا ُق����ِط����ُع����و�  �����ش����َب����ُح����و� 
َ
�أ َوح�����ّي�����اً 

 

ُيجيَبا لَّ 
َ
�أ َدَع�����������و�  �إِن  وُي�����ع�����ِظ�����ُم 

 

َج����ُن����وَب����ا و 
َ
�أ �����م�����اًل  ������شَ �إِن  �إَِل������ي������ُك������م 

 

وي����ب����ُل����َغ����ن����ا �ل���������ذي ُق�����ل�����ُت�����م َق�����ِري�����َب�����ا

 

َكِئيَبا ������ِرُك������م  َت������َذكُّ ِم������ن  ������ش�����َب�����َح 
َ
َف�����اأ

 

�ملَ�������ش���ي���َب���ا َم�������َف�������اِرِق�������َي  ب���������������دى يف 
َ
َو�أ

 

)2(
َق�����ري�����َب�����ا َك������اَن������ت  �إَِذ�  ق��������رٌب  َول 

ويبقى كل ما قاله من �سعر يف رو�سة رقيقًا عذبًا يعرب عن وجد حقيقي اأ�سر بال�ساعر اإىل 

درجة الأمل، ويف هذه الق�سيدة يحاور رو�سة التي تدعوه لزيارتها وتلتم�س له العذر:

الأ�سفهاين، الأغاين، 236/6، والبيت الثالث يف رواية اأخرى :  )1(

َهُد . َقُم فيكمِ وال�سَّ ُه ال�سَّ لٍ َقد �َسفَّ ن فتًى َغزمِ َماَذا ُتريدين ممِ  

الأ�سفهاين، الأغاين، 217/6 »�سعوب: حي ل يزال قائمًا يف اليمن«.  )2(
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���َة َغا�ِشي ِل��َط��ي��ِف َرو����شَ َط����ِرَب �ل���ف���وؤ�ُد 

 

�َشب�َشٌب ر����ش���ِك 
َ
�أ وُدوَن  �ه��َت��َدي��ِت  ����ى  نَّ

َ
�أ

 

َكِلفُتها �مل�����َح�����بِّ  َت����َك����اِل����ي����ُف  َق�����اَل�����ت 

 

��َة َرح���ٍب و����ش��ُم��ِك َغرُيه دُع�����وِك رو���شَ
َ
�أ

ب��������اِط��������ٍح وِع���������ش����ا�����ِس
َ
و�ل�������ق�������وُم ب�����ن �أ

 

����ا�����ِس َق����ف����ٌر َوَح�����������زٌن يف ُدج��������ًى وِر�����شَ

 

����ي مَلَ����ا�����شِ خ�������ي�������َف 
ُ
�أ َذ�  �إِ �مل������ِح������بَّ  �إنَّ 

 

و��ِشي ب���ِك  َي�����ِش��ي  ن 
َ
�أ خ�����َش��ى 

َ
و�أ ���َش��َف��ق��اً 

اإىل اأن يقول:

ًة ب�����َط�����َح َم�������رَّ
َ
����ي ب�����اأ َوَل����ِق����ي����ُت����ه����ا َت���������شِ

 

���د�ً َف���َظ���ِل���ل���ُت َم����ع����ُم����ود�ً وِب�������تُّ ُم�������َش���هَّ

 

���َش��لَّ ِج�شمي و�نَتحى ��ِك  ُح��بُّ َرو����ُس  َي��ا 

 

ك������َب������ا�������سِ
َ
ِب�������َخ�������َاِخ�������ٍل َوِب�������ُح�������لَّ�������ٍة �أ

 

َغو��شي َد�ِء  �ل����������رِّ يف  َع��ي��ن��ي  َوُدم���������وُع 

 

)1(
ُم�َشا�ِشي َبلَغِت  َق��د  حتى  �لَعظِم  يف 

 

اإن ما يحري حقًا يف �سعر و�ساح اأنه عذري يف معاناته وعذابه واقت�ساره على حبيبة واحدة 

هي رو�سة من جهة، ومن جهة اأخرى جنده بعد اأن فقد الأمل برو�سة بزواجها اأوًل ثم باإ�سابتها 

باجلذام وموتها فيما بعد يبحث عن حبيبة، وهو ال�ساعر الذي ل يطيق �سربًا دون امراأة يحبها 

ويهيم بها، ويبدو اأن هذه مرحلة اأخرى من حياته جعلته ين�سرف عن عذريته التي كان عليها، 

اإىل  اأقرب  لغة هي  ي�ستخدم  كان  رو�سة  كان يخاطب  لغة اخلطاب عنده تغريت، فحني  فحتى 

)2 )1(

العفة:

ل����و ج��������ادو� ع��ل��ي��ن�����ا مبنزل �أي����ا رو����ش���ة �ل���و����ش���اح ي���ا خ���ري رو�شة  لأه���ل�������ك 

بعقل��ه ذه����ب���������ت  و�����ش���������اح  فاقتلي ره����ي����ن����ك  �شئت  و�إن  فاأحييه  �شئت   ف��اإن 

ناره�ا ب��ال��ي��ل��ن��ج�����وج  ح��ي�����ن��اً  وت����وق����د 

 

)2(
ومن�دل مب�����ش�����ك  �أح���ي���ان���اً  وت���وق���د  

 

الأ�سفهاين، الأغاين، 217/6.  )1(

الأ�سفهاين، الأغاين، 214/6.  )2(
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وهذه الأبيات اأ�سبه ما تكون بق�سائد ال�ساعر العذري جميل بثينة، اإل اأن عمر فروخ يرى اأن 

حتى جميل العذري يتحول اإىل �ساعر ماجن اأحيانًا، »اإل اأن �سعر هوؤلء ال�سعراء العذريني لي�س 

كله عفيفًا كالذي راأينا، بل اإن بع�سه مغامرات جريئة كما نرى يف قول جميل:

و�أ�����ش����وق ث���ق���ال  �أع�����ج�����از  ق���م�����������ن،  �إذ�  خ�شوره�ا ت��ث��ن��ي  غ����ري����ر�ت  وب���ي�������س 

ي����ج���������ن ب���ه�����������ن �ل����ن����اظ���������ر �مل���ت���ن�������وق معي�ش��ة ب����وؤ�����س  ي���ع���رف���ن  ل  غ����ر�ئ����ر 

�شريت و�أح�����ش��ائ��ي م��ن �خل���وف تخفق بعدم�ا �إل���ي���ه���ن  وج����د  م�����ن  وغ��ل��غ��ل��ت 

ل����ه ح����ن �أغ�����ش�����ي��ه �ل�����ش��ري��ب��ة رون����ق �شقله �لقن  �أخل�س  ق��د  ���ش��ارم  معي 

ب�����ه م�����ن ����ش���ب���اب�����������ات �إل���ي���ه�������ن �أول���������ق بز�ئ�ر ذرع�����اً  ���ش��ق��ن  �ح��ت��ي��ايل  ف���ل���ول 

فجميل هنا لي�س �ساعرًا عذريًا، بل حمب مغامر كعمر بن اأبي ربيعة وو�ساح اليمن والعرجي 

للدرا�سة،  الباحثون  تق�سيم و�سعه  ن�سبية، وهو  فالعذري وغريه م�ساألة   .
)1(

والأحو�س وغريهم«

فهل يظن فعاًل اأن �ساعرًا يتغزل بامراة واإذا اختلى بها ل يفعل ما كان يردده يف �سعره، حتى بيت 

عمر ال�سهري باأن ل حظ له من الن�ساء غري متعة النظر م�ساألة غري واقعية، مثلها مثل قول عمر 

لأخيه اإن كل ما قاله ل اأ�سا�س له من ال�سحة واإنه عفيف اأق�سى درجات العفة، فالنف�س الب�سرية 

ل كابح لها عن رغباتها اإل ما ندر.

اأن لغته خمتلفة متامًا، فهو يف�سح عما يريد دون  وو�ساح حني يخاطب غري رو�سة جند 

تردد، فهذه اإحدى ن�سائه يزورها ويختلي بها، ويحول زوجها دون هذا اللقاء، غري اأنها تدله على 

طريقة للقاء، وهي ترحب به با�سم كل بالدها وحتميه من الأذى، فهل هناك جمون اأكرث من 

ذلك:

د. عمر فروخ ، عمر بن اأبي ربيعة املخزومي، دار لبنان للطباعة والن�سر – بريوت 1983، �س 49-48 .  )1(
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 ع����ل���������م����ت ب�����اأن�����������ك ع�����ا������ش�����ق ف������اأدل������ت ح����ي  �ل���ت���ي �أق�������ش���ى  ف��������وؤ�دك  حل��ت

�أح�شاوؤه��ا ت��ق��ل�����ق��ل��ت   ر�أت��������ك   �����ش����وق����اً �إل���������ي���������ك ف������اأك������رت و�أق����ل����ت و�ذ� 

 

�أب���و�ب���ه�������ا ف���اأغ���ل���ق�����������ت  دخ�����ل�����ت   فاعتلت و�إذ�  ح���ج���اب���ه�������ا  �ل����غ����ي����ور   ع�������زم 

�ش�بابة ع��ل��ي��ك   ب��ك��ت  خ���رج���ت  ب�لت و�إذ�   م������ا  ت����ب����ل دم�����������وع�����ه�����ا    ح�����ت�����ى  

فمرحبا زرت    و����ش���اح   ي���ا  ك��ن��ت    �إن 
)1(

 رح���ب���ت ع��ل��ي��ك ب�������ادن���ا و�أظ�����ل�����ت 

اإىل  الن�ساء  يطارد  مغامر  اإىل  حلبيبته  خمل�س  حمب  من  حتول  و�ساحًا  اأن  فنجد 
)1(

خدورهن، ول ندري �سببًا لهذا التحول، رمبا ب�سبب خيبته يف نوال حبيبته رو�سة. كما نالحظ 

كرثة احلبيبات، ويحر�س على اأن تكون حبيباته من �سيدات املجتمع اأو احلرائر ذوات احل�سب 

والن�سب ول�سن من عامة النا�س، وهو بذلك يريد اإثبات ترفعه عن املراأة وقدرته عليها وحاجتها 

هذا  يف  »وجند  فيقول  الراأي  هذا  مثل  اإىل  ي�سري  هدارة  م�سطفى  حممد  والدكتور  اإليه.  هي 

الع�سر كرثة من ال�سعراء الذين مييلون اإىل هذا النوع من ال�سعر - العذري - واإن كانت بع�س 

�سفات ال�سعر العذري ل تتحقق يف فنهم اأو �سلوكهم، فهم تارة يتجاوزون حمبوبتهم اإىل غريها، 

مثلما فعل و�ساح اليمن – عبد الرحمن بن اإ�سماعيل نحو 90هـ/708 م- الذي كتب �سعرًا عذريًا 

)2(

جمياًل يف حمبوبته رو�سة، ثم جاوزها اإىل اأم البنني«.

وعلى هذا فاإن هذه الت�سميات لي�ست و�سفات جاهزة ميكن تطبيقها يف كل احلالت، فاملبدع 

اأكرب من تلك التق�سيمات التي و�سعها النقاد لغر�س ت�سهيل درا�سة الأدب دون اأن تعني ثبات هذه 

اإنها جاءت نتيجة انطباع تكون لديهم عند درا�ستهم تلك النماذج. هذه الرقة  اأو  الجتاهات، 

املرحلة  يف  اأخرى  ق�سائد  يف  جندها  ل  ال�سفيفة،  عذريتها  من  �سدقها  ت�ستمد  التي  والعذوبة 

الثانية حني يتحول و�ساح اإىل �ساعر ح�سي يبحث عن ملذاته.

الأ�سفهاين، الأغاين،    217/6 .  )1(

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي �س161.  )2(
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املرحلة الثانية :

وال�سراب  اللهو  دور  زيارة  من  يكرث  احلجاز،  يف  اليمن  و�ساح  اأم�ساها  التي  الفرتة  وهي 

ي�ستدل  ما  وهو  مبلذاتها،  التمتع  اإل  احلياة  من  له  هم  ل  لهيًا  عابثًا  �ساعرًا  فنجده  والغناء، 

احلب  عن  �سيئًا  اليمن  و�ساح  يرتك  فلم  الغزل،  على  معظمه  اأوقف  �سعر  من  تركه  مما  عليه 

وو�سف  به،  مرت  التي  الغرامية  واملواقف  بها،  قام  التي  مغامراته  فذكر  ذكره،  اإل  واملحبوب 

احلبيبة، و�سمت بالعواذل، وقد كان يف كل ما ذكره �سادق القول �سجاع القلب يف�سح عما يريد 

دون تردد ول خوف.

لقد اأقبل على احلياة يف احلجاز ، ي�سم من عطرها، وي�سرب من عذب نعيمها، غري عابئ 

ب�سيء ول مانع نف�سه عن لذة ي�سادفها اأو متعة ت�ستهويه، ل يتورع يف ارتكاب املوبقات وما ي�سكله 

ذلك من خطر على حياته دفعها فيما بعد ثمنًا لتلك اللذات واملتع، يقول يف ذلك:

 ق�����������د ن�������ل�������ت ن������ائ������ل�������������ة وع������رف��������������������ا م������������ن ك������������ل ل�����������������������������ذ�ت �ل�����ف�����ت�����������������ى

 ��������ش�������دت �لأو�ن�������������������������س ك����ال����دم��������������ى
)1(

 و�����ش����ق����ي����ت����ه����ن �خل������م������ر ������ش�����رف�����������ا

بالن�سبة  واإمنا هي كل �سيء  اآنية،  اأو حاجة  �سيئًا عابرًا  اليمن  املراأة عند و�ساح  ومل تكن 

)2 )1(

اإليه:

�لنف� وه��������وى  و�مل�����ن�����ى  �ل����ه����م   وه�������ي 
)21

ب���اع���ت���ال ه����وى  ذو  �ع���ت���ل  �إذ�  ����س 

لذا فهو ي�سلك كل �سبيل للو�سول اإليها، وهو ين�سغل باملراأة املتزوجة التي متتلك اخلربة يف 

معا�سرة الرجل لت�سل به اإىل قمة املتعة واللذة، فمعظم ن�ساء و�ساح ممن هن يف ع�سمة رجل 

الأ�سفهاين، الأغاين،    235/6.   )1(

الأ�سفهاين، الأغاين،    231/6.   )2(



100

وضــــاح اليـمــن

اآخر، وهو يقتحم خدرها وهي مع زوجها، يدعوها اإىل نف�سه، فال يجد منهن اإل القبول واإن كن 

ميانعن يف البداية.

ترك نف�سه على �سجيتها، مقتن�سًا اأي موقف فني ي�سجل فيه خاطرة معينة، م�ستفيدًا مما 

العاطفة،  م�سبوبة  يريد، فجاءت ق�سائده  التعبري عما  ال�سنعة مكنته من  مهارة يف  اأوتي من 

متقدة التجربة، �سادقة الوجدان، يقاتل يف �سبيل من يحب غري هياب مبا يالقي، فيقول:

بعله��ا ن�����ام  م����ا  ب���ع���د  �إل���ي���ه���ا  �ل�ش�رد ����ش���م���وت  ليل��ة  يف  �ل��ك��ف  و���ش��دت��ه   وق���د 

�أ���ش��ارت ب��ط��رف �ل��ع��ن �أه���ًا ومرحبا

 

 �شتعطى �لذي تهوى على رغم من ح�شد

 وك�����ل غ����ام ���ش��ام��خ �لأن�����ف ق��������د م�رد �أل�����ش��ت ت���رى م���ن ح��ول��ن��ا م���ن عدون�ا

فاعلمن���ه �م���������روؤ   �إن  ل���ه���ا   ف��ق��ل��ت 
)1(

�إذ� ما �أخذت �ل�شيف ل�م �أحف�ل �لعدد

اإن و�ساح اليمن لي�س على الدوام هو من يتبع املراأة، واإمنا جندها اأحيانًا هي املتيمة به، 

فهي تتق�سى اأخباره وتلتقي به، وقد تدعوه اإىل بيتها اأي�سًا، بل وتدله على طريق الو�سول اإليها 

)2 )1(

دون اأن تثري زيارته ال�سبهات:

و��ش�ي �أدع�����وك رو���ش��ة رح���ب و����ش��م��ك غريه ب���ك  ي�����ش��ي  �أن  و�أخ�����ش��ى  ���ش��ف��ق��اً 

 

����ش���رك خا�ش�ي ق�������ال���ت ف����زرن����ا ق���ل���ت ك���ي���ف �أزورك�����������م �م������روء خل�����روج   و�أن������ا 

ق�������ال���ت ف���ك���ن ل��ع��م��وم��ت��ي ���ش��ل��م��اً مع�ا

 

�ل���ذي���ن  تا�ش��ي  و�ل���ط���ف لأخ����وت����ي  

 ف�����������ت�����زورن�����ا  م���ع�������ه���م زي�����������ارة �آم�����������ن
)2(

بفا�ش�ي ل��ي�����س  و����ش���اح   ي���ا   و�ل�����ش�����ر 

الأ�سفهاين،  الأغاين،    236/6.   )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    217/6.   )2(
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ويقول اأي�سًا:

ج���ئ���ت�������ه�����������ا �إذ�  حم�����������������ر�ب  �شلم�ا رب���������������ة  �أرت�������ق�������ي  �أو  �أل����ق���������ه����ا   ل��������������م 

�ملعلم�ا �إخ��������وت��������ه��������ا �أرب��������ع�����������������ة ك�������ل���ه�������������������م �ل�����ف�����ار������س  ع�������ن���ه���ا   ي����ن����ف����ون 

�مل�شتم�ا ك���������ي����ف �أرج�����������ي�����ه�����ا وم���������ن دون���������ه���������ا ي����ع����ج����ل  ������ش�����������وء    ب�������������و�ب 

م�ن لأع���������������ر���������س  ه������ت������اك   �أ�������ش�������������ود 
)1(

�شلم��ا �أو  �لأب������������و�ب  ع�������ل���ى   م�������ر 

واإذا كان لبد لل�ساعر من �سبوات، فاإن و�ساح قد بالغ يف ذلك كثريًا، فهو حني تدعوه املراأة 

يغنم من  فهو  باللحظات اجلميلة معها،  والتمتع  الوقت معها  بها ومت�سية  اللحاق  ل يرتدد يف 

احلا�سر لذاته، لأنه يدرك اأنه �سياأتي اليوم الذي ل ي�ستطيع فيه تلبية حاجة تلك املراأة:

ه�����و�ه�����ا ع�������ن  �ل����ن����ف���������س  �أم�������ن�������ع   ل 
)2(

�ن��������ق��������ط��������اع �إل  ��������ش�������يء  وك�����������ل 

وميكن مالحظة اأن و�ساح اليمن رغم جراأته يف عالقاته الن�سائية وغزله ال�سريح ، جنده 

رقيقًا م�ستباحًا اأمام احلبيبة، ل حول له ول قوة اأمام �سطوة الأنوثة واجلمال، فرتاه اإن ابتعدت 

عنه املراأة عذبه هجرها، واإن دنت ل ي�ستقر له قرار، بل رمبا اأورثه هذا الدنو اجلنون، فنحن 

اأمام حب يذهب بعقل املحب، لقوة هذا احلب من جانب، ولرقة املحب من جانب اآخر:

�شرفاً �مل�������وت  ن���اأي���ه���ا  ك�����ان  ن�������اأت  �إن 

 

)3(
خ�����ب�����ايل ي����ب����دو  ف���ث���م  يل  دن������ت   �أو 

وهو ي�سرح مبا يفعله هذا احلب، واحلبيبة هنا قادرة على اأن حتييه اأو اأن تقتله، فهو طوع 

)4 )3 )2 )1(

اأمرها، يقول يف ذلك:

بعقله ذه������ب������ت  و��������ش�������اح   ره�����ي�����ن�����ك 
)4(

 فاإن �شئت فاأحييه و�إن �شئت فاقتلي

الأ�سفهاين،  الأغاين،    237/6.   )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    238/6.   )2(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    231/6.   )3(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    214/6.   )4(
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ول تكتمل �سعادة و�ساح اإل مع املراأة احلبيبة، فمعها يجد �سعادته ولي�س يف مكان اآخر :

م����ن���������ش����رف ع������ن������ك  يل  م��������ا   و�هلل 
)1(

�ل�����ف�����ع�����ا ف����اأج����م����ل����ي  �إل������ي������ك   �إل 

لقد اأدرك و�ساح فعل احلب، وعرف اأنه لي�س بدرجة واحدة، واإمنا ينمو ويزيد، فيوؤدي ذلك 

اإىل اعتالل يف �سحته، فهو مثل مر�س اأمل به، يف�سح عنه فيقول:

و�عتلى ت���ف���اق���م  ق����د  ب����ي  �ل�������ذي   �إن 
)2(

�لأ�����ش����ق����ام����ا و�أورث  وز�د   ون������ا 

اأم�سى و�ساح اليمن حياته مولعًا بالغيد، كلفًا بهن، ويبدو من خالل ما نقراأه من �سعره اأنه 

كان طالب لذة رغم �سعفه اأمام احلب، وعندي اأنه مل يعرف احلب احلقيقي العفيف الذي عرفه 

غريه من ال�سعراء، فهو ل يريد غري امراأة يفرغ فيها �سهوته، وهو يف ذلك ل يذهب اإىل املراأة 

اجلميلة التي تت�سابق اإليها العيون وت�سراأب لها الأعناق وتهفو لها القلوب فح�سب، بل يبحث عن 

�سيدة جمتمع يتمنى الرجال حمادثتها، وهو حني ينالها فذلك لأنها هي التي مهدت له ال�سبيل، 

)2 )1(

وهي التي تتعلق به لأنه يعرف كيف يتعامل مع املراأة. 

 معظم مغامرات و�ساح ق�سها لنا باأ�سلوب م�سوق لطيف، وت�سوير �سادق، فقد كانت هذه 

املغامرات تتم م�ساًء، بعد اأن يهجع النا�س وتهداأ احلركة، ويحلو لكل ذي حاجة حتقيق حاجته، 

وهي كثرية ذكرنا بع�سها. وبع�س هوؤلء الن�سوة يكن على اتفاق مع و�ساح فيما ي�سعى اإليه، لكنه 

يباغت بع�سهن مما يجعلهن يف موقف حـرج ل يعرفن كيف يت�سرفن معه، متمتعًا بلذة املغامرة 

م�ستعدًا لكل احتمال. 

الأ�سفهاين،  الأغاين،    218/6.   )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    226/6.   )2(
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املرحلة الثالثة:

ما اإن يتقدم العمر بو�ساح اليمن حتى تتغري م�ساعره جتاه املراأة، فهو حني يرى احل�سان 

يعر�سن عنه، ول يجد يف نف�سه فتوة و�سباب الأم�س، ل ميلك اإل اأن يربر ما هو عليه من عجز، 

فنجده يتحدث كمن يقنع نف�سه مبا اآل اإليه حاله، لكن ذلك ل يخلو من عتب على الن�ساء اللواتي 

منحهن مودته ووقته فيما م�سى ومل يح�سل منهن اإل على الكذب واخلداع والن�سراف عنه بعد 

)1(

اأن تبددت قوته وذهب �سبابه:

حلفا و�������ش������األ������ن������ن������ي �أي���������������ن �ل���������ش����ب������������������������ا ك���������ان  وق���������د  ب���������ان  ف����ق����ل����ت   ب 

 �أف���������ن���������ى ������ش�����ب�����اب�����ي ف���ان���ق�������ش�������������������ى
)1(

 ح����ل����ف �ل����ن���������ش����اء ت����ب����ع����ن ح���ل���ف�����������ا

ف�����ج�����زي�����ن�����ن�����ي ك�������ذب���������������اً وخ����ل����ف�������������������ا �أع�������ط�������ي�������ت�������������������������������ه�������ن م������ودت���������������������������ي

 

لقد كانت فرتة �سباب و�ساح اليمن غنية باملغامرات والتجارب، مفعمة باللذات التي ل تخلو 

من املجازفة، ميار�سها بقناعة تامة واإن لمه من لمه، فهو ل ي�سمع عاذًل ول يكرتث حلا�سد، 

بالنهاية املتمثلة باملوت  اأننا وجدنا منحى جديدًا يف �سعره، هذا املنحى يتمثل يف تفكريه  غري 

الذي ي�سع حدًا حلياته، تلك احلقيقة ال�ساطعة التي يرف�س بع�سنا ت�سديقها، لكننا �سائرون 

اإليها ل حمال:

 �أل�����������ش���ت  ت��خ��������ش��ى  ت�����ق�����ارب  �لأج�����ل م������ا ل������ك و������ش�����������اح د�ئ�����������������م �ل����غ���������زل

قدم�اً و�ت�������خ���ذ  �ل���ع���ر����س  ل�����ذي  ����ش���ل 

 

 ت���ن���ج���ي���ك  ي���������وم �ل����ع���������ث����ار  و�ل�������زل���ل

معر�شاً ت�����������ز�ل  �إن  م�����ا  م������وت  ي�����ا 

 

�لأم�������������ل م���ن���ت�������������������ه���ى  دون   لآم�����������ل 

كف و�ساح عن مطارداته للن�ساء وتهياأ هو ملطاردة من نوع جديد، مطاردة املوت له، هذا 

الأ�سفهاين،  الأغاين،    235/6.   )1(
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الزائر الذي ل ي�ستثني اأحدًا، يدعونا اإليه فنذهب طائعني، اإنه القدر و�سنة اهلل يف خلقه:

�جلم�ل رح��������������ل����ة  لأ������ش�����������رع�����ت  �إذ�ً  منفلت�اً م����ن����ك  ف���������ر  م�����ن  ك�������ان  ل�����و 

م�������ا ك�����������ل ع����ن���������ه ن��������������ائ����ب �لإب�������������ل ل���������ك����ن ك����ف���������ي����ك ن�����������ال  ط�����������ول���ه���م���ا

وح�������������وت ب����ح����ر وم����ع���������ق����ل �ل�����������وع���ل ت������ن�������������ال ك������ف�������������اك ك�����������������ل م�������ش���ه���ل�������ة

وهكذا يطوي و�ساح املرحلة الثالثة م�ست�سلمًا لقدر املوت، ليموت مقتوًل ب�سبب املراأة التي 

اأوقف حياته و�سعره عليها.

اأن ن�سع و�ساحًا اإل مع �سعراء الغزل احل�سي، هذا الغزل الذي يعرب  بعد هذا ل ن�ستطيع 

ويحاول  احلبيبة  ج�سم  من  وحم�سو�سة  معينة  مبوا�سع  وولعه  اإعجابه  عن  خالله  من  ال�ساعر 

الرتكيز عليها و اإبرازها، يقول د.  �سكري في�سل: »اإنه هذا احلب احل�سي الذي تكون املراأة من 

حيث هي َخْلق  مبداأه وتكون كذلك غايته، اأما ما وراء ذلك مما يحققه  احلب يف معنى الت�سفية 

 ، فهو يتناول امللذات التي يبحث عنها الرجل يف 
)1(

النف�سية، ويقود اإليه من التجرد عن املادة«

املراأة واإطفاء ال�سهوة و�سفاء النف�س عند الو�سال، اأي اأنه البحث عن امللذات الدنيوية، فهو بعيد 

عن مذهب العذريني احلاملني الذين ل ي�سعون اإّل اإىل الهيام باأجواء احلبيبة دون الو�سول اإليها، 

الغزل احل�سي يختلف اختالفًا  فـ»�سعر  لذا  اإف�سادًا لأحالمهم،  الو�سال  بل قد يجدون يف هذا 

تعر�سًا ح�سيًا مف�ساًل  املراأة  يتعر�س جلمال  فيه  فال�ساعر  العذري،  الغزل  وا�سحًا عن طبيعة 

ير�سي به �سهوته اأكرث مما يق�سي به حق فنه، ول يتحدث عن وجد احلب ولوعته اإل ليطفئ نار 

�سهوته باأماين لقاء حم�سو�س، ثم يف اأحيان كثرية ي�سف هذا اللقاء ويهتك اأ�سراره، ول يعف عن 

، وهو ما جنده وا�سحًا يف املرحلة الثانية من مراحل 
)2(

ذكر ما كان فيه، اإن �سدقًا واإن خياًل«

الغزل عند و�ساح.

)1(  د. �سكري في�سل ، تطور الغزل بني اجلاهلية والإ�سالم 67 .

)2(  د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي �س  271 .
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 ميكن القول اإن ال�سعر احل�سي كان نتيجة طبيعية لظروف الع�سر حني ح�سلت املراأة على 

بع�س احلرية مكنتها من التنقل والتعبري عن نف�سها، فكان هذا النوع من ال�سعر يعرب عن اأحا�سي�س 

اأحا�سي�س  ي�سور  الباحثني  بع�س  ي�سميه  كما  ال�سريح  اأو  احل�سي  فـ»ال�سعر  مواربة،  دون  املراأة 

احلب ومغامراته يف املجتمع املتح�سر التي ظفرت فيه املراأة العربية بقدر من التحرر، وكانت 

ل ت�سيق مبا يقال فيها من غزل، ويتميز هذا ال�سعر ببعده عن العواطف املجردة والتعبري عن 

.
)1(

ال�سهوات احل�سية واهتمامه مبحا�سن املراأة وجمالها اجل�سدي وو�سف متتع ال�ساعر بها«

 ومن اأهم �سفات هذا ال�سعر تنقل ال�ساعر بني عدد من احلبيبات دون القت�سار على واحدة 

بعينها، فـ»ال�ساعر يف هذا النوع من �سعر احلب ل يق�سر �سعره على حمبوبة واحدة، لأنه ل يحب 

.
)2(

لغاية احلب الذي ل ي�ستطيع دفعه عن نف�سه، بل يحب من ي�ساء بدافع الرغبة وحدها«

وهكذا فاإن ال�ساعر و�ساح اليمن يتعر�س يف �سعره لكل من ي�ستهويه جمالها، فنجد يف �سعره 

الكثري من اأ�سماء الن�ساء، ونراه ل يرتدد يف اللحاق باملراأة  ودخول خدرها، ومعظم من يتعر�س 

و�ساح  ويتعر�س  والر�سى،  القبول  منها  فيلقى  معها  وزوجها  يزورها  فهو  املتزوجات،  لهن من 

اليمن لهذه العالقات بكثري من التف�سيل دون اأن يتحرج من ذكر ما يدور فيها من و�سال ولقاء 

بني احلبيبني. 

ال�شمات املميزة لغزل و�شاح :

مل يظفر و�ساح اليمن ح�سب علمي بدرا�سة م�ستقلة، رغم اأن �سعره ي�ستحق ذلك ملا يتمتع 

به من �سمات قد ل جندها عند غريه، واإن كنا وجدنا معظمها يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة، وهو 

، من تلك 
)3(

ما ميز عمر عن غريه من ال�سعراء يف الوقت الذي مل يلق فيه و�ساح الهتمام نف�سه

ال�سمات:

)1(  د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي 271 .

)2(  د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي �س 272 ،

انظر مبحث و�ساح اليمن وعمر بن اأبي ربيعة .  )3(
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1- الغزل الق�ش�شي: 

وهو ما ي�سف فيه ال�ساعر عالقته بالن�ساء ومغامراته معهن وما يعانيه من م�ساعب يف 

الو�سول اإليهن، ي�سوغها �سعرًا، ويجتمع يف هذا النوع من الغزل معظم عنا�سر الق�س، فنجد 

فيه ال�سخ�سيات واحلوار واحلدث، وتنامي هذا احلدث ليبلغ الذروة، ثم النفراج، وهذه هي 

مقومات الق�سة  . 

للحرب  و�سفه  من  مقاطع  مثاًل  عنرتة  �سعر  فـ»يف  جديدة،  تكون  ل  قد  الظاهرة  وهذه 

وملغامراته وحلبه ميكن اأن ُيح�سب اأ�سلوبًا ق�س�سيًا، ومثله ما يف معلقة احلارث بن حّلزة، ومعلقة 

 . وياأتي 
)1(

عمرو بن كلثوم، ولعل اأبرز ال�سعراء اجلاهليني يف هذه الناحية امروؤ القي�س يف معلقته«

الع�سر الأموي ليربز عمر بن اأبي ربيعة يف هذا املجال، واإذا كان و�ساح اليمن غري بعيد عن عمر 

بن اأبي ربيعة  زمانًا ومكانًا، فاإن غزارة ما و�سل من اإنتاج عمر ال�سعري وكونه حجازيًا اأّدى اإىل 

الهتمام به واإهمال اأو اإغفال و�ساح لأ�سباب ذكرنا بع�سها  .

حني يحاول و�ساح الو�سول اىل احلبيبة، وهي ع�سيقة ولي�ست حبيبة، فزوجها موجود، كما 

بل  به،  تفاجاأ  ل  وهي  الزوجية،  اقتحام خمدع  ول يرتدد يف  يحاول ذلك،  و�ساح حني  يخربنا 

ترحب به باإ�سارة من عينيها، ولكنها تخاف عليه وتخاف الف�سيحة، غري اأنه ي�سرخ باأنه مقاتل 

من يعرت�سه وكاأنه يدافع عن حق له، فبعد اأن ي�سف احلبيبة و�سريها يقول:

تب�ش�مت ن��ول��ي��ن�����ي  ي���وم�������اً  ق���ل���ت  �إذ� 

 

�قت�شْد �أن�����ه  ل���و  �هلل  ل��ع��م��ر  وق���ال�������ت 

 

����ش���م���وُت  �إل���ي���ه���ا  ب��ع��دم�����ا ن�������ام  بعلها

 

َرْد �ل�شَّ ل��ي��ل��ة  يف  �ل��ك��ف  و���ش��دت��ه  وق���د 

 

ومرحبا �أه���ًا  �ل��ع��ن  بط�رف  �أ���ش��ارت 

 

 �شتعطى �لذي تهوى على رغم من ح�شد

�أل�����ش��ت ت���رى َم���ن ح��ول��ن��������ا م��ن عدونا

 

���ش�����ام��خ �لأن�����ف ق���د م�َرْد وك����ل غ����ام 

 

)1(  د.جربائيل جبور ، عمر بن اأبي ربيعة حياته و�سعره، دار العلم للماليني – بريوت ط1981/3، 542/3 .
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ف�اْعلِمنَّ�ه �م������روء  �إن  ل���ه���ا   ف��ق��ل��ت  

 

�لعدد �أحفل  ل  �ل�شيف  �أخ��ذت  ما   �إذ� 

وو�ساح حني حتدث عن حبيبته »قال فيها �سعرًا غزليًا طريفًا، فيه اأثر احل�سارة اليمنية، 

ومن اأثر التقاليد البدوية يف الغزل، مزيج عذب له مذاق خا�س، كما اأنه �سارك �سعراء ع�سره 

يف  احلوار  بعن�سر  والهتمام  الغزل،  ق�سيدة  على  الق�سة  �سكل  اإ�سباغ  يف  تبعهم  اأو  الكبار، 

.
)1(

الق�سيدة، العناية بالتطوير الق�س�سي لأخبار احلب واأحواله«

اأو  اأهلها  على  التمرد  على  يحر�سها  واإمنا  الع�سيقة،  بيت  على  بالإغارة  يكتفي  ل  وو�ساح 

زوجها حني يتفق معها على اللقاء ، فهل يفعل ذلك حلاجة اإىل تلك املراأة بعينها ؟ اأم اأنه يبحث 

عن املغامرة حبًا باملغامرة؟، فاملراأة هنا تخرب و�ساحًا بوجود اأبيها فيجيبها باأنه حا�سر لقتاله، 

وتبداأ بتعداد املعوقات، الق�سر والبحر والأخوة والزوج، دون اأن يرتدع، فتذكره »فاإن اهلل فوقنا« 

ليجيبها »فربي راحم غافر«، وحني جتده م�سرًا على اللقاء وتعجز عن اإقناعه بالعدول عما اأراد 

تطلب اإليه املجيء بعد نوم النا�س لينزل عليها نزول الندى، اإذ يقول:

ي�������ا رو��������������سُ ج�����ري�ن�����ك�����م �ل���ب�������اك�����������ر

 

�����ش����اب����ر ول  لٍه  ل  ف�����ال�����ق�����ل�����ب 

 

د�رن�������������ا ت������ل������ج������ن  ل  �أل  غ�������ائ�������رق��������ال��������ت  رج������������������ل  �أب����������������ان����������������ا  �إن 

ًة ق������ل������ت ف��������������اإن ط�������������ال������ب غ�����������������������������رَّ

 

 م������ن������ه و������ش�����ي�����ف�����ي ���������ش��������ارم ب����ات��������������ر

دونن��ا م�����ن  �ل���ق�������ش���ر  ف��������اإن   ق������ل������ت ف���������������اإن ف��������وق��������ه ظ����اه�������������������ر ق�����ال�����ت  

دونن��ا م�����ن  �ل����ب����ح����ر  ف��������اإن  ق������ل������ت ف��������������اإن ��������ش�������اب�������ٌح م����اه�������������������ر  ق�����ال�����ت  

 

�شبع���ٌة �إخ�������������وٌة  ف�����ح�����ويل  ق������ال������ت  

 

ق������ل������ت ف���������������اإن غ���������ال���������ٌب ق����اه�������������������ر

 

بينن����ا ر�ب�����������������سٌ  ف�����ل�����ي�����ٌث  ق������ال������ت 

 

 ق������ل������ت ف���������������اإن �أ����������ش���������د ع����اق������������������������ر

فوق�ن���ا م�������ن  �هلل  ف�����������اإن   ق������ل������ت ف��������رب��������ي ر�ح���������������م غ����اف�������������������ر ق������ال������ت 

)1(  د. حممد ح�سن عبد اهلل، �سورة املراأة يف ال�سعر الأموي، مطبعة ذات ال�سال�سل، الكويت 1987�ص 208 .
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ق������ال������ت ل�����ق�����د �أع����ي����ي����ت����ن��������������ا ح���ج�����������ًة

 

�ل�������ش���ام�����������ر ه����ج���������ع  م������ا  �إذ�  ف������������اأِت 

 

�لن�دى ك�������ش���ق���وط  ع��ل��ي��ن��ا  ز�ج�����������������������������ر  ف���ا����ش���ق���ط  ول  ن���������������اٍه  ل  ل�����ي�����ل�����ة 

 

اأداء  اأثناء  اأمثالها يف الأفراح، وتردد مثلها الفتيات  فـ»هذه الق�سيدة اأغنية �سعبية ن�سمع 

العمل اليدوي اأو البدين يف احلقول وامل�سانع، وفيها تاأخذ الفتاة جانب التظاهر بال�سد وادعاء 

اخلجل، فت�سع العراقيل وتعدد املوانع احل�سينة التي حتول بينها وبني حبيبها، غري اأن الفتى 

يحل يف ثياب الفار�س الذي يواجه املخاطر من اأجل حبيبته، يتخطاها واحدًا بعد الآخر، فاإذا به 

.
)1(

اأمامها، واإذا بها بني يديه را�سية مغتبطة بعد اأن ا�ستنفدت حجج التهرب من لقائه«

2- كرثة احلبيبات:

درج ال�سعراء على ذكر اأ�سماء احلبيبات يف اأ�سعارهم بكرثة، حتى اإن املرء لي�سك اأحيانًا 

اإلينا من  و�سل  فيما  اأحد هوؤلء، فقد ذكر  وو�ساح  اأو مدلولتها،  الأ�سماء  ب�سدق وجدية هذه 

اأ�سماء اأكرث من ع�سر من الن�ساء اللواتي يدعي اأنه ارتبط بهن بعالقة حب من نوع ما،  �سعره 

فقد ذكر »اأم البنني ورو�سة وحبابة وهند و�سلمى وليلى واأثيال وابنة املالكي وابنة الواحد«، وقد 

ورد ذكرهن اأكرث من مرة، وحظيت ن�ساء مثل رو�سة واأم البنني باأكرب قدر من الأبيات ال�سعرية، 

فمن قوله يف اأم البنني:

قلبي و�ل����ت����ف���������رق   �ل����ب���������َن  َ����دع  �����ش�����

 

ِب���ل���ب�����������ي �ل����ب����ي����ن����ن  �أم  وت�����ول�����������������ت 

 

✵ ✵ ✵

مري�ش��ة �ل���ب���ن���ن  �أم  �أ����ش���ب���ح���ت  حماما ق����د  ي���ك���ون  �أن  ون�����ش��ف��ق   ن��خ�����ش�����ى 

✵ ✵ ✵

)1(  د0حممد ح�سن عبد اهلل ، �سورة املراأة يف ال�سعر الأموي �س208 - 209 .
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�ل�����ب�����ن�����ن �أم  ع���������������ن   وذك�������������������ره�������������������ا وع�������ن�������ائ�������������������������������ه�������ا �أ����������ش���������ح���������وت 

������ش�����ف�����ائ�����������ه�����ا وه�������ج�������رت�������ه�������ا ه������ج�������������ر �م��������������رىء �������ش������ف������و  ي��������ق��������ل   ل 

✵ ✵ ✵

�ل�����ب�����ن�����ي������������ �أم  ه��������������������������وى  ل�����ل�����ق�����ائ�����������������ه�����ا ل���������������ول  وح�����������اج�����������ت�����������ي   ن 

ب�����غ�����ل�����������������������������ة يل  ق������������رب������������ت   حم���������ب���������و����������ش���������ة ل������ن������ج������ائ���������������������������ه������ا ق��������������د 

✵ ✵ ✵

)2 )1(

وقوله يف رو�سة:

قلبي ع�����ذب�����ت  ق���������د  رو����������س  ي���������ا  كئ�يب�ا �أل  ت����ذك����رك����م   م������ن   ف���اأ����ش���ب���ح    

 �أم�������ا ي��ن�����ش��ي��ك  رو�����ش����ة ���ش�����ح��ط د�ر
)1(

ق���ري���ب���������������ا ك���������ان����ت  �إذ�  ق�������رب   ول 

✵ ✵ ✵

وع�ش�ا�س ط���رب �ل���ف���وؤ�د ل��ط��ي��ف رو����ش���ة غا�شي �أب�����اط�����������ح  ب�����ن   و�ل�����ق�����������وم 

و��شي �أدع�����وك رو���ش��ة رح���ب و����ش��م��ك غريه ب���ك  ي�����ش��ي  �أن  و�أخ�����ش��ى  ���ش��ف��ق��اً 

 

و�نتحى ���ش��ل ج�شمي  ح��ب��ك  رو����س   ي��ا 
)2(

م�شا�شي بلغت  ق��د  حتى  �لعظم   يف 

✵ ✵ ✵

ل����و ج��������ادو� ع��ل��ي��ن�����ا مبنزل لأه���ل�������ك  �أي����ا رو����ش���ة �ل���و����ش���اح ي���ا خ���ري رو�شة

✵ ✵ ✵

الأ�سفهاين،  الأغاين،    217/6.   )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    217/6.   )2(
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ت���������ن ل�������������و ق���������ي���������ل ي�������������ا و��������������ش�������������اح ق�����م �أو  ل�����ن�����ف�����������ش�����ك   ف���������اخ���������ر 

و�ل���������������ذي رو�������������ش������������ة  �أع�����������������������ُد  ل 

 

)1(
 ��������ش�������اق �حل�����ج�����ي�����ج ل��������ه �ل���������ب���������دن

✵ ✵ ✵

 ع��������������ن����ي����ت و��������ش�����������������������اح  �ل����ي��������������م���������ن ي�������������ا رو��������ش���������������ة �ل�������و��������ش���������������اح ق�������د

✵ ✵ ✵

)2 )1(

كما ذكر حبابة وهند و�سلمى واأثيلة مرة واحدة لكل منهن:

 ب������ال��������������������دل  و�ل�����������ش�����������ك�����ل  �لأن�������ي�������ق ت������ب��������������������ل������ت ح������ب��������������������اب������ة ق����ل��������������ب���������ه

✵ ✵ ✵

ق���ري�������ب ه�������ن�������د�ً  �أن  ت����ن����ب����ي  ح�������ن 

 

 ي���ب���ل���غ �حل������اج������ات م���ن���ه���ا �ل���ر����ش�������ول

 ون���������������������اأت ه�����������ن�����د ف�������خ�������ربت ع���ن���ه���ا
)2(

ي���������������زول ������ش�����وف  �ل���������ود  ع����ه����د   �أن 

✵ ✵ ✵

وهل تنفع �لذكرى �إذ� �غرب �لوطن ت���ذك���ر ���ش��ل��م��ى وه�����ي ن�����ازح�����ة  فح�ن

�أ�شيلة مرى �لدمع كال�شادن  �لأغن �شبابه��ا روؤد�ً  ����ش���ف�������ر�ء  ت���ره���ا  �أل 

�ليم�ن  مهلهل�ة  م��ن  ع�����ش��ب  و�أب������ر�د  مر�جل ب���ردي  ب��ن  �شلمى  و�أب�����ش��رت 

✵ ✵ ✵

�أث����يا ي������ا  خ���������ي����ال����ك   و�أرق��������ن��������ي   ����ش�������ب���ا  ق���ل���ب���ي وم�����������ال �إل�����ي�����ك ميا

غيا وت�����������ك�����ن  حم���������ا�����ش����ن  دق�����������ي�����ق  مي�����������ان�����ي�����ة ت����ل��������������م ب����ن���������ا ف�����������ت���ب���دى

الأ�سفهاين،  الأغاين،    203/6.   )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    233/6.   )2(
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ابنة املالكي، ورمبا كانت  اأ�سمائهن ال�سريحة، فهذه  ياأتي على  اأن  كما ذكر بع�سهن دون 

اإحدى من ذكرهن �سابقًا، وهذه حرمية، ن�سبة اإىل البيت احلرام، اأي اأنها من اأهل مكة، والأخرى 

ابنة الواحد دون اأن يذكر اأ�سماء، مثل قوله:

�لنف� ب�������ه���ج���ة  ي�����ا  �مل����ال����ك����ي  �ب����ن����ة  �ق����ت����ت����ايل ي�����ا  ي����ح����ل  ح���ب�������ك���م  �أيف   ����������س 

وقوله:

ل�ها �حل�����ج�����������از  ت�������ش���ك���ن  بال��علل ح���������رم����ي����ة  ي���ع���ت�������ل  غ����ي���������ور   ������ش�����ي�����خ   

وقوله:

فم��ا ج�����������ودي  �ل��������و�ح��������د  ب���������ن����ة  مل��ا ي�������ا  �أو  ف�����م�����ا  ت�����������ش���رم���ي�������ن�������ي   �إن 

✵ ✵ ✵

جدها و�ل�������خ���ل���ي���ف���ة  �خل���ل���ي���ف���ة  بعلها ب�������ن���ت  و�خل���ل���ي���ف���ة  �خل�������ل���ي���ف���ة   �أخ�������ت 

 ف����رح����ت ق���و�ب���ل���ه���ا ب�������ه���ا وت���ب���ا����ش���رت
)1(

 وك������ذ�ك ك���ان���و� يف �مل�������ش���رة  �أه���ل���ه���ا

)1(

ويذكر و�ساح اليمن اأحيانًا و�سفًا للمراأة دون اأن ي�سرح با�سمها، مثل:

�حلرد �أغ���ن���ي ع��ل��ى ب��ي�����ش��اء ت��ن��ك��ل ع����ن  برد ذي  كم�شية  ه��ون  على   وت�شي 

منا�شفا �ل�������ع���ر�ق  ب����ز  م����ن  �جلن��د وت��ل��ب�����س  مه�لهلة  م���ن  ع�����ش��ب   و�أب������ر�د 

اأ�سماء لي�س حقيقيًا، وهو ل  باأن ما يذكره من  اأن و�ساحًا �سرح  اأن ما يلفت النتباه  غري 

ي�سرح بال�سم احلقيقي خوفًا عليها من اأن ينالها الأذى على يد اأهلها، يقول و�ساح:

و��شي �أدع�����وك رو���ش��ة رح���ب و����ش��م��ك غريه ب���ك  ي�����ش��ي  �أن  و�أخ�����ش��ى  ���ش��ف��ق��اً 

 

ويختلط الأمر اأحيانًا، فال ندري ما ا�سم حبيبته، يقول عبد اهلل الربدونــي »وكان  و�ساح  

الأ�سفهاين،  الأغاين  227/6.   )1(
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ي�سبه �سعراء ع�سره يف حما�سنه ويف عيوبه، كما يدل هذا الن�س:

ت�������ب�������و�أت م����ن���������ي ����ش���م���ي�������م �جل����ن���������ان بعدم�ا )رو��������ش�������ة(  �أن���������ش����ى  �أري�����������د 

ي���خ���ل م����ن )ل���ي���ل���ى( و����ش���وق���ي مكان م�����ا ح���ي���ل���ت���ي يف �لأم����������ر ب����ع����دم����ا ل

فهل له حبيبة ا�سمها »ليلى« واأخرى ا�سمها »رو�سة« ؟ كال، واإمنا هي مو�سيقى الوزن جعلت 

رو�سة ليلى كما جعلت »بثينة« »ليلى« وجعلت »عزة«»ليلى«، اأمل يقل »كثري« يف »عزة«:

و�أد�ج�������ن ح��ب��ه��ا  �أخ����ف����ي  �ل���ي�������وم  �إل  وما زلت من )ليلى( لدن طر �شاربي

�ل�شغائن ع��ل��ي  )ل��ي��ل��ى(  يف  وحت���م���ل  �شغين���ة ل��ق��وم  )ل��ي��ل��ى(  يف  و�أح����م����ل  

اإن مو�سيقى الوزن جعلت »عزة« »ليلى«، كما جعلت »بثينة« اأحيانًا »ليلى«:

 ت��ط��ال��ع��ن��ي )ل���ي���ل���ى( ع��ل��ى ك���ل مرقب �أري�������������د لأن�����������ش�����ى ذك�������ره�������ا ف����ك����اأن����ا

وردد »كثري« املعنى نف�سه واأكرث اللفظ من بيت »جميل«:

�شبي�ِل ب���ك�������ل  )ل����ي����ل����ى(  يل  ت���ث�������ل  �أري�������������د لأن�����������ش�����ى ذك�������ره�������ا ف����ك����اأن����ا

»رو�سة«  ت�سمية  يف  ال�سبب  هي  الوزن  مو�سيقى  فهل  كثرية،  القبيل  هذا  من  والن�سو�س 

بـ»ليلى«، »بثينة« بـ»ليلى«، و»عزة« بـ »ليلى« ؟ هذا هو الأرجح، ومن اجلائز اأن »ليلى« قد اتخذت 

رمز كل حمبوبة نتيجة اأ�سعار »املجنون« يف »ليلى العامرية«، واأ�سعار »توبة احلمريي« يف »ليلى 

الأخيلية«، لأن املجنون مل ي�ستبدل ا�سم ليلى باأي اأ�سم، بل اأحب كل ليلى وكرره اأكرث من مرة يف 

البيت الواحد ا�ستحالًء وا�ستياقًا كما يدل عليه قوله:

م��ن منى ب��اخل��ي��ف  ن��ح��ن  �إذ  دع���ا  ود�ٍع 

 

 ف���ه���ي���ج �أح���������ز�ن �ل�����ف�����وؤ�د وم�����ا ي����دري

فهذا التغني والرتديد با�سم »ليلى« جعلها رمزًا لكل حمبوبة، اإىل جانب مو�سيقى الوزن اإذا 

.
)1(

مل ت�سلح لغريها«

عبد اهلل الربدوين ، رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه، �س24.  )1(
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 غري اأن �ساعرًا من �سعراء املعلقات هو احلارث بن حلزة حني يتحدث عن حبيبته اأ�سماء 

ي�سميها ليلى، ويدعو لها بال�سقيا حني يكون احلديث عن اأيام ال�سباب اخلوايل، ويبدو اأن معنى 

ليلى وارتباطه باخلمرة والليل يجعله مرتبطًا اأي�سًا بالهم الذي يثقل كاهل ال�ساعر، فتاأتي ليلى 

تنفي�سًا عن هموم تراكمت عليه. 

ويرى د. الفيفي اأن لالأ�سماء دللت معينة رمبا ل تدرك من القراءة الأوىل، غري اأن الإمعان 

يف القراءة رمبا اأحالنا اإىل مدلولت مهمة كما هو احلال عند �سعراء املعلقات، »فاإن الأ�سماء يف 

معلقة امرىء القي�س قد تعددت وتلونت ل ملجرد اخلفة اأوالتحلية، ول ل�سبقية ال�ساعر كما يحلو 

التف�سري الدارج للظاهرة، بل لأن تلك الأ�سماء �سيفرات �سعرية تتلون باملواقف ال�سعرية املختلفة، 

. 
)1(

حتى يف الق�سيدة الواحدة، كما يف معلقته، اأو يف البيت الواحد اأحيانًا«

من  على  للتمويه  ال�ساعر  بها  ياأتي  واإمنا  حقيقية،  لي�ست  الأ�سماء  بع�س  اأن  الظن  واأغلب 

يحب، اأو حلاجة عرو�سية، ف�ساعر مثل عمر بن اأبي ربيعة له اأكرث من خم�سني امراأة، فهل من 

املعقول اأنه كان على عالقة مع كل هذه الأ�سماء، وكم �سيحتاج من عمر ليتمكن من ذلك، ثم اإن 

قدرة الإن�سان حمدودة يف كل �سيء، فكيف بالن�ساء.

اأغلب الظن اأن الأ�سماء التي ذكرها و�ساح اليمن مل ميار�س معها عالقات حب حقيقية، 

غري اأن الزهو الذي ي�سعر به املرء عند الت�سال بالن�ساء اأح�س به و�ساح مرارًا فبنى عليه جوًا 

نف�سيًا يكتب فيه بعد اأن اأدرك ما متثله تلك العالقة بالن�سبة للرجل واملراأة معًا، فنقل لنا اأحواله 

اإ�سافات  اأ�ساف من عنده  اأن يكون  اأحوال املراأة، وهو �سادق فيما يقول، لكنه لبد  مثلما نقل 

تخدم فنية الق�سيدة بعيدة عن احلادثة �سدقًا اأم كذبًا.

3- �شهولة األفاظه :

الالفت  بل  النف�س،  وتداعب  القلب  تالم�س  كلمات  غري  اليمن  و�ساح  ق�سائد  يف  جتد  ل 

)1(  د. عبد اهلل الفيفي ، مفاتيح الق�سيدة اجلاهلية ، النادي الأدبي بجدة – ال�سعودية 2001 �ص75 والتي تليها .



114

وضــــاح اليـمــن

للنظر اأن معظمها ل يزال اإىل اليوم مفهومًا عند قراءته، وذلك هو احل�س الإبداعي. ا�ستخدم 

و�ساح لغة ف�سيحة دون تكلف، فلغة اأهل اليمن احل�سرية لي�ست بعيدة عن لغة اأهل احلجاز، كما 

اأن الإ�سالم حني وحد اللغة العربية بالقراآن املجيد واأخذ من كل اللغات املوجودة، لبد اأن يكون 

ن�سيب قري�س اأكرب، فهي لغة التجارة هناك قبل اأن تكون لغة قوم النبي عليه ال�سالة وال�سالم، 

فجاءت األفاظه �سهلة مفهومة وا�سحة.

اأن تكون قد فر�ست عليه نوعًا من  كما اأن ارحتال و�ساح اإىل احلجاز والإقامة فيها لبد 

م�سايرة لغة احلجاز التي كانت متثل الذوق العام يف ذلك الوقت، وهو ما مينح الق�سيدة �سيوعًا 

كتاب  من  جاء  و�ساح  �سعر  من  اإلينا  و�سل  ما  معظم  اأن  العتبار  بنظر  اأخذنا  ما  واإذا  اأكرب، 

الأغاين، وهذا يعني اأنها كتبت لتغنى ، فالبد اأن تكون بلغة احلجاز. وال�ساعر و�ساح حني يكتب 

تلك  اإل مراعاة  وما عليه  ن�سبية،  فالفروقات  اأخرى،  بلغة  يكتب  اأنه  يعني  ل  اأهل احلجاز  بلغة 

الدور كانت  الغناء واللهو، وعن طريق تلك  لتكون مقبولة من جمهور احل�سور يف دور  الفروق 

تن�سر بني النا�س، فقد كان لتلك الدور ما  لالإذاعة  اليوم من تاأثري.

4- رقته وعذوبته :

املراأة  عن  به  يتحدث  غزل،  �سعر  فهو  رقيقًا،  عذبًا  �سعرًا  ال�سعر  هذا  يكون  اأن  لبد  كان 

اأن يكون كالمًا قريبًا من النف�س، �سهل القبول على  واإليها وبل�سانها اأحيانًا، وكل ذلك يقت�سي 

الأذن والقلب، كما اأن ال�ساعر كان يراعي بحور ال�سعر التي يكتب فيها مراعاة للظرف النف�سي، 

ول�سالح هذه الق�سائد للغناء، فجاءت ق�سائده متناغمة لفظًا ووزنًا وتعبريًا.
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�شمات خا�شة يف �شعره:

ويف �سعر و�ساح اليمن ما ي�ستحق الوقوف عنده لتفرده به، من ذلك تعدد اأ�سماء احلبيبة، 

فو�ساح ل يكتفي بحبيبة واحدة، لقد ذكر اأ�سماء ن�ساء، مثل رو�سة، وحّبابة، وهند، واأثيلة، وابنة 

املالكي، و�سلمى، فهو يقول يف اأثيلة: 

 �������ش������ب������ا ق������ل������ب������ي وم�����������������ال �إل�������ي�������ك
)1(

 و�أرق�������ن�������ي خ����ي����ال����ك ي������ا �أث������ي������ا  

)4 )3 )2 )1(

ويقول يف هند:

ق����ري����ب ه�������ن�������د�ً  �أنَّ  ُت�����ن�����ب�����ي  ح�������ن 

 

 ي���ب���ل���غ �حل������اج������ات م���ن���ه���ا �ل����ر�����ش����ول

ت ع���ن���ه���ا ون��������������������اأْت ه������ن������د ف���������خ���������ربَّ

 

)2(
ي�����������زول ������ش�����وف  �ل�����������ودِّ  ع����ه����د  �أّن 

 

هذا العدد من اأ�سماء الن�ساء اإما اأن يكون مبالغًا فيه، اأو اأن ال�ساعر يعمد اإليه يف معر�س 

عدم الإف�ساح عن ا�سم احلبيبة خمافة الف�سيحة، وها هو يقول:

�أدع�����وِك رو���ش��َة رح���ب و����ش��م��ك غرُيه

 

 
)3(

و��شي ب��ِك  ي�شي  �أن  و�أخ�����ش��ى  �شَفَقاً 

 

كما اأننا نالحظ اأن و�ساحًا يعمد اإىل تكرار ا�سمه يف ق�سائده، فقد كرر ا�سمه يف اثني ع�سر 

موقعًا مما بني اأيدينا من ن�سو�س، منها قوله:

 دع������������اك م�������ن ������ش�����وق�����ك �ل�������دو�ع�������ي
)4(

�ت����������ب����������اع ذو  و����������ش���������اح   و�أن������������������ت 

اإليه يف  وهو يبالغ يف العتداد بنف�سه، فيذكر ا�سمه مرتني يف بيت واحد، نا�سبًا احلبيبة 

املرة الأوىل، ومتحدثًا عن نف�سه يف الثانية ، فيقول:

الأ�سفهاين،  الأغاين،    212/6.   )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    223/6.   )2(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    217/6.   )3(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    138/6.   )4(
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�����������اح ق����د ي�����������ا رو������������ش�����������ة �ل�����������و������������شَّ

 

)1(
��������ي��������ِت و�����������ش����������اح �ل���������ي���������م���������ْن ع��������نَّ

 

وقد جند مثل هذا العتداد بالنف�س عند غريه، ولكن لي�س بهذا القدر الذي عند و�ساح، 

واإذا كان ذكر ا�سم ال�ساعر يرتدد كثريًا، فاإن ما يرتدد ذكر ال�سمائر الدالة عليه، فهو ي�ستخدم 

)2 )1(

ما تي�سر له من �سمائر تعرب عن الذات، منها قوله:

ق����ال����ت ف�����ُزرن�����ا ق���ل���ت ك���ي���ف �أزورك���������م

 

)2(
خا�شي ���ش��رك  خل����روج  �م�����روؤ   و�أن�����ا 

احل�سارة  اأثر  فيه  طريفًا،  غزليًا  �سعرًا  فيها  »قال  فاإنه  حبيبته  عن  حتدث  حني  وو�ساح 

اليمنية، ومن اأثر التقاليد البدوية يف الغزل، مزيج عذب له مذاق خا�س، كما اأنه �سارك �سعراء 

ع�سره الكبار، اأو تبعهم يف اإ�سباغ �سكل الق�سة على ق�سيدة الغزل، والهتمام بعن�سر احلوار 

.
)3(

يف الق�سيدة، العناية بالتطوير الق�س�سي لأخبار احلب واأحواله«

اأجواء  ناحية  من  ربيعة،  اأبي  بن  لعمر  الطبيعي  المتداد  ميثل  اليمن  و�ساح  فاإن  وهكذا 

الق�سيدة احلوارية وما تت�سمنه من مغامرات وذكر الن�ساء، وهذا ما �سناأتي اإىل تف�سيله فيما 

بعد. كما اأن و�ساحًا ميثل املدر�سة احل�سرية التي يغلب عليها »اللهو والت�سال باملراأة ل على اأنها 

مالك طاهر، بل على اأنها اإن�سان وموطن لذة ونعيم، وفيها غزل �سادق ! وفيها و�سف ح�سي، 

، وقطعًا اأن ق�س�سًا مثل تلك 
)4(

وق�س�س لهية، ينتهي ل باملاآ�سي، واإمنا بالو�سال ونيل الأماين«

تخفى على  ول  بع�سهم  ي�سنعها  التي  والإ�سافات  املبالغة  الكثري من  الرواة  بها  يلحق  اأن  لبد 

النا�س،  يتناقلها  اإىل ق�س�س �سعبية  اأن هذه الق�س�س مع الزمن تتحول  اللبيب، كما  الدار�س 

في�سيفون اإليها من خميلتهم ما يروق لهم، كما هو احلال يف �سعر عنرتة العب�سي مثاًل.    

الأ�سفهاين،  الأغاين،    217/6.   )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    214/6.   )2(

د0حممد ح�سن عبد اهلل ، �سورة املراأة يف ال�سعر الأموي �س 208.  )3(

د0احمد ال�سايب، اأبحاث ومقالت –63.  )4(
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الفصل الثاني:

الغزل اليماني بين وضاح

وابن أبي ربيعة
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الغزل اليماين بني و�شاح وابن اأبي ربيعة

اإذا كان ال�سعر ديوان العرب فاإنه �سم بني دفتيه مئات الأ�سماء ل�سعراء خلدوا لغة ال�ساد، 

اأ�سماء كبرية واإن مل ترتك �سوى  اأي�سًا، وعلى مر الع�سور كانت هناك  اأنف�سهم  وخلدوا بذلك 

وغريهما،  البغدادي  زريق  بن  وعلي  الريب  بن  كمالك  الواحدة  �سعراء  مثل  واحدة،  ق�سيدة 

وهناك اأ�سماء تركت الكثري من الق�سائد دون اأن يكون لها ح�سورها يف تاريخ الأدب، واأظن اأن 

ذلك يرجع اإىل قوة تلك الق�سائد املفردة وامتالكها خ�سو�سية الق�سيدة اجليدة اأمام �سعف 

ق�سائد اآخرين رغم كرثتها، كما اأن الهتمام بهذا ال�ساعر اأو ذاك متليه ظروف اأخرى غري ما 

يتعلق بجودة ال�سعر .

ال�ساعر و�ساح اليمن اأحد اأولئك ال�سعراء الذين مل ياأخذوا حظهم من الدرا�سة، واإن كان 

ما و�سل اإلينا قلياًل مقارنة بغريه من ال�سعراء الذين تركوا مئات الأبيات، اإل اإننا وجدناه ي�ستحق 

الدرا�سة ملا فيه من تفرد يكاد ل يتحقق لغري معا�سره عمر بن اأبي ربيعة، فكانت هذه الدرا�سة، 

ومن اأجل الوقوف على الت�سابه بينه وبني عمر بن اأبي ربيعة اأفردنا هذا املبحث.

تاأثريات يف الن�ص

يف باب الأبعاد ال�سخ�سية والجتماعية للن�س، جند اأنف�سنا اأمام �ساعرين، اأحدهما عمر 

بن اأبي ربيعة الذي حتقق له ما مل يتحقق لغريه من �سهرة واهتمام من قبل الدار�سني، والآخر 

و�ساح اليمن الذي مل يتناوله الباحثون اإل ملامًا، رغم اأن ال�ساعرين عا�سا يف فرتة واحدة، ونظما 

اأن  دون  الآخر  تناوله  فيه  متفردًا  وعد  الأول  به  امتاز  وما  الغزل،  هو  واحد  غر�س  يف  ال�سعر 

يقف الباحثون عنده، فـ»يكاد در�س الن�س حتى الآن اأن يكون قد اقت�سر على حتليل معطياته 

الداخلية وح�سب، بيد اأن الن�س، اأي ن�س، لي�س عاملًا مغلقًا، واإن كان م�ستقاًل قائمًا بذاته، فهو ل 
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ياأتي من املطلق ول يقيم يف الفراغ، بل يجيء يف �سياق حمدد من اأعمال �ساحبه واأعمال �سواه، 

وحياته وحياتهم، ويحل يف جملة من العالقات الثقافية والجتماعية املعقدة يف �سريورة حتولتها 

وتفاعالتها و�سراعاتها، وهذا ما ي�سميه البع�س املعطيات اخلارجية للن�س، فهو القائم بذاته 

ل ي�سعه الكتفاء بها دون الوقوع يف خماطر الختزال واللتبا�س والإ�سكال. وبقدر ما تكون هذه 

الدللية  الأبعاد  لفهم  �سرورة  اإليها  العودة  تكون  ما  بقدر  وفيه،  له  مكونة  خربة  اإل  املعطيات 

–رمبا-  بينهما  واملقارنة  ال�ساعرين  درا�سة  فاإن  هنا  من   .
)1(

متكاملة« كاملة  �سورة  يف  للن�س 

�ستفتح اأمام الدار�سني اآفاقًا جديدة تعيد العتبار لو�ساح اليمن الذي ظلم حيًا وميتًا.

اإن ال�ساعر و�ساح اليمن رغم جودة �سعره مل يحظ بالهتمام الذي يليق مبقدرته ال�سعرية 

وجتاربه الكثرية لأ�سباب �سنقف عندها فيما بعد، يف الوقت الذي ان�سبت الدرا�سات على عمر 

ال�سعراء،  اأدبية مرموقة بني  نال مكانة  ي�سرتك معه يف عدة ظواهر، وقد  الذي  ربيعة  اأبي  بن 

ل  جميعًا  الأمويني  الغزلني  »زعيم  عده  ح�سني  طه  الدكتور  اأن  حتى  حتديدًا،  الغزل  �سعر  ويف 

ن�ستثني منهم اأحدًا، بل زعيم الغزلني يف الأدب العربي كله على اختالف ظروفه وتباين اأطواره، 

. لقد نال عمر بن 
)2(

فاإن الغزل العربي مل يوجد مرتني، واإمنا وجد مرة واحدة اأيام بني اأمية«

اأبي ربيعة من ال�سهرة واملكانة الأدبية يف �سعر الغزل ما مل ينله �ساعر اآخر، وحظي هو و�سعره 

، واإذا كانت بواعث الهتمام بهذا 
)3(

بدرا�سات كثرية تناولت �سخ�سيته وعنا�سر الإبداع يف �سعره

ال�ساعر لعتبارات معينة منها كونه وهب حياته لل�سعر، وتغزله بال�سريفات يف رحاب بيت اهلل، 

ووجود احلوار يف ق�سائده، وكرثة حبيباته، فاإن كل ذلك وغريه جنده يف �سعر و�ساح اليمن.

ولكن لبد اأن تكون هناك اأ�سباب اأخرى، منها تفوقه على و�ساح يف غزارة نتاجه ال�سعري، 

دون اأن يعني ذلك جفاف قريحة و�ساح اليمن ال�سعرية، بقدر ما يف�سر ما اأ�ساب اليمن من حيف 

د. �سامي �سويدان ، يف الن�س ال�سعري العربي ، مقارنات منهجية، دار الآداب بريوت 1989�ص76 .  )1(

)2(  د. طه ح�سني ، حديث الأربعاء، القاهرة ، دار املعارف 1973، 294-293/1 .

من هذه الدرا�سات:  عمر بن اأبي ربيعة حياته و�سعره ، د. جربائيل جبور، �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة ،  د. خليل حممد   )3(

عودة .
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و اإهمال يف توثيق ال�سعر اليمني بق�سد اأو بغري ق�سد لأ�سباب كثرية، منها اخلالف بني العدنانية 

والقحطانية، حتى و�سل الأمر اإىل حماولة نفي ال�سعر عن اأهل اليمن، »اأما اليمن فمعروف اأنها 

كانت اأكرث حت�سرًا من احلجاز وجند، وقامت بها دول قدمية ك�سباأ ومعني، واأتت بعدها الدولة 

احلمريية منذ القرن الثاين امليالدي، ومن ا�سم هذه الدولة ت�سمى اللغة اجلنوبية با�سم اللغة 

اأجل  ومن  ا�ستقاقها،  ووجوه  مفرداتها  من  كثري  يف  ال�سمالية  العربية  تخالف  وهي  احلمريية، 

ذلك يكون من الطبيعي اأن ل جند يف هذه البيئة العربية اجلنوبية ن�ساطًا اأدبيًا ل يف ال�سعر ول 

يف النرث، ل�سبب ب�سيط هو اأن اأهلها مل ي�ساهموا يف ال�سعر الأموي، كما اأنهم مل ي�ساهموا �سابقًا 

، ونختلف مع الدكتور �سوقي �سيف يف عدم وجود �سعراء مينيني يف تلك 
)1(

يف ال�سعر اجلاهلي«

الفرتة، فهناك �ساعر ميني جاهلي، »واأول علم يف الع�سر اجلاهلي هو عبد يغوث احلارثي، وبنو 

القي�س  امرئ  اإىل جانب  يقف  ال�ساعر احلارثي  اليوم، فهذا  اإىل  �سهرية  قبيلة ميانية  احلارث 

زمنًا و�سعرًا، اإل اأن امراأ القي�س مياين الن�سب جندي ال�ساعرية والبيئة وال�سعر واحلياة واملوت، 

)2(

واأ�سهر ق�سائد عبد يغوث اليمانية املعروفة:

بيا م���ا  �ل���ل���وم  ك��ف��ى  ت���ل���وم���ان  ل   �أل 
)1(

 ف��م��ا ل��ك��م يف �ل���ل���وم خ���ري ول ل���ي���ا«

 وجود عدد من ال�سعراء املهمني، مثل و�ساح اليمن واملقنع 
)3(

وقد اأثبتنا يف درا�سة �سابقة

الكندي وجعفر بن علبة احلارثي وحممد بن اأبان اخلنفري وغريهم، مما ل يدع جماًل لل�سك يف 

وجود �سعر ميني يف الع�سر الأموي، ول اأظن اأن هوؤلء ال�سعراء جاءوا من فراغ ما مل يكن �سبقهم 

اآخرون غريهم رمبا مل ت�سل اإلينا ق�سائدهم.

كما اأن الكثري ممن در�سوا ال�سعر على اأ�سا�س البيئات مل يعدوا اليمن بيئة �سعرية كغريها 

.
)4(

من البيئات الأخرى كاحلجاز والعراق وال�سام 

د. �سوقي �سيف ،  التطور والتجديد يف ال�سعر الأموي، �س50-49 .  )1(

عبد اهلل الربدوين ،  رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه، �س30.   )2(

با�سم عبود اليا�سري ، اأ�سعار اأهل اليمن يف الع�سر الأموي ، درا�سة نقدية، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر ط2005/1 .  )3(

د. �سوقي �سيف ، يف تاريخ الأدب العربي ، الع�سر الإ�سالمي، ط/8، مطبعة القاهرة 1976، 166 وما بعدها .  )4(
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واإذا كان عمر بن اأبي ربيعة قد متيز �سوتًا متفردًا بني �سعراء ع�سره لأنه اأدخل احلوار يف 

الق�سيدة العربية ب�سكل مكثف، فقد �سبقه غريه يف هذا املجال واإن كان هو قد تفرد به، مثل 

)1(

امرئ القي�س:

ت���ق���ول وق�����د م�����ال �ل��غ��ب��ي��ط ب���ن���ا معاً

 

فانزل �لقي�س  �م���ر�أ  ي��ا  بعريي   عقرت 

زمامه و�أرخ��������ي  ����ش���ريي  ل���ه���ا   ف��ق��ل��ت 
)1(

 ول ت��ب��ع��دي��ن��ي م���ن ج���ن���اك �مل��ع��������ل��ل

يكن  ب�سكل مل  عاملهن  لكنه حتدث عن  ال�سعراء،  كل  فعله  ما  فهو  الن�ساء  عن  اأما حديثه 

ماألوفًا، اأما تغزله ب�سيدات مكة دون غريهن، فهو ما فعله و�ساح اأي�سًا، واأغلب الظن اأن الهتمام 

بعمر دون غريه مل يكن م�سادفة، واإمنا كان لعتبارات بينها كونه قر�سيًا، فكاأين بالدار�سني اأنهم 

اأرادوا اأن يتموا لقري�س عزها وجمدها باإجنابها النبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، وباأن يكون 

منها �ساعر اأي�سًا، اأو رمبا كتعوي�س عما خ�سرته قري�س من جمد يف ع�سر بني اأمية حني نقلوا 

بالط احلكم اإىل ال�سام فحرمت احلجاز من دورها الذي كانت تعتز به قبل الإ�سالم وبعده.

عمر وو�شاح :

قبل اخلو�س يف درا�سة نتاج ال�ساعرين وبيان نقاط اللتقاء بينهما، لبد لنا من اأن نعرج 

على حياة كل منهما لنبني مدى الت�سابه ورمبا التطابق بينهما. لقد كان بني كل من و�ساح اليمن 

وعمر بن اأبي ربيعة الكثري مما يجمعهما، فقد عا�سا يف ع�سر واحد ومكان واحد، وعمر متقارب، 

ف�ساًل عن ظروف �سيا�سية واقت�سادية مت�سابهة كان لبد اأن تفرز �سخ�سيتني مت�سابهتني، حتى 

الأغرا�س التي تناولها ال�ساعران كانت مت�سابهة كما �سيتبني لنا ذلك.

الزوزين، اأبي عبداهلل احل�سني بن اأحمد الزوزين، �سرح املعلقات ال�سبع الطوال، حتقيق: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم للطباعة   )1(

والن�سر والتوزيع، ط1997/2 .
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)1(

عمر بن اأبي ربيعة »23ـ93 هـ(

هو عمر بن عبد اهلل بن اأبي ربيعة ، ينتهي ن�سبه مبخزوم، وهو من اأغنياء مكة، واأمه مينية 

اأو  »وا�سمه حذيفة  ربيعة،  اأبي  ابن  اإىل جده  بن�سبته  ا�ستهر  ا�سمها جمد،  �سبي ح�سرموت  من 

عمرو«، ولد �سنة 23 للهجرة »644م« على الأرجح يف املدينة املنورة، وكان والده مي�سور احلال وله 

اأعمال يف الزراعة وال�سناعة والتجارة، وكان واليًا على اأحد خماليف اليمن وهو اجلند.

ن�ساأ يف املدينة وتعلم فيها، ولأنه ن�ساأ ذو ي�سار كان ل يهتم برزقه، وكان مي�سي يومه بني 

اجلواري ي�سمع الغناء، ويتنقل من بلد اإىل اآخر بني احلجاز واليمن وال�سام والعراق، وكانت له 

منا�سج يف اليمن يعمل فيها عبيد عنده، وهو يتنقل بحكم ذلك العمل.

مات عمر بن اأبي ربيعة على الأغلب يف اليمن �سنة 93 هـ »711م«.

)2(

و�شاح اليمن )00. 93 هـ(

  ولد و�ساح وا�سمه عبد الرحمن بن اإ�سماعيل يف اليمن من اأب ميني واأم فار�سية الأ�سل، 

مات اأبوه وهو �سغري، ا�ستكى اأعمامه لوايل �سنعاء بعد اأن تزوجت امه، فحكم لهم، واأطلق عليه 

لقب و�ساح اليمن جلماله وبيا�سه. اأخباره قليلة، غري اأنه كان مي�سور احلال، ن�ساأ يف �سنعاء، 

و�سافر اإىل احلجاز وال�سام، ويف احلجاز كان يرتدد على دور اللهو ، ي�سمع الغناء ومي�سي وقته 

مع اجلواري، وكان يرتدد على موا�سم احلج لتق�سي احل�سان.

ذهب اإىل ال�سام مع اأم البنني ، وهناك قتل يف العام 93هـ »711م«.

الأغاين، اأخبار عمر ابن اأبي ربيعة .  )1(

الأغاين، اأخبار و�ساح اليمن .  )2(
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 نقاط التقاء ال�شاعرين: 

اإذا اأردنا اأن نعقد مقارنة بني ال�ساعرين و�ساح اليمن وعمر بن اأبي ربيعة، رغم اأن ما و�سل 

اإلينا من �سعر و�ساح اأقل بكثري مما و�سل اإلينا من �سعر عمر، لوجدنا ت�سابهًا كبريًا بني حياة 

و�سخ�سية ال�ساعرين ي�سل اإىل حد التماثل.

عمر بن اأبي ربيعة:

اإذا كان املوؤرخون اأجمعوا على تاريخ ولدة عمر بن اأبي ربيعة عام 23هـ يف ليلة مقتل اخلليفة 

عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه حتى قيل »اأي حق رفع واأي باطل و�سع« ،  وين�سب اإىل احل�سن 

، كما تردد جربائيل 
)1(

الب�سري دون وجود ما يوؤكده، فقد �سك كارل بروكلمان يف هذا التوافق

اإىل عمر بن  ن�سبة  ا�سمه  اأن  ن�ستبعد  ، وغريهما. ول   
)2(

العجيبة جبور يف قبول هذه امل�سادفة 

اخلطاب، فقد كان عبد اهلل والد عمر بن اأبي ربيعة واليًا لعمر بن اخلطاب على خمالف اجلند، 

كما اأن هناك �سلة قرابة بينهما، فاأم عمر بن اخلطاب حنتمة بنت ها�سم بن املغرية هي ابنة 

 ، وقد ولد له ولد ف�سماه با�سم قريبه، وهو اأمر طبيعي، خا�سة مع 
)3(

عم عبد اهلل بن اأبي ربيعة

�سخ�سية مثل عمر بن اخلطاب . اأما اخلالف بني الباحثني فقد كان على ولدة وموت العمرين 

يف يوم واحد، ثم كيف ت�سنى لهذا الذي يف اجلند اأن ي�سمع عن مقتل �سخ�س يف املدينة يف اليوم 

نف�سه يف ذلك الوقت ؟. ول نظن اأن ولدته كانت يف غري اليمن ل�سبب ب�سيط، هو اأن والده كان 

واليًا على اجلند واأمه مينية، فالأقرب اأن تقيم مع زوجها وهو واٍل يف بلدها ل اأن ترتكه وتقيم 

يف بلد بعيد. ويبدو اأن اأباه بقي هناك حتى مقتل عثمان حينما جاء ليدافع عنه، لكنه حني و�سل 

كارل بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد احلليم النجار، ج 3 ن�سر دار املعارف مب�سر 1962،  189/1 .  )1(

)2(  كارل بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد احلليم النجار، ج 3 ن�سر دار املعارف مب�سر 1962،  �س 27/2 .

ابن قتيبة ، ال�سعر وال�سعراء 754/2 .  )3(
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اأنه كان  اأنه اأم�سى طفولته يف اليمن، ما روي عنه  . ومما يدل على 
)1(

�سقط من راحلته ومات

جمياًل ب�سكل لفت للنظر، »واإىل جانب جماله كان يتجمل في�سيف اإىل جماله جماًل اآخر، وبداأ 

اأجل  اأنفقت وقتها كله من  و  اأمر تزيينه و جتميله  اأمه  با�سرت  التجمل منذ طفولته، فقد  هذا 

ذلك مع وحيدها ال�سغري، ي�ساعدها يف ذلك جواريها اللواتي اأحطن بها مبا يتميزن به من ذوق 

ح�سري، وبذلك امتزج الذوق الأجنبي مع الذوق اليمني ليهب هذا الطفل اأجمل زينة ميكن اأن 

    . 
)2(

تقدمها اأم لولدها ال�سغري«

ارتباط عمر باليمن: 

الأم  جهتي  من  ن�سبه  اإىل  اإ�سارة  يف  اليماين،  والغزل  احلجازي  بالدل  عمر  �سعر  و�سفوا 

، واأبوه عبد اهلل اأبن اأبي ربيعة من 
)3(

والأب، فاأمه »جمد« من �سبي ح�سرموت، ويقال من حمري

بني خمزوم من قري�س، وبذلك جمع يف ن�سبه بني رقة اليمنيني ودماثتهم، وظرف احلجازيني 

ولهوهم، »وهكذا �ساءت الأقدار اأن يقرتن الدل احلجازي بالغزل اليماين لينتج لنا زهرة عطرة 

فواحة، ينت�سر �سذاها يف جميع اأرجاء الدولة الإ�سالمية، وقد اأ�سكره هذا ال�سذا الفواح، واأطربهم 

ذلك الغزل الرقيق،حتى اإذا �سمعوا هذا الن�سيد، وانت�سوا بذلك العطر،اأ�ساروا باأ�سابعهم قائلني: 

.
)4(

من هناك اأتاه الغزل، م�سريين اإىل اليمن، ومن هناك اأتاه الدل، م�سريين اإىل احلجاز«

باليمن، لأن  اأبوه وثيق ال�سلة  اأمه فقط، فقد كان  لي�س عن طريق  باليمن  ارتباط عمر  و 

، وبذلك ات�سل باحل�سارة اليمنية يف وقت مبكر من حياته، وحتول هذا 
)5(

اأكرث متجره يف اليمن

الت�سال اإىل اختالط ، فقد اأقاموا يف اليمن عندما توىل اأبوه اإقليم اجلند،كما اأن جدته اأم عبد 

ابن الأثري ، الكامل 200/3 .  )1(

د. خليل حممد عودة ، �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة ، دار الكتب العلمية، بريوت 1988، 47-46 .  )2(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  71-70/1 .  )3(

د. خليل حممد عودة ، �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة ،  52 .  )4(

د. جربائيل جبور ، عمر بن اأبي ربيعة ، حياته و�سعره،  11/2 .  )5(



126

وضــــاح اليـمــن

، وعمر نف�سه كان دائم الرتدد على 
)1(

اهلل بن اأبي ربيعة كانت عطارة ياأتيها العطر من اليمن

، و مما تقدم جند اأن اليمن 
)2(

اليمن، فقد ذهب هناك وطلب منه اأخوه اأن يكف عن قول ال�سعر

اأثرت تاأثريًا كبريًا فيه من ولدته و حتى غدا �سابًا، و ظل يرتدد عليها بني وقت و اآخر، ولي�س كما 

، ذلك اأن ولدته ون�ساأته 
)3(

يقول د. عودة من »تاأثر عمر باجلو احلجازي بحكم املولد والن�ساأة«

كانت يف اليمن ولي�س يف احلجاز، ح�سب ما بني اأيدينا من حوادث.

اأن تهتم به اهتمامًا  اأبيه، فكان لبد  اأمه واإن مل يكن وحيد  اأبي ربيعة وحيد  كان عمر بن 

خا�سًا وحتر�س على العناية به وتدليله، ول نظن اأنها عهدت برتبيته لأحد، فهي لي�ست من ن�ساء 

مكة ليكون عندها ذلك العرف باإر�سال الأطفال اإىل البادية، كما اأن يف بيتها الكثري من اجلواري 

اللواتي يقمن على العناية به معها، فلماذا تبعد ابنها الوحيد عنها.

وبعد اأن »تخطى عمر مرحلة الطفولة، واأ�سرف على مرحلة جديدة من عمره، ولديه من 

املوؤهالت ما ميكنه من ا�ستغالل هذه املرحلة اأح�سن ا�ستغالل، وهو ال�ساب اجلميل املرتف الغني 

.
)4(

املدلل، فراح ي�سول ويجول، يلهو ويعبث، ميرح ويلعب، دون اأن يح�سب للدنيا ح�سابًا«

 �سعر هذا ال�ساب بقدرته على قول ال�سعر، بالإ�سافة اإىل ما تقدم من مميزات، وظفها كلها 

خلدمة غر�سه الذي �سي�سبح غر�سه الأ�سا�سي فيما بعد، وهو الغزل، »كان عمر يح�س بجماله، 

يع�سقنه  املخدرات  اأن  منه  ظنًا  بنف�سه  الغزل  على  اأغراه  الذي  هو  هذا  كان  ورمبا  به،  وي�سعر 

، فكان مفتونًا بهـذا اجلمال به ويغنيه يف �سعره.
)5(

حل�سنه وجماله«

مبظهره  الهتمام  كثري  كان  جماله،  مقومات  ربيعة  اأبي  بن  عمر  ي�ستكمل  اأن  اأجل  ومن 

اأنه كان يركب راحلة وقد علقت يف رقبتها قالدة من ذهب،  وملب�سه، ويذكر الأ�سفهاين كيف 

الأ�سفهاين،  الأغاين، 69/1 .  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  115/1 .  )2(

د. خليل حممد عودة ،  �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة 25 .  )3(

د. خليل حممد عودة ،  �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة 45 .  )4(

مكتبة   ، هارون  ال�سالم  عبد  ن�سر  العرب،  ل�سان  لباب  ولب  الأدب  خزانة  )1030-1093هـ(،  عمر  بن  القادر  عبد  البغدادي،   )5(

اخلاجني، القاهرة، 1968، 42/2.
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من  والإعجاب  الده�سة  بعبارات  تتمتم  »والنا�س  الثياب  اأح�سن  يلب�سون  حا�سيته  ومعه  وي�سري 

ح�سن ذلك املنظر وروعته، وقد اأ�سكرتهم الروائح العطرة التي تنت�سر من اأردانه حتى جعلتهم 

. وكان لعمر زيه اخلا�س به، حتى 
)1(

ي�سهدون ويعرتفون باأنه من اأعطر النا�س واأح�سنهم هيئة«

)3 )2(

اأن �ساحبته تعرفه من زيه، يقول على ل�سانها:

 ق����ال����ت: �أب������و �خل����ط����اب، �أع�������رف زيه
)2(

م�����������ر�ء غ������ري  �����ش����ك  ورك�������وب�������ه ل    

 وتبداأ رحلة عمر بن اأبي ربيعة مع الن�ساء، فهو ينتظر موا�سم احلج ليلتقي الن�ساء، يغازلهن 

وتغزل  املجتمع  �سيدات  الن�ساء من  ومتبوعًا، لحق  تابعًا  ويغازلنه، فقد كان عا�سقًا ومع�سوقًا، 

بهن، وو�سع احلديث على األ�سنتهن وكان اأول من فعل ذلك، وهو اأكرث من عرف اأحوال الن�ساء 

من ال�سعراء.

ويتقدم العمر بابن اأبي ربيعة، ويفقد معه فتوة ال�سباب وقوته، ويفقد معه اإح�سا�سه اجلميل 

باحلياة وزهوها، فالإح�سا�س ما هو اإل انعكا�س داخلي ملا يف النف�س من م�ساعر، فيخط ال�سيب 

راأ�سه ويبدو عليه الكرب، ومع هذا التغري �سيتحول موقف املراأة منه، وهو ما ذكره يف �سعره، وقد 

عرب عنه اأجمل تعبري فقال:

رو�حل��ه ح���ل���ت  ب���ن���ا  �ل�������ش���ب�������اب   و�أ���ش��ب��ح �ل�����ش��ي��ب ع��ن��ا �ل���ي���وم منتقا ل���ي���ت 

يخلفه �مل���وت  و�أم�����ش��ى  �ل�����ش��ب��اب   �أودى 
)3(

ل م��رح��ب��اً مب��ح��ل �ل�����ش��ي��ب �إن ن���زل

 

هذه هي باإيجاز رحلة عمر بن اأبي ربيعة يف احلياة وال�سعر، و�سنحاول اأن نعقد مقارنة بينه 

وبني و�ساح اليمن . 

الت�شابه بني و�شاح وعمر :

ولد  ربيعة، فقد  اأبي  بن  اليمن وعمر  و�ساح  اللتقاء كثرية بني  نقاط  اأن  تقدم جند  مما 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  268-267/1 .  )1(

الديوان 468 .  )2(

الديوان 362 .  )3(
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وعا�س و�ساح يف اليمن دون اأن نعرث على �سنة ولدته، اأما عمر بن اأبي ربيعة فقد ولد �سنة 23 

، وال�سبب يف عدم الدقة اأن »البلد التي ولد 
)1(

هـ»يف اإحدى قرى اليمن اأو يف مكة اأو يف املدينة«

، فولدة الثنني يف اليمن. اأم�سى و�ساح طفولته يف 
)2(

فيها عمر فات موؤرخي حياته اأن يذكروها«

اليمن وكذلك عمر بن اأبي ربيعة الذي كان يعمل اأبوه يف اإحدى مدن اليمن، واإذا كانـت اأم و�ساح 

اأبوه  تزوجها  �سبي ح�سرموت  اأم عمر كما ذكرنا مينية من  فاإن  اأ�سلها،  اختلف يف  واإن  مينية 

واأقاما يف اجلند عندما كان واليًا على خمالفه، واإذا كان و�ساح ابن اليمن وعا�س يف اأفيائه، فاإن 

عمر اأم�سى طفولته وتردد كثريًا على اليمن فيما بعد، ول اأ�ستبعد اأنه تزوج اأم عمر بعد �سبيها 

وا�ستقر معها يف اإقليم اجلند، ورمبا ولد عمر هناك.

كما جند اأن ارتباط عمر باليمن وثيق، وهذا ما جعل البيئة اليمنية ت�سهم يف تكوين ثقافته 

الأوىل، فظلت اليمن قريبة اإىل نف�سه، وقد كان يرتدد عليها حتى اأنه »ذهب اإىل هناك عندما 

، ومن خالل هذه احلياة »فقد تاأثر باحل�سارة 
)3(

طلب اإليه اأخوه احلارث اأن يكف عن قول ال�سعر«

، وكان لبد لعمر اأن يتاأثر بكل ذلك، فاكت�سب 
)4(

اليمنية باعتبار الأم وات�سال الأب وتردده هناك«

»ما يف جو اليمن من جدة وطرافة ومن غنى وجتارة، ومن ق�س�س وتاريخ ومن نعيم وترف، 

ويورثها هذا الإرث العطري الطري، وميالأ دنياها منذ وقت مبكر بكل ما يف اليمن من مظاهر 

.
)5(

احل�سارة التي كانت تفوق ح�سارة احلجاز يف كثري من الوجوه«

، وهي ال�سنة 
)6(

واإذا كنا جنهل �سنة ولدة  و�ساح فاإن من املفارقة اأن تكون وفاإته �سنة 93هـ

،  وي�ستنتج الدكتور يو�سف خليف اأن وفاة عمر بن 
)7(

نف�سها التي تويف فيها عمر بن اأبي ربيعة

)1(   جورج غريب ، الغزل تاريخه واأعالمه، دار الثقافة - بريوت ط1975/3 �ص76 .

)2(  د. جربائيل جبور ، عمر بن اأبي ربيعة حياته و�سعره، 24/2 .

الأ�سفهاين،  الأغاين،  115/1، زهر الآداب 295/1 .  )3(

د. خليل حممد عودة ، �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة 25 .  )4(

د. �سكري في�سل ، تطور الغزل بني اجلاهلية والإ�سالم 360-359 .  )5(

)6(  ابن تغري بردي، يو�سف ، النجوم الزاهرة يف ملوك م�سر والقاهرة - ط/ الدار، القاهرة 1963 226/1  .

ابن خلكان ، وفيات الأعيان واأنباء ذلك الزمان 439/3 .  )7(
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، وهو من قتل و�ساح اليمن ح�سب ما يروي 
)1(

اأبي ربيعة كانت يف خالفة الوليد بن عبد امللك

فعل  مثلما  احلجاز  اإىل  و�ساح  انتقل  فقد  واحدة،  بيئة  يف  عا�سا  اأنهما  اأي  وغريه،  الأ�سفهاين 

تاأثر  يتاأثر مبا  اأن  عمر، ويف ع�سر واحد، بل ويف �سنوات عمر متقاربة، وكان لبد لكل منهما 

به الآخر، اإل اأن ن�سيب عمر من ال�سهرة كان اأكرث من و�ساح، ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك اإىل 

ميانية و�ساح، اأو ب�سبب ت�سبيبه باأم البنني وهي زوجة اخلليفة، وهو ما و�سع حدًا حلياته فيما 

بعد، وفر�س حظرًا على �سعره طوال اخلالفة الأموية، ول اأ�ستبعد اأن �سعره كان يغنى دون ذكر 

ا�سمه، اإل اأن عمر ابن اأبي ربيعة حظي بن�سيب من ال�سهرة مل يحظ به و�ساح اليمن وغريه، فهو 

قر�سي معروف الن�سب، وجدت فيه قري�س عزها املفقود يف ال�سعر، فكانت تفاخر به ليكتمل لها 

جمدها.

مل اأعرث على ما يوؤكد لقاء ال�ساعرين و�ساح اليمن وعمر بن اأبي ربيعة، غري اأنني ل اأ�ستبعد 

ذلك، لعي�سهما يف بلد واحد، ولأنهما �ساعران يرتددان على دور اللهو والغناء، فال بد اأن �سمع 

اأحدهما ب�سعر الآخر وتاأثر به ب�سكل اأو باآخر.

ت�شابه البنى الداللية عند ال�شاعرين :

الذي يقراأ �سعر ال�ساعرين �سيجد هناك العديد من الظواهر التي ي�سرتكان فيها اإىل حد 

التاأثر الوا�سح للتماثل الكبري بني �سعريهما، نذكر منها:

1- بنية اال�شم اأوالرنج�شية :

 اإن اأول ما نالحظه يف �سعر و�ساح اليمن وجنده ب�سكل اأعمق يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة هو 

تلك الرنج�سية التي يعرب فيها ال�ساعر عن حبه املفرط لذاته، فنجد اأن كال ال�ساعرين كرر ا�سمه 

مرات كثرية يف �سعره، بل اإن هذا التكرار ياأتي ب�سور واأ�سكال متنوعة للتعبري عن تلك الرنج�سية، 

د. يو�سف خليف  ، تاريخ ال�سعر العربي يف الع�سر الإ�سالمي ، ط دار الثقافة بالقاهرة 1976، �س78 .  )1(
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وهكذا، 
)1(

فو�ساح اليمن يذكر ا�سمه : و�ساح، وو�ساح اليمن، وو�ساح اليماين ، ورو�سة الو�ساح

فهو يدور حول ا�سمه للتعبري عن دورانه حول نف�سه والإعجاب بها.

اأما عمر بن اأبي ربيعة فقد ذكر ا�سمه �سريحًا مرة فقال: 

ع���م���ر ق������ال������ت ل���������رب م���ع�����������ه���ا م���اط���ف�������ة يف  �ل���������ط���������و�ف   ل����ت����ف���������ش���������دن 

ولقبه مرة فقال املغريي:

ه���ل تعرفينه �أ���ش��م��اء  ف��ان��ظ��ري  يذكر ق��ف��ي  ك������ان  �ل��������ذي  �مل�����غ�����ريي   �أه���������ذ� 

وكناه مرة فقال اأبو اخلطاب:

 ع�����ل�����ي �أم������������ري م�������ا م����ك����ث����ت م�����وؤم�����ر ف�����اأن�����ت �أب�������ا �خل�����ط�����اب غ�����ري م���د�ف���ع

اإذا كان تكرار ال�سم يدل على العتداد بالنف�س الذي ي�سل اإىل حد الرنج�سية اأو الرن�سي�سية 

اأنها  فريى  اأخرى،  نظرة  اإليها  ينظر  النقاد  بع�س  فاإن  الذات،  حب  اأي  الإغريق،  ي�سميها  كما 

عميقة يف وجدان عمر، وهي عندهم مكملة لظاهرة اأخرى جديدة على ال�سعر العربي، »فنحن 

ل نقراأ عن �سعر عمر بن اأبي ربيعة اإل ون�سمع بالغزل املعكو�س، وانعكا�س العاطفة، وحب الذات 

اإل  يذكر  له، ل  الفارقة  والعالمات  �سعره،  الأ�سياء من مميزات  اأ�سبحت هذه  والأنثوية، حتى 

 ،
)3(

، من هوؤلء النقاد والباحثون الذين تناولوا هذه الظاهرة، د. يو�سف خليف
)2(

وتذكر معه«

، يقولون اإن يف �سعر عمر دليل نرج�سية وحب ذات، من 
)5(

، وبطر�س الب�ستاين
)4(

وجربائيل جبور

 فاإنه يتهم عمر يف رجولته، ويرى فيه جانبًا 
)6(

كرثة اإعجابه بنف�سه ترديده ل�سمه، اأما العقاد

انظر ف�سل الغزل.  )1(

د. خليل حممد عودة ، �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة 336 .  )2(

د. يو�سف خليف  ، تاريخ ال�سعر العربي يف الع�سر الإ�سالمي ، ط دار الثقافة بالقاهرة 1976، 87-86 .  )3(

د. جربائيل جبور ، عمر بن اأبي ربيعة حياته و�سعره،  430/3 .  )4(

)5(  بطر�س الب�ستاين ، اأدباء العرب يف اجلاهلية والإ�سالم ـ ط دار اجليل ـ بريوت 304/19791 .

)6(  عبا�س حممود العقاد ، �ساعر الغزل ، �سل�سلة اإقراأ، دار املعارف – ط1965/4، 40 .
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اأنثويًا، فهو مع�سوق اأكرث من كونه عا�سقًا، وهذا ل ي�ستقيم مع الطبيعة الب�سرية، فاملراأة تود اأن 

تكون مع�سوقة ومطلوبة ل عا�سقة وطالبة مثلما اأرادها عمر.

هذا املوقف حتى عند بع�س معا�سريه، ملا يجدونه يف �سعره من خروج على املاألوف، قال 

كثري لعمر : »لقد قلت فاأح�سنت يف كثري من �سعرك ولكنك تخطىء الطريق، ت�سبب بها ثم تدعها 

وت�سبب بنف�سك، اأخربين عن قولك:

ع���م�������ر ق��������ال��������ت ل������������رب ل������ه������ا م����اط����ف���������ة يف  �ل���������ط���������و�ف   ل����ت����ف���������ش����دن 

خفر ق������وم������ي ت�����������ش�����دي ل�������ه ل���ي���ب�������ش���رن���ا يف  �أخ�����������ت  ي�������ا  �غ�����م�����زي�����ه   ث�������م 

�أث��������ري ق��������ال��������ت ل�������ه�������ا غ�������م�������زت�������ه ف������اأب�������������ى ت�������ش���ت���د يف  ������ش����ب����ط����رت   ث������م 

اأردت اأن تن�سب بها فن�سبت بنف�سك، واهلل لو و�سفت بهذا هرة اأهلك كنت اأ�ساأت �سفتها، 

اأهكذا يقال للمراأة ؟ اإمنا تو�سف باخلفر، واإنها مطلوبة ممنعة، هال قلت كما قال هذا ـ و�سرب 

على كتف الأحو�س:

جعف�ر �أم  م���ع���روف���ه�������ا  م���ن���ع���ت  لفقي�ر ل���ق���د  م����ع����روف����ه���������ا  �إل   و�إن 

زيارتي �ع������ر�ف  ع��ن��د  �أن����ك����رو�   وق��������د وغ���������رت ف���ي���ه���ا ع����ل����ي �����ش����دور وق����د 

جعف��ر �أم  �أرى  �أن  ول��������ول  �أزور �أزور  ح���ي�������ث  زرت  م������ا   ب����اأب����ي����ات����ك����م 

.
)1(

هكذا واهلل يكون ال�سعر و�سفة الن�ساء«

ومثل هذا الراأي جنده عند د. �سكري في�سل فيقول »ل يبدو عمر من وراء هذه الق�س�س 

وهذه الروايات رجاًل عارم الرجولة، ول حمبًا اأ�سقم احلب ج�سمه و�سقل نف�سه، واإمنا هو �ساعر 

يتمدحن  واأن  به،  يتغزلن  اأن  يحبهن  اللواتي  من  يريد  ولكنه  يحب  العزم،  تافه  الرجولة  بارد 

املواقف  املوؤمالت، ومثل هذه  الأمل وهن  ي�سدن بذكره، ويدل عليهن كاأمنا هو  واأن  مبحا�سنه، 

املو�سح ، للمرزباين 148 .  )1(
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من  �سيء  اإىل  قا�سية  اأنانية  على  تقوم  والتي  املتملكة  الآ�سرة  العنيفة  احلب  مب�ساعر  تنحرف 

.
)1(

الدلل تغيب فيه ال�سخ�سية القوية التي تبتعث يف العادة اإعجابنا«

اأما د. خليل حممد عودة فيتحدث عن هذه الظاهرة يف �سعر عمر فيقول »اتفق القدماء 

ال�سعر العربي.  واإنكارها، لأنها جديدة وغريبة على  واملعا�سرون على ا�ستغراب هذه الظاهرة 

ونحن نتفق معهم يف كونها جديدة، ولكننا نختلف معهم يف كونها غريبة، فهي جديدة لأننا مل 

جندها يف �سعر غريه من ال�سعراء، ولكنها لي�ست غريبة اأو �ساذة، لأنها ل تتعار�س مع �سخ�سية 

اأن  رجولته  يقلل من  ل  فالرجل  املراأة،  وبني  بينه  القائمة  الإن�سانية  العالقة  اأو طبيعية  الرجل 

اأن  اأنوثتها  اأن املراأة ل يقلل من  تع�سقه املراأة وحتبه وتتغنى مبحا�سنه وتلهج بذكر ا�سمه، كما 

القدر،  بنف�س  الآخر  اأن يحب كل منهما  تقت�سي  والأنوثة  الرجولة  اإن  بل  الرجل وحتبه،  تع�سق 

اأو املراأة دون الرجل، والرجل مهما بلغت رجولته،  فاحلب لي�س قا�سرًا على الرجل دون املراأة 

فاإنه ل ين�سد من املراأة اأن يحبها فقط، بل اإن رجولته تفر�س عليه اأن حتبه املراأة اي�سًا، واأن 

تع�سقه وت�سعى خلفه، والرجل حني ين�سد ذلك منها ل يعني اأنه بارد الرجولة وتافه العزم، فلي�س 

، ويبدو اأن الدكتور عودة نظر اإىل 
)2(

هناك ما مينع اأن تكتمل رجولة الرجل مع حب املراأة له«

امل�ساألة من جانب اآخر، ولنقل اجلانب الواقعي، ونظر الآخرون اإىل ما هو متعارف عليه، فلي�س 

هناك رجل ل يحب اأن تهتم به الن�ساء وتذكر ا�سمه، غري اأن املتعارف عليه اأن الرجل هو من 

ي�سعى، فاملراأة حتى حني حتب، رمبا ين�سرف عنها الرجل لو باحت هي بحبها، فاإنها �ستكون يف 

نظر الرجل اأقرب اإىل البتذال منها اإىل احل�سمة والتمنع، وهي ما يطلبها الرجل فيمن يحب، 

ولي�س امل�ساألة مثلما يراها الدكتورة عودة.

د. �سكري في�سل ، تطور الغزل بني اجلاهلية والإ�سالم 365 .  )1(

د. خليل حممد عودة ، �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة، 339 .  )2(
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2- بنية الق�ص :

ذكرنا �سابقًا ان احلوار فن لي�س جديدًا، فقد وجدناه عند امرىء القي�س وعنرتة بن �سداد 

وغريهما، غري اأن ال�ساعرين و�ساح اليمن وعمر بن اأبي ربيعة ا�ستخدما احلوار كما مل ي�ستخدمه 

، ورمبا 
)1(

اأحد من قبل، وقيل اإن عمر بن اأبي ربيعة اأول من ا�ستخدم ال�سعر التمثيلي يف �سعره

تاأثر بالقراآن الكرمي، فهذا و�ساح يف اإحدى حوارياته يقول:

����ش�������اب�����������ر ي���������ا رو�����������س ج���������ري�ن����ك����م �ل���ب�������اك�������ر ول  له  ل   ف����ال����ق��������������ل����ب 

د�رن����������ا ن����ل����ج���������ن  ل  �أل  غ������������������������ائ����ر ق����ال�������������������ت  رج�����������������ل  �أب���������������ان���������������ا   �إن 

 م���������ن����ه و������ش�����ي�����ف�����ي �������ش�������������ارم ب���ات�����������ر ق�����ل�����������ت ف���������������اإن ط������ال��������������������ب غ��������������رة

 ق�����ل�����ت ف�������������اإن ف�����������������وق�����ه ظ�����������اه�����������ر ق����ال���������ت ف�����������اإن �ل���ق�������ش���ر م�����ن دون����ن����ا

 ق�����ل�����������ت ف�����������اإن�����������ي ������ش�����اب�����ح م����اه��������������ر ق����ال���������ت ف��������������اإن �ل����ب����ح����ر م�����ن دون����ن����ا

�شبعة �أخ���������������وة  ف�������ح�������ويل   ق������ل������ت ف��������������اإن غ�����ال�����������������������ب ق����اه��������������ر ق�����ال�����������ت 

ب��يننا ر�ب��������������������س  ف����ل����ي����ث   ق�����ل�����������ت ف��������������������اإن�������������ي �أ����������ش���������د ع�����اق�����ر ق�����ال�����������ت 

ف����وق����ن����ا م��������ن  �هلل  ف�������������اإن   ق�����ل�����ت ف�����������������رب�����ي ر�ح�����������������������������م غ���������اف����ر ق������ال�������������ت 

حج�ة �أع��������������ي����ي����ت����ن���������ا  ل����ق���������د  �ل�������ش�������ام���ر ق������ال������ت  ه�����ج�����ع  م�������ا  �إذ�   ف�����������������اأت 

�لن��دى ك�����ش��ق�����وط  ع��ل��ي��ن��ا   ف��ا���ش��ق��ط 
)2(

ز�ج�����������������������������ر ول  ن�������������اه  ل   ل����ي����ل����ة 

)2(

اأما عمر بن اأبي ربيعة فيقول: 

له��ا ق����ل���������ت  �إذ  �أذك�������������������ر   ودم���������وع���������ي ف����������وق خ����������دي ت�����ط�����رد� ول�����ق�����������د 

�سبقه يف ذلك امروؤ القي�س وعنرتة .  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،    216/6.  )2(
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�لك�م��د ق��ل��ت: »م���ن �أن�����ت؟« ف���ق���ال���ت:»�أن���ا من و�أب�������������اه  �ل������وج������د   �����ش����ف����ه 

 م��������ا مل�����ق�����ت�����������ول ق�����ت�����ل�����ن�����������اه ق�������������������ود« ن���ح���ن �أه������ل �خل���ي���ف م����ن �أه������ل من�ى

بغيتن����ا« �أن�����ت�����������م  »�أه�������������ًا  ق�����ل�����ت: 

 

هن��د« »�أن���������ا   : ف���ق���ال���ت   ف���ت�������ش���م���ن  

وح�سب ما نظن اأن احلوار ال�سعري بهذه الكثافة يعد مذهبًا �سعريًا جديدًا، يحاول ال�ساعر 

من خالله اإي�سال الفكرة اإىل املتلقي باأ�سلوب الإقناع من خالل احلوار الذي يف الق�سيدة، ورمبا 

كان ذلك من نتاج احل�سارة اجلديدة التي ظهرت بوادرها يف الع�سر الأموي التي مهدت فيما 

بعد اإىل ظهور املدار�س الفكرية والفل�سفية املختلفة. 

3- بنية ال�شيب :

لطاملا ان�سغل الإن�سان بالإح�سا�س بوطاأة العمر وزوال اأيام ال�سباب بحلوها وفتوتها وملذاتها، 

بالأم�س،  متاحًا  كان  مبا  الإتيان  عن  والعجز  والوهن  ال�سعف  حيث  امل�سيب،  لأيام  لت�سلمنا 

وال�ساعران و�ساح اليمن وعمر بن اأبي ربيعة اأنفقا اأيام ال�سباب يف مطاردة احل�سان واقتحام 

ول  ال�ساعر  بها  يحلم  �سعادة  اأجل حلظة  من  والأب  الزوج  على  التمرد  على  وحثهن  خدورهن 

تتحقق بغري املراأة.

يودع و�ساح اليمن ال�سباب ون�سارته وما كان مينحه من القوة والإح�سا�س اجلميل باحلياة، 

وها هو بعد اأن ذهب منه �سبابه تتخلى عنه الن�ساء اللواتي ل ينتظرن من الرجل غري فتوة عارمة 

اأو الهجر، فيقول:

حلف����ا و�������ش������األ������ن������ن������ي �أي���������������������������ن �ل���������ش��������������ب����ا وك�����������ان  ب�������������ان  ف����ق���������ل����ت  ب 

ح������ل������ف �ل������ن�������������ش������اء ت�����ب�����ع�����ن ح���ل���ف���ا  �أف���������������ن�������ى ������ش�����ب�����اب�����ي ف����ان����ق������������������������ش����ى

ف������ج������زي������ن������ن������ي ك���������������ذب�������ا وخ�����ل�����ف�����������ا �أع�����������������������������ط�����ي�����������ت�����������������ه�����ن م�������������ودت������ي
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الذي ل  العاذلني على عتابهم له يف حبه لرو�سة، هذا احلب  يلوم و�ساح  اآخر  ويف مكان 

ي�سابهه حب، ومل يزده طول ال�سنني اإل حالوة وتعميدًا، رغم اأن هذه ال�سنني تركت اأثرها بال�سيب 

الذي غزا �سعره:

�شيبلى ������ش����ت����ط����ال  �إذ�  ح������ب  بال�يك������ل  غ�����ري  �مل����ن����ى  رو������ش�����ة  وه��������وى 

�إل �ل�����ع�����ه�����د  ت������ق�������������ادم  ي��������������������زده  �ح��ت��الل  وح���������ش����ن  ع����ن����دن����ا  ج�������دة 

ب���ع���د م�����ا �����ش����اب م���ف���رق���ي وق�������ذ�ل�������ي�أي������ه������ا �ل������ع������اذل������ون ك�����������ي���ف ع���ت���اب���ي

�ل�شم��الك���ي���ف ع������ذيل ع���ل���ى �ل����ت����ي ه�����ي مني �أخ��������ت  �ل���ي�������م���ن  مب����ك����ان 

ويعاين عمر بن اأبي ربيعة من هجر الن�ساء له بعد اأن تقدم به العمر مثل ما عانى و�ساح 

اليمن، فهوؤلء الن�ساء كن يت�سوقن للفوز بروؤيته من كوى منازلهن عندما مير، اأما بعد ما �ساخ 

)1(

فاإنهن ي�سحن بخدودهن الن�سرات عنه ول يلقني له باًل، فيقول ::

بعار�شي لح  �ل�شيب  �ل��غ��و�ن  �لنو��شرر�أي����ن  ب���اخل���دود  ع��ن��ي  ف��اأع��ر���ش��ن 

�ش��معنني �أو  �أب�����ش��رن��ن��ي  �إذ�  وك�������ن   
)1(

ب��امل��ح��اج��ر �ل���ك���وى  ف��رق��ع��ن  �ش��عن 

وهذا هو حال الرجل، فاإن احل�سان ين�سرفن عنه اإذا طعن بال�سن، مثلما ين�سرف الرجل 

عن املراأة عندما تكرب، اإنه ال�سعي نحو اجلمال والعنفوان الذي مُيثل وجه احلياة امل�سرق.

4- بنية اخلمر : 

الع�سر  يف  �ساربيها  بع�س  وجود  فرغم  اخلمر،  انت�سار  الع�سر  هذا  اأجواء  اأتاحت  لقد 

الرا�سدي مثل »اأبو حمجن الثقفي، وق�سة �سالة الوليد بن عقبة وايل الكوفة لعثمان بالنا�س وهو 

الديوان 439 .  )1(
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، غري اأن اأمثالهم قليلون يف الع�سر الرا�سدي، اأما يف الع�سر الأموي فبعد 
)1(

�سكران م�سهورة«

الفتوحات وكرثة الأموال حاول بع�س النا�س التحرر من قيود الدين ومالوا اإىل اللهو واملجون، 

واملدينة حيث  البيئات، فنحن جندها يف مكة  تنت�سر يف كل  كانت  اأنها  »واحلق  واخلمر منها، 

 .
)2(

تنت�سر دور الغناء«

وذكرنا  و�ساح،  �سعر  الأخرى حتدثنا عن اخلمر يف  ال�سعر  باأغرا�س  الف�سل اخلا�س  يف 

دراية باخلمرة  يدل على  اإن ذلك  وقلنا  املعتق منها،  ويختار  بعدة م�سميات،  ي�سميها  اأنه  كيف 

واأنواعها، وال�ساعران و�ساح وعمر اإمنا اأملا مبو�سوع اخلمر كونه متاحًا يف ع�سرهما، واإن كان 

)4 )3(

حمرمًا، اإل اأن بيوت اللهو والغناء كانت تقدم اخلمرة لطالبيها. 

ومن قول عمر يف اخلمر حني ي�سف ريق احلبيبة يقول:

ل�����ي�����ت ������ش�����ع�����ري ه�������ل �أذوق���������������ن ر�������ش������اب������اً م�������ن ح����ب����ي����ب ؟

)3(
ط�����ي�����ب �ل������ري������ق������ة و�ل�����ن�����ك�����ه�����ة ك���������ال���������ر�ح �ل�����ق�����ط�����ي�����������ب

فما اأجمل فم احلبيبة عنده وما مدى اللذة التي يح�سها، فهي تعادل نكهة اخلمر املمزوجة، 

وهي ما تعجب ال�ساعر، وهو ي�سميها هنا الراح، ثم ي�سميها ال�سهباء، وكرثة الت�سميات للم�سمى 

كرثة  نتيجة  الأ�سماء،  بع�سرات  واخليل  ال�سيف  �سمت  فالعرب  به،  الهتمام  على  يدل  الواحد 

تعاملهم مع ال�سيف والفر�س، وكذا احلال بالن�سبة للخمر، فلو مل تكن متداولة ملا كان لها كل هذه 

الأ�سماء، لكن يبدو اأن العرب كثريو الهتمام بها فخلعوا عليها كل تلك الأ�سماء. يقول عمر يف 

عذوبة فم احلبيبة وطيبة رائحته حني ي�سميها �سهباء:

مت�ش�ق �لأن�����ي�����اب  و������ش����ح  ع����ن  ع������ذب �مل���ق���ب���ل، م�������ش���ق���ول، ل����ه �أ����ش���رت��ن��ك��ل 

يخلطه �ل��ن��ح��ل  ب���ذوب  �شيب  كامل�شك 
)4(

ث���ل���ج ب�����ش��ه��ب��اء مم����ا ع��ت��ق��ت ج�����������در

د. �سوقي �سيف ،  يف تاريخ الأدب العربي ، الع�سر الإ�سالمي، ط/8، مطبعة القاهرة 1976، �س 377 .  )1(

د. �سوقي �سيف ،  يف تاريخ الأدب العربي ، الع�سر الإ�سالمي �س377 .  )2(

الديوان 424 ، الراح: اخلمر، القطيب: املمزوجة .  )3(

الديوان 112، �سيب: خلط، جدر: قرية بني حم�س و�سلمية تن�سب اإليها اخلمر .   )4(
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وي�سميها اأي�سًا ال�سالفة. وهو مثل زميله و�ساح ل يختار من اخلمور اإل املعتق جلودته، وبه 

)1(

ي�سف فم احلبيبة فيقول:

ع��ت��ي��ق �خل���م���ر خالطه �أ����ش���ق���ي  ف��ب��ت 
)1(

���ش��ه��د م�����ش��ار وم�����ش��ك خ��ال�����س ذف����ر

ذلك  يف  تداوله  على  يدل  مما  وباأنواعه،  باخلمر  الهتمام  كثريا  ال�ساعرين  فاإن  وهكذا 

الع�سر ب�سكل �سريح.

5 - كرثة احلبيبات :

باأ�سماء عدد كبري ممن ات�سل بهن وتغزل بجمالهن، دون  اأبي ربيعة  يعج ديوان عمر بن 

اأن يوقف �سعره على امراأة بعينها، فذكر اأكرث من خم�سني ا�سمًا منهن: الرثيا، فاطمة، عائ�سة، 

زينب، كلثم، رملة، هند، اأ�سماء ، وغريهن، فيما ذكر و�ساح اليمن اأ�سماء حبيباته العديدات 

فذكر ع�سرة اأ�سماء منهن: رو�سة، اأم البنني، هند، �سلمى، حبابة، وغريهن.   

وممن ذكرهن عمر بن اأبي ربيعة:

الرثيا

ب������اأن �ل������ري������ا  �إل  ر�������ش������ويل  ����ش���ق���ت ذرع����������اً ب���ه���ج���ره���ا و�ل����ك����ت����ابم������ن 

هند

م�������ا تعد �أن������زت������ن������ا  ه�������ن�������د�ً  و��������ش�������ف�������ت �أن������ف�������������ش������ن������ا مم����������ا ت����دل�����ي�����ت 

الرباب

ق������د �أت�������ان�������ا م������ا ق����ل����ت م������ن �أ�����ش����ع����ارك����ت����ب����ت ت����ع����ت����ب �ل�������رب�������اب وق�����ال�����ت:

الديوان 115.  )1(
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اأما من ذكرهن و�ساح فقد ذكرنا اأ�سماءهن يف ف�سل الغزل.

 مل يرتبط عمر بن اأبي ربيعة اإل ب�سيدات معروفات، كعائ�سة بنت طلحة، ولبابة بنت عبد 

اهلل بن عبا�س، وفاطمة بنت عبد امللك، وكذلك و�ساح اليمن، بل اإنهما ي�سرتكان معًا يف الإعجاب 

بفاطمة بنت عبد امللك التي يقول فيها عمر بن اأبي ربيعة:

وي�����ئ�����������ش�����ت ب�����ع�����د ت��������ق��������ارب �لأم����������ل�����ش����اق �ل������غ������د�ة ب���ح���اج���ت���ي �����ش����دري

علقت �ل������ت������ي  ف�����اط�����م�����ة  ع������ر�������ش������اً ف�����ي�����ا حل��������������و�دث �ل�����ده�����روذك��������������رت 

)1(

اأما و�ساح فيقول يف فاطمة بنت عبد امللك:

جدها و�ل�������خ���ل���ي���ف���ة  �خل���ل���ي���ف���ة  بعلهاب�������ن���ت  و�خل���ل���ي���ف���ة  �خل�����ل��ي��ف��ة  �أخ���������ت 

ف����رح����ت ق���و�ب���ل���ه���ا ب�������ه���ا وت���ب���ا����ش���رت
)1(

وك�������ذ�ك ك����ان����و� يف �مل�������ش���رة �أه���ل���ه���ا

وقد ذكرنا من ع�سقهن و�ساح يف ف�سل الغزل.  

مميزات اأخرى :

ـ وقف �شعرهما على الغزل :

يكاد يوقف عمر بن اأبي ربيعة �سعره على الغزل، وكذلك فعل و�ساح اليمن حني جاء معظم 

�سعره يف الغزل واملغامرات الن�سائية، عدا بع�س املقاطع يف غري الغزل، حتدثنا عنها يف ف�سل 

الأغرا�س الأخرى.

- ب�شاطة �شعرهما:

اقرتب �سعرهما من لغة احلياة اليومية، فكانت لغتهما �سل�سة وا�سحة، وما حتقق ذلك اإل من 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  6/ 227 .  )1(
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خالل حد�سهما الإبداعي، وا�ستعمال اللغة احل�سرية، وابتعادهما على كل ما هو حو�سي وغريب، 

وقد ا�ستخدم ال�ساعران لهجة هذيل، وهم من �سكنة احلجاز، باإ�سقاط الهمزة، لقرتاب ذلك 

من اللغة اليومية امل�ستعملة، يقول عمر بن اأبي ربيعة:

�شامت وه�����و  ���ش��ال��ن��ي  ل����و������س  و�أجلبا�أق�������ول  ح��ي��ن��اً  ب��ال�����ش��رم  ب��ي��ن��ن��ا  ���ش��ع��ى 

)1(

فاأ�سقط الهمزة من �ساألني، وكذلك فعل و�ساح حني اأ�سقط همزة الثناء يف قوله:

حم�مودة �ل���ث�������ن���ا  ظ�����اه�����رة  ب���ج���ن���اب 
)1(

ل ي�����ش��ت��ط�����اع ك�����ام�����ه��ا �إع���ظ���ام�������ا

الأ�سفهاين، الأغاين،  6/ 226 .  )1(
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الفصل الثالث:

األغراض األخرى
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�لأغـــر��ض �أخـــرى

بالدرجة  غزل  �ساعر  اأنه  جند  قلته،  رغم  اليمن  و�ساح  و�سعر  حلياة  درا�ستنا  خالل  من 

اأن ذلك ل مينع من وجود بع�س  الغزل، غري  ليكاد يوقف جل �سعره على غر�س  الأوىل، حتى 

اأ�سعار تناولت اأغرا�سًا اأخرى يف ق�سائد م�ستقلة اأو �سمن ق�سائد الغزل.

اإن احلياة التي حفل بها و�ساح وظروف ع�سره وما ورثه من تراث اأثرت يف طبيعة �سعره 

والأغرا�س التي تناولها، وميكن القول اإن �سعره كان تعبريًا عن اأوجه احلياة املختلفة الجتماعية 

وال�سيا�سية والثقافية والدينية، ومما تطرق اإليه يف �سعره غري الغزل: الفخر، والرثاء، واملديح، 

واحلكمة وغريها. 

لذا فاإن �سعر و�ساح مل يقت�سر على غر�س واحد، واإن كان يف معظمه يف الغزل، فقد تناول 

و�ساح عدة اأغرا�س اأخرى كما ذكرنا فيما و�سل اإلينا من �سعره، ورمبا كان كتب يف غريها دون 

اأن ت�سل اإلينا، غري اأن معظم هذه الأغرا�س مل ترق اإىل اأن ت�سبح غر�سًا م�ستقاًل يف ق�سيدة، 

و�سنحاول درا�سة تلك الأغرا�س مبا تي�سر لنا من مناذج �سعره. 

الفخـر :

يعد الفخر اأحد الأغرا�س ال�سعرية املهمة عند العرب، فبه يعرب ال�ساعر عن �سدق انتمائه 

�ساحات  يف  لهم  م�سهود  فر�سانًا  ال�سعراء  معظم  كان  وقد  و�سعره،  ب�سيفه  عنها  يذود  لقبيلته، 

الوغى، وهو ب�سعره ي�سيد بف�سائل قبيلته ويذكر باأيامها، يفاخر بها القبائل الأخرى، »فقد كان 

�سحيفتها ال�سائرة ول�سانها الذي ين�سر مفاخرها ويهجو اأعداءها ويرثي موتاها وي�سيد مبكانتها 

.
)1(

بني القبائل الأخرى، كما كان يثور عليها اإذا ق�سرت يف حقه ومل تنه�س حلمايته«

د.اأحمد ال�سايب ، تاريخ ال�سعر ال�سيا�سي، القاهرة - مكتبة النه�سة امل�سرية ط1983/6�ص41 .  )1(
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»الأ�سلوب  يف  القراآنية  املعجزة  يف  متثل  كبري  حتد  اأمام  اأنف�سهم  العرب  وجد  الإ�سالم  بعد 

 ،
)1(

ال�سهل املمتنع الذي يلذ الآذان حني ت�ستمع اإليه والأفواه حني تنطق به والقلوب حني ت�سغي اإليه«

فوقفوا مبهورين عاجزين اأمام لغة القراآن الكرمي التي جاءت ب�سيء جديد مل ياألفوه من قبل، فقد 

كانت هذه اللغة اجلديدة خمتلفة متامًا عن لغة �سعرهم، وحا�سا اأن يكون �سعرًا، ف�ساًل عن اأن 

اأو  ال�سعراء يحتاجون اإىل فرتة من الزمن ل�ستيعاب اأفكار الدين اجلديد ومن ثم التعبري عنه، 

الكف عن قول ال�سعر عندما ل يجدون اأنف�سهم قادرين على التوافق مع اأفكار هذا الدين.  

غري اأن ما قدمه الإ�سالم للعرب كان �سيئًا عظيمًا عندما »عمل على وحدتهم وجمع كلمتهم، 

فهداأت   ،  
)2(

وروحه« الإ�سالم  لتعاليم  ملنافاتها  الع�سبية  اأنواع  كل  التخلي عن  اإىل  واأن دعاهم 

الع�سبية القبلية وحل حملها الولء  للدين اجلديد طوال فرتة وجود النبي عليه ال�سالة وال�سالم 

واخللفاء الرا�سدين ر�سوان اهلل عليهم، ولكن ما اإن و�سل الأمويون اإىل احلكم حتى »انتف�ست 

يف ال�سعر الأموي الع�سبيات القبلية اجلاهلية، بعد اأن كانت هداأت يف ع�سر الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم وخلفائه الرا�سدين، وقد اتخذت هذه الع�سبيات القدمية �ستارًا جديدًا تختفي وراءه 

.  
)3(

وجتعله واجهة لها«

روح  قيمه مع  بع�س  لتعار�سه يف  به  والهتمام  عليه  الإقبال  قل  قد  الفخر  �سعر  كان  واإذا 

الإ�سالم، فاإن اخللفاء الأمويني �سخروا ال�سعر لأغرا�سهم ولتقوية حكمهم، وقد »حر�س الأمويون 

على ا�ستغالل ال�سعر واجتذاب ال�سعراء اإىل ق�سورهم ليتخذوا منهم األ�سنة منافحة عن حكمهم، 

داعية اإىل تقبله وتاأييده، ف�سار ال�سعر ال�سيا�سي اأعلى �سروب ال�سعر �سوتًا يف عهدهم، وتبواأ 

، فكان طبيعيًا اأن يكون ل�ساعر الفخر موقع مهم، فكل 
)4(

مكانة يف ع�سرهم مل يتبواأها من بعد«

فريق يفخر مبا عنده وما عند حزبه  لريتقي بنف�سه عن غريه،  وتلك هي املهمة التي يقوم بها 

�ساعر الفخر.

د. �سوقي �سيف ،  يف تاريخ الأدب العربي ، الع�سر الإ�سالمي 33 .  )1(

د. عبد العزيز عتيق ، تاريخ النقد الأدبي، دار النه�سة العربية مب�سر/1997، �س103 .  )2(

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف الع�سر الإ�سالمي والع�سر الأموي �س205  .  )3(

د. اأحمد حممد احلويف ، اأدب ال�سيا�سة يف الع�سر الأموي، القاهرة ، دار النه�سة مب�سر 1965 �ص  356  .  )4(



145

وضــــاح اليـمــن

من هنا فاإن ال�سعراء الذين طلبوا الر�سا والقبول عند احلكام كانوا يتبارون من اأجل تقدمي 

اأف�سل ما لديهم من �سعر يف ح�سرة اخلليفة لينالوا ر�ساه وكرمه.

وما اإن ن�سل اإىل ال�سعر اليمني حتى جند الكثري من �سعر الفخر، بل يكاد يكون متقدمًا على 

غر�س الغزل، اإل عند و�ساح، فاإن الغزل هو املقدم، وبقاء الهتمام ب�سعر الفخر عند اليمنيني 

يعود لبعدهم عن مركز ال�سراع، و�سدة ارتباطهم القبيلي الذي ل يزال اإىل الآن مو�سع اهتمام 

واعتزاز عند اجلميع.

و�سعر الفخر يحمل يف جنباته ا�ستعالء ال�ساعر على الذات،  موظفًا �سحر الكلمة لتحقيق 

وجوده الذاتي يف ذهنه ويف اأذهان الآخرين، فهو اإذن حماولة لغوية نف�سية ل�سوغ مفهوم جديد 

للذات عند املتكلم واملخاطب معًا. 

ولو�ساح اليمن الكثري مما قاله يف الفخر، واإذا كان معظمه يف الفخر الذاتي، فاإن له اأي�سًا 

�سعرًا يف الفخر مبن م�سوا، والفخر الذاتي يف معظمه ينحو نحو الفخر املاجن، كما هو احلال 

)1(

عند امرئ القي�س، وله يف باب الفخر بالنف�س والعتزاز بها قوله:

ف�اإنن�ي �ل����ث����ي����اب  ع�����������ن  ت�������ش���األ���ن  �ل���ل���ق���اء ع��ل��ى �ل��ك��������م��اة  م�شيحل  ي����وم   

�أت����ب����ع  �ش��ربة ث����م  و�أط�����ع�����ن   �أرم�������ي 
)1(

ت��ن��وح  �ل��رج�����ال   �لن�شاء على  ت��دع   

يعرب ال�ساعر عن روح حتمل الأنفة والعتزاز بالنف�س، مما يجعلها حتتقر ماديات احلياة 

من ملب�س ومظهر، والهتمام بقيمة الإن�سان احلقيقية وما يقوم به املرء من فعل، فهو مقاتل ل 

يلني، ينزل ال�سربات املاحقات بالأعداء تاركًا الندب والعويل لن�سائهم.

وو�ساح اليمن كثري العتداد بنف�سه والفخر بها، لذا فهو يرف�س اأن يقا�س الإن�سان مبظهره، 

ذلك اأن جوهر الإن�سان وخلقه و�سجاعته هو ما ينبغي القيا�س عليه، وحني ي�ستفز اإىل القتال فهو 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  229/6.  )1(
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م�سارع له دون تردد، وحني يطلب اإليه التمهل فيما هو ي�سعى اإليه جنده يعرت�س حمتدًا ومفتخرًا 

بنف�سه، م�ستخدمًا اأ�سلوب ال�ستفهام الإنكاري يف الفخر ب�سوؤاله »هل تدرين من اأدع«:

ع�����ن��ي �إل���ي���ك ف��ه��ل ت����دري����ن  م�����ن �أدع ت���ق���ول  ع��اذل�����ت��ي م���ه���ًا ف��ق��ل��ت  له�ا

اإنه ل يخاف احلرب والقتال، م�ستخف بتهديد الآخرين له، فهو الأ�سد الذي ل يخ�سى اأحدًا، 

)1(

وقد ا�ستعمل الت�سبيه البليغ للتعبري عن ذلك، فهو لي�س كالأ�سد واإمنا هو الأ�سد ذاته:

ي���������ه���������ددون ك������������������������ي����م����ا �أخ������اف������ه������م
)1(

ه���ي���ه���ات �أن��������ى ي���ه�������������������دد  �لأ������ش�����������د

بوجود  الن�ساء  خدور  يقتحم  فهو  املاجن،  فخره  يف  القي�س  بامرىء  اليمن  و�ساح  وتاأثر 

اأزواجهن، فاإذا كان امروؤ القي�س يقول:

�إن�����ك مرجل��ي �ل���وي���ات  ل�����ك  ف��ق��ال��ت  عنيزة خ������در  �خل�������در  دخ����ل����ت  وي�������وم 

فانزِل �لقي�س  �م��ر�أ  يا  بعريي  عقرت  ب��ن��ا مع�اً �ل��غ��ب��ي��ط  ت���ق���ول وق����د م����ال 

اإىل اأن يقول:

ي�����ش�����رون مقتل�ي ل���و  ع��ل��ي ح��ر����ش��������اً  ومع�شر�ً �إل���ي���ه���ا  �أح����ر������ش����اً  ت������اوزت 

اأنه ي�ستعري �سطر بيت من  ونكاد جند عند و�ساح مثل هذه ال�سورة ب�سكل مطابق، حتى 

امرىء القي�س لي�سمنه ق�سيدته، يقول امروؤ القي�س :

����ش���م���و ح����ب����اب �مل�������اء ح�����ال ع���ل���ى حال �أهلها ن�����ام  م����ا  ب���ع���د  �إل���ي���ه���ا  ����ش���م���وت 

بينما يقول و�ساح اليمن:

بعله��ا ن�����ام  م����ا  ب���ع���د  �إل���ي���ه���ا  �ل�شرد����ش���م���وت  ليل��ة  يف  �ل��ك�����ف  و���ش��دت��ه  وق�����د 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  226/6.  )1(
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�شتعطى �لذى تهوى على رغم من ح�شد�أ����ش���ارت ب��ط��رف �ل��ع��ن �أه���ا ومرحبا

وك�����ل غ����ام ���ش��ام�����خ �لأن�����ف ق��������د مرد�أل�����ش��ت ت���رى م���ن ح��ول��ن�����ا م���ن عدونا

ويفخر و�ساح اليمن بنف�سه فار�سًا ل يخ�سى الآخرين على كرثتهم، وكذلك يفخر بالأجداد 

املا�سني، فيذكر اأ�سماءهم باعتزاز وتقدير:

فاعلمن��ه �م���������روؤ   �إن  ل���ه���ا  �إذ� ما �أخ��ذت �ل�شيف ل �أحفل  �لع�ددف���ق���ل���ت 

موؤث��ًا م������د�ً   �إ���ش��م��اع��ي��ل  يل   وع����ب����د  ك�����������ال ق��ب��ل�����ه  و�أب�������و جم�دب��ن��ى 

والفخر عند و�ساح اليمن ل يكون بالقوة والأجداد العظام على الدوام، واإمنا باخللق الرفيع 

الذي ل ي�ستغل حتى العبد الأجري، وكذلك احللم يف التعامل، فهم بعيدون كل البعد عن الرجتال 

)1(

والت�سرع:

طاقت��ه ف����وق  م��ن��ا  �ل��ع�����ب��د  ي��ح��م��ل  ت�����ح��م��ل  �لقل�عل  ن��ح�����م��ل م���ا ل  ون��ح��ن 

يح�شبن���ا �ل���ق���وم  وب��ع�����س  �لأن�����اة  م��ن��ا 
)1(

�إب���ط���ائ���ن���ا  �����ش����رع �إن���������ا ب���ط�������اء ويف  

اإن فخر و�ساح بنف�سه يتكرر يف معظم ق�سائده، وي�سيف اإليه مرة فخره باأجداده، ومرة 

بالأخالق احلميدة، ومرة اأخرى بالقوة والقتال عند ال�سرورة، فهو مقاتل مغوار ل ي�سق له غبار 

:  
)2(

عندما ي�ستدعي املوقف ذلك 

و�شرنا ب���ن�������ا  �ل���������ول����ي����د   ����ش�������ار  خيا�إذ�   ب�����������ه�����ن  ن�����ل�����������ف  خ�����������ي�����ل  �إل 

ون���������دخ����ل ب����ال���������ش���������رور  دي����������ار  ق����وم
)2(

ووي���������ا �أذى  �آخ�����������ري�����ن   ون���ع���ق���ب 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  216/6.  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  222/6.  )2(
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�أ������ش�����د�ً �خل���ي�����������ل  ف������وق  ل���������ر�أي����ت  نيا�إذ�  وت�����ف�����ي�����ت  م�����غ�����ان�����������������اً  ت����ف����ي����د 

 ويف اإحدى ق�سائد املراجعة التي تكرث يف �سعر و�ساح اليمن، حيث احلوار »قالت وقلت«، 

يبطل و�ساح حجج حبيبته رو�سة يف ثنيه عن زيارتها، فحني تطلب اإليه عدم دخول الدار لوجود 

اأبيها يرد اأن �سيفه �سارم، وهو يظهر فوق الق�سر اإذا اقت�سى الأمر، ويعرب البحر، ويقاتل اإخوتها 

ال�سبعة، وحني تتعلل بكل هذه احلجج دون جدوى ل جتد غري الإذعان له فتدعوه اإىل القدوم حني 

ينام اأهل احلي:

�ل���������ش����ام����ر ه�����ج�����ع  م��������ا  �إذ�  ف�������������اآت  ق��������ال��������ت ل������ق������د �أع������ي������ي������ت������ن������ا ح���ج���ة

واإذا كانت لغة الفخر ينبغي اأن تكون لغة جزلة فخمة، فاإننا جند اأن لغة و�ساح يف الفخر 

اأثرت فيها ح�سريته، فظلت ق�سيدة الفخر عنده ل متتلك املقومات املطلوبة يف الفخر، فلغته 

ال�سبب يف  ولعل  الغر�س،  تنا�سب  بعناية  يختار مفرداته  كان  اأنه  وا�سحة غري جزلة، غري  لغة 

ذلك اأن الفخر عند و�ساح مل يكن دفاعًا عن النف�س اأو عن القبيلة، واإمنا كان دفاعًا عن نزواته 

اأحد  يكون  التي  املراجعة  باب  يف  جاء  معظمه  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  للن�ساء،  وتتبعه  ال�سخ�سية 

طرفيها املراأة، فالبد اأن يراعي ال�ساعر لغة املراأة مبا عرف عنها من لني وترف.

القبيلة  عن  الدفاع  يف  الفخر  ي�سبه  ل  جعاله  الفخر  ونوع  و�ساح  ق�سائد  ذاتية  فاإن  اإذن 

لغة خا�سة، وهو مل  الفخر عند و�ساح  لغة  العبارة، فجاءت  وقوة  اللغة  واحلمى، حيث فخامة 

يفرد للفخر ق�سائد م�ستقلة، فهو مل يكن معنيًا بالفخر اإل بقدر حاجته يف التعبري عن مغامراته 

الن�سائية، فجاء الفخر يف معر�س حديثه عن غزواته خلدور الن�ساء. 

املديح :

هو البتعاد عن و�سف الوجه والطول والنتقال اإىل و�سف اخللق والإميان. ويدخل يف �سعر 

املديح �سعر التك�سب، وهو لون من األوان املديح الكاذب الذي ي�ست�سري عند وجود �سعراء ل هم 
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لهم غري جمع املال، يقابلهم ولة ليرتددون يف الإنفاق على ال�سعراء الذين جعلوا من �سعرهم 

الكاذب بابًا لالرتزاق.

واملديح ل ي�سح بغري ال�سعر، فاإذا جاء بغريه كان م�ستهجنًا مرفو�سًا، »ومن �سفات ال�سعر 

اأو عمل  اإذا اأراد مديح نف�سه فاأن�ساأ ر�سالة يف ذلك  الذي يخت�س بها دون غريه .. اأن الإن�سان 

. كما ميكن 
)1(

خطبة فيه جاء ذلك يف غاية القباحة .. واإن عمل يف ذلك اأبياتًا من ال�سعر احتمل«

عليا  اإن�سانية  ملعان  »ورمزًا  للكمال  مثاًل  يجد يف ممدوحه  ال�ساعر  اأن  اأ�سا�س  على  اإليه  النظر 

يطرب لها ويعتز بها، فهو �سعر اأقرب اإىل احللم بوجود عامل مثايل، يحاول ال�ساعر اأن يخلقه 

خلقًا، مبا يخيل اإليه اأنه ميلك من �سحر الكلمة. وهذا ال�سعر من هذه اجلهة ينفرد بخ�سائ�س 

، وهو ما حتقق لو�ساح اليمن حني مدح الر�سول الكرمي عليه اأف�سل 
)2(

اأ�سلوبية ومو�سيقية خا�سة«

ال�سالة وال�سالم.

»تعود العرب منذ الع�سر اجلاهلي اأن ينوهوا يف اأ�سعارهم باأ�سرافهم وذوي النباهة منهم 

ويتحدثوا عن خ�سالهم النبيلة من الكرم وال�سجاعة واحللم والوفاء وحماية اجلار، وكان ل يعد 

ال�سيد فيهم اإل اإذا تغنى بنباهته ومناقبه غري �ساعر، وم�سوا على هذه ال�سنة يف الإ�سالم، فكل 

. وبعد 
)3(

�سيد فيهم وكل ذي مكانة يود لو يحظى ب�ساعر ي�سيد به، حتى ي�سري الركبان بذكره«

انت�سار الدعوة الإ�سالمية اأخذ املدح وجهة اأخرى حني حتول ال�سعراء اإىل مدح الدين اجلديد 

الر�سول  �سخ�س  اأ�سبح  فقد  القوم،  روؤ�ساء  مدح  بدل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  والر�سول 

الكرمي مثلهم الأعلى يف كل ما هو خري.

يقف النابغة اجلعدي مادحًا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، م�سورًا حياته يف الإ�سالم 

وابتغاءه ر�سوان اهلل تعاىل بجهاده وتقواه:

الع�سكري، اأبو هالل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل )ت 395هـ( ، كتاب ال�سناعتني، دار الكتب العلمية ط1971، �س157 .  )1(

عفت ال�سرقاوي )دكتور( ، درو�س ون�سو�س يف ق�سايا الأدب اجلاهلي، من�سورات دار النه�سة العربية – بريوت 1979 �ص321.  )2(

د. �سوقي �سيف ،  يف تاريخ الأدب العربي ، الع�سر الإ�سالمي �س 215 .  )3(
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باله�دى ج����اء  �إذ  �هلل  ر����ش���ول  وي����ت����ل���������و ك�����ت�����اب�����������اً ك�����امل�����ج�����رة ن���ي�������ر��أت���ي���ت 

غ�����ور�وج���اه���دت ح��ت��ى م��ا �أح�����س وم���ن معي ث����م����ت  لح  م���������ا  �إذ�  ����ش���ه���ي���ًا 

�ل��ت��ق��وى و�أر����ش���ى بفعله�ا  �أق��ي��م ع��ل��ى 
)1(

وك��ن��ت م���ن �ل���ن���ار �مل��خ��وف��ة �أوج�������ر�

اإذن فقد حتول املدح اإىل كل ما هو اإ�سالمي، فهذا كثري يفهم ال�سعادة غري الفهم املتداول 

)3 )2 )1(

قبل الإ�سالم، اإنه يفهمها وفق منظور الدين اجلديد فيقول:

م���ال ج���م���ع  �ل�������ش���ع���ادة  �أرى  ول�����ك�����������ن �ل�����ت�����ق�����ي ه��������و �ل�������ش�������ع���ي���دول�������ش���ت 

ذح��������ر�ً �ل������������ز�د  خ������ري  �هلل  وت������ق������وى 
)2(

�مل�����زي�����������د ل����اأت���������ق����ى  �هلل  وع�����ن�����د 

اأما يف الع�سر الأموي فاإن وجود ظاهرة �سعراء الأحزاب جعل كاًل منهم ميدح رجال حزبه 

دون غريه، غري اأن هناك بع�س ال�سعراء مدحوا اخللفاء بو�سفهم اأنهم ميثلون الدين والدولة، 

وهو ما كان من مدح كثري لعمر بن عبد العزيز، فقد »كان عمر بن عبد العزيز مثاًل حقًا للحاكم 

الأموي التقي، فاأكرث ال�سعراء من ر�سم اإطار التقوى الذي يطيف به وبحكمه، على �ساكلة قول 

كثري:

ك����ل م�شلمو����ش���دق���ت ب��ال��ف��ع��ل �مل���ق���ال م���ع �ل���ذي ر�����ش���ي���اً  ف���اأم�������ش���ى  �أت����ي����ت 

اإىل اأن يتجه اإىل و�سف زهده يف الدنيا:

كاأن�ا م�������ش���م���ئ���ز�ً  ع��ن��ه��ا  ����ش���م���ام وعلقمف���اأع���ر����ش���ت  م����ن  م����دوف����اً  ���ش��ق��ت��ك 

مونقاً ك���ان  و�إن  ي��ف��ن��ى  �ل����ذي  م�شممت��رك��ت  ب���������ر�أي  ي���ب���ق���ى  م�����ا  و�آث�����������رت 

ب���ال���ف���ان و����ش���م���رت للذي و�أ������ش�����ررت 
)3(

�ل�����ش��ر مظلم« م��ن  ي���وم  �أم���ام���ك يف 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  9/5 .  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  175/2 .  )2(

د. �سوقي �سيف ،  يف تاريخ الأدب العربي – الع�سر الإ�سالمي �س 179 .  )3(
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ونقراأ �سعر و�ساح اليمن فنجد قلبه- رغم بعده عن مركز الدعوة الإ�سالمية يف احلجاز - 

يفي�س بحب الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم، فيمدحه باأجمل ما يكون املدح، ويذكر ذلك ال�سري 

الرفاء فيقول اإن و�ساح اليمن يف مدحه للر�سول الكرمي جاء باأف�سل الأو�ساف التي مل ي�سبقه 

اليها اأحد، اأما �سفة الوجه بالطالقة والبهجة لل�سوؤال فاملتقدمون ما تركوا فيه لقائل مقاًل ول 

)1(

خلاطر جماًل، »وقد ف�سل هذا املعنى تف�سياًل ح�سنًا وب�سطه و�ساح اليمن فقال:

�لرب��ا �شب�غ  ق�����د  و�ل��ل��ي��ل   
)1(

وق��ائ��ل��ة 
)2(

ب�����ش��ب��ح ي��غ�����ش�����ي ك���ل ح����زن وف��دف��������د

ي��ب��دو م��ن �جل��و���ش��ق �لذي حمم��د�أرى ب��ارق��اً  �ل���ن���ب�������ي  م����ي���������ر�ث  ح�������ل  ب�����ه 

�أ�������ش������اءت ل����ه �لآف�������������اق ح���ت�������ى ك���اأن���ا
)3(

�لغ�د �لليل نور �شحى  ر�أينا بن�شف 

حوله ين�شمن  �حل���ي  ع�����ذ�رى  وظ���ل 
)4(

ي�ش�رد ل�����م  �ل����ذي  �جل�������زع  ظ��ف��اري��ة 

تعرفين�ه �ل������ذي  �ل���ب�������در  ه����و  ف��ق��ل��ت 
)6(

»
)5(

و�إل يكن فالن�ور من وجه �أحمد

وهذه الأبيات هي يف مدح الر�سول الكرمي عليه ال�سالة وال�سالم، وهي من غرر ق�سائد 

و�ساح، ومل ترد يف الأغاين الذي حفظ معظم �سعر و�ساح، واأغلب الظن اأن كتاب الأغاين حفظ 

)6 )5 )4 )3 )2(

ما كان يغنى، وهذه الق�سيدة لي�ست للغناء، لذلك مل ينقلها يف اأغانيه.

ونقراأ الق�سيدة فماذا جند فيها، جند اأن ال�ساعر يبداأها بقوله »وقائلة«، وهو اأ�سلوب يلجاأ 

اإليه ال�ساعر بطريقة احلوار ليعرب عما يريد التعبري عنه، في�سف طالقة وجه الر�سول الكرمي 

حيث  املكرمة  مكة  يف  الر�سالة  اأر�س  من  ينبع  وهو  والوديان  ال�سهول  على  يفي�س  الذي  بالنور 

)1(  له يف زهر الآداب 197/3 والعمدة 63/2 وحلية املحا�سر 401/1 وفيه »وقال ميدح امل�ستعني« .

يف زهر الآداب: )قد ن�سر الدجى( – يف العمدةيف العمدة وزهر الآداب »فغطى بها ما بني �سهل وقردد« .  )2(

يف العمدة: »اأ�ساءت به« يف زهر الآداب »�سحى غد« .  )3(

يف العمدة: »نظل« يف زهر الآداب: »تظل .. ين�سمن حتته .. �سلوكًا من اجلزع وظفارية: ن�سبة اإىل ظفار وهي مدينة باليمن ين�سب   )4(

اإليها اجلزع الظفاري وهي قرب �سنعاء »معجم البلدان«.

يف زهر الآداب: »الذي تعرفونه« .  )5(

ال�سري الرفاء ، املحب واملحبوب وامل�سموم وامل�سروب 209/1 .  )6(



152

وضــــاح اليـمــن

مرياث الر�سول الكرمي، وحني يريد التعبري عن عظمة النبي الكرمي فاإنه ي�سف هذا ال�سوء باأنه 

اأ�ساء الآفاق كلها حتى تبدى يف منت�سف الليل �سحى الغد، وهي �سورة هائلة يف ت�سورها مبالغ 

بها، لكنها جميلة ومقنعة، فاملمدوح هو نبي الإن�سانية، وبعد اأربعة اأبيات من قوله وقائلة يف�سل 

فيها قيمة هذا ال�سوء، يرد ببيت واحد يح�سم الأمر بقوله اإذا مل يكن البدر فهو وجه حممد عليه 

ال�سالة وال�سالم. 

وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول  مدح  وكان  نفعية،  اأو  اإما حقيقية  املدح  دوافع  كانت  واإذا 

حمبة فيه، فاإننا �سنجد يف مدح و�ساح دافعًا اآخر، فاأكرث من مدحه و�ساح اليمن هو الوليد بن 

عند امللك تقربًا اإليه ، فهو زوج اأم البنني التي تعلق بها و�ساح، وعند درا�سة هذه الق�سيدة جند 

اأنها لي�ست ق�سيدة مدح خال�سة، واإمنا كان املدح بني ثناياها، فال�ساعر يبداأ ق�سيدته مبخاطبة 

نف�سه م�ستخدمًا �سيغة املخاطبة، في�ساأل عن �سبب قلقه وهجره النوم، وعن قلبه الذي اأم�سى 

كمن اأ�سابته علة، وهو بذلك ي�سف نف�سه وينقل لنا حاله واأرقه و�سهره، ثم ينتقل اإىل احلديث 

وهو  وحده،  ميوت  لرتكه  بالندم  ي�سعر  جعله  مما  عنه  بعيد  وهو  فمات  فارقه  الذي  اأخيه  عن 

حني يتذكره اإمنا يتذكر الأيام اجلميلة التي كانا مي�سيانها معًا، غري اأن تلك الذكريات تبددت 

واأم�ست مثل طيف حلو فر بعد �سحو.

بعد ذلك ينتقل للحديث عن الوليد بن عبد امللك بن مروان، فيجد فيه الأخ الذي يعينه على 

نوائب الدهر، وال�ساعر لو مل يعرف قيمته وقدره عند اخلليفة ملا �سبهه بالأخ، وهذا يدل على 

قيمة و�ساح وحظوته عند اخلليفة. وي�سور ردة فعل اخلليفة  ب�سورة موحية حني ي�ستخدم كلمة 

»هزه« اأ�سله النجيب، فهو رجل كرمي من عرق طيب، وهو بذلك ميدحه وميدح اأهله، وعندما 

يحل بح�سرته ي�سكو له معاناته يف الو�سول اإليه ب�سبب بعد امل�سافة ووجود احلرا�س الذين يحولون 

دون دخوله اإليه، في�سطر اإىل اأن يحيه على البعاد، فري�سل له �سالمًا من امرىء ما عاد يذوق 

النوم من كرثة �سوقه اإليه، وهي �سورة ل تخلو من مبالغة، ثم يحكي له عذابه يف رحلته. 

واإذا تدبرنا الق�سيدة التي بني اأيدينا فاإننا �سنجد اأن املدح قليل ل يتعدى ثالثة اأبيات اإذا 
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ما قي�س بعدد اأبيات الق�سيدة املكونة من ثالثة ع�سر بيتًا، وهذا يدل على عدم الهتمام باملدح 

من قبل ال�ساعر الذي ان�سب كل اهتمامه على ق�سائد الغزل :

ل�هق�������ل ل���ل�������ذي ����ش���غ���ف �ل����ب���������اء ف�������وؤ�ده �أخ  ف�������������رب  �أخ�������������اً  ت����ه����ل����ك����ن  ل 

ع��������رق �مل�������ك�������ارم و�ل������ن�������������دى ف����اأق����ل����هو�ل�����ق �ب����ن م�������رو�ن  �ل�����ذى ق���د ه�زه

�ل���������ذي لق���ي���ت���ه م�����ن  دون�ه كلهو�����ش�������ك  ق���ل���ب���ك  د�ء   �إل�����������ي�����ه  و�ن��������������ش����ر 

�ل�شام من �مرىء م��رو�ن  �بن  �أم�����������ش���ى ي��������ذوق م�����ن �ل�����رق�����اد �أق���ل���هفعلى 

ت��ن��ال��ك حال��ه �إل�������ي���ك  ف���م���ا   له���ش�����وق��اً  ي����������وؤذن  ل  �ل����ب���������اب  ي����ح����ل  و�إذ� 

�شم��ر� �مل���ط���اي���ا  �أع���م�������ل���ت  وظ�لهف���اإل�������ي���ك  �ل���������ش����ت����اء  �أرو�ح  وق����ط����ع����ت 

بث���ها ح����ا�����ش����ر  �أن  ل���������و  ول���ي���ال���ي�������ا 
)1(

ط����رف �ل��ق�����ش��ي��ب �أ����ش���اب���ه لأ����ش���ل���ه

اأخرى ميدح و�ساح اليمن الوليد بن عبد امللك، وهي ق�سيدة جميلة تقع يف  ويف ق�سيدة 

غزلية  ق�سيدة  وهي  �سبقوه،  الذين  ال�سعراء  عادة  على  غزلية  مبقدمة  يبداأها  اأبيات،  ثمانية 

)1(

تت�سمن الفخر بنف�سه، ويرد فيها بيتان ميدح فيهـما الوليد، ويقول يف مطلعها:

�إل�����ي�����ك ميا و�أرق��������ن��������ي خ���������ي����ال����ك ي������ا �أث�����������ي���������������ا����ش�������ب���ا ق���ل���ب���ي وم�����������ال 

غيامي�����������ان�����ي�����ة ت����ل��������������م ب����ن���������ا ف�����������ت���ب���دى وت�����������ك�����ن  حم���������ا�����ش���������ن  دق�����������ي�����ق 

نع�س ب�����ن�����ات  �أمم�������������ت  م���������ا  لي��ادع����ي���������ن����ا  ي���ن�������ت���اب  �ل�������ذي  �ل���ط���ي���ف  م����ن 

ثم ينتقل اإىل الفخر بنف�سه:

ف�ش�بح��ينا �أردت  �إن  �شهي��اول���������ك����ن  رك��������������ائ����ب����ن����ا  �أم���������������ت  �إذ� 

ذي��اف������اإن������ك ل������و ر�أي���������������ت �خل���������ي����ل ت���ع���دو �ل����ن���������ق����ع  ي����ت���������خ����ذن  ������ش�����ر�ع�����اً 

الأغاين ، الأ�سفهاين 223/6 .  )1(
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�أ�����ش���������د�ً �خل�������ي���ل  ف���������وق  ل�����ر�أي�����ت  ني��ا�إذ�ً  ت���ف�������ي���ت  و  م���������غ����ان����اً  ت����ف����ي����د 

)1(

وبعد الغزل والفخر بنف�سه ينتقل اإىل مدح الوليد ببيتني فقط فيقول:

و�ش�رنا ب���ن�������ا  �ل���������ول����ي����د  �����ش���������ار  خيا�إذ�  ب���������ه���������ن  ن����ل���������ف  خ���������ي����ل  �إل 

ون�����������دخ�����ل ب����ال���������ش���������رور دي����������ار ق����وم
)1(

ووي��������������ا �أذى  �آخ���������ري����ن  ون���ع���ق���ب 

مما تقدم ن�ستنتج اأن املديح مل يكن غر�سًا ي�سغل و�ساح، فلم يتوقف عنده واإمنا جاء يف 

ثنايا الق�سائد لأ�سباب ذكرناها، منها اهتمام ال�ساعر بالغزل الذي �سرفه عن كل غر�س، كما 

اإعجابه بنف�سه مل يتح له مدح غريه، فهو من�سغل مبدح نف�سه والفخر بها، وو�ساح مل يكن  اأن 

مهتمًا بال�سيا�سة التي حركت ال�سعراء املداحني والهجائني لتلبية طلبات الولة، كما اأنه مل يكن 

يف عوز مادي ي�سطره للمدح لغر�س التك�سب، فان�سرف لهذه الأ�سباب عن �سعر املديح.

احلكمة:

الكثري من احلكماء منذ  كان هناك  العربي، فقد  الأدب  لي�ست غر�سًا طارئًا يف  احلكمة 

الع�سر اجلاهلي، مثل ق�س بن �ساعدة، ولقمان بن عاد، واأكثم بن �سيفي، وغريهم كثري ممن 

  .
)2(

ذكرهم اجلاحظ 

ومما ل �سك فيه اأن وجود احلكمة يف جمتمع من املجتمعات اإمنا يدل على رقي هذا املجتمع  

وتطوره، وتوظيف ال�ساعر للحكمة يف �سعره اإمنا يعرب عن �سمو عقلية هذا ال�ساعر وتفكريه وتاأمله 

الأ�سفهاين ، الأغاين،  222/6 يف احلما�سة البيت الثالث )ذريني ما اأممن بنات نع�س( .  )1(

يف احلما�سة البيت الرابع )ولكن اإذا اأردت فهيجينا، اإذا رمقت باأعينها �سهيال(.  

يف احلما�سة البيت اخلام�س)عواب�س يتخذن(.  

يف احلما�سة البيت ال�ساد�س )راأيت على متون اخليل جنًا(.  

اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ )163-255هـ( ، البيان والتبيني، حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون، طبعة القاهرة   )2(

.365/1 ،1948
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يف ق�سايا النا�س واحلياة، وهي بالتايل ثمرة جتارب طويلة ودراية وفطنة ونظر ثاقب وب�سرية 

نافذة ب�سلوك النا�س واأخالقهم والتمعن يف املا�سني وما اآلوا اإليه من م�سري، كذلك التاأمل يف 

�سعي الإن�سان لتحقيق اأمانيه ويف نهايته مع الإح�سا�س الدقيق باحلياة.

تفكري  اأو  اأ�سول  ذات  معينة  فل�سفة  على  ترتكز  املجتمعات  بع�س  يف  احلكمة  كانت  واإذا 

منظم وفق منهج علمي حمدد، فاإن احلكمة التي جندها عند ال�سعراء الأمويني- وو�ساح اليمن 

اأحدهم- اإمنا تنم عن اإح�سا�س ذاتي مبني على التاأثر اأكرث من اعتماده على منهج علمي، فهي 

نظرات عابرة وانطباعات اآنية وتاأمل يف ظاهرتي احلياة واملوت، وال�ساعر بذلك اإمنا يخط ملن 

اأو البتعاد  بعده الطريق الذي يراه �سحيحًا ، ويدعو النا�س لتباعه فيما ير�سونه من �سلوك، 

عما ينكرونه من قيم واأفعال وفق قيم املجتمع ال�سائدة يف ذلك الع�سر، غري اأن ال�ساعر املجيد 

هو الذي ينتقي اخل�سال التي تبقى خالدة حتى بعد موته، واإن كان ما يقوم به لي�س عن عمد، 

غري اأن الأدب الرفيع هو الأدب الأكرث خلودًا بني النا�س، لذا فاإن ما يرتكه املبدع �سعرًا اأو نرثًا 

يف ن�س مكثف يلقى قبوًل عند ال�سامعني الذين �سوف يتداولونه لأنهم يجدون اأنه ميثلهم اأو يعرب 

عن جتربتهم هم ولي�س جتربة ال�ساعر فقط، فتتناقلها الأل�سن على مر الع�سور لتغدو حكمة 

حتتفظ بزخمها يف كل زمان ومكان.

وعندما نطالع �سعر و�ساح اليمن جنده اأكرث اإميانًا بحتمية املوت، رمبا لأنه كان اأكرث تعلقًا 

باحلياة ، فهو �ساعر غزل حمب للحياة ولي�س من ال�سهل عليه التفريط بلذاتها، وحني يرى و�ساح 

املوت بعينيه وكاأن هذا املوت يحاول انتزاعه من و�سط لذاته، ي�سلم بهذا القدر الذي لبد منه 

رغم ق�ساوته ، وهو يدرك هنا ت�ساوي النا�س يف جترع كاأ�س املوت فيقول:

����ش�������ي���ل���ق���ى �����ش���������ك����رة �مل����������وت �مل��������ذوق�����ش���������اأ�����ش����رب ل����ل����ق���������ش����اء ف�����ك�����ل حي

رم�������وقف����م���������ا �ل�����دن�����ي�����ا ب����ق���������ائ����م����ة وف���ي���ه�������ا ع�����������ن  ذو  �لأح���������ي���������اء  م�������ن 

ب�ش��وقول����������اأح����������ي����������اء �أي�����������������������ام ت����ق���������ش���������ى �����ش���������وق����اً  خ���ت�������ام���ه���ا  ي����ل����ف 
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م�ا �إذ�  ك����اأع����دم����ه���������م  �لرقي�قف�����اأغ�����ن�����اه�����م  �ل���ع�������ي�������س  م���������دة  ت���ق�������ش���ت 

ك���������ذل����ك ي����ب���������ع����ث����ون وه��������م ف��������ر�دى
)1(

ل����ي����وم ف���ي���ه ت���وف�����������ي���ة �حل���ق���������������وق 

اأن كل ما نالقيه من  ولأنه �ساعر غزل فاإننا جنده متفائاًل بالقادم من الأيام، وهو يرى 

اأحزان لبد واأن تزول يومًا فيقول :

�أن���������������������������ت  لق ك����������������������������������ل  ك�������������������رب 
)2(

ب����ع�������������������د  ب������������������������ل����و�ه �ن������ف������ر�ج�������������ا

وهذا هو منهجه يف احلياة، ذلك التفاوؤل الذي مينح احلياة بهجة ويعطيها الدميومة ويبعث 

يف النف�س الإن�سانية الإ�سرار على النجاح وحتقيق الغايات.

والأ�سى  الندم  من  فائدة  ل  اأن  فريى  املعنى،  هذا  من  قريب  معنى  اأي�سًا  اليمن  ولو�ساح 

)3 )2 )1(

عندما يحل بنا خطب ما،  فيقول: 

ق���د ك��ن��ت �أ����ش���ف���ق مم���ا ق���د ف��ج��ع��ت به
)3(

�إن كان يدفع عن ذي �للوعة �ل�شفق 

فاحلكمة واإن مل يفرد لها و�ساح اليمن ق�سيدة كاملة اأو اأبياتًا عديدة، جندها يف فل�سفته 

عن املوت التي ت�ستند اإىل ثقافة ا�سالمية، كما جنداأن ال�ساعر ميتلك ح�سًا متفائاًل، وال�سبب 

التفكري  عنه  يدفع  مما  احلال،  مي�سور  كان  اأنه  غزًل،  �ساعرًا   كونه  من  تقدم  ما  اإىل  اإ�سافة 

بالعي�س وتدبري اأمره. 

اإن وجود احلكمة يف �سعر و�ساح لي�س بالأمر امل�ستغرب، فهو �سليل ح�سارة �ساربة يف القدم 

اأ�سفى الإ�سالم عليها فهمًا جديدًا واإدراكًا للحياة وفق املنظور الإ�سالمي، لكننا مل نتوفر على 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  228/6.   )1(

البحرتي، الوليد بن عبادة )206-284هـ( ، احلما�سة، �سبط كمال م�سطفى، مطبعة الرحمانية 1929 �ص223 .  )2(

�سعيد  وحممد  ال�سالم  عبد  اأحمد  حتقيق  الأمثال،  جمهرة   ، 395هـ(  )ت  الع�سكري  اهلل  عبد  بن  احل�سن  هالل  اأبو  الع�سكري،   )3(

ب�سيوين، دار الكتب العلمية – بريوت 1988، 71/1 .
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م�سادر كثرية عن حياة و�ساح اليمن لن�ست�سف منها وجود هذا الجتاه يف �سعره، فهو مل يكن 

ذلك احلكيم املربز، لكننا جند يف �سعره �سذرات من احلكمة هنا وهنا ل تخلو من فهم للحياة 

واإدراك مل�سري الب�سر. واحلكمة يف �سعر و�ساح اليمن مبثوثة يف ق�سائده بنغمة روحية �سافية، 

الغزل،  �سعره على  اأوقف معظم  كان  واإن  وبالقدر  باهلل  ال�ساعر  اإميان هذا  ندرك من خاللها 

فتاأتي العربة واملوعظة يف �سعره وهو يتذكر من م�سوا يف �سياق من الت�سليم باأحقية املوت، ثم 

جتده حزينًا يعذبه الأمل وهو يرثي اأخاه ورجال قومه يف واحدة من اأجمل ق�سائد الرثاء، ذلك 

اأن تذكر املوت والتفكري باحلياة يف ق�سائد الرثاء لبد اأن يف�سي اإىل احلكمة كما ذكرنا، اإنه 

الإميان بالق�ساء وباملوت الذي نذوقه جميعًا، فهذه �سنة اهلل يف خلقه، فالبد اأن يلقى الإن�سان 

منيته ليف�سح املكان لغريه يف هذه احلياة الفانية، فلكل اأجل كتاب، ويف املوت يت�ساوى الغني مع 

املعدم، فالكل ل يرحل بغري الكفن يف انتظار يوم احل�سر الذي ي�سفه ال�ساعر باأنه يوم توفية 

)1(

احلقوق، فال�ساعر م�سلم باملوت موؤمن به واإن كان يجد فيه فراقًا لالأحبة، فيقول: 

عن ق������ري������ر  ت����ع����ي���������س  �أن  و�أي�������������������ن �أم�������������������ام ط����������اب حل��������������وقت�����������وؤم�����ل 

فيها �أم���������ش����ي����ت  �ل���������ت����ي  ودن�������ي�������اك 
)1(

م���ز�ي���ل���ة �ل�����ش��ق��ي��ق ع���ن �ل�����ش��ق��ي��������ق 

ويف مو�سع اآخر ينتبه اإىل نف�سه التي اأغرته بتتبع احل�سان دون مراعاة لأيامه املعدودة يف 

اإىل اللتزام مبا يريده اهلل من عباده من  هذه احلياة، فيلوم نف�سه ويذكرها باملوت ويدعوها 

�سوم و�سالة تنفع امل�سلم حني يالقي ربه يوم القيامة، الذي اأ�سماه بيوم العثار، ويقرر مرة اأخرى 

اأن ل مهرب من املوت مهما كانت الظروف والأحوال:

�أل�����������ش�������ت ت���خ�����������ش���ى ت�����ق�����ارب �لأج�������لم�������ا ل�������ك و������ش�����������اح د�ئ�����������������م �ل�����غ�����زل

الأ�سفهاين،  الأغاين،  228/6 .  )1(
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قدم�اً و�ت�������خ���ذ  �ل���ع���ر����س  ل�����ذي  ت���ن���ج���ي���ك ي�����������وم �ل����ع���������ث����ار و�ل�������زل�������ل����ش���ل 

معر�شاً ت�����������ز�ل  �إن  م�����ا  م������وت  �لأم�������������لي�����ا  م���ن���ت�������������������ه���ى  دون  لآم�����������ل 

منفلت��اً م����ن����ك  ف���������ر  م�����ن  ك�������ان  �جل���م�������لل�����و  رح���������ل���������ة  لأ������ش�����������رع�����ت  �إذ� 

م�������ا ك�����������ل ع����ن���������ه ن��������������ائ����ب �لإب���������لل�����������ك�����ن ك����ف���������ي����ك ن����������ال ط�����������ول���ه���م���ا

وح�������������وت ب����ح����ر وم����ع���������ق����ل �ل�����������وع���لت������ن�������������ال ك������ف�������������اك ك�����������������ل م�������ش���ه���ل�������ة

ل���������ول ح���������ذ�رى م�����ن �حل�����ت�����وف فقد
)1(

�أ���ش��ب��ح��ت م��ن خ��وف��ه��ا ع�����ل��ى وج�����ل 

وقد يوظف ال�ساعر املثل يف �سعره، وهو ل يختلف كثريًا عن احلكمة، فهو قول جمهول القائل 

)2 )1(

يعرب عن جتربة معينة:

�إذ� ح����ت���������������������������������������ى  ع����ل����ق���������ت �أب�����ي�����������������س ك���ال�������ش�������������������ط���ن�أت�������رك�������ت�������ن���������������ي 

�أن�����������������ش��������اأت ت����ط����ل��������������ب و����ش���ل���ن�������������������ا
)2(

�ل���ل���ب�������������������ن  ����ش���ي���ع���ت  �ل�������ش���ي���ف  يف 

الرثاء:

الرثاء هو التعبري بال�سعر عن م�ساعر اإن�سانية متدفقة نتيجة فقد اأو خ�سارة �سخ�س عزيز 

اأو ملن يعرب عنهم  لل�ساعر  اأو بطاًل ممن ي�سكل فقدهم خ�سارة كبرية  اأخًا  اأو  قد يكون �سديقًا 

ال�ساعر فيعرب عنها �سعرًا. وي�سرتك الرثاء مع املدح يف مدح ال�سفات يف املمدوح، غري اأن الرثاء 

الرثاء من عبارات تدل على  وي�ستدل على  يرزق.  يزال حيًا  ل  املدح ملن هو  بينما  ملتوفى  مدح 

الفقد، ورمبا يلجاأ ال�ساعر اإىل غري ذلك، فالرثاء كغريه من فنون ال�سعر »خا�سع للتنوع ولقبول 

معاين اأخرى مت�سلة به كو�سف الكارثة، وتفخيم اآثارها، وذكر ف�سائل امليت واتخاذ م�سرعه 

موعظة، وقد يت�سع اأفقه في�سمل فل�سفة املوت واحلياة، ويتنقل ال�ساعر فيه من رثاء فرد اإىل بكاء 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  229/6.   )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  214/6.   )2(
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. واملوت وما ميثله يف النفو�س من رهبة 
)1(

قبيلة اأو اأمة اأو دولة، اأوالدنيا جميعًا تبعًا ملكانة املتوفى«

اإّل اأن ما مييز ال�ساعر اأنه يعرب عن هذه  وخوف نحتاج اإىل ما نعرب عنه حزنًا واأملًا بعاطفتنا، 

العاطفة تعبريًا فنيًا بال�سعر فيكون الرثاء.

وقد عرف العرب الرثاء قدميًا، وقيل فيه قبل الإ�سالم ال�سيء الكثري، ومن رثاء اجلاهلية 

)3 )2(

رثاء ال�ساعر املخ�سرم النابغة اجلعدي لأخيه يوؤبنه فيقول:

باقياف����ت����ى ك����م����ل����ت �أخ�������اق�������ه غ������ري �أن������ه �مل�������ال  م����ن  ي���ب���ق���ي  ف���م���ا  ج�������و�د 

�شديقه ي�������ش���ر  م������ا  ف����ي����ه  مت  ف����ت����ى 
)2(

ع��ل��ى �أن ف��ي��ه م���ا ي�����ش��وء �لأع�����ادي�����ا

وما اأن ن�سل اإىل الع�سر الإ�سالمي حتى يربز اأمامنا �ساعر فحل مثل »ح�سان«، فقد اأم�سى 

حياته يف الإ�سالم منا�ساًل ل تلني له قناة �سد اأعدائه من امل�سركني واليهود، وقد رثى �سهداء 

الإ�سالم ، ومما قاله يف رثاء حمزة بن عبد املطلب :

و����������ش��������ود ن���������ور �ل�����ق�����م�����ر �ل����ن����ا�����ش����ل�أظ������ل������م������ت �لأر����������������������س  ل����ف����ق����د�ن����ه

ج����ن����ة يف  �هلل  ع�������ل�������ي�������ه  ��������ش�������ل�������ى 
)3(

�ل�����������د�خ�����������ل  م�����ك�����رم�����ة  ع�����ال�����ي�����ة  

ومع انت�سار الإ�سالم �سار الرثاء لعامة امل�سلمني يف مواجهة الكفار بعد اختفاء الع�سبية 

فر�سة  كان  الرثاء  فاإن  الكثرية  ال�سيا�سية  لل�سراعات  ونتيجة  الأموي  الع�سر  يف  اأما  القبلية، 

للتعري�س باخل�سوم، ومن �سعراء الرثـاء عبيد اهلل بن قي�س الرقيـات »85 هـ« الذي قال �سعرًا 

فـي واقعة املرة التي قتل فيها الأمويون عددًا كبريًا من اأهل املدينة وفيهم ثمانون من اأ�سحاب 

.
)4(

ر�سول اهلل

الأ�سفهاين،  الأغاين،   14/2.   )1(

ابن قتيبة ، ال�سعر وال�سعراء 252/1.   )2(

الديوان ، 221 .   )3(

الديوان 18، 99.  )4(
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حارًا  عاطفيًا  رثاًء  علي  بن  احل�سن  اأخاه  رثى  فقد  هـ«   81« احلنفية  ابن  حممد  اأما 

 :
)1(

فيقول

ت��ط��ي��ب  مال�شي �أم   ر�أ����ش���ي  �شل�يب�أ�أده������ن  و�أن���������ت   م���ع���ف�������ور    وخ�����������دك  

 وق���د  �شمن  �لأح�����ش�����اء  منك لهيب�أ�أ������ش�����رب م�����اء �مل������زن م����ن غ����ري مائه

�أيكة ن��اح�����ت ح��م��ام�����ة  م���ا  ق�شيب���ش��اأب��ك��ي��ك  �حل��ج��از  دوح  يف  �خ�شر  وم��ا   

�حل����ج����از حتوطه و�أك����ن���������اف  غ�ريبغ���ري���ب  �ل������ر�ب  حت���ت  م���ن  ك���ل  �أل    

بد  فال  الأبطال،  من  الكثري  وفقدوا  املعارك  من  العديد  خا�سوا  قد  اليمنيون  كان  واإذا 

لل�سعراء من تخليد هوؤلء الأبطال، غري اأن ما وقع يف اأيدينا من �سعر الرثاء قليل اإذا ما قي�س 

)3(

  .
)2(

بتلك املعارك واحلروب التي خا�سوها

وما اأن ن�سل اإىل و�ساح اليمن حتى ن�سمع ق�سيدته املوجعة يف رثاء اأخيه، ق�سيدة تفي�س اأملًا 

ولوعة، حتى لكاأنك ت�سمع ن�سيجه وبكاءه على اأخيه، يت�ساءل ال�ساعر عن هذا اخلرب احلزين الذي 

جاءهم لياًل ومالأ قلوبهم باحلزن والهم، وهو حني يتاأ�سى فاإن من فقده لي�س رجاًل عاديًا، واإمنا 

من خرية القوم، حتى اأن لفقده غ�سة يف احللق، وخرب وفاته اآمله كثريًا وع�سف به، فكاأن الريح 

رمت به من جبل عال اإىل الأر�س، وهو ت�سوير جميل ملبلغ احلزن الذي يغمر قلبه، فيقول: 

)1(
ب����ف���������اج����ع����ة م�������ش�����������ن���ع���ة �ل��������������ط����روق�أر�ع�����������������ك ط����ائ����ر ب���ع�������د �خل������ف������وق

عميد رج���������ل  ع�����ل�����ى  ول�������ه�������اً  �أظ�������������ل ك���������اأن����ن���������ي �����ش��������������رق ب���ري���ق���ين����ع��������������م 

ه������������دّو�ً ب����ه���������ا  ع����ل����م����ت  �إذ  ه���������وت ب����ي ع���ا����ش���ف م����ن ر�أ���������س نيقك���������������اأن 

ثم ي�سف احلالة النف�سية التي مير بها، فزفراته تتعاقب خارجة من �سدره وقد تركت يف 

امل�سعودي ـ مروج الذهب،   304/1.  )1(

انظر مبحث »الأحداث والوقائع«.  )2(

اخلفوق، خفق الليل: �سقط عن الأفق، م�سنعة: قبيحة، الطروق: اخلرب لياًل، النيق:اأرفع مكان يف اجلبل.  )3(
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القلب والأح�ساء حرًا كاحلريق، ولبد لهذا الأمل والعذاب اأن يدفع ال�ساعر اىل البكاء، فيبكي 

بكاًء مرًا مدرارًا ت�سيق به الدلء، وللتعبري عن مبلغ احلزن فاإنه يرى اأنه كلما كفكف عينيه كاأنه 

يطلب منها اأن تكرث من البكاء، ثم يلوم نف�سه لأنه ابتعد عن اأهله يف اليمن و�سافر اإىل ال�سام 

)1(

فحل ما حل بهم: 

ك�������احل���ري�������ق�أع�������������ل ب�����زف�����������رة م������ن ب����ع����د �أخ��������رى �ل����ق����ل����ب ح���������ر  ل����ه����ا يف 

وت�������������ردف ع���������ربة ت�����ه�����ت�����ان �أخ�������������رى
)1(

ك���ف���ائ�����������س غ������رب ن�������ش�������اح ف���ت�������ي�������ق

عيني دم��������ع  �أك�����ف�����ك�����ف  �إذ  هريقيك�������������اأن  ل����ه����ا  �أق�������������������ول  و�أن�����ه�����������اه�����ا 

عنها غ����ب����ت  �حل�������������و�دث  ت���ل�������ك  ب������اأر�������س �ل���������ش����ام ك����ال����ف����رد �ل���غ���ري���ق�أل 

وير�سم �سورة جميلة لنف�سه، فهو غري م�سدق موت اأخيه حني ينظر كل مرة اإىل الكتاب 

الأخ ي�سفه، فهو كرمي، عميق  بقيمة هذا  يقنعنا  اأن  اأجل  اأخيه، ومن  بوفاة  الذي جاءه يخربه 

ال�سخ�سية، نفاع لغريه، طليق الوجه، ي�ستاأن�س براأيه، حتى اأن اخل�سمان ين�سرفان عنه اإذا ما 

)2(

حكم بينهما مثلما يحيد ولد الناقة ال�سغري عن كرمي الإبل: 

ك���������ت����اب �أن��������ظ��������ر يف  �أن��������ف��������ك  ت��������د�رى �ل���ن���ف�������س ع���ن���ه ه�����وى زه����وقف����م���������ا 

ك����ري���������م �أخ  وف�������������اة  ع�����������ن  طلي�قي�����خ�����������رب  ن����ف��������������اع  �ل�����������������غ�����������ور  ب����ع����ي����د 

عنه �خل���������ش����م����ان  ي����ع����ر�����س  وق�������������رم 
)2(

ك��م�����ا ح�����������اد �ل���ب���ك���ار ع�������ن �ل���ف���ن���ي���ق

ويعود لتاأكيد كرمه مرة اأخرى، فهو ميالأ الق�ساع حني يكرم �سيوفه، وهو الكرمي اأبدًا حني 

يقل اأهل الكرم، واأ�سار اإليهم بـ »قل اإميا�س الربوق«.

اأكرث الأحداث فجيعة وفاة هذا الأخ الكرمي وهو يف الغربة، لكنه ل  باأن  ال�ساعر  ويعرتف 

ميتلك اإل اأن ي�سلم باأمر اهلل »تنجز وعد منان �سدوق« ، وهو ي�سرب للق�ساء الذي لبد اأن ينزل 

الغرب: الدلو .  )1(

البكار: البكر اأول ولد الناقة، الفنيق: الفحل املكرم من الإبل ل يركب ول يهان لكرامته عليهم .  )2(
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بكل حي حني يداهمه املوت : 

ك�����������رمي مي��������اأ �ل���������ش����ي����زى وي����ق����ري
)1(

�ل����ب���������روق  �إي�����������م���ا����س  ق�������ل  م����ا  �إذ� 

عمي�قو�أع�������ظ�������م م������ا رم�����ي�����ت ب���������ه ف���ج���وع���اً ف�����������ج  م�����������ن  ج�������������اء  ك������ت������اب 

ف���������ش����رب�ً �أخ  وف�����������اة  ع�����������ن  ت����ن����ج����ز وع�����������������د م����ن�������������������ان ������ش�����دوقي����خ���������رب 

����ش�������ي���ل���ق���ى �����ش���������ك����رة �مل����������وت �مل��������ذوق�����ش���������اأ�����ش����رب ل����ل����ق���������ش����اء ف�����ك�����ل حي

رم�������وقف����م���������ا �ل�����دن�����ي�����ا ب����ق���������ائ����م����ة وف���ي���ه�������ا ع�����������ن  ذو  �لأح���������ي���������اء  م�������ن 

وي�سل اإىل منتهى الت�سليم- وهو ما يعرب عن احلكمة والفهم الإ�سالمي للموت- حني يقر اأن 

لكل منا اأيامًا حمددة مي�سيها ومي�سي بعدها يف �سبيل املوت وقد لفت �ساقاه، هذه النهاية التي 

يت�ساوى فيها الفقري والغني، وكما ميوت النا�س ميتة مت�ساوية فاإنهم �سيبعثون كذلك ليوم ي�سفه 

)1(

باأن فيه توفية احلقوق:

ب�ش��وقول����������اأح����������ي����������اء �أي�����������������������ام ت����ق���������ش���������ى �����ش���������وق����اً  خ���ت�������ام���ه���ا  ي����ل����ف 

م�ا �إذ�  ك����اأع����دم����ه���������م  �لرقي�قف�����اأغ�����ن�����اه�����م  �ل���ع�������ي�������س  م���������دة  ت���ق�������ش���ت 

ل������ي������وم ف�����ي�����ه ت����وف��������������ي����ة �حل���ق���������������وقك���������ذل����ك ي����ب���������ع����ث����ون وه��������م ف��������ر�دى

وبعد اأن و�سف اأخاه- ويبدو اأن ا�سم ابنه على ا�سم ال�ساعر- بالكرم ي�سفه بال�سجاعة واأنه 

املحمود،  قومه، عبيدة  ماتوا من  وي�ستعر�س من  الفتوق،  رتاق  فهو  امللمات،  يقف مع غريه يف 

و�سماعة الذي ي�سفه بالعود العتيق اأي الكبري، وابن املف�سل، وابن كاف، ثم يخاطب نف�سه: كيف 

يل اأن اأعي�س بعد اأن مات خرية القوم وما دام املوت يف انتظارنا وهذه الدنيا التي حترمنا من 

اأحبابنا، لكنه القدر الذي ي�سيبنا جميعًا :

�لأي���������ادي ق����وم����ك ذي  ه����م����ام  �أب����������ي �ل������و�������ش������اح رت�������������اق �ل���ف�����������ت���وق�أب�����ع�����د 

ال�سيزى: �سجر ي�سنع منه الق�ساع، وهو هنا الق�سعة، يقري: يكرم.   )1(
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فيهم �مل�����ح�����م�����ود  ع�����ب�����ي�����دة  �لع�تي�قوب�����������ع�����د  �ل����ع���������ود  ����ش���م���اع���ة  وب�����ع�����د 

�أخ���������������و�ك يف �ل�����زم�����ن �لأن����ي����قوب�����ع�����د �ب��������ن �مل����ف���������ش����ل و�ب���������ن ك����اف ه����م����ا 

عن ق������ري������ر  ت����ع����ي���������س  �أن  و�أي�������������������ن �أم�������������������ام ط����������اب حل��������������وقت�����������وؤم�����ل 

فيها �أم���������ش����ي����ت  �ل���������ت����ي   ودن�������ي�������اك 
)1(

�ل�شقي��ق ع����ن  �ل�����ش��ق��ي��ق  م���ز�ي���ل���ة 

 وبعد مراجعة هذه الق�سيدة ميكن القول اإن معجم الرثاء القدمي باألفاظه وتراكيبه ومادته 

الدعاء  تتحدث عن  اأن  بد  ول  تتكرر،  واحدة  اإن�سانية  حالة  الرثاء  اأن  ذلك  عليه،  هو  كما  ظل 

غيــر اأن ال�سيء اجلـديـد  بعدم البعد، والتلهف، وغيـرهـا مما يرتبــط باألـم الإن�ســـان وحـزنـه، 

الذي نلم�سه ما يت�سل باحلياة الإ�سالمية، وهو وا�سح من خالل ذكر كل ما يتعلق باملوت بفهم 

اإ�سالمي، وهي كثرية يف الق�سيدة ووا�سحة.

ومما ل�سك فيه اأن عالقة املتوفى بال�ساعر تلعب دورًا مهمًا يف بناء الق�سيدة، لغة و�سياغة، 

فكلما كان املتوفى قريبًا من ال�ساعر زاد �سدق ال�ساعر وزادت الق�سيدة قوة وجزالة.

ذكر اخلمر :

ترتبط  فهي  مهمة،  دللة  وغريهم  العرب  عند  وال�سعبي  الأ�سطوري  املوروث  يف  للخمرة 

عندهم بقيم الرجولة، مثلها مثل ارتباط املراأة واخليل بالرجولة، وقد تغنى بها معظم �سعراء 

اجلاهلية يف اأ�سعارهم، ويبدو اأنها ارتبطت عندهم بطق�س قد�سي، فقد �سبهوا دم الغزال املقد�س 

. واإذا كان الإ�سالم قد حرم اخلمرة فكف ال�سعراء عن التغني بها لفرتة من الزمن، 
)1(

باخلمرة

تاأثريها وما  اأ�سا�س  اآخر على  باأ�سلوب  اإىل ذكرها من جديد وتناولوها  اأنهم عادوا  فاإننا جند 

تفعله بالنف�س ل الدعوة اإليها.

)1(  د. علي البطل ، ال�سورة يف ال�سعر العربي 55 .
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وذكر اخلمر عند و�ساح اليمن وغريه من ال�سعراء وهم يعي�سون يف جمتمع اإ�سالمي يعني 

اأنهم  اأو  ال�ساعر ما ليقبل من غريه،  النا�س من  تقبل  اأو  اإما قبولها اجتماعيًا رغم حترميها، 

متثلوا فعلها يف �ساربها.

مل يكن ال�ساعر اجلاهلي ينظر اإىل اخلمرة اإل على اأنها جزء من �سخ�سيته، كما هو احلال 

عند طرفة بن العبد وغريه، اإل اأن الالفت للنظر عودة هذه النظرة اإىل اخلمرة من جديد يف 

)1(

الع�سر الأموي، من ذلك قول عبد اهلل بن اأبي معقل الأن�ساري:

ر�م�سف���ل���ول ث����اث ه���ن م���ن ع��ي�����ش��ة �لفتى ق����ام  م��ت��ى  �أح���ف���ل  وج�����دك ل 

عنانه �ل���ك���م���ي���ت  حت����ري����ك  �لفو�ر�سف���م���ن���ه���ن  �ل��ب��ع��ي��د  �ل��ن��ه��ب  �ب���ت���در  �إذ� 

ب�ش�ربة �ل������ع������اذلت  ����ش���ب���ق  ناع�سوم���ن���ه���ن  ي���ق���ظ���ان  وه������و  �أخ�����اه�����ا  ك�������اأن 

كالدمى �لأو�ن���������س  ت���ري���د  وم��ن��ه��ن 
)1(

�مل��اب��������س  �أك��ف��ال��ه��ن  ع���ن  �ب��ت��ز  �إذ� 

 لذا فلي�س من امل�ستغرب اأن جند و�ساح اليمن يذكر اخلمرة يف عدة موا�سع، غري اأنه مل 

ي�سل اإىل احلد الذي يجعل منها غر�سًا م�ستقاًل بحد ذاته، فيوقف ق�سيدة كاملة لها، ومما 

ذكره يف اخلمرة اأنه حني ينت�سي من �سحر جمال عيني احلبيبة ل يجد ما ي�سف به تلك الن�سوة 

غري اخلمرة، فهي عنده مكحولة بال�سحر ولي�س بالكحل الذي ت�سعه الن�ساء، وهو ربط جميل بني 

ما هو مادي وما هو معنوي، وزيادة يف التاأثري يف املتلقي ومن اأجل اأن يعمق ال�سورة يف نف�سه، 

و�سف تاأثري هذا ال�سحر مبا تفعله اخلمرة، واختار منها اخلمرة العتيقة، وهذا يعني اأن للخمور 

عدة اأنواع فاختار منها اأف�سلها، فيقول:

تن�ش�ي ب����ال���������ش��������������ح����ر  ن�������������ش�������������وة �خل���������������م�������ر �ل����ع��������������ت����ي����قم����ك���������ح����ول����ة 

ونقاوتها،  جلودتها  ال�سرف  اخلمر  منها  فيختار  اآخر،  مو�سع  يف  اخلمرة  و�ساح  ويذكر 

)1(  الأ�سفهاين،  الأغاين،  13/24 .
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ويبدو اأن ت�سليته مع الن�ساء مل تكن تكتمل دون اخلمرة، وهكذا فاإن اكتمال فتوته تتحقق باخلمر 

والن�ساء على نهج �سعراء اجلاهلية، ومل يعوزه اإل اخليل لتكتمل �سورة الرجل الفحل عنده، وهو 

)2 )1(

لي�س بعيدًا عنها، فله اأبيات تتحدث عن فرو�سيته، ويقول يف اخلمرة: 

�������ش������دت �لأو�ن�������������������������������س ك����ال���������دم���������ى
)1(

و�����ش����ق����ي����ت����ه����ن �خل������م������ر ������ش�����رف�����������ا

البعاد وي�سكو هجرها  فاإنه عندما يناجي حبيبته رو�سة على  ال�ساعر باخلمر  ول�سدة ولع 

ومعاناته ب�سبب بعدها عنه ويتمنى لو يجتمع بها، جند اأن كل ما يتمناه عند اللقاء �سراب جيد 

يليق بهذا الحتفال، ورمبا اأراد به ر�سابها، وحني يع�سق اأو ي�سرب فاإنه ي�سرك حوا�سه: ال�سم فهو 

ريح �سفرجل، والذوق فهو طعم اخلمر، وهنا تتحقق املتعة والن�سوة من ر�ساب احلبيبة مبا ي�سبه 

من يحت�سي اخلمرة:

ع�����������ن�����ي�����ت و��������ش�����������������������اح �ل����ي�������������������م���������ني�������������ا رو�������ش��������������������ة �ل������و�������ش�������������اح ق�����������د

�ل�����������������������������������درنف�����ا������ش�����ق�����ي خ����ل����ي���������ل����ك م�����������������ن �����ش����ر� ي�������������ك�������������دره  ل�������������م  ب 

و�ل�����ط�����ع�����������م ط����ع���������م �����ش�������������������اف دن�ل���������������ري���������������ح ري�������������������ح �����ش���������ف���������رج���������ل

ويبالغ يف تاأثريها ويتحدث عن جمال�س ال�سرب حينما يدار عليهم باخلمر، حني يرى اأنها 

متنح الإن�سان قوة عظيمة جتلعه اأكرث م�ساًء من الأ�سد: 

ت���ط���ي���ف ع���ل���ي�������ن���ا ق����ه����وة يف زج����اج����ة
)2(

تريك جبان �لقوم �أم�شى من �لأ�شد

جمرد  بها  ا�ستهروا  الذين  ال�سعراء  عند  اخلمر  تعد  »مل  وهكذا   ،
)3(

اخلمرة هي  والقهوة 

األوان الفتك والفتوة، مثلما كانت عند طرفة، بل اأ�سبحت جزءًا من حياتهم، تختلط  لون من 

)1(  الأ�سفهاين،  الأغاين، 235/6.

)2(  الأ�سفهاين،  الأغاين، 236/6.

)3(  الفريوز اآبادي ـ القامو�س املحيط ، مادة قهوة.
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يكتفون  ول  نفو�سهم،  يف  اآثارها  وو�سف  بها  التغني  عن  يكفون  ول  وم�ساعرهم،  باأحا�سي�سهم 

، يقول و�ساح:
)1(

مبجرد ذكرها واإدراك غاية فنية بو�سفها«

وعل��هب���������ل م������ا ل���ق���ل���ب���ك ل ي�������������ز�ل ك����اأن����ه �ل�����ن�����دمي  �أن����ه���������ل����ه  ن���������ش���������و�ن 

اإن هذا الو�سف الرقيق يعرب عن اإدراك ال�ساعر تاأثري احلب يف املحب مثلما يدرك تاأثري 

اخلمرة يف �ساربها، عندما ي�سرب يتاأثر ندميه فيرتكه مثل مر�س اأ�سابه بعلة. ورغم اأن و�ساح 

اليمن اأدمن على الرتدد على بيوت اللهو واملجون، يعب من خمورها ويغنم من ح�سانها، اإل اأن �سعره 

يف اخلمر قليل، وهو مل يهتم باخلمرة لذاتها، واإمنا كان ي�ستعني بتاأثريها يف و�سف احلبيبة.

لقد كانت لغة و�ساح طيعة لينة تالءمت مع جو اخلمر الذي عا�سه ال�ساعر، فتجد األفاظه 

لها جر�س هام�س وحروف متجان�سة تعرب عن نف�سية مرتاحة ون�سوة غامرة.

 

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي �س279 .  )1(
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البـاب الثالــث
الـدراســـــة الفنيــــــة



168

وضــــاح اليـمــن



169

وضــــاح اليـمــن

الفصـل األول:

فـاعلـيــة اللـغــة
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فاعلية �للغة

تنطوي اللغة على اإيحاءات متعددة، منها ما هو اأدبي ومنها ما هو رمزي اأو وجداين، ول 

ميكن جتاهل هذه الإيحاءات اأو النظر اإليها دون اإدراك ما تنطوي عليه من املعاين والدللت، 

ول تتوقف اإحالة هذه املعاين اإىل ما توحي به من دللت اأدبية ورمزية، واإمنا يجب الأخذ بنظر 

اأو  العتبار ال�سياق الذي مينح الظاهرة امل�ستخدمة العمق والغنى، كذلك فاإن الن�ساط اللغوي 

التفاعل الذي يخلـقه جتاور املفردات اأو التال�سق يخلق معاين جديدة واإ�سافات مبتكرة.

اإن املعمار الفني الذي ين�سئه ال�ساعر لبد له من العتماد على اللغة التي ت�سكل الألفاظ 

مادتها الأولية، ولبد اأن تكون لهذه الألفاظ امل�ستخدمة دللة �سعورية لت�سهم يف ر�سم �سورة فنية 

يف نف�س املتلقي لتكون لها القدرة على الت�سوير املوحي. 

من هنا فاإن اللغة قادرة على اأن تخلق ارتباطات مل تكن ماألوفة من قبل، فالظاهرة اللغوية 

حتمل قيمتها �سمن بنائها وتركيبها ل مبعزل عنهما، لذا فاإن مثل هذه الظواهر ل ميكن اإدراكها 

يتحقق  الذي  �سياقه  ون�ساط  وقوته  املعنى  وحدة  عن  منف�سلة  اأو  �سابقة  جزئية  حدود  �سمن 

بالكثافة والتعقيد.

التي  القوانني  تلك  بقوانينها،  فهو حمكوم  للغة،  الأ�سا�سية  الوظيفة  هو  التوا�سل  كان  وملا 

اللغة  اأبناء  بني  عليها  املتعارف  اللغة  معايري  من  ينفلت  اأن  نوعه  كان  مهما  للخطاب  ميكن  ل 

الواحدة، فالتوا�سل بني املر�سل واملتلقي يتحقق اإذا وفق املر�سل ب�سياغة لغة يدركها املتلقي حني 

يعتمد على لغة م�سرتكة بينهما. 

ينبغي القول اإن قيمة اللفظ لي�ست بذاته، واإمنا مبكنونه ال�سعري، وهو ما يتولد من موقع هذا 

اللفظ يف �سياق البيت ال�سعري. يرى عبد القاهر اجلرجاين اأن اأهمية الألفاظ فيما توؤديه من 
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معان يتوقف على اقرتانـها مبا يالئمها ل مبفردها، وقد طالب برتتيب الألفاظ ترتيبًا �سحيحًا 

 ،
)1(

قافية  اأو  وزن  ال�ساعر  ا�سطر  اإذا  اإل  تاأخريه،  يح�سن  ما  ويوؤخر  تقدميه  يح�سن  ما  يقدم 

فال�ساعر يبذل جهدًا كبريًا من اأجل اختيار لغته. »ورمبا ظن ظان اأن اختيار احلروف يف اللفظ 

ويعرب عن  ال�ساعر  فائقة ول متييز فريد مبقدار ما يدل على ذوق  براعة  املفرد ل يدل على 

اختياره، ولذلك فعبقرية الأداء ل تقت�سر على تلك احلروف واإمنا تتعداه اإىل حروف املعاين، 

 .
)2(

وقدرة ال�ساعر تظهر يف ا�ستخدامه للحروف وعلى النحو الذي ا�ستعملها فيه«

اإن العالقة بني املبدع واملتلقي حتكمها الأ�ساليب التي ي�ستخدمها املبدع، فهي و�سيلته اإىل 

ومعناه وخ�سائ�سه من طبيعة  »ينبع وجود كل عن�سر  املعنى  اإن  ديب  اأبو  يقول كمال  املتلقي. 

العالقات التي فر�ست اختياره، والتي ت�سده وت�سجه اإىل العنا�سر الأخرى، ثم من فاعليته يف 

اأن  . نظن 
)3(

هذه العنا�سر، وتختفي حتت هذه الفاعلية جدلية عميقة هي التي توؤ�س�س املعنى«

من املنا�سب يف ال�سعر اأن ا�ستخدام م�سطلح )الأثر ال�سعري( بدًل من )املعنى( اأ�سمل للتعبري 

عن نتيجة نهائية لفاعلية العنا�سر جمتمعة وما يختفي حتتها من جدل عميق، فاملتلقي ل ي�ستلم 

اأحد هذه  الن�س، واملعنى  واإمنا رغبة فيما يرتكه فينا  الن�س من خالل املعنى فقط،  تاأثريات 

املوؤثرات، واجلملة ال�سعرية اإمنا هي بنية مت�سابكة من التعددية يف اللغة والأنظمة وامل�ستويات، 

ولي�ست قالبًا ين�سب فيه املعنى، ذلك اأن الأثر ال�سعري هو خال�سة الفاعلية ال�سعرية يف نف�س 

املتلقي. ومما ل �سك فيه اأن الفن وال�سعر يفقد جزءًا من قيمته وقدرته على التاأثري اإذا تعامل مع 

، وروؤية 
)4(

الأ�سياء كما هي، ذلك اأنه »اإيقاظ لنا مما اعتدنا عليه من عدم مبالة وتعميق وعينا«

فنية للواقع ولي�س نقاًل له.

الع�سكري ، كتاب ال�سناعتني152 �ص .  )1(

د. عبا�س بيومي عجالن ، عنا�سر الإبداع الفني يف �سعر الأع�سى، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، ال�سكندرية  1985، �س189 .  )2(

د. كمال اأبو ديب ، جدلية اخلفاء والتجلي ، دار العلم للماليني، بريوت 1995�ص 9 .  )3(

رينيه ويليك ، النظرية الأدبية عند مدر�سة براغ ، جملة الثقافة الأجنبية ع 1988/1 .  )4(
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اإمنا يعرب عما يعتمل يف نف�سه من �سعور، وهو حني ي�ستذكر  اإن ال�ساعر وهو ي�سوغ ن�سه 

وي�ستجمع �سورًا بعينها اإمنا ي�سعى اإىل اأن يودع فيها خال�سة جتربته الإن�سانية، وهو حني يفعل 

اإىل  انتظمت وحتولت  اأن  القارئ بعد   
)1(

الكلمات يف نف�س اإمنا يراهن على ما تثريه تلك  ذلك 

ق�سائد، واأق�سى ما يرجوه املبدع اأن يحقق الده�سة واملفاجاأة عند املتلقي، ولي�سل به اإىل املتعة 

يف  اأغلقت  »كالقماقم  لأنها  ذلك،  تفعل  اأن  على  قادرة  والألفاظ  لقارئه،  الن�س  يوافرها  التي 

�سداداتها جتارب ل ح�سر لها اختزنها فيها الإن�سان على مر الع�سور، وال�ساعر البارع هو الذي 

.
)2(

يعرف كيف يزيل عن هذه القماقم �سداداتها ليفرغ املكنون املدخر فيها«

اإن ال�ساعر لبد اأن يختار لغته بعناية �سديدة، ذلك الختيار الذي يتحقق من خالل ثقافته 

وطول الدربة والتمحي�س، ف�سناعة ال�سعر عملية معقدة، وهي لي�ست بال�سهولة التي يت�سورها 

البع�س، فلل�سعر لغته اخلا�سة التي حتمل يف طياتها األق ال�سعر و�سموه، يذهب بها ال�ساعر بعيدًا 

عن لغة النرث، وقد اأدرك نقادنا الأوائل ذلك، فهذا دعبل اخلزاعي جنده يعيب �سعر اأبي متام 

، فهو 
)3(

ويقول »ما جعله اهلل من ال�سعراء، بل �سعره باخلطب والكالم املنثور اأ�سبه من ال�سعر«

يرى اأن النزول بال�سعر اإىل م�ساف النرث كما فعل اأبو متام اإمنا هو حط من قدر ال�سعر.

فال�ساعر اإذن ل يتعامل مع مفردات تخت�س بال�سعر دون غريه، واإمنا بن�سق يخت�س بال�سعر 

دون النرث، ملا يحمله ال�سعر من خ�سو�سية يختلف بها عن النرث اختالفًا جوهريًا، اإنهما ل�سانان 

خمتلفان، �سعري ونرثي. يرى ابن ر�سيق القريواين اأن »لل�سعراء األفاظًا معروفة واأمثلة ماألوفة، 

األفاظ  على  ا�سطلحوا  الكتاب  اأن  كما  غريها،  ي�ستعمل  اأن  ول  يعدوها،  اأن  لل�ساعر  ينبغي  ل 

باأعيانها �سموها الكتابية ل يتجاوزونها اإىل �سواها، اإل اأن يريد ال�ساعر اأن يتظرف با�ستعمال 

لفظ اأعجمي، في�ستعمله يف الندرة، وعلى �سبيل اخلطرة، كما فعل الأع�سى قدميًا،  واأبو نوؤا�س 

ف ب ت�سارلن ، فنون الأدب، ترجمة د. زكي جنيب 88، القاهرة 1959 �ص88.  )1(

الآمدي، اأبو القا�سم احل�سن بن ب�سر بن يحيى)ت 370هـ( ، املوازنة بني الطائيني، حتقيق حمي الدين عبد احلميد 19/1، مطبعة   )2(

ال�سعادة ط1959/3، 19/1.

ابن ر�سيق القريواين ، العمدة  128/1 .  )3(
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، وهو بذلك اإمنا يريد ال�سياق الذي تنتظم به الألفاظ ولي�س الألفاظ 
)1(

حديثًا، فال باأ�س يف ذلك«

بعينها، وهو ما فعله و�ساح اليمن حني ا�ستخدم بع�س املفردات غري العربية كما �سياأتي ذكره.

ال�ساعر  وجود  ب�سبب  اجلزلة  املفردات  من  بالكثري  حفل  قد  اجلاهلي  ال�سعر  كان  واإذا 

اجلاهلي يف البادية، فاإننا جند اأن �سعراء املدن واحلوا�سر -ومنهم �سعراء اليمن- قد �سمت 

ق�سائدهم مفردات يومية وا�سحة، ب�سبب احل�سارة التي كانت تنعم بها اليمن، ورمبا مفردات 

غري عربية، ويعود ذلك اإىل وجود الأحبا�س والفر�س يف اليمن، اإل اأن هذه املفردات ظلت قليلة 

اإ�سالمي، ومل يكن لالأحبا�س  يف ال�سعر لغلبة اللغة العربية على باقي اللغات ، فاملجتمع عربي 

اأ�سلم منهم فاإن اهتمامه  اأهل البلد، ومن  اأو الفر�س ذلك الثقل الجتماعي الذي يوؤثر يف لغة 

�سين�سب على تعلم لغة القراآن الكرمي.

اإذا كانت لكل اأمة لغتها التي تعتز بها فاإن العرب اأحق من غريهم بهذا العتزاز بعد اأن 

�سرف القراآن الكرمي اللغة العربية، ومتر اللغة بفرتات تطور وازدهار مثلما متر بفرتات جمود 

وتراجع، وقد �سهدت اللغة العربية بع�س فرتات من اجلمود على يد ال�سعراء اجلاهليني حينما 

بها  الكرمي  القراآن  نزل  اأن  بعد  جديد  من  قيمتها  ا�ستعادت  اأنها  غري  اأنف�سهم،  يكررون  بداأوا 

لغة غنية  لأنها  قوتها ودميومتها  فا�ستعادت  قوة ومتا�سكًا جديدين،  ومنحها  ووحدها  فاأغناها 

متجددة، كما اإن دخول غري العرب يف الإ�سالم اأ�سفى على اللغة العربية اأفقًا اأو�سع دون اأن تفقد 

خ�سائ�سها الأولية.

ويبقى ال�سعر هو الأقدر على التعامل مع اللغة، ذلك اأن ال�سعراء »هم اأ�سياد اللغة واأ�سحاب 

احلق الأول يف الت�سرف بها، وهم الأفراد الذين تبلغ بهم الأمة ا�ستجابتها لتجارب احلياة، وهم 

.
)2(

اأكرب قدرة على ال�سياغة اللفظية ، وهذا هو املاألوف يف كل لغة«

واأ�سموه  اللغة،  على  مترد  من  فيه  ما  وبينوا  ال�سعر  در�سوا  والبالغة  اللغة  اأهل  كان  واإذا 

)1(  د. حممد النويهي ، ق�سية ال�سعر اجلديد، دار الفكر، القاهرة  1971�ص 352 .
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فذلك  لديهم،  املاألوف  القيا�س  ما خالف  وتعليل  تخريج  اأحيانًا يف  وتع�سفوا  �سعرية،  �سرورات 

اإن  جمتمعني.  ولغوي  نحوي  األف  ي�سنعه  مل  ما  للغة  ي�سنع  قد  واحدًا  »�ساعرًا  اأن  ن�سوا  لأنهم 

ال�ساعر باإح�سا�سه، املرهف و�سمعه اللغوي الدقيق ميد الألفاظ مبعان جديدة مل تكن لها، وقد 

، ول اأدل على قولنا 
)1(

يخرق قاعدة مدفوعًا بح�سه، فال ي�سيء اإىل اللغة واإمنا ي�سدها اإىل الأمام«

من خلود املتنبي وما قدم للغة العربية، رغم اعرتا�س املعرت�سني على بع�س اأ�سعاره التي خرج 

بها عن قواعد اللغة، وح�سد احلا�سدين على نبوغه، ف�سعره ما زال يرثي اأهل اللغة والأدب على 

مر ال�سنني.

اإن�ساوؤها  اإن الألفاظ التي يرتبها ال�ساعر �سوف ت�سل اإىل املتلقي بي�سر و�سهولة كلما كان 

كذلك، فما يخرج من القلب �سرعان ما يدخل اإىل القلب، وهو ما يحقق جودة ال�سعر املطلوبة، 

املتقنة  املحكمة  الأ�سعار  »فمن  وانتظامًا،  �سهولة  النرث  خروج  يخرج  �سل�سًا  ال�سعر  جتعل  التي 

امل�ستوفاة املعاين احل�سنة الر�سف، ال�سل�سة الألفاظ، التي خرجت خروج النرث �سهولة وانتظامًا، 

بقول  ي�ست�سهد  فاإنه  اإليه  ذهب  ما  وليثبت   ،
)2(

معانيها« يف  تكلف  ول  قوافيها  يف  ا�ستكراه  فال 

زهري:

يع�س وم���ن  �حل���ي���اة  ت��ك��ال��ي��ف  ي�ش��اأم �شئم��ت  ل����ك  �أب������ا  ل  ح������وًل  ث��م��ان��ي�����ن 

 

ت�شب م��ن  ع�شو�ء  خبط  �ملنايا  ي��ع��م��ر فيهرم ر�أي���ت  ت��خ��ط��ىء   ت���ت���ه، وم����ن 

الع�سكري املذهب نف�سه فيقول: »واملنظوم اجليد ما خرج خمرج  اأبو هالل  كذلك يذهب 

، فال�سعر يكون م�ست�ساغًا مقبوًل من 
)3(

املنثور يف �سال�سته و�سهولته وا�ستوائه، وقلة �سروراته«

املتلقي اإذا مل يكن فيه ما هو م�ستكره من اللفظ، وهو ما حتقق لو�ساح اليمن يف معظم �سعره، 

فجاء متجان�سًا ماألوفًا مل يلجاأ فيه اإىل املفردات التي تنافر بع�سها بع�سًا، وهو ما يدعو اإليه ابن 

)1(  نازك املالئكة ، �سظايا ورماد ، ديوان ج1 �ص 7 .

)2(  ابن طباطبا، اأبو احل�سن حممد بن اأحمد العلوي ، عيار ال�سعر، حتقيق الدكتور طه احلاجري وحممد عبد ال�سالم زغلول، طبع 

القاهرة 1977، 67-49.

الع�سكري، اأبو هالل ، كتاب ال�سناعتني، 166-165 .  )3(
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طباطبا، »وكذلك ال�ساعر اإذا اأ�س�س �سعره على اأن ياأتي فيه بالكالم البدوي الف�سيح مل يخلط 

به احل�سري املولد، واإذا اأتى بلفظة غريبة اأتبعها اأخواتها، وكذلك اإذا �سهل األفاظه مل يخلط بها 

.
)1(

الألفاظ الوح�سية النافرة ال�سعبة القيادة«

يبني  الذي  التق�سيم  ذلك  يف  نعتمد  اأن  نرى  اليمن  و�ساح  ال�ساعر  لغة  درا�سة  اأجل  ومن 

خ�سو�سية هذا ال�ساعر، و�سيكون الآتي:

1ـ الت�شكيل ال�شوتي :

اإن حروف اأية لغة لبد اأن متتلك خمزونًا ثقافيًا عند الناطقني بها، يرتبط باأ�سوات تلك 

 ،
)2(

احلروف، فـ»الطاقة الإيحائية لبع�س الأ�سوات نتيجة لتداعيات ل �سعورية يف معظم الأحيان«

وهي ت�سكل الذائقة الأدبية لالأمة، كما »اإن تعبريية احلروف اإمنا هي ظاهرة مرتبطة بال�سياق 

ال�سوتي يف لغة معينة، والإيقاع هو الذي يربز تاأثري البنية ال�سوتية بو�سعها يف قوالب زمنية 

مع  متالئمة  ثقافة  من  يحمله  ما  نتيجة  املتلقي  يف  يوؤثر  الذي   
)3(

الإيحاء« خاللها  من  متار�س 

مفردات الن�س. اإن ال�ساعر يبحث من خالل لغة الق�سيدة عن ت�ساوق لغوي ودليل مينح الن�س 

ال�سعري تاأثريًا يف نف�س املتلقي، وهو ما ي�سعى ال�ساعر اإىل حتقيقه، ذلك اأن »ال�ساعر ل يريد نقل 

املعنى فقط، واإمنا التاأثري يف املتلقي وامتالك حوا�سه امل�ستقبلة للعمل الفني، وذلك ما يدفعه اإىل 

ال�سنعة واختيار بنائه، وحني تتجاور احلروف ينتج عنها تاأثري ذو اأبعاد خمتلفة لعل اأو�سحها ما 

.
)4(

ت�ستقبله الأذن، وما يدخل يف حيز الأداء«

وحني يريد ال�ساعر التعبري عن ا�سطراب احلبيبة ينقل اإلينا تلك امل�ساعر وهذا ال�سطراب 

النف�سي الذي يح�سه املحب عندما يلتقي مبن يحب، اإنه ا�سطراب داخلي يف�سـره قولــه »تقلقلت 

ابن طباطبا ،  عيار ال�سعر 6 .  )1(

د. �سالح ف�سل ، نظرية البنائية يف النقد الأدبي 471- 472 .  )2(

د. �سالح ف�سل ، نظرية البنائية يف النقد الأدبي .    )3(

د. عبا�س بيومي عجالن ، عنا�سر الإبداع الفني يف �سعر الأع�سى، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، ال�سكندرية  1985، �س 188.  )4(
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القاف والالم  الفعل »تقلقل« ملا فيه من �سوت قعقعة يف تكرار حرف  اأح�ساوؤها«، فاختار هذا 

يتحول  النف�سي  ال�سطراب  ينعك�س هذا  ال�سامع، وحني  عند  تاأثريًا  فيحدث  متتاليتني،  مرتني 

اإىل ارتباك ي�سيب احلبيبة فيوؤثر يف �سريها، فهي ت�سرع تارة وتتباطاأ تارة اأخرى، ويعرب و�ساح 

اليمن عن كل ذلك حني يقول:

�أح���������ش����اوؤه����ا ت���ق���ل���ق���ل���ت  ر�أت����������ك   و�إذ� 
)1(

�����ش����وق����اً �إل����ي����ك ف�����اأك�����رت و�أق������ل������ت

 

ومن خالل درا�ستنا ل�سعر و�ساح اليمن وجدنا اأنه يتعامل مع الت�سكيل ال�سوتي تعاماًل واعيًا 

ياأتي  ا�سم احلبيبة  النداء، فكان  ا�ستخدم الرتخيم مع  اللغة، فقد  ينم عن فهم دقيق لوظيفة 

)2 )1(

مرخمًا مثل »يا خول« و »يا رو�س« والأ�سل خولة ورو�سة:

قلبي ع�����ذب�����ت  ق������د  رو�����������س  ي������ا  كئيب����ا �أل  ت����ذك����رك����م  م�����ن  ف����اأ�����ش����ب����ح    

✵ ✵ ✵

����ش�������اب�����������ر ي���������ا رو�����������س ج���������ري�ن����ك����م �ل���ب�������اك�������ر ول  له  ل   ف����ال����ق��������������ل����ب 

✵ ✵ ✵

و�نتح�ى ج�شمي  �شل  حبك  رو����س   ي��ا 
)1(

م�شا�شي بلغت  ق��د  حتى  �لعظم   يف 

✵ ✵ ✵

�إل�����ي�����ك ميا  و�أرق��������ن��������ي خ���������ي����ال����ك ي������ا �أث�����������ي���������������ا ����ش�������ب���ا ق���ل���ب���ي وم�����������ال 

ويرى بع�س الدار�سني اأن هذا الرتخيم اإمنا يعرب »عن غياب اكتمال العالقة بتلك املراأة، اإذ 

تغدو حم�س ذكرى، كهذا ال�سم املرخم مقارنة بال�سم الأ�سلي، �سواء اأجاء على لغة من ينتظر 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  236/6 .  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  217/6 .  )2(
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، وهو تف�سري رمبا يحمل اللغة اأكرث مما ينبغي، فالرتخيم يف اللغة التليني 
)1(

اأم لغة من ل ينتظر«

والتجميل، ورمبا جلاأ اإليه ال�ساعر حلاجة يف مو�سيقى ال�سعر اأو توددًا للمنادى، وهو اأمر �سائع 

اإىل الآن يف بع�س البيئات حني يحدث املنادي تغيريًا يف ا�سم الطفل ال�سغري للتعبري عن حمبة 

خا�سة له. 

ومن الأ�ساليب التي يلجاأ اإليها ال�ساعر التكرار، وقد ا�ستخدم و�ساح التكرار باأنواعه، من 

تكرار حرف وتكرار كلمة اأو عبارة. والتكرار يف معناه هو الإعادة، وغالبًا ما يرتبط بامللل، رمبا 

نتيجة �سعف يف ملكة ال�ساعر الأدبية، غري اأن للتكرار يف ال�سعر وظيفة اأخرى يدركها ال�ساعر، 

و»املفيد منه ما ياأتي يف الكالم تاأكيدًا له وت�سديدًا من اأمره، واإمنا تفعل ذلك للدللة على العناية 

. والتكرار موجود 
)2(

بال�سيء الذي كررت فيه كالمك، اإما مبالغة يف مدحه اأو ذمه اأو غري ذلك«

 . ويف قوله 
)3(

يف القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�سريف، كقوله تعاىل: »وال�سابقون ال�سابقون«

�سلى اهلل عليه و�سلم يف مناجاة رائعة مطابقة حلقيقة القراآن الكرمي ومنوذج م�ستخل�س منه نرى 

جملة »�سبحانك يا ل اإله اإّل اأنت، الأمان الأمان، خل�سنا من النـــار.. اأجرنا من النار.. جّننا من 

)4(

النار«، وهذه اجلمل تتكرر مائة مرة، ولو تكررت األوف املرات ملا ولدت ال�ساأم.

ومن تكرار احلروف عند ال�ساعر و�ساح اليمن تكراره حلرف ال�سني اأربع مرات يف عجز 

بيت �سعري دون اأن ينفر منه ال�سامع، بل جاء معربًا عما يريده ال�ساعر:

 �أدع�����وك رو���ش��ة رح���ب و����ش��م��ك غريه
)4(

و��شي ب��ك  ي�شي  �أن  و�أخ�����ش��ى  �شفقاً 

 

فاأو�سحها تكرار  النا�س  ت�سيع بني  التي  الو�ساية  بالهم�س ليبني مو�سوع  اأ�سبه  البيت  فكاأن 

ال�سني.

)1(  د0عبد اهلل الفيفي ، مفاتيح الق�سيدة اجلاهلية  �س 71 .

اأبو هالل الع�سكري ، كتاب ال�سناعتني 152 .  )2(

الواقعة /56 .  )3(
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كذلك تكرار حرف العني ثالث مرات والطاء مرتني:

طمع �شيمتي  م��ن  ط��م��ع  يف  يطمعك  و�أن�����ت ل���و ك��ن��ت ب���ي ج���د �خل���ب���رية ل�م

ومن تكرار كلمة بعينها تكراره ل�سم حبيبته رو�سة يف بيت �سعري واحد، وكاأنه اأراد التعبري 

عن حبه لها وتعلقه بها:

ع��ل��ي��ن�����ا مبنزل ل�����و ج���������ادو�  لأه�����ل�����ك  �أي����ا رو����ش���ة �ل���و����ش���اح ي���ا خ���ري رو�شة

واإذا كان التكرار يفيد التوكيد، فاإن و�ساحًا هنا يكرر كلمة ح�سبي مرتني يف �سطر واحد 

)2 )1(

دللة على ت�سليمه باأمر اهلل �سبحانه: 

ج������زع�������������اً ل������ل������ف������ر�ق ي�����������������وم ت����ول����ت

 

)1(
ح�شبي �مل����ع����ارج  ذو  �ل��ل�����ه   ح�����ش��ب��ي 

ورمبا كرر الأداة، وقد جلاأ و�ساح اليمن اإىل هذا التكرار رغبة منه يف تثبيت اأمر معني دون 

اأن ميل ال�سامع هذا التكرار الذي ي�سبح هنا مثل لزمة خفيفة على ال�سمع:

 ع���ل�������م���ت ب�����اأن�����������ك ع����ا�����ش����ق ف����اأدل��������������ت ح����ي  �ل���ت���ي �أق�������ش���ى  ف��������وؤ�دك  حل��ت

�أح�������ش���اوؤه���ا ت��ق��ل�����ق��ل��ت   ر�أت���������ك   �����ش����وق����اً �إل�����ي�����ك ف������اأك������رت و�أق���ل�����������ت و�إذ� 

 

�أب����و�ب����ه����ا ف���اأغ���ل���ق�����������ت  دخ����ل����ت   فاعتل�ت و�إذ�   ح���ج���اب���ه�������ا  �ل���غ���ي�������ور   ع������زم 

�ش�بابة ع��ل��ي��ك  ب���ك���ت  خ���رج���ت  ب���لت و�إذ�  م������ا  دم���������وع����ه����ا  ت����ب����ل   ح����ت����ى 

فمرحبا زرت  و�����ش����اح  ي����ا  ك���ن���ت   �إن 
)2(

 رح���ب���ت ع��ل��ي��ك ب�������ادن���ا و�أظ���ل�����������ت

غري اأن و�ساح اليمن املعجب بنف�سه كان مولعًا بتكرار ا�سـمه يف ق�سائده اأكرث من اأي ا�سم 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  237/6 .  )1(
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اآخر،  فقد كرره »13« مرة، ومل يكتف بتكرار ا�سمه يف ق�سائده، واإمنا اأتـى با�سمه بعد ال�سـمري 

)2 )1(

املنف�سل »اأنا« و�سبقه بياء املتكلم، وكاأنه يوغل يف العتداد بنف�سه، يقول و�ساح: 

ت�شل�ي �إن  �ل���������و�����ش���������اح  �أن���������ا   �إن 
)1(

و�لو�شف��ا �ل��ت�����ش��ب��ي��ب  ب���ك   �أح�����ش��ن 

كما جاء به بعدة اأو�ساع، فقد �سبقه باأداة نداء ثالث مرات منها: 

فمرحبا زرت  و�����ش����اح  ي����ا  ك���ن���ت   �إن 
)2(

 رح���ب���ت ع��ل��ي��ك ب�������ادن���ا و�أظ���ل�����������ت

وجاء م�سبوقًا ب�سمري خماطب:

�ت��������ب��������اع دع�����������������اك م���������ن �����ش����وق����ك �ل�����دو�ع�����������ي ذو  و�������������ش������������اح   و�أن�����������������������ت 

اأو خماطبًا: 

 �أل�����������ش�������ت ت���خ�����������ش���ى ت�����ق�����ارب �لأج�������ل م�������ا ل�������ك و������ش�����������اح د�ئ�����������������م �ل�����غ�����زل

وجاء به م�سافًا اإليه:

ع��ل��ي��ن�����ا مبنزل �أي����ا رو����ش���ة �ل���و����ش���اح ي���ا خ���ري رو�شة ل�����و ج���������ادو�   لأه�����ل�����ك 

بعقل�ه ذه����ب���������ت  و������ش�����������اح  فاقتلي ره����ي����ن����ك  �شئت  و�إن  فاأحييه  �شئت   ف��اإن 

اأو م�سافًا وم�سافًا اإليه:

 ������ش�����������������ع�����ر و�������ش���������������������������اح �ل������ي������م������ان ع������ج�������������ب �ل�������ن���������������ا��������س وق�����������ال�����������������������و�

الأ�سفهاين،  الأغاين،  233/6 .  )1(
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ويف بيت �آخر :

 ع�����������ن�����ي�����ت و��������ش�����������������������اح �ل����ي�������������������م���������ن ي�������������ا رو�������ش��������������������ة �ل������و�������ش�������������اح ق�����������د

اأو ب�سيغة الغائب:

بعدم��ا و�أ������ش�����ب�����ل  و�������ش������اح  �ل��ك��ه��ول وم����ا �حتلم ت�����رج�����ل  ت��ك��ه��ل ح��ي��ن��اً يف 

 

    ومن املح�سنات البديعية الأخرى اجلنا�س، فقد وجدناه عند و�ساح اليمن يف قوله:

   ت��������ذك��������رت �مل���������ن���������ازل م��������ن ����ش���ع�������وب
)1(

�شعوبا ق��ط��ع��������و�  �أ����ش���ب���ح���و�  وح���ي���اً 

 

ف�سعوب الأوىل ا�سم حلي ل يزال قائمًا يف �سنعاء، اأما الثانية فمعناها » تفرقوا«، وهذا من 

)2 )1(

جمال ا�ستخدام اجلنا�س.

وحني يجد ال�ساعر اأن الت�سكيل ال�سوتي يتعار�س مع بحور ال�سعر فاإنه ل يرتدد يف معاجلة 

املو�سوع مبا ي�ستحق، وهو ما ذكره �سيبويه من ت�سكني املتحرك، وقد ا�ست�سهد يف كتابه بهذين 

البيتني لو�ساح:

 ������ش�����������������ع�����ر و�������ش���������������������������اح �ل������ي������م������ان ع������ج�������������ب �ل�������ن���������������ا��������س وق�����������ال�����������������������و�

 �إن��������������������������م�����������������ا ����������ش���������ع���������ري ق�����ن�����������������������د
)2(

 ق���������������د خ��������ل��������ط  ب�������اجل�������ل�������ج�������ان

ولو حرك »خلط« لجتمعت خم�س حركات، وهو ما ل ي�سح يف الوزن ال�سعري.

لإيقاعات  اإدراك عميق وفهم دقيق  ينم عن  اليمن  العبارة عند و�ساح  تركيب  اأ�سلوب  اإن 

احلروف �سمن الكلمة الواحدة، ومن ثم الكلمة �سمن العبارة، والذي يحدد قيمة العمل الأدبي 

يف النهاية كما يقول د. حممد زكي الع�سماوي هو قدرة الأديب ومدى متكنه من فنه، و�سيطرته 

عليه، واإدراكه خلفايا هذه ال�سنعة، واإملامه بالأعمال الأدبية املعا�سرة وال�سابقة.

الأ�سفهاين،  الأغاين،  217/6 .  )1(
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2ـ الت�شكيل النحوي )الرتكيب( :

عند قراءة �سعر و�ساح اليمن جند اأن معظم �سعره يبداأ بجمل فعلية، وهذه اجلمل تدل على 

احلركة والتفاعل مع احلدث، بينما تدل اجلمل ال�سمية التي يقل ا�ستخدامها عنده على الثبات 

وال�سكون، وهو ما يف�سر قلقه واأرقه مما يعانيه ممن يحب. ومن اجلمل الفعلية التي وظفها و�ساح 

يف �سعره- وهي كثرية، خا�سة ما يتعلق منها بق�سائد املراجعات نحو قالت وقلت- نذكر:

تطيبا �أن  ن���ف�������ش�������ي  ب���ال�������ش���ام   ت�������ذك�������رت �مل��������ن��������ازل و�حل���ب���ي���ب�����������������������ا �أب��������ت 

�شعوبا   ت��������ذك��������رت �مل���������ن���������ازل م��������ن ����ش���ع�������وب ق��ط��ع��������و�  �أ����ش���ب���ح�������و�  وح����ي����اً 

 

ب���ح���ي���ث حلو� ف����ح����ل  ق���ل���ب���ي  يجيب���ا �����ش����ب����و�  �أل  دع�������������و�  �إن   وي����ع����ظ����م 

يتحدث ال�ساعر يف هذه الق�سيدة عن �سفره اإىل ال�سام ليكون قريبًا من اأم البنني، غري اأن 

�سوقًا من نوع جديد يتحرك عنده في�سده احلنني اإىل بلده اليمن، فحني ي�ستخدم الفعل املا�سي 

»اأبت« يبني رف�سه البقاء يف ال�سام، واملا�سي يدل على زمن م�سى يف تقليب الأمر والو�سول اإىل 

قناعة الرف�س التي ي�ستخدم لها مفردة اأبت للدللة على الرف�س والمتناع بقوة ولي�س الرف�س 

فقط، وهذه القناعة و�سل اإليها ال�ساعر بعد اأن تذكر �سعوبًا، وهو حي كان يقيم فيه ال�ساعر يف 

�سنعاء، والفعل �سبوا اأي�سًا فعل ما�س لأن فعل ال�سبي قد حل به، غري اأنه حني يتحدث عن قلبه 

وما يعانيه فاإنه ينتقل اإىل الزمن احلا�سر لأن معاناته ل تزال قائمة فيقول »ويعظم اإن دعـوا األ 

يجـيبـا« م�ستخدمًا امل�سارع للدللة على ا�ستمرار املعاناة عنده حلني كتابة الق�سيدة.

موؤثرة  ب�سيطة  فتاأتي  بخباياها،  العارف  تعامل  اللغة  مع  اليمن  و�ساح  ال�ساعر  يتعامل 

فيقـول:
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بعلها ن������ام  م����ا  ب���ع���د  �إل���ي���ه���ا  �ل�شرد ����ش���م���وت  ل��ي��ل��ة  �ل��ك��ف يف  و���ش��دت��ه   وق���د 

 �شتعطى �لذي تهوى على رغم من ح�شد �أ����ش���ارت ب��ط��رف �ل��ع��ن �أه���ا ومرحبا

�سطر  ا�ستعار  كان  واإن  العادي،  الكالم  اإىل  اأقرب  �سل�سًا  كالمًا  ي�ستخدم  هنا  فال�ساعر 

البيت الأول من امرئ القي�س. اإن قدرة ال�ساعر على تغيري مفرداته مبا يتالءم مع اجلو النف�سي 

الق�سيدة، وهو بذلك  باأدوات  التحكم  ال�ساعر يف  اإمنا يف�سح عن قدرة كبرية لدى  للق�سيدة 

ينفي عن نف�سه تهمة التقليد التي ينطبع بها بع�س ال�سعراء . 

يرتقي  ما  كل  في�ستخدم  الرتكيبية،  اإمكانياتها  بكل  اللغة  توظيف  على  ال�ساعر  ويحر�س 

اأي�سًا،  الفاعل  وا�سم  بالفاعل  يهتم  يفتاأ  ل  فهو  الغالب  فعلية يف  كانت جمله  فاإذا  بالق�سيدة، 

)1(

فيكرره ويحاول اإبرازه للدللة على اأهميته واهتمام ال�ساعر به، ففي هذين البيتني:

�لغب�����ن ف�����اع�����������ش�����ي �ل������و�������ش��������������������اة ف����اإن�������������������ا ه���������������و  �ل�����و������ش�����������اة   ق��������ول 

�أت����������������������������������و �إذ�  �ل������و�������ش��������������������اة   �إن 
)1(

ع�����������ن ون����ه��������������وك  ت���ن�������ش���ح�������و�  ِك 

 

كرر ال�ساعر ا�سم الفاعل »الو�ساة«، وهو جمع ل�سم الفاعل الوا�سي، ثالث مرات يف بيتني 

متتاليني، وتكراره يدل على النفعال ومن ثم التاأكيد، فلم يكتف بالفعل وحده، ومل يقتنع بالذات 

فقط، فاأتى با�سم الفاعل، فهو يجمع بني الذات والفعل، وذكر الو�ساة هنا لبد اأن يكون جت�سيدًا 

ملا يعانيه منهم، اإنه تعبري عن اأمل ال�ساعر واحتدام العاطفة يف نف�سه، ونتلم�س غياب ا�سم املفعول 

اأبعد ما تكون عن اخل�سومة، فلو كانت ق�سيدة  يف الق�سيدة ذلك لأنها ق�سيدة غزل ، وهي 

هجاء لرتدد ا�سم املفعول فيها.

ومن الأ�ساليب اللغوية التي وجدناها عند و�ساح حذفه للمفعول به، وهذا احلذف له مغزى 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  217/6 .  )1(
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مهم، وهو اإطالق ذهن املتلقي لأبعد مما اأريد له، اأي عدم ق�سر تاأثري فعل الفاعل على املفعول 

)1(

به، واإمنا يتعداه اإىل اأكرث من ذلك، من ذلك قوله :

�ش�بابة ع��ل��ي��ك  ب���ك���ت  خ���رج���ت  ح�����ت�����ى ت�����ب�����ل دم�����������وع�����ه�����ا م�������ا ب����ّل����ت و�إذ� 

 

فمرحبا زرت  و�����ش����اح  ي����ا  ك���ن���ت   �إن 
)1(

 رح���ب���ت ع��ل��ي��ك ب�������ادن���ا و�أظ���ل�����������ت

✵ ✵ ✵

طاقت��ه ف����وق  م��ن��ا  �ل��ع�����ب��د  ي��ح��م��ل  �لقل�ع ل  ت�����ح��م��ل  ل  م���ا  ن��ح��م��ل   ون���ح���ن 

فهو هنا مل يحدد ما بلته الدموع ول ما اأظلته البالد. كذلك حذف و�ساح اليمن املبتداأ يف 

بع�س املوا�سع، مثل قوله:

�ل����ب���������روق ك�����������رمي مي��������اأ �ل���������ش����ي����زى وي����ق����ري �إي��������������م����ا�����س  ق���������ل  م������ا   �إذ� 

✵ ✵ ✵

ن�������������ش�������������وة �خل���������������م�������ر �ل����ع��������������ت����ي����ق تن�ش�ي ب����ال���������ش��������������ح����ر  م����ك���������ح����ول����ة 

لح������������ت ك�����ط�����ال�����������������ع�����ة �ل�����������ش�����������روق �أق�����ب�����ل�����������ت ه�����������������ي  �إن  ه�����ي�����ف�����������������اء 

✵ ✵ ✵

غيا مي�����������ان�����ي�����ة ت����ل��������������م ب����ن���������ا ف�����������ت���ب���دى وت�����������ك�����ن  حم���������ا�����ش���������ن   دق�����������ي�����ق 

✵ ✵ ✵

ومما جاء يف حذف املو�سوف قوله:

ف�اإنن�ي �ل����ث����ي����اب  ع�����������ن  ت�������ش���األ���ن  م�شيح ل  �ل���ك�����������م���اة  ع���ل���ى  �ل���ل���ق���اء   ي�����وم 

✵ ✵ ✵
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 ي���������ه���������ددون ك������������������������ي����م����ا �أخ������اف������ه������م
)1(

 ه���ي���ه���ات �أن��������ى ي���ه�������������������دد �لأ�����ش��������������د

وقد ا�ستخدم اأ�ساليب ال�ستفهام، لي�س لال�ستفهام، ولكن للتعبري عن غر�س اآخر، فجاءت 

)1(

كيف مبعنى النفي و�سعوبة اللقاء باحلبيبة، اأما كم فقد عربت عن الكرثة يف هذا املوقع:   

�أ���ش��ح��ت وم�شكنها وق���د  �ل��ل��ق��اء  �شلع ك��ي��ف  �أو  ���ش��ن��ع��اء  م���ن  �مل��ح��ل��ة   ب��ط��ن 

و�ل�ش��بع ك���م دون���ه���ا م���ن ف���ي���اف ل �أن���ي�������س بها �ل��ظ��ب��ي  و�ل  �ل��ظ��ل��ي��م   �إل 

وجاء كذلك مبعنى الإنكار يف قوله:

عام��ا ح������ت������ام ن���ك���ت�����������م ح����زن����ن���������ا ح���ت�������ام�������ا �ل�����دم�����وع  ن�����ش��ت��ب��ق��ي   وع������ام 

هذا  يكون  ورمبا  نف�سه،  يف  حلاجة  املختلفة  باأدواته  النداء  اأ�سلوب  ال�ساعر  ا�ستخدم  كما 

النداء لعاقل اأو لغري العاقل ح�سب ما يقت�سيه احلال. ويعد و�ساح اليمن اأكرث ال�سعراء ا�ستخدامًا 

اأقرب  اإىل طبيعة �سعره، فهو يكرث من احلوار وي�ستخدم لغة  النداء، ورمبا يعود ذلك  لأ�سلوب 

اإىل الكالم املحكي، ومل يقت�سر ا�ستخدامه على اأداة بعينها دون اأخرى، بل ا�ستثمر كل الأدوات 

»يا« من  الأداة  اأن  وال�سعورية. وقد لحظنا  ال�سعرية  املتاحة لديه ح�سب ما متليه عليه حاجته 

اأكرث الأدوات ا�ستخدامًا من بني اأداوت النداء الأخرى، ذلك اأن النداء الذي ي�ستخدمه ال�ساعر 

معظمه للبعيد، وهو ما يتحقق بهذه الأداة، ورمبا خاطب بهذه الأداة قلبه اأو نف�سه اأو حبيبته اأو 

طائر ال�سوؤم اأو املوت اأو ناجى ربه: 

 ي�����ا �أي�����ه�����ا �ل���ق���ل���ب ب��ع��������������س م�����ا تد
)2(

يتئ�د ث����م  �ل���ق�������ل���ب  ي��ع�����������������ش��ق   ق����د 

✵ ✵ ✵
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 ت�����ع�����������ب �ل���������������ه�������وى م�����ن�����ه�����ا ف���������ذوق ي�����������ا ن������ف��������������������س ق��������������������د ك����ل����ف��������������ت����ن����ي

✵ ✵ ✵

�لنف� ب�������ه���ج���ة  ي�����ا  �مل����ال����ك����ي  ب����ن����ة  �ق����ت����ت����ايل ي�����ا  ي�����ح�����ل  ح����ب���������ك����م  �أيف   ��������س 

✵ ✵ ✵

 ف�������ك�������ان�������ا �������ش�������������ائ������ل وم�����������ش�����������������ول �أي��������ه��������ا �ل������ن������اع������ب م�����������������اذ� ت����ق���������ول

✵ ✵ ✵

�لأم�������������ل م���ن���ت�������������������ه���ى  دون  لآم�����������ل  معر�شاً ت�����������ز�ل  �إن  م�����ا  م������وت  ي�����ا 

✵ ✵ ✵

بقائه��ا ب����ط����ول  �أم����ت����ع����ن����ي  رب   و�ج�������رب ب���ه�������ا �لأرم�������������ال و�لأي���ت���ام�������ا ي�����ا 

كما ا�ستخدم و�ساح اليمن اأداة النداء »يا« -وهي للمنادى البعيد- ملخاطبة نف�سه، وكاأنه 

)1(

يحاول اأن يحاور نف�سه من خارجها، من ذلك قوله: 

فمرحبا زرت  و�����ش����اح  ي����ا  ك���ن���ت   �إن 
)1(

 رح���ب���ت ع��ل��ي��ك ب�������ادن���ا و�أظ���ل�����������ت

✵ ✵ ✵

بفا�ش�ي ف���������ت����زورن����ا م���ع�������ه���م زي�����������ارة �آم���������������ن ل���ي�������س  و�����ش����اح  ي����ا   و�ل�������ش�������ر 

✵ ✵ ✵

ت����ن ل�������������و ق���������ي���������ل ي�������������ا و��������������ش�������������اح ق�����م �أو  ل�����ن�����ف�����������ش�����ك   ف���������اخ���������ر 
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النفي ما يحقق غر�سه، فهو ي�سف املوت  اأ�سلوب ال�ستفهام مبعنى  ال�ساعر يف  كما وجد 

الذي يرى اأن ل مفر منه، فيقول:

عن ق������ري������ر  ت����ع����ي���������س  �أن   ت�����������وؤم�����ل 
)1(

 و�أي���������������ن �أم���������������ام ط��������اب حل�����������������وق

وقد تاأثر ال�سعر العربي يف الع�سر الأموي بالإ�سالم كثريًا، فقد كان لهذا الدين احلنيف 

الأثر البارز يف ت�سكيل ثقافة جديدة حتمل قيمًا ومفاهيم جديدة، غري اأن هذا التاأثر يختلف من 

�ساعر اإىل اآخر.

يرى ال�ساعر عبد اهلل الربدوين اأن �سعر و�ساح اأقرب اإىل الفخر ولي�س كما هو احلال عند 

عمر بن اأبي ربيعة، »على هذا النمط جرى حوار و�ساح ورو�سة، اإل اأن حوار و�ساح اأقرب اإىل 

اليمنية  ال�سخ�سية  اإىل طبيعة  ، ورمبا يعود ذلك  الن�سائية«  الأ�سرار  ا�ستنطاق  اإىل  الفخر منه 

املعتدة بنف�سها، غري املن�ساقة اإىل النزوات الآنية رغم حاجة النف�س اإليها.

واإذا كان ال�سعر اليمني قد �سم األفاظًا عربية قدمية واألفاظًا اأجنبية معربة، فاإن الثقافة 

الإ�سالمية لها معجمها الذي ي�ستمد مفرداته من القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�سريف، وقد 

والغريب يف  الإ�سالمية،   باحلياة  يت�سل  �سعره معجمًا جديدًا  اليمني، ف�سمن  ال�ساعر  وظفها 

الأمر اأن اأكرث ال�سعراء اليمنيني ا�ستخدامًا للمعجم الإ�سالمي يف تلك الفرتة هو �ساعر الغزل 

و�ساح اليمن، ورمبا كان ذلك ب�سبب عي�سه يف �سنعاء حيث تكرث امل�ساجد ويختلف اإليها العلماء، 

)2 )1(

وقد حفل �سعره بالكثري من ذلك املعجم، نذكر منها قوله: 

 و�ل���������������ذي �أح�������������رم������و� ل������ه و�أح������ل������و�
)2(

 مب���ن���ى ���ش��ب��������ح ع���ا����ش���ر�ت �ل���ل���ي���ايل

فكلمتا احلرام واحلالل مل ت�ستعمال بهذا املدلول عند العرب قبل الإ�سالم. ويف موقع اآخر 

يذكر األفاظ ال�سالة و ذا العر�س ويوم العقار، وكلها مفردات اإ�سالمية الدللة، فيقول:  

 �أل�����������ش�������ت ت���خ�����������ش���ى ت�����ق�����ارب �لأج�������ل م�������ا ل�������ك و������ش�����������اح د�ئ�����������������م �ل�����غ�����زل

الأ�سفهاين،  الأغاين،  228/6 .  )1(
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قدم�اً و�ت�������خ���ذ  �ل���ع���ر����س  ل�����ذي  ����ش���ل 

 

)1(
 ت��ن��ج��ي��ك ي���������وم �ل���ع�������ث���ار و�ل���������زل���������ل

فهذا الفهم الإ�سالمي ل جنده عند ال�ساعر اجلاهلي، حتى املوحدين منهم، اإل اأن و�ساحًا 

ي�سلك اأحيانا اأ�سلوبًا فيه من التندر على الدين اأكرث مما يوحي بالتزامه، وهو ما يدل على رقة 

اإميانه و�سعف الوازع الديني عنده، فهو يتناول مفاهيم الدين احلنيف يف غري مو�سعها، فقد 

)3 )2 )1(

اهتم مبغامراته الن�سائية اأكرث من اأي �سيء اآخر، يقول و�ساح يف اإحدى ق�سائده:

تب�شم��ت ن���ول���ي���ن���ي  ي����وم����اً  ق���ل���ت  �إذ� 

 

 وق���ال���ت م��ع��اذ �هلل م���ن ف��ع��ل م���ا حرم

ت�����ش��رع��ت عندها ح���ت���ى  ن���ول���ت   ف���م���ا 
)2(

�للمم يف  �هلل  رخ�����س  م��ا   و�أعلمتها 

بهذه  ا�ستخدامها  كان  واإن  اإ�سالمية،  مفردات  اهلل  رخ�س  ت�سرعت،  حرم،  اهلل،  فمعاذ 

الطريقة ينبئ كما قلنا عن رقة اإميانه . 

والنرثية  ال�سعبية  الأ�ساليب  من  القرتاب  ال�سعراء  حماولة  اجلديد  التوليد  مظاهر  ومن 

باأ�ساليب لغوية يخففون فيها من �سرامة �سوابط اللغة، ولعل امليل اإىل تخفيف الهمزة وحذفها 

اإنه �سعي ال�ساعر اإىل خلق لغة توا�سل مع العامة وخماطبتهم بلغة  بعد املد اأحد هذه الأ�ساليب ، 

قريبة من التي يتداولونها يف حياتهم، حماولًة للتاأثري فيهم و�سعيًا لن�سر �سعره بينهم، وهو مراد 

هذه  يف  يقول  ق�سائده،  اإحدى  يف  الهمزة  اليمن  و�ساح  اأ�سقط  فقد  ذلك  اأجل  ومن  �ساعر،  كل 

الق�سيدة: 

حم�مودة �ل���ث�������ن���ا  ظ�����اه�����رة   ب���ج���ن���اب 
)3(

 ل ي�����ش��ت��ط�����اع ك�����ام�����ه��ا �إع���ظ���ام�������ا

مما تقدم جند اأن ال�ساعر و�ساح اليمن ا�ستخدم كل اإمكانات اللغة املتاحة بطريقة تغلب 

عليها قوة ال�سنعة التي يتمتع بها، فجاءت ق�سائده قريبة من النف�س قوية التاأثري ، وهو ما يتيح 

لنا عده �سمن ال�سعراء الذين اأثروا اللغة واأغنوها.

الأ�سفهاين،  الأغاين،  229/6 .  )1(

ابن خلكان ، وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، 69/7 .  )2(
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واللغة عند و�ساح اليمن لي�ست قوالب جامدة ي�سعها حيثما ي�ساء، واإمنا هي و�سيلة لنقل 

ال�سعور والتعبري عن النف�س، وقدرة ال�ساعر تت�سح يف تعامله مع اللغة ح�سب مقت�سى احلال وتبعًا 

للموقف واحلدث الذي ير�سده ال�ساعر.

وال�ساعر املبدع هو الذي ي�سم لغته ال�سعرية ب�سماته اخلا�سة، فيخلع عليها من ذاته وي�سيف 

اإليها من كيانه ويطبعها بطابعه، وهو حني يفعل ذلك اإمنا ي�ستجيب لقوانينه اخلا�سة ومزاجه 

اخلال�س الذي ل يبتعد كثريًا عن قوانني اللغة نف�سها التي يطوعها خلدمة اأغرا�سه، ففي العمل 

الفني ين�سهر املبدع مع ن�سه ويرتك اأثره فيه، ون�سل اإىل نتيجة مهمة موؤداها »اأن الأديب حتى 

ذاتيته  ال�سادق عن غريه هو  الأديب  لغة  الذي مييز  واأن  اأديب حر،  البحت  اللغوي  املجال  يف 

. 
)1(

وفرديته«

3ـ الت�شكيل الداليل:

يبدو اأن و�ساح اليمن �ساعر جتريبي، فقد �سعى اإىل جتريب معظم ما هو  متاح من اإمكانيات 

اللغة، فجرب ا�ستخدام احلوار واحلروف والأفعال وامل�ستقات وغريها. ومن ا�ستخدامات و�ساح 

و�سماها  »املراجعة-  فقال  املدين  ذكره  فقد  املراجعة،  ي�سمى  ما  وهو  احلوار،  اأ�سلوب  اليمن 

جماعة منهم الإمام فخر الدين الرازي ال�سوؤال واجلواب – عبارة عن اأن يحكي املتكلم ما جرى 

بينه وبني غريه من �سوؤال وجواب بعبارة ر�سيقة و�سبك لطيف ي�ستحلي ذوقه ال�سمع، اإما يف بيت 

، ثم يقول اإن من حما�سن اأمثلة نوع املراجعة قول و�ساح اليمن يف مع�سوقته 
)2(

واحد اأو يف اأبيات«

رو�سة، وي�سفه باأنه »كان �ساعرًا فحاًل مولعًا بالتغزل بالن�ساء على طريقة عمر بن اأبي ربيعة 

املعا�سر له« ، ويورد الق�سيدة التي مطلعها:

د0حممد زكي ع�سماوي ، ق�سايا النقد الأدبي والبالغة  �س19 .  )1(

-356/2 1962 – بغداد  األوان البديع، مطبعة النعمان  اأنوار الربيع يف   ، املدين، علي �سدر الدين بن مع�سوم »1120-1052«   )2(

.357



190

وضــــاح اليـمــن

�ش�اب��ر ي���������ا رو�����������س ج���������ري�ن����ك����م �ل���ب�������اك�������ر ول  لٍه  ل  ف����ال����ق��������������ل����ب 

 

د�رن����������ا ت����ل����ج���������ن  ل  �أل  غ������������������������ائ����ر ق����ال�������������������ت  رج�����������������ل  �أب���������������ان���������������ا   �إن 

 م���������ن����ه و������ش�����ي�����ف�����ي �������ش�������������ارم ب���ات�����������ر ق�����ل�����������ت ف���������������اإن ط������ال��������������������ب غ��������������رة

 وهي عند و�ساح و�سيلة للق�س يحاول من خاللها اإقناع احلبيب ونقل معاناته اإىل املتلقي، 

والق�س عنده ل ياأتي بطريقة ال�سرد اجلاف كما هو احلال عند بع�س ال�سعراء ب�سكل ميل فيه 

ال�سامع قراءة الق�سيدة، واإمنا يلفه بهذا احلوار وي�سل اإىل اإ�ساعة اجلو النف�سي الذي عا�سه 

ال�ساعر مع احلبيبة، وحواره يف الغالب ياأتي عند حماولته الو�سول اإىل احلبيبة وما تعرت�سه من 

موانع يحاول تذليلها مب�ساعدة احلبيبة نف�سها.

كما ا�ستخدم و�ساح اأ�سلوب ال�ستفهام مبعنى النفي، فهو حني يتحدث عن املوت الذي يرى 

)2 )1(

اأن ل مفر منه يقول: 

عن ق������ري������ر  ت����ع����ي���������س  �أن   ت�����������وؤم�����ل 
)1(

 و�أي���������������ن �أم���������������ام ط��������اب حل�����������������وق

كذلك ي�ستخدم كم اخلربية للدللة على الكرثة، فيبني كرثة من فنت بهذه احلبيبة فيقول:

�إع�شاما ك���������م ر�غ������ب������ن ور�ه�����ب�����������ن وب���������وؤ�����س ج��ن��اب��ه��ا  ب�������ق���رب   ع�����ش��م��و� 

ومن اأمثلة املطابقة عند و�ساح اليمن قوله:  

جنوب���ا  �أو  �����ش����م���������اًل  �إن  �إل����ي����ك����م  ر�����ش���������ول ل����ن���������ا  �ل��������ري��������اح  ل�����ي�����ت  �أل 

✵ ✵ ✵

 �����ش����ط����ت ف���������ش����ف �ل����ق����ل����ب ذك���رك���ه�����������ا
)1(

 ودن��������ت ف���م���ا ب����ذل����ت ل���ن���ا ع�������رف�����������ا

✵ ✵ ✵
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�مل�شيب���ا م�����ف�����ارق�����ي  يف  و�أب��������������دى  ورق�����ق�����ن�����ي ه�����������و�ك وك������ن������ت ج����ل���������د�ً

✵ ✵ ✵

 �أم��������ا ي���ن�������ش���ي���ك رو������ش�����ة ����ش���ح���ط د�ر
)1(

ق���ري���ب�����������ا ك���ان�����������ت  �إذ�  ق�������رب   ول 

فالكلمات »رققني، جلدًا« و »�سحط، قرب« و»�سماًل، جنوبا« و»�سطت، ودنت« مطابقات جاء 

اإن �سر اجلمال يف الطباق واملقابلة ما جنده من  العبارة.  ال�ساعر فاكتمل املعنى وح�سنت  بها 

املتعة الذهنية يف اجلمع بني املعاين املت�سادة، واإن الأ�سداد يظهر بع�سها بع�سًا، واحل�سن يظهر 

)1(

ح�سنه ال�سد، وكلما جاء هذا ال�سد عن عفو اخلاطر دون تكلف زاد من جمال املعنى.

وورد عند و�ساح اأ�سلوب النهي مبعنى الدعاء فيقول:

ري�������ش���اً ع�������ش���ت  م������ا  �هلل  ك���������ش����اك  ل 

 

 وب�����������خ�����������وف ب�����������ت ث�����������������م ت����ق����ي��������������ل

وتعامل و�ساح مع احلروف تعامل العارف باأ�سرار اللغة وخباياها. و�سيكون تطبيقنا خالل 

الفقرات الالحقة على هذه الق�سيدة منوذجًا ل�سعر و�ساح اليمن: 

 ع�����������ن�����ي�����ت و��������ش�����������������������اح �ل����ي�������������������م���������ن ي�������������ا رو�������ش��������������������ة �ل������و�������ش�������������اح ق�����������د

�ل�����������������������������������درن ف�����ا������ش�����ق�����ي خ����ل����ي���������ل����ك م�����������������ن �����ش����ر� ي�������������ك�������������دره  ل�������������م   ب 

 و�ل�����ط�����ع�����������م ط����ع���������م �����ش�������������������اف دن �ل���������������ري���������������ح ري�������������������ح �����ش���������ف���������رج���������ل

ف���ن���������������ن �إن���������������������ي ت����ه����ي����ج����ن����������������������������������ي �إل�������������ي������� ع����ل�������������������ى  ح������م������ام������ت������ان   ك 

 ف����ت����ط����اع����م��������������ا ح�������������ب �ل�������ش�������������������ك���ن �ل�����������������������������������زوج ي������دع���������������������������و �إل�����ف�����������������ه

الأ�سفهاين،  الأغاين،  217/6 .  )1(
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�حل������دي�������������� ن���������������ث  ف���������������ي  خ�����������ري  فط��ن ل  �إذ�  �جل����ل����ي������������������������س  ول   ث 

�لغب�����ن ف�����اع�����������ش�����ي �ل������و�������ش��������������������اة ف����اإن�������������������ا ه���������������و  �ل�����و������ش�����������اة   ق��������ول 

�أت����������������������������������و �إذ�  �ل������و�������ش��������������������اة  ع�ن �إن  ون�����ه�����������������وك  ت����ن���������ش����ح���������و�  ِك 

 

د������ش�����������������������ت ح����ب����ي����ب��������������ة م�����وه�����ن�����������������اً

 

����ش���������������ك���ن ي���������ا  وع����ي���������ش�������������������ك   �إن 

ت�����ب�����������������������دًل ع�����ن�����������������ك  �أب�����ل�����غ�����������������������ت   

 

 و�أت����������������������������������ى ب�����ذل�����������������������ك م�����وؤت�����������ن

�أج������������������������ن وظ�����ن�����ن�����������ت �أن���������������ك ق���������د ف���ع���ل������������������������ ح����������زن  م�����������ن  ف�������ك�������دت   ت 

مب���������������ن ذرف��������������������������ت دم����������وع����������ي ث����������م ق����ل�������������������� ي�����ب�����ادل�����ن�����������������������������ي  مب���������ن   ت 

�������ش�����ك�����������������ت ف����ل���������ش���������ت م���������ش�������������������دق����اً

 

�أظ�����������������������������ن ذ�  ي����ف����ع��������������ل  ك�����������ان   م��������ا 

ر�أي����������������������������������� ل����������و  وج��������������������������دك  �حل�������ش���������������������������ن �إن  ذ�ك  خ����ل����ي����ل����ن����ا   ت 

�حل���������������������������������������زن ي������ج������ف��������������������وه ث�����������م ي����ح����ب����ن���������������������������������������ا م����������ن  م����������ت   و�هلل 

ي���ج�������������������������������ن �أخ���������ب�������������������ره �إم���������������������ا ج����ئ���������������������������������������ت����ه ب���������ه  �ل���������ف�������������������وؤ�د   �أن 

 وق�����ل�����ي�����������������ت �أه�������ل���������������ي و�ل�����وط�����������������������ن �أب������غ�������������ش������ت ف�����ي�����������ه �أح����ب����ت����������������������������������ي

�إذ� ح����ت���������������������������������������ى   ع����ل����ق���������ت �أب�����ي�����������������س ك���ال�������ش�������������������ط���ن �أت�������رك�������ت�������ن���������������ي 

 �أن�����������������ش��������اأت ت����ط����ل��������������ب و����ش���ل���ن�������������������ا
)1(

�ل���ل���ب�������������������ن ����ش���ي���ع���ت  �ل�������ش���ي���ف   يف 

)1(

حروف اجلر: 

كرثة حروف اجلر يف اللغة العربية وتعدد معانيها تتطلب ممن ي�ستخدمها اأن يكون ملمًا 

مبعانيها، ليدل بها على املعنى املراد ل املعنى الذي حدده علماء اللغة، فهو لي�س حرفًا �سغريًا ل 

قيمة له، واإمنا له معناه الذي يخت�س به، وقد ا�ستخدم و�ساح اليمن معظم حروف اجلر »الباء، 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  214/6 .  )1(
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الفاء، من، عن، اإىل، على« ح�سب الرتتيب، ويت�سح هنا عدد مرات ا�ستخدام كل حرف:

4 ـ الباء  

3 ـ الفاء 

3 ـ من 

2 ـ عن 

1 ـ اإىل 

1 ـ على 

ومن خالل قراءتنا للن�س اأعاله جند اأن الباء اأكرث احلروف ا�ستخدامًا وبدللت متنوعة 

يبينها �سياق اجلمل، »واأتى بذلك موؤمتـن، مبن يبادلني مبن، اأن الفـوؤاد به يجن«،  وهو هنا ياأتي 

بالباء مبعنى اللت�ساق والرتباط، فجاء مت�ساًل با�سم الإ�سارة مرة، وبال�سم املو�سول مرتني، 

وبال�سمري الهاء مرة واحدة.

مرة  التبعي�سية  على  فدل  اآخر،  اإىل  موقع  من  دللته  تغريت  فقد  »من«  اجلر  حرف  اأما 

»فا�سقي خليلك من �سراب«، وجاء مرتني مبعنى ال�سببية »من حزن، ومن احلزن«.

وكذا باقي الأدوات، وهذا التنوع الدليل يف ا�ستخدام حروف اجلر مبعان خمتلفة وبارتباطات 

اأن  متنوعة اإمنا يدل على متكن ال�ساعر من معرفة �سر احلرف، واإدراك معاين الأدوات، كما 

كرثة احلروف التي وظفها ال�ساعر تدل على ثقافته اللغوية الوا�سعة.

حروف العطف:

بع�سًا منها، فكانت على  اإل  ي�ستخدم  اليمن مل  اأن و�ساح  العطف غري  رغم كرثة حروف 

التوايل الواو / 7 مرات، الفاء / 3 مرات، ثم / مرتني، ويكاد يكون احلرفان الواو والفاء اأكرثها 

ا�ستخدامًا اإن مل نقل اقت�ساره عليهما مع »ثم«، واإذا كانت الواو تفيد الربط، فهي تفيد اجلمع 
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وال�سم اأي�سًا، فجاء بالواو لربط جملة ا�سمية باأخرى ا�سمية:  

 و�ل�����ط�����ع�����������م ط����ع���������م �����ش�������������������اف دن �ل���������������ري���������������ح ري�������������������ح �����ش���������ف���������رج���������ل

وعطف جملة منفية على اأخرى منفية:

�حل������دي�������������� ن���������������ث  ف���������������ي  خ�����������ري  فط��ن ل  �إذ�  �جل����ل����ي������������������������س  ول   ث 

)1(

وعطف جملة فعلية على جملة فعلية اأخرى:

 �أه�����ل�����������ي و�ل����وط�������������������ن �أب������غ�������������ش������ت ف�����ي�����������ه �أح����ب����ت����������������������������������ي
)1(

 وق�����ل�����ي�����������������ت

وجاءت مبعنى ال�ستئناف: 

�أج������������������������ن وظ�����ن�����ن�����������ت �أن���������������ك ق���������د ف���ع���ل������������������������ ح����������زن  م�����������ن  ف�������ك�������دت   ت 

اأدوات اأخرى:

وهناك اأدوات اأخرى ا�ستخدمها ال�ساعر يف ق�سيدته هذه مثل :

8 اإن 

3 واو الق�سم 

2 قد 

2 اإذا 

2 ل 

1 مل 

قلى: هجر.  )1(
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ونالحظ هنا اأن اأكرث الأدوات ورودًا عند ال�ساعر هي »اإن«، وكاأن ال�ساعر يريد من خاللها 

اأن يوازن املوقف النف�سي املتاأزم الذي يعي�سه فيحاول تاأكيد ما يقوله، وزيادة يف ذلك فاإنه ي�سيف 

اإليها اأحيانًا ياء املتكلم، وكذلك الق�سم الذي اأتى به، كما اأن اجلملة ال�سرطية مع اأن اأو اإذا اإمنا 

تعرب عن مثل هذا ال�سعور بالقلق والتوتر.

االأ�شماء املو�شولة واأ�شماء االإ�شارة:

نقراأ يف هذه الق�سيدة اأي�سًا ا�ستخدام ال�ساعر لالأ�سماء املو�سولة واأ�سماء الإ�سارة، فنجد 

ورود الأ�سماء املو�سولة 5 مرات، مرتني »من« وهي للعاقل، وثالث مرات »ما« لغري العاقل:

مب���������������ن ذرف��������������������������ت دم����������وع����������ي ث����������م ق����ل�������������������� ي�����ب�����ادل�����ن�����������������������������ي  مب���������ن   ت 

�������ش�����ك�����������������ت ف����ل���������ش���������ت م���������ش�������������������دق����اً

 

�أظ�����������������������������ن ذ�  ي����ف����ع��������������ل  ك�����������ان   م��������ا 

اأما ا�سم الإ�سارة، الذي ميثل ا�ستخدامه اإ�سارة ل�سيء خارجي يتمنى ال�ساعر ا�ستقدامه اإليه 

وتقربه منه، فا�ستخدم مرة واحدة، و»ذا« مرتني، مرة باإ�سافتها اإىل الكاف، ومرة باإ�سافتها اإىل 

ا�سم:

�أب������ل������غ���������������������������ت ع�����ن�����������������ك ت�����ب�����������������������دًل

 

 و�أت����������������������������������ى ب�����ذل�����������������������ك م�����وؤت�����������ن

�أ������ش�����ك�����������������ت ف����ل���������ش���������ت م���������ش�������������������دق����اً

 

�أظ�����������������������������ن ذ�  ي����ف����ع��������������ل  ك�����������ان   م��������ا 

ر�ي������������������������������ ل�����������و  وج�����������������������������دك  �حل�������ش���������������������������ن �إن  ذ�ك  خ����ل����ي����ل����ن����ا   ت 

فيها  عا�س  التي  البيئة  ناحية  معنى احل�سارة من  بكل  �ساعرًا ح�سريًا  اليمن  و�ساح  كان 

واأثرها يف �سعره، ف�سعر احلوا�سر الذي مل ي�سمد اأمام تقلبات الزمن خللوه من الع�سبية ولعدم 

وهو  بع�سه،  اإلينا  و�سل  ومع هذا  �سعر،  ما �ساع من  مع  لأحد يف حفظه، �ساع  وجود م�سلحة 
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قليل، من ذلك ما ت�سرب يف �سعر و�ساح من بع�س املفردات غري العربية، مثل قوله يف اإحدى 

)2 )1(

ق�سائده:

ناره�ا ب��ال��ي��ل��ن��ج�����وج  ح��ي�����ن��ا   وت����وق����د 
)1(

وت���وق���د �أح���ي���ان���اً مب�����ش�����ك وم���ن�������دل

 

✵ ✵ ✵

 �إن��������������������������م�����������������ا ����������ش���������ع���������ري ق�����ن�����������������������د
)2(

 ق���������������د خ��������ل��������ط  ب�������اجل�������ل�������ج�������ان

واملندل يرتدد ذكره عند ال�سعراء كثريًا يف ال�سعر اجلاهلي مدحًا ومتجيدًا لغالء ثمنه، وهو 

الذي ي�ستدل عليه العميان قبل املب�سرين لعتماده على حا�سة ال�سم التي يت�ساوى فيها الأعمى 

واملب�سر، ورمبا كانت عند الأعمى اأقوى لأن اهلل �سبحانه يعو�سه بقوة حا�سة اأخرى نتيجة فقده 

حلا�سة النظر، فاليلنجوج وامل�سك واملندل والقند واجللجالن كلها اأ�سماء معربة من الفار�سية، 

ورمبا كان �سبب ا�ستخدام و�ساح اليمن لهذه املفردات لتاأثر اليمن بالأجانب الذين وفدوا اإليه، 

غري اأن الأحبا�س انقطع اأثرهم بعد انك�سارهم وانتهاء حكمهم، ويبدو اأن عالقة اليمنيني بهم 

الفر�س  اأما  اليمن لفرتة من الزمن،  اأن احتلوا  الود القدمي بعد  انقطعت فلم يعد بينهم ذلك 

يحملون  يكونوا  مل  فاإنهم  الأحبا�س  طرد  يف  اليمنيني  مل�ساعدة  جي�س  �سكل  على  و�سلوا  الذين 

موؤثرات ثقافية للتاأثري يف اليمن، اأ�سف اإىل ذلك اأن اليمن �سعب ذو ح�سارة عميقة ل ي�ستطيع 

ب�سعة اأفراد التاأثري فيها.

رغم ما تقدم، فاإننا جند اأن و�ساح اليمن تاأثر اأكرث من غريه باملفردات الفار�سية، رمبا 

اأو لتف�سي الل�سان الفار�سي بني العامة لوجود  اأمه،  اأ�سوله الفار�سية من جهة  ب�سبب بع�س من 

الفر�س كما ذكرنا.

الأ�سفهاين،  الأغاين،  214/6 »اليلنجوج: نبات طيب الرائحة، امل�سك: العطر الذي ي�ستخرج من الغزال، املندل: نوع من البخور   )1(

ن�سبة اإىلمندل يف الهند(.

ابن عبد ربه الأندل�سي ، العقد الفريد، 176/6)القند:ع�سل ق�سب ال�سكر اإذا جمد، اجللجالن: حب الكزبرة وقيل ال�سم�سم(.  )2(
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اإن كل كلمة ي�ستخدمها ال�ساعر لبد اأن يكون قد اختارها بعناية وحم�سها جيدًا ، في�سعها 

يف مكانها ال�سحيح مع باقي املفردات لت�سكل مع غريها جتان�سًا يخدم الق�سيدة، »وهل جتد 

اأحدًا يقول: هذه اللفظة ف�سيحة، اإل وهو يعترب مكانها من النظم، وح�سن مالءمة معناها ملعاين 

.
)1(

جاراتها، وف�سل موؤان�ستها لأخواتها«

قدمه  وما  الع�سر  هذا  معطيات  على  تقوم  لل�سعر  جديدة  لغة  الأموي  الع�سر  اأفرز  لقد 

لل�ساعر من حياة جديدة منحته القدرة على تقدمي �سيء جديد يتالءم مع الع�سر اجلديد بكل 

ما حتمله اجلدة من معنى، ومن خالل �سعر و�ساح اليمن الذي ل يختلف عن اأقرانه جند اأنه 

اإىل  البدو، ف�سهلت الألفاظ ورقت  قد »غلب اللني احل�ساري على لغة الغزل حتى عند �سعراء 

حد بعيد، وناأت عن الغرابة وقوة الأ�سر، وكذلك الأمر بالن�سبة للجملة ال�سعرية التي اقرتبت يف 

تركيبها من لغة الكالم العادية، وخا�سة عندما حاكى ال�سعراء اأقوال الن�ساء بكل ما فيها من 

.
)2(

لني و�سراعة«

  

اجلرجاين، اأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن اجلرجاين )ت 471هـ( ، دلئل العجاز يف علم املعاين ، حتقيق حممد ر�سيد   )1(

ر�سا، مطبعة املو�سوعات، القاهرة،  31 .

د. حممد م�سطفى هدارة ، ال�سعر يف الع�سر الإ�سالمي والع�سر الأموي �س 268 .  )2(
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جماليات �ل�ش�رة

 تت�سكل ال�سورة من جمموعة من العنا�سر املتباينة واجلزيئات املختلفة التي تتاآزر لتكون يف 

النهاية قادرة على التعبري عن موقف ما، لذا فالت�سوير يعد اأحد الو�سائل الفنية الأ�سا�سية التي 

ل تكاد تخلو منها اأية ق�سيدة، ومن خالل الت�سوير تت�سح قدرة ال�ساعر وجناحه يف املواءمة بني 

اأ�سكال فنية تاأ�سـر القارئ وتوؤثر  اأفكاره �سمن  اإي�سال  تلك العنا�سر التي ي�ستطيع من خاللها 

فيه، ومن هنا فاإن الدافع اإىل ال�سورة الفنية يختلف من �ساعر اإىل اآخر، كذلك تختلف �سبل 

ا�ستخدامها مثلما تتنوع اأ�ساليب ورودها يف الق�سيدة العربية.

ال�ساعر حلة جديدة حني ي�سعه �سمن �سياق  يلب�سه  الذي  اللفظ  ان�سغل اجلاحظ بق�سية 

معنى ودللة حمددة، اأما املعاين فاإنها واإن كانت معروفة ت�سيق اإن مل تو�سع �سمن �سياق مينحها 

اأبعادًا جديدة، فالتعامل مع املعاين غري التعامل مع الألفاظ، فـ»حكم املعاين خالف حكم الألفاظ 

واأ�سماء املعاين مق�سورة معدودة  اإىل غري نهاية،  اإىل غري غاية وممتدة  لأن املعاين مب�سوطة 

اأن اجلاحظ يريد بقوله »اأن املعاين مطروحة بالطريق«، اإمنا  ، واأح�سب 
)1(

وحم�سلة حمدودة«

يريد الإ�سارة اإىل تلك املعاين التي ا�ستقرت يف اأذهان النا�س ودلت على م�سميات تعارفوا عليها، 

غري اأنهم يتفاوتون يف التعبري عنها ويف اإدراكها، هذا التفاوت هو ما مينح الألفاظ بعدًا دلليًا 

التمييز بني عهد  فـ»املهم  بالألفاظ،  اإليه  الو�سول  يتحقق  واإمنا  باملعنى وحده  يدرك  جديدًا ل 

الطفولة اللغوية واملجازية - يوم كانت اللغة مرتبطة بالتجربة امليثولوجية للعرب، التي اأ�س�ست 

مفردات اللغة وجمازاتها - وبني الع�سور التالية، التي ورثت اللغة مبفرداتها وجمازاتها، دون 

وعي باأ�سولها القدمية وحملها على تلك الأ�سول، فحني يكون الن�س جاهليًا تكون فيه املفردة 

كـ- ال�سم�س- دللة تتجاوز ما يقراأ يف الن�س اإ�سالمي، ارتكازًا على ال�سياق الثقايف والن�سو�سي 

     . 
)2(

لع�سر الن�س«

اجلاحظ ، البيان والتبيني75/1 .  )1(

د0عبد اهلل الفيفي ، مفاتيح الق�سيدة اجلاهلية،  النادي الأدبي بجدة – ال�سعودية 2001 �ص91 .  )2(
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  ال�سورة قدمية قدم ال�سعر نف�سه، واإذا كان التعبري بها خا�سية �سعرية، فاإن ذلك ل يعني 

اأن ال�سورة خا�سة بال�سعر، فقد وردت ال�سور كثريًا يف القران الكرمي واحلديث النبوي ال�سريف 

وكانت جديرة بالتاأمل، مما دفع الأدباء والباحثني اإىل درا�ستها والوقوف عندها، وهو ما يف�سره 

هذا الكم الهائل من املوؤلفات التي اهتمت مبختلف جوانب اللغة العربية.

ومن طريف ما يذكر يف جمال ال�سورة عند ال�سعراء: » قيل: اإنه ملا �سمع بع�سهم قول اأبي 

متام:

ف����اإن����ن����ي �مل�����������ام  م���������اء  ت�������ش���ق���ن���ي  بكائي  ل  م�������اء  �����ش���ت���ع���ذب���ت  ق�����د   �����ش����ب 

اأبعثه حتى  اأبو متام: ل  جهز له كوزًا، وقال: ابعث يل يف هذا قلياًل من ماء املالم، فقال 

! وهو ي�سري بذلك اإىل قوله تعاىل:{ واخف�س لهما جناح الذل 
)1(

تبعث يل بري�سة من جناح الذل«

.  لقد وردت يف القران الكرمي �سور كانت 
)2(

من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياين �سغريا}

جديدة على ذهن العربي، اإل اأنها مل تكن غريبة على ذوقه، فهي م�ست�ساغة مقبولة عنده، وهذا 

يعود اإىل الإعجاز البالغي الذي جاء به القران الكرمي، كما اأن احلديث النبوي ال�سريف مليء 

بال�سور التي تبني ف�ساحة نبينا الكرمي عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم من مثل قوله »وهل يكب 

  وغريه كثري.
)3(

النا�س على مناخرهم يف نار جهنم اإل ح�سائد األ�سنتهم«

تقوم ال�سورة بدور مهم يف التاأثري والإقناع عند املتلقي، فمن خاللها وبها يعرب ال�ساعر عما 

يف نف�سه، اإنها وليدة انفعالت تع�سف بال�ساعر، متتزج بثقافته يف لغة تعلو عن املبا�سرة وتثري يف 

املتلقي لذة الكت�ساف والتحليق عما هو عادي، اإنها تخلق قدرًا من التوا�سل بني املبدع واملتلقي 

لريتفع بذوقه.

 واإذا كانت ال�سورة �سكاًل، اإل اأنها لي�ست �سكاًل جامدًا، اإنها تتفاعل وتوم�س وحترك وتثري، 

العاملي، بهاء الدين حممد بن ح�سني بن عبد ال�سمد احلارثي )953-1031(، الك�سكول، طبع يف القاهرة د0ت، �س760 .  )1(

الإ�سراء / 24 .  )2(
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خميلة  يف  فتت�سكل  ال�ساعر  ي�سوغها  التي  الكلمات  تلك  بالكلمات،  ولكن  مر�سومة  �سورة  اإنها 

القارئ لتثري فيه ما تثري من كوامن نف�سه، فـ »ال�سورة ت�سكيل لغوي، يكونها خيال الفنان من 

معطيات متعددة، يقف العامل املح�سو�س يف مقدمتها، فاأغلب ال�سور م�ستمدة من احلوا�س اإىل 

جانب ما ل ميكن اإغفاله من ال�سور النف�سية والعقلية، واإن كانت ل تاأتي بكرثة ال�سور احل�سية 

.
)1(

اأو يقدمها ال�ساعر اأحيانًا يف �سور ح�سية«

اإح�سا�سه  لنا  لينقل  اإليها من خياله  واملعاين م�سيفًا  البيان  اأ�ساليب  ي�ستخدم  ال�ساعر  اإن 

نقاًل يثري فينا قدرًا من ال�سحنات العاطفية، ما يجعلنا نتاأثر ملا اأتى به من �سور ومعان، اأي اأن 

لل�سورة،  النهائي  ال�سكل  لنا  يخلق  الذي  ال�سورة هو  اأجزاء  ال�ستعارات وجممل  الرتابط بني 

ولذلك »ينبغي اأن ينظر اإىل ال�سورة بو�سفها بناًء فنيًا متكاماًل تقوم ال�ستعارات بدور جزئي 

يف ت�سكيله، ولكنه ل يقت�سر عليها وحدها، فال�ساعر ي�سور موجات م�ستمرة من احلركة الدائبة 

 .
)2(

ترفد كل جزئية منها للت�سكيل العام«

وعلى هذا فاإن ال�سورة جزء من مكونات الق�سيدة، فهي لي�ست تلك الإ�سافة التي ل جدوى 

منها، ول هي بالرتف اللفظي الذي اأقحم ق�سرًا، فهي »ل تنف�سل عن �سائر العنا�سر التي تقوم 

عليها عملية الإبداع، فلي�ست خلقًا ثانيًا، ولي�ست حلية اأو اإطارًا اأو زرك�سة �سكلية ي�سيفها ال�ساعر 

على جتربته بعد اكتمالها، واإمنا هي جزء من هذه التجربة، يتخلق معها حلظة حلظة، وينمو 

بنموها، ويت�سكل وفق اجتاهها، ويكتمل يف الوقت الذي تكتمل هي الأخرى فيه، وبقدر اأ�سالته 

وعمقه وان�سجامه مع العنا�سر الأخرى - وبخا�سة عن�سر ال�سعور والنفعال- يكون عمق التجربة 

 .
)3(

وجناح ال�ساعر فيها وقدرته على التاأثري والإمتاع«

نتاج  من  وهذا  التعريفات،  من  الكثري  فحملوه  ال�سعر،  عقلنة  اإىل  النقاد  بع�س  �سعى  لقد 

د. علي البطل ، ال�سورة يف ال�سعر العربي حتى اآخر القرن الثاين الهجري، درا�سة يف اأ�سولها وتطورها، دار الأندل�س – بريوت   )1(

1983 �ص30 .

د. علي البطل ، ال�سورة يف ال�سعر العربي �س 37 .  )2(

حممد اأبو املجد علي )دكتور( ، �سعر الرثاء وال�سراع ال�سيا�سي واملذهبي يف الع�سر الأموي،  �س221 .  )3(
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النا�س  نفر  حتى  البالغة  اإىل  اإ�ساءتها  بقدر  بال�سعر  ت�سر  مل  التي  اجلدلية  املنطقية  النزعة 

البالغيني  كتابات  باأو�سح �سورة يف  »تتجلى  العقلية  النزعة  فاإن هذه  لذا  يكتبون حولها،  مما 

بال�سرح،  لل�سعر  تناولهم  واآلية  وتق�سيماتهم  تعريفاتهم  كرثة  يف  القاهر،  عبد  بعد  املتاأخرين 

ولكننا نبادر فنقول اإن هذه النزعة مل ت�سىء اإىل ال�سعر واإن اأ�ساءت اإىل البالغة، لأنها من نتاج 

القرن ال�ساد�س وما يليه، ابتداء من الزخم�سري ثم ال�سكاكي واأ�سحاب البديعيات اإىل اأوائل هذا 

، وكان لبد لهذا التوجه اأن يوؤثر يف الدرا�سات الأدبية، »وكان هذا بداية طريق لبد 
)1(

القرن«

اأن ينتهي اإىل مثل النهيار والف�ساد ال�سديد الذي اأ�ساب الدرا�سات البالغية حتى حتول اأخريًا 

اإىل نظم املح�سنات البديعية حم�سودة يف تعار�سات املتاأخرين لربدة البو�سريي ح�سدًا يف�سد 

، وهذا الأمر ل يقت�سر على البالغيني 
)2(

ال�سعر ويف�سد البالغة ويف�سد املديح النبوي جميعًا«

العرب لوحدهم، فلليونانيني اأي�سًا بالغيوهم الذين اأف�سدوا لغتهم، فقد »اأتى بعد اأر�سطو من 

�سغل بال�سطالحات البالغية عن روح البالغة، فجروا وراء الألفاظ والتعبريات حتى جمدت 

البالغة، وفقد الإدراك العام للغة وفنونها، و�سعفت و�سائل نقد الأ�سلوب يف خ�سائ�سه الفنية 

.
)3(

احلقيقية واأهدافه العامة، وظلت احلال كذلك حتى الثورة الرومانتيكية«

واإذا كانت هناك بع�س الدرا�سات التي قامت على درا�سة املجازات والت�سبيهات وتفكيك 

الن�س حتى لتبدو هذه املجازات والت�سبيهات وقد ركبت تركيبًا اآليًا مع بع�سها لتقدم لنا الن�س 

ب�سكله النهائي، فاإننا نظن اأن ل �سري من ا�ستخراج املجاز والت�سبيه واإبرازه، على اأن ل نن�سى اأن 

عملية اخللق والإبداع عملية تكاملية ت�سرتك فيها كل العنا�سر من اأجل ولدة الن�س الإبداعي، 

اأمر  اأمر ال�سياغة يف الأدب لي�س �سكلياً، فهو لي�س  اإذ يقول »اإن  وهو ما يراه د. حممد مندور 

اأمر  هو  بل  وتقويته،  املعنى  لإي�ساح  ت�ستخدم  اأو  الأ�سياء،  بظواهر  تتعلق  ت�سبيهات  اأو  جمازات 

 .
)4(

اخللق الفني يف �سميم حقيقته«

د. حممد ح�سن عبد اهلل، ال�سورة والبناء ال�سعري، دار املعارف مب�سر 1981 �ص138.  )1(

د. علي البطل، ال�سورة يف ال�سعر العربي �س 21.  )2(

د. حممد غنيمي هالل، املدخل للنقد الأدبي، مكتبة الأجنلو امل�سرية – القاهرة  ط1962/2، �س172.  )3(

د. حممد مندور، يف امليزان اجلديد، دار النه�سة، م�سر1973، �س 126.  )4(
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ومن هنا فاإن درا�سة ال�سورة تقت�سيها �سرورة البحث ملا لها من اأهمية يف اإثراء الن�س، 

ال�ساعر  ولثقافة  الن�س،  من�سئة  للبيئة  الفكري  بالتطور  ترتبط  ال�سورة  فاإن  فيه  ل�سك  ومما 

وال�ستعارة  الت�سبيه  على  تقوم  املبكر  العربي  الأدب  يف  ال�سور  معظم  جعل  ما  وهذا  العامة، 

والتورية والكناية، اإل اأن التطور احل�ساري كان لبد اأن يفر�س �سماته على الإبداع، وينتج �سورًا 

الثقايف  التالقح  خالل  من  املجتمع  تطور  نتيجة  تولد  الذي  احل�ساري  الفعل  ت�ستوعب  جديدة 

الذي ح�سل بني العرب والأمم الأخرى نتيجة تو�سع الدولة الإ�سالمية وان�سواء تلك الأمم من 

غري العرب حتت لواء الإ�سالم وما حملوه معهم من تنوع ح�ساري مل يكن يعرفه العرب.

وملا كان و�ساح اليمن نتاج ح�سارة الع�سر الأموي زمانًا، والبيئة اليمنية مكانًا، فاإننا �سنجد 

العربية، مع  بالنف�سية  الذي ع�سف  التبدل احل�ساري  الرائع من  املزيج  �سعره هذا  يف درا�سة 

اعتزاز تلك النف�سية مبا�سيها وتراثها القدمي .

�سبب هذا  ال�سورة، فهي  الأوفر حظًا يف جمال  املكان  املراأة  اليمن حتتل  �سعر و�ساح  يف 

ال�سعر وحمركه الأ�سا�سي، ثم ياأتي بعدها �ساحب ال�سعر و�ساح نف�سه، وكذلك ت�سويره للحيوان 

والبيئة التي عا�س فيها .

�شورة املراأة

 ،
)1(

يعود الهتمام باملراأة اإىل فرتة مبكرة يف تاريخ الإن�سانية، تلك هي الفرتة الطوطمية

باخل�سوبة،  ارتبطت  التي  املراأة  اإىل  فعزاه  التنا�سل  �سر  تف�سري  الإن�سان عاجزًا عن  كان  حني 

، فكانت هناك الكثري من الآلهة املعبودة من الن�ساء. ولطول هذه 
)2(

وارتبطت هي الأخرى بالأم

جواد علي )دكتور( ، املف�سل يف تاريخ العرب، دار العلم للماليني بريوت ج1970/1، 518/1 .  )1(

الغ�سن الذهبي ، فريزر يف ف�سل الزواج املقد�س .  )2(
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الفرتة فقد تر�سخ ذلك يف ل وعي الإن�سان الذي ظل يقد�س املراأة ب�سبب هذه الوظيفة »الأمومة« 

 
)1(

التي عجز الرجل عن القيام بها، فكان ينظر اإليها باحرتام كما هو احلال عند ننجال يف �سومر

.
)2(

وع�ستار يف بابل

بالر�سا  اإح�سا�س  املراأة من  باملراأة مرتبط مبا متنحه لهم هذه  القدمي  العامل  اإن اهتمام 

التماثيل  اأدل على ذلك من طبيعة  ول  املراأة من خ�سوبة وعطاء،  تعنيه  والناجت مما  واخلري، 

، فكان الهتمام يرتكز على اإبراز الأع�ساء 
)3(

التي وجدت يف مناطق كثرية كما يرى نورمان ريل

التنا�سلية لتلك التماثيل دون الهتمام مبالمح الوجه، لأنها ل متثل امراأة بعينها بقدر ما متثل 

اخل�سوبة والأمومة.

لقد بحث العرب عما يعرب عن اخل�سوبة يف بيئتهم فلم يجدوه، لأنهم ل ميتلكون ح�سارة 

اللغة  يف  ال�سم�س  تاأنيث  �سر  هذا  »ولعل  املعبودة،  الربة  هي  فكانت  لل�سم�س،  فاجتهوا  زراعية، 

.
)4(

العربية على عك�س اللغات التي ربطتها باإله ذكر«

حظيت املراأة باأكرب قدر من ال�سور الفنية، فان�سغل ال�سعراء بهذا املخلوق اجلميل ان�سغاًل 

منقطع الن�سري، حتى لكاأنها مركز احلياة و�سبب �سعادة املرء وتعا�سته، فوهب ال�سعراء املراأة 

كل جوارحهم، وهاموا بها وحلقوا باأجوائها، فاأبدعوا اأجمل ال�سور ال�سعرية يف و�سفها والتغني 

بجمالها. واإذا كان ال�ساعر اليمني اهتم باملراأة مثل غريه من ال�سعراء، فاإن و�ساح اليمن قد 

اأوقف اأكرث �سعره عليها، فكانت املراأة بالن�سبة اإليه كل �سيء يف حياته، اأحبها وتعلق بها وقا�سى 

اآفاقًا وا�سعة ينبغي  ب�سببها، من هنا فاإن �سورة املراأة يف �سعره تت�سكل باأ�سكال متعددة وتاأخذ 

درا�ستها والوقوف عندها.

�سموئيل نوح كرمير ، ال�سومريون – تاريخهم وح�سارتهم وخ�سائ�سهم ، ت: د. في�سل الوائلي .  )1(

وول ديورانت ، ق�سة احل�سارة ت: حممد بدران م1ج215/2 .  )2(

نورمان بريل ، بزوغ العقل الب�سري،ت: اإ�سماعيل حقي، مكتبة نه�سة م�سر بال�سرتاك مع فرانكلني 1964، �س84 .  )3(

د. علي البطل ، ال�سورة يف ال�سعر العربي �س57 .  )4(
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ومن خالل درا�ستنا ل�سعر و�ساح اليمن ميكن مالحظة تاأثره مبن �سبقه من ال�سعراء، اإل 

اأن هذا التاأثر مل يحل دون تفرد هذا ال�ساعر ب�سمات متيز بها عن غريه، واإن يلتقي يف كثري من 

تلك امليزات مع معا�سره عمر بن اأبي ربيعة الذي عد اجتاهه تيارًا جديدًا يف الأدب العربي، دون 

اأن يكرتث دار�سو الأدب ب�سعر و�ساح اليمن الذي ي�سارعه يف كثري من ال�سمات كما �سنبني يف 

الف�سل اخلا�س بذلك.

مقايي�ص اجلمال احل�شي

اأول ما نالحظ يف �سورة املراأة يف ال�سعر، غلبة �سورة املراأة املمتلئة املائلة اإىل ال�سمنة يف 

تتكرر عند كثري منهم،  تكاد  الإ�سالم، فهي �سورة  قبل  الذين عا�سوا  ال�سعراء  معظم ق�سائد 

وهذه  اجلن�سية،  خ�سوبتها  وبيان  فيها  الأمومة  وظيفة  عن  تعرب  اإمنا  ال�سورة  هذه  اأن  ويبدو 

اأو نتيجة ذوق جمايل �سائد يف ع�سر من الع�سور، كما يرى  ال�سورة مل تاأت من عفو خاطر، 

، واإمنا لها اأ�سا�س ديني وهو الربط بني املراأة والآلهة، فيقول : »اإمنا 
)1(

الدكتور حممد النويهي

هي ق�سية مرت�سبة عن معتقد ديني موغل يف بدائيته، فمن كمال �سور املعبود اأن يكون مت�سفًا 

بال�سفات التي توؤهله لأداء وظيفته التي عبد من اأجلها، ولي�س هذا الأمر الذي �ساد عند العرب 

، فهي اإذن لي�ست �سورة اخرتعها �ساعر معني كما يرى 
)2(

وحدهم يف هذه املرحلة احل�سارية«

، »ولكنها تراث �سبقهم جميعًا، فهي �سورة دينية ت�سربت اإىل ال�سعر القدمي 
)3(

بع�س الدار�سني

وحتولت اإىل قالب فني ظل ال�سعراء يجددون عنا�سرها ويحاولون تطوير حدودها حتى اأف�سدوها 

، واأظن اأن هذا الراأي اأقرب اإىل القبول، لأن املوروث الديني اأكرث ر�سوخًا يف 
)4(

يف نهاية الأمر«

النف�س الب�سرية وينتقل اإىل ل وعي الأفراد الذين يعربون عنه من جديد دون النظر اإليه على 

اأنه موروث ديني لهذه اجلماعة اأو تلك، كما »اأن الأعمال الفنية الالفتة للنظر يف متاثيل ما قبل 

د.حممد النويهي ، ال�سعر اجلاهلي – منهج يف درا�سته وتقوميه، الدار القومية للطباعة والن�سر د0ت، 1/ 322 .  )1(

د. علي البطل، ال�سورة يف ال�سعر العربي �س58 .  )2(

د. حممد النويهي، ال�سعر اجلاهلي ج322/1 .  )3(

د. علي البطل، ال�سورة يف ال�سعر العربي �س 58 .  )4(
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التاريخ كانت متاثيل املراأة امل�سنوعة من احلجر اجلريي ومتثل امراأة بدينة يف كل اأع�سائها 

، وعلى هذا فـ »ال�سفات اجل�سدية التي جتمع لها مقايي�س اجلمال 
)1(

لتمثل اخل�سوبة والأمومة«

الكامل ل يق�سد بها املتعة احل�سية، واإمنا اإظهار هذا املثال ب�سورة كاملة الأهلية لأداء الدور 

الإلهي يف اخل�سوبة ومنح احلياة، فهي خالقة ب�سكل ما، وعلى قدرتها يتوقف ا�ستمرار احلياة 

وبقاء القبيلة كثرية العدد مرهوبة اجلانب، فاملراأة هنا بالن�سبة لل�ساعر، والقبيلة، هي ال�سم�س، 

الربة الأم، اأ�سل احلياة و�سر الوجود والبقاء، اإنها الالت نف�سها، وهكذا ل تنه�س النزعة احل�سية 

يف اإل�ساق تهمة ال�سهوانية ب�سعر ما قبل الإ�سالم، لأن ال�سورة فيه �سورة جمتمع وثني يف هذه 

.
)2(

املرحلة من التاريخ ل يوؤمن اإل مبا يقع حتت حوا�سه«

وهذا الجتاه موجود يف ال�سعر القدمي، فقد و�سف امروؤ القي�س حبيباته مبثل تلك الأو�ساف 

التي تربز من خاللها �سخامة اأع�سائهن الأنثوية، رمبا عن دون ق�سد يف الغرتاف من املوروث 

)3(

الديني اأو حلاجة جن�سية كانت حترك رغباته، فيعرب عنها بال�سعر فيقول:

لهوت����ه ق�����د  ن����اع����م  ي�������وم  رب  �حل�شا وي�������ا  م��ل��ت��ف��ة  �حل�����اذي�����ن،   مب���رت���ة 

كاأن���ا �ل����و�����ش����اح،  م�������ش���ن  �لنق�ا �أ����ش���ي���ل���ة  ه����اب����ر  �أور�ك�������ه�������ا  يف   ت���ك�������ش���ر 

حديثه�ا ���ش��ه��ل  �لأرد�ن،   م�����ش��م��خ�����ة 
)3(

وهنانة �خلط�ى �لك�شح   لطيفة طي 

الفخذين  توؤدي وظائف اخل�سوبة، كامتالء  التي  الأنوثة  اأع�ساء  فال�ساعر هنا يركز على 

و�سمـــور اخلــ�سر، واهـتم بها ال�سـاعــر واأهمل مالمح الوجه، رمبا لأن املراأة عنده مطلقة غري 

حمددة. 

ويحبها  باملراأة  يعجب  حني  و�ساحًا  جند  لكننا  اليمن  و�ساح  حياة  يف  الن�ساء  كرثة  رغم 

نورمان بريل، بزوغ العقل الب�سري، ترجمة اإ�سماعيل حقي، مكتبة نه�سة م�سر بال�سرتاك مع فرانكلني �س 166.  )1(

نورمان بريل، بزوغ العقل الب�سري 94 .  )2(

ديوانه 331.  )3(
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فاإننا  كان  �سبب  لأي  بينهما  ال�سلة  تنقطع  اإن  وما  ووجده،  عنه  يبحث  الذي  املثال  ت�سبح هي 

جنده يبحث من جديد عن املراأة، فهو ل ي�ستطيع العي�س بدونها، لذا فهو ي�سارع يف البحث حتى 

يجد ما يريد.

اإن ولع و�ساح باملراأة جعله ل يتوقف عند حمرمات ول عرف اجتماعي يف �سبيل الو�سول 

اإليها، فرناه يغازل املتزوجات ويقتحم خدورهن ويحارب من يقف يف وجهه دون الو�سول اإليهن، 

فاملراأة عنده كل �سيء يف حياته، بل اإنه يحيا ب�سببها ولها.

كان و�ساح اليمن �ساحب ذوق خا�س باجلمال، ذلك الذوق احل�سري الذي جاء اإليه من 

اأ�سله ون�ساأته والبيئة التي عا�س فيها، فهو عربي ح�سري مرتف، فالبد اأن يكون ذوقه يف املراأة 

مثل ما هو عنده، وقد ف�سل ذلك يف �سعره، فو�سف جمال املراأة من م�سيتها اإىل ج�سمها اإىل 

حديثها، وهو حني ي�سف املراأة ل ي�سف امراأة بعينها، واإمنا يتتبع اجلمال يف الن�ساء اللواتي 

اإذا  متكاملة  لكنها  وهناك،  هنا  مبعرثة  اجلمال  مقايي�س  جاءت  فقد  لذا  ويتع�سقهن،  يراهن 

حاولنا جمعها وتكوين �سورة منها للمراأة املثال عند و�ساح اليمن.

حتى  منها  يدنو  اأن  وما  وقوامها،  م�سيتها  ي�سف  فهو  بعيد  من  املراأة  و�ساح  ي�سف  حني 

يبداأ بو�سف عيونها وخدها وب�سرتها، وميكن القول اإنه ميار�س نوعني من ال�سور التي يلتقطها 

اأب« يف الت�سوير  للمراأة، �سورة بعيدة واأخرى قريبة، مثلما جند يف اللقطات القريبة »الكلوز 

ال�سينمائي اليوم.

قوام املراأة )مظهرها العام( :

يبداأ اإعجاب الرجل باملراأة من بعيد حني يجذبه اإليها قوامها، ففي قوام املراأة من اجلمال 

ما يغري الرجل ويحثه على الهتمام بها، فاملراأة مهما حاولت اإخفاء مفاتنها على الرجل فاإن 

جمال القوام يف�سحها، وذوق العربي ب�سكل عام يف�سل املراأة املمتلئة دون بدانة، »وقيل لأعرابي: 

اأحت�سن �سفة الن�ساء ؟ قال: نعم، اإذا عذب ثناياها، و�سهل خداها، ونهد ثدياها، وفعم �ساعداها، 
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، لذا فو�ساح حني 
)1(

والتف فخذاها، وعر�س وركاها، وجدل �ساقاها، فتلك هم النف�س ومناها«

ي�سف ج�سم املراأة فاإنه يف�سلها خم�سانة، اأي �سامرة البطن دقيقة اخل�سر، وروؤدًا، اأي لينة 

اجل�سم، وهو ذوق ح�سري يدل على ترف تلك املراأة ونعومتها، فيقول:

روؤد م����������اذ� ت�������ر�ع�������ون م������ن ف����ت����ى غ�����������زل خ���م�������������������ش���ان�����������ة  ت���ي�������م���ت���ه   ق�������د 

وقد  اجل�سم،  ممتلئة  يريدها  فاإنه  اخل�سر،  دقيقة  املراأة  يف�سل  اليمن  و�ساح  كان  واإذا 

�سبقه  وقد  فيها،  رغبته  يثري  مما  الأنثوية،  اأع�ساوؤها  املكتنزة  باملراأة  الإعجاب  و�ساح  توارث 

اإىل ذلك كثري من ال�سعراء الذين اهتموا باإبراز الأع�ساء اجلن�سية للمراأة، لذا فهو حني ي�سف 

حبيبته ي�ستخدم الأو�ساف التي ا�ستخدمها ال�ساعر اجلاهلي قبله، �سواء بالرتكيز على الأع�ساء 

اأو بت�سبيهها بالظبي:

 ت�������ع�������ر��������ش�������ت ح���������������و� ووط������ف���������������������������ا رج������������ح �ل�����������������������������������رو�دف ك����ال����ظ���������ب����ا

ال�سعراء،  لي�ست مطلقة غري حمددة كما هو احلال عند بع�س  املراأة عند و�ساح  اأن  غري 

بل اإمراأة معروفة ذات ح�سب ون�سب وعائلة �سريفة يف الغالب، وهو حني ي�سف امراأة من تلك 

الن�ساء اإمنا يركز على ما يجذب نظره، فيعجب مب�سية واحدة وبعيون اأخرى وببيا�س ثالثة، فهي 

هيفاء اإن هي اأقبلت، دون اأن يهمل و�سف الأرداف مبا يعزز القول ال�سابق بالهتمام بالأع�ساء 

اجلن�سية، غري اأنه ي�سفها و�سفًا ح�سريًا ي�ستمده من ذوقه املعا�سر ل من موروثه الثقايف، فال 

يتحدث عن كرب الردف فح�سب، ولكن عن نعومته وطراوته حني ي�سبهه بكثيب الرمل، ويظهر يف 

ذلك تاأثره ببيئته يف هذا الو�سف:

�أق�����ب�����ل�����������ت ه�����������������ي  �إن   لح������������ت ك�����ط�����ال�����������������ع�����ة �ل�����������ش�����������روق ه�����ي�����ف�����������������اء 

زل�������������������وق و�ل���������������������������ردف م�����������������ث�����ل ن�������ق�������ا ت����ل����ب����� زح�����������������������������ل���������وق  ف���������ه���������و   د 

اجلاحظ، اأبو عمرو بن بحر )163-255هـ( ، املحا�سن والأ�سداد، حققه وقدم له فوزي عطوي ، ال�سركة اللبنانية للكتاب –بريوت   )1(

1969، �س125 .
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ي�سف و�ساح حبيبته باأنها ربيبة بيت ملوك، فالبد اأن جتتمع عندها �سفات الأنوثة والعي�س 

الرغيد، فهي وعثة الكفل، وي�سف قرطيها، مما يعني اأنه يرى تلك الأقراط، ورمبا انح�سر غطاء 

راأ�سها فك�سف عن تلك الأقراط، فيقول:

ب����ي���������ت ملو رب����ي���������ب  ق���ل�������ب���ى  �لكف�ل ع����ل���������ق  وع����ث���������ة  ق���������رط����ن  ذ�ت   ك 

اأثقلته درعه، وهي ف�ساًل عن  وي�سف و�ساح م�سية املراأة، فهي مت�سي على هون مثل من 

م�سيتها الهادئة تهتم مبظهرها، فال تلب�س اإل فاخر الثياب، فمنا�سفها من بز العراق، وهو نوع 

اليمن  واأبراد ع�سب هي ثياب رقاق من ثياب  العراق،  اإىل  املراأة وين�سب  تاأتزر به  الثياب  من 

مو�ساة تن�سب اإىل اإقليم اجلند، وهذه املالب�س معروفة بجودتها وغالء ثمنها، مما يحيل اإىل رقي 

املكانة الجتماعية للمراأة، وهذا اأي�سًا مظهر ح�سري اآخر يف �سعر و�ساح اليمن، فيقول:

�حلرد  �أغ����ن����ي ع���ل���ى ب��ي�����ش��اء ت��ن��ك��ل ع����ن برد ذي  كم�شية  ه��ون  على  وت�شي 

منا�شفاً �ل�������ع���ر�ق  ب����ز  م����ن  وت��ل��ب�����س 

 

 و�أب�������ر�د ع�����ش��ب م���ن م��ه�����ل��ه��ل��ة �جلند

اإن كل ما يف املراأة يثري و�ساحًا، فهو حني يرى حبيبته وقد عقدت قطعة من ثيابها على 

م�ساعر  فيه  تثري  لأنها  فيها،  رغبته  وحترك  تثريه  ال�سورة  هذه  فاإن  العمل،  بغية  عجيزتها 

و�سخامة،  نعومة  الرمل  بكثيب  عجيزتها  وي�سف  املراأة،  مفاتن  تربز  احلركة  فهذه  الرجولة، 

ورمبا اأعظم منه، فيقول:

�أعظم��ا وت�����ع�����������ق�����د �مل�������������رط ع�����ل�����ى ج���������ش���������رة �أو  �ل�����رم�����ل  ك���ث���ي���ب   م���ث�����������ل 

ويهتم و�ساح اليمن مبالب�س املراأة، فهي عنوان جمالها، رغم عدم اهتمامه هو مبالب�سه 

لأ�سباب ذكرناها ، حيث القيم القبيلية التي تفر�س على الرجال اخل�سونة، ومنها عدم اهتمامهم 

مبظهرهم، فيقول: 
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م��رة ب����اأب����ط����ح  ت��������م�����ش��ي   ول���ق���ي�������ت���ه���ا 
)1(

 ب����خ����اخ����ل وب���ح�������ل�����������ة �أك������ب������ا�������س

عفيفة  فهي  نتمناها،  كما  اأو  كما هي يف خاطرنا  واإمنا  مبتذلة،  لي�ست  و�ساح  عند  املراأة 

من  تبدي  ل  فهي  الرجل،  اإىل  املتبادلة  وحاجتها  الدفينة  رغبتها  ذلك  يلغي  اأن  دون  متمنعة، 

)3 )2 )1(

ج�سمها اإل القليل، وتخفي ما هو اأجمل واأكرث اإثارة عند الرجل، والغيل هو الزند:

غيا مي�����������ان�����ي�����ة ت����ل��������������م ب����ن���������ا ف�����������ت���ب���دى وت�����������ك�����ن  حم���������ا�����ش���������ن   دق�����������ي�����ق 

وجه املراأة :

وما اإن يقرتب و�ساح من املراأة حتى يبداأ بو�سف وجهها وما حوى من مالمح جمال، ويف�سل 

من الن�ساء البي�ساء، فهو يقول: 

  �أغ����ن����ي ع���ل���ى ب��ي�����ش��اء ت��ن��ك��ل ع����ن برد
)2(

وت�شي على هون كم�شية ذي �حلرد

وحني ي�سف وجهها فهي اأ�سيلة »طويلة« اخلد وقد طلته باللماع تربجًا، وهي قبل هذا ميالة 

لعوب تعرب عن غنجها ودللها مب�سيتها و�سلوكها معه فيقول:

دع�����������������������ت�������ك   م�����ي�����������������ال�����ة ل����ع��������������وب �أ������ش�����������ي�����ل�����ة �ل�����������������خ�����د ب����ال����ل�������������������م����اع

ويقرتب و�ساح من املراأة اأكرث فيهتم ببع�س مالمح الوجه حني ي�سف احلبيبة، وهو ما يوؤكد 

اأن ن�ساءه حقيقيات يراهن وتت�سح اأمامه بع�س معامل وجوههن، في�سف فمها بقوله: 

ب�ه ت���������ش���������ن  م���������ن����ط����ق  ع�����������ن   ت�����ف�����ر 
)3(

�لع�شل ك���ذ�ئ���ب  ر����ش�������اب���ا    ي��ج�����ري 

ويقرتب و�ساح من املراأة فماذا يجد يف هذا الوجه الذي �سحره، �سيجد ل �سك عيونًا �ساحرة 

اأبطح املكان: ظاهره، اأكبا�س: �سروب من برود اليمن .  )1(

تنكل: تبت�سم، برد: الأ�سنان اجلميلة .  )2(

الأ�سفهاين، الأغاين 229/6 .  )3(
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تفنت وتغري وتاأ�سر، وعلى ال�ساعر اأن يقاوم هذا ال�سحر ليتمكن من و�سفه، فهل يوفق و�ساح يف 

ذلك، ؟ فالعني عن�سر مهم عند ال�ساعر، فمن خاللها يدخل ال�ساعر اإىل دواخل احلبيبة، وبهما 

تب�سره تلك احلبيبة، فماذا يقول يف العيون؟.

يعجب و�ساح بجمال عيون املراأة، فاأجملها عنده تلك العيون الناع�سة، املنك�سرة الطرف، 

وهي من �سفات اجلمال الناعم والرقة عند املراأة:

ط�����������رف�����������ا ي��������ا م�����������������������������رح����ب����ا �أل�������ف���������������ا و�أل�������ف�������ا �إيل   ب�����ال�����ك�����ا������ش�����������������ر�ت 

من  وهي  باخلمر،  ولكن  عيون حبيبته مكحولة،  اأن  ي�سعر  وعيونها  باملراأة  اإعجابه  ول�سدة 

اأجمل ال�سور التي يذكرها يف املراأة، دون اأن ين�سى اأن هذه اخلمرة من اخلمور العتيقة اجليدة، 

فيقول:

 �����ش����ق���������ط �ل����ك����ث���������ي����ب م�������ن �ل���ع���ق���ي���ق وب������ع��������������������ن �أح�����������������������������������ور ي�����رت�����ع�����������ي

تن�ش�ى ب����ال���������ش��������������ح����ر   ن�������������ش�������������وة �خل���������������م�������ر �ل����ع��������������ت����ي����ق م����ك���������ح����ول����ة 

ثم ينتقل اإىل و�سف يديها وقد خ�سبتها باحلناء وحتلت باأ�ساور تزيد يف جمالها، فالن�ساء 

)1(

جبلن على الهتمام مبظهرهن ولب�س مكمالت الزينة، فيقول: 

ذ� د�ءك  �أن  لأح��������������ش��������������ب  �لكف���ا �إن  ي���خ�������ش���ب  دم�����ال�����ج  ذي   م�����ن 

ويقع و�ساح �سريع احلب، فاإذا كان داوؤه من ن�ساء جميالت يلب�سن الأ�ساور ويخ�سنب اأيديهن 

اإن تتاأكد املراأة من ذلك حتى  باحلناء، فاإنه هنا ي�ساب ب�سهم من �سهام احلب يف قلبه، وما 

تبت�سم ابت�سامة املنت�سر بعد اأن اأوقعته يف حبها فيقول:

ع����ا�����ش����ق���������اً ر�أت  �أن  مل�������ا  ه�����������ي  ب�������ل 

 

ف���ي���م���ن رم�ى �ل���������ي����وم  رم�������ت���ه  ����ش�������ب���اً 

 

دمالج: اأ�ساور .  )1(
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�أن�������ه�������ا ور�أت  �رت�������������م������ي������ن�������������ا  �أ����ش���ه���م���ا مل����������ا  ق�������ل���ب�����������ه  �أث�����ب�����ت�����ت يف   ق���������د 

ل���ه ف���������اأب���������دت  ذ�ك  و�ملع�شم��ا �أع����ج����ب��������������ه����ا  �ل�������ب���ي�������ش�������اء   ����ش���ن���ت�������ه���ا 

داللها:

املراأة عند و�ساح كثرية الدلل، وهذا الدلل جزء من ال�سلوك واملظهر الأنثوي الذي يغري 

اأكان هذا  �سواء  الرجل،  والدلل جتتذب  الغنج  باملراأة، فاملراأة بهذا  التعلق  الرجل ويحثه على 

ال�سلوك مق�سودًا من قبلها اأم غري مق�سود، فاملراأة اإذا فقدت هذا ال�سلوك الأنثوي نفر الرجل 

اأن ن�سمي هذه ال�سور بال�سلوكية، فهي تعرب عن �سلوك املراأة الذي  منها وابتعد عنها. وميكن 

يعجب ال�ساعر.

نار  قلبه  يف  وي�سعل  غرائزه  يثري  مبا  ت�سرفت  بها  الرجل  بتعلق  �سعرت  ما  متى  املراأة  اإن 

الغرام، فبالتمنع الذي هو عك�س البتذال يزداد اهتمام الرجل باملراأة، لذا فهو يقول:

 ع���ل�������م���ت ب�����اأن�����������ك ع����ا�����ش����ق ف����اأدل��������������ت ح����ي  �ل���ت���ي �أق�������ش���ى  ف��������وؤ�دك  حل��ت

وهو ل ي�سعى يف اإثر املراأة اإل اإذا كانت تت�سرف بدلل حلو يعرب عن �سعفها الذي يحرك 

فيه مكامن الرجولة والقوة، فهي تدعوه، وهي ميالة يف م�سيتها، لعوب يف �سلوكها، وهو ل ميلك 

اأن مينع نف�سه عنها، فيقول:

 �أ������ش�����������ي�����ل�����ة �ل�����������������خ�����د ب����ال����ل�������������������م����اع دع�����������������������ت�������ك   م�����ي�����������������ال�����ة ل����ع��������������وب

 ول���������ي���������س �����ش���������ري���������ك ب���ال�����������م�������ش���اع دلل��������������������ك �حل�����������������ل�����و و�ل�����������م�������ش���ه���ي

�ل���ن�����������ف�������س ع���������ن ه����و�ه����ا �أم�����ن�����������ع   وك�����������������ل �������ش�������������يء �إل�ن������ق���������������������������ط������اع ل 

ووا�سح اأن اهتمام و�ساح اليمن بدلل املراأة ينم عن عالقة كانت تقوم بينه وبينها، بعد اأن 
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ي�ستهويه جمالها و�سلوكها املتمثل بالدلل، وهو ما فعلته معه حبابة وغريها، فهو يقول:

 ب������ال��������������������دل و�ل�������������ش�������������ك������ل �لأن��������ي��������ق ت�����ب�����������������ل�����ت ح������ب��������������������اب������ة ق����ل��������������ب��������������ه

ودلل املراأة ي�سيطر على تفكري و�ساح، فهي حتى عندما تزوره طيفًا يف املنام اأول ما يالحظ 

فيها دللها فيقول:

 ول�������ط���ي���ف ������ش�����رى م���ل���ي���������������ح �ل�������دلل ي������ا ل����ق���������وم����ي  ل����ك���������ث���������رة �ل����ع��������������ذ�ل

ارتباط �شورة املراأة باملوروث الديني:

اإىل  اإ�سارة  من  يخلو  ل  ذكرنا  كما  وهو  بال�سم�س،  املراأة  �سورة  و�سف  يرتبط  ما  غالبًا 

البدائي  الإن�سان  عقل  وقف  ظاهرة  وغروبها  ال�سم�س  �سروق  اأن  ذلك  اأ�سطوري،  ديني  مدلول 

حائرًا اأمامها، حني وجد اأن ال�سم�س توؤثر يف كل �سيء من حيوان ونبات، وهي تنري الكون اإذا 

اأ�سرقت، ثم ي�ستحيل بغيابها اإىل ظالم دام�س، وما يولده هذا الظالم من حرية م�ساعفة عند 

الإن�سان، فلم يجد اأمامه طريقًا اإل عبادتها على اأ�سا�س عبادة الإن�سان للظواهر التي يجهلها، 

لذا فقد كانت ال�سم�س اأهم املعبودات على الإطالق، وكانت عبادتها وتقدي�سها تت�سح من خالل 

 تبني نظرتهم اإليها وتاأثريها فيهم، فهي »ذت حمم«، اأي ذات احلرارة 
)1(

ما منحوها من اأ�سماء

ال�سم�س  لأن  ال�سواب  اإىل  اأقرب  الأوىل  كانت  واإن  املقد�س،  احلمى  ذات  اأو  القا�سية،  امللتهبة 

ال�سم�س ذا احلرارة اخلانقة لدى  اإله  اأو »بعل حمون«  بهذا املعنى ترادف »حمن« و»األ حمون« 

»ذت  اأو  البعيدة،  اأي  ح�سومل«  »ذت  اأو  بعدن«  »ذت  وهي  والتدمريني،  البعدانيني  ال�سمال  اأهل 

اأي  البارة، و»ذت رحنب«  اأي  اأي امل�سرقة الالمعة البهية، وهي »ذت برن«  اأو »ربة الأثر«  اأثرت« 

ذات الرحاب، و»ذت قب�سن« و »ذت �سهرن« وغريها من اأ�سماء لها مدلولت دينية نظرًا لتعدد 

والغزالة،  واملهاة،  واحل�سان،  فاملراأة،  مقد�سة،  رموزًا  لل�سم�س  جعلوا  لقد  وحالتها.  �سفاتها 

للتف�سيل، جواد علي )دكتور( ، املف�سل يف تاريخ العرب ج299/6  .  )1(
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والنخلة، وجوه متعددة لها، اأما �سنمها فهو الالت اأو »لت، اأو هلت« ، وت�سمى الربة اأو الآلهة، وقد 

ال�سم�س، ويف بع�سها ب�سكل امراأة عارية، وكان عابدوها  مثلت يف بع�س الن�سو�س بقطعة من 

يقدمون لها �سورة الفر�س نذرًا اأو قربانًا.

و�ساعت عبادتها يف جزيرة العرب من �سمالها و جنوبها، وقد ذكر القراآن الكرمي عبادة 

ال�سيطان  لهم  وزين  اهلل  دون  لل�سم�س من  ي�سجدون  وقومها  »وجدتها  تعاىل:  قوله  لها يف  �سباأ 

، ومما يدل على اأن ذكرى هذه العبادة كانت ل تزال حية اإىل 
)1(

اأعمالهم ف�سدهم عن ال�سبيل«

عهد قريب من الإ�سالم، اأن اهلل �سبحانه نهى عنها »ومن اآياته الليل والنهار وال�سم�س والقمر، ل 

.
)2(

ت�سجدوا لل�سم�س ول للقمر وا�سجدوا هلل الذي خلقهن اإن كنتم اإياه تعبدون«

وهذا امروؤ القي�س بعد اأن يفرغ من و�سف اأع�ساء حبيبته الأنثوية التي يراها مكتملة الأنوثة 

ينتقل اإىل وجهها فيقول:

�شحوها ي���وم  يف  كال�شم�س  �لدجى ب��ره��ره��ة  ليلة  يف  �لبيت  ظ��ام   ت�شيء 

مهما  الظالم  ت�سيء  التي  ال�سم�س  الأم،   – املعبودة  ب�سورة  الكتمال  هذا  »يقرن  ثم 

، اأما و�ساح اليمن فقد تعامل مع �سورة املراأة وعالقتها بال�سم�س حني �سبه حبيبته 
)3(

احلولك«

)4(

بال�سم�س وقت �سروقها وما ت�سفيه من نور على الكون وعلى النف�س من طماأنينة: 

�أق�����ب�����ل�����������ت ه�����������������ي  �إن   ه�����ي�����ف�����������������اء 
)4(

 لح���������ت ك����ط����ال��������������ع����ة �ل�������������ش�������������روق

واإذا كانت املراأة كال�سم�س يف ح�سورها فهي كال�سم�س اأي�سًا يف غيابها، فال�ساعر حني ي�سف 

املراأة عند وداعها ي�سفها بال�سفراء م�ستعريًا �سفار ال�سم�س عند املغيب، يقول و�ساح:

�سورة النمل /24 .  )1(

�سورة ف�سلت/ 37  .  )2(

د. علي البطل ، ال�سورة يف ال�سعر العربي �س 59 .  )3(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  223/6 .  )4(
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ن����ازح����ة ف�حن ���ش�����ل��م��ى وه�����ي   وهل تنفع �لذكرى �إذ� �غرب �لوطن ت����ذك����ر 

�شبابه�ا روؤد�ً  ����ش���ف�������ر�ء  ت���ره���ا  �أل 

 

)1(
 �أ�شيلة م�رى �لدمع كال�شادن �لأغن

كما يرتبط و�سف املراأة عند و�ساح بالدمية، وهذا الو�سف لي�س جديدًا، فقد �سبقه اإىل ذلك 

كثري من ال�سعراء، و »ارتباط هذه ال�سورة اجل�سدية بالدمى والتماثيل ارتباط وا�سح يف ال�سعر 

العربي قبل الإ�سالم، وهو وثيق ال�سلة بالدين القدمي، اإذ كانت هذه الدمى والتماثيل تقدم قرابني 

اأو على �سكل ح�سان، واملعنى اللغوي  اإما على هيئة امراأة  ونذورًا يف معابد ال�سم�س- الأم، وهي 

لكلمة دمية ما زال يحمل اآثارًا دينية، فهي تعني ال�سورة املنقو�سة التي يظهر فيها اللون الأحمر، 

لهذا ترتبط �سورتها بو�سف املراأة البدينة غالبًا، فرنى هذه ال�سورة يف �سعر الأع�سى:

و�ل�������ش���ام���ر وق����������د �أر�ه������������������ا و��������ش�������ط �أت������ر�ب������ه������ا �ل���ب���ه���ج���ة  ذي  �حل������ي   يف 

 ك���������دم���������ي���������ة، ����������ش���������ور حم������ر�ب������ه������ا
)2(

م����ائ�������������������ر« م������رم������ر،   مب�����ذه�����ب يف 

وتتكرر ال�سورة عند ب�سر بن اأبي خازم حني ين�سب هذه الدمى اإىل �سنعاء، ول عجب يف 

)3 )2 )1(

ذلك حني نعلم اأن اليمن مركز من مراكز عبادة ال�سم�س:

 ك�������������اأن ع�����ل�����ى �حل���������������دوج م����������در�ت
)3(

 دم�������ى ����ش���ن���ع���اء خ�����ط ل����ه����ا م�����ث�����ال

ال�سم�س لفرتة طويلة،  بيئة كانت تعبد  الو�سف، فهو ابن  اليمن عن هذا  ول يبتعد و�ساح 

مما �سكل يف ل وعي اأبنائها نوعًا من التقدي�س لها، فكان الت�سبيه بها يعتمد على هذا املوروث 

الذي اختمر يف وعي ال�ساعر دون اأن يرده اإىل وازع ديني، فهو ينطلق اإىل الت�سبيه بها من منطق 

جمايل �سرف، فحني ي�سف و�ساح اليمن حبيبته بالدمية اإمنا ي�ستند اإىل ذلك املوروث الثقايف 

الذي حفلت به اليمن فيقول: 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  238/6 .  )1(

د. علي البطل ، ال�سورة يف ال�سعر العربي �س 64 .  )2(

ب�سر بن اأبي خازم الأ�سدي )الديوان( ،  حتقيق الدكتور عزة ح�سن، وزارة الثقافة والأر�ساد ال�سورية ط2 دم�سق 1972 .  )3(
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ق�شرها ع����ل����ى  يل  ت����������ر�ءى   ق����ام����ت 
)1(

 ب���������ن ج�������������و�ر خ�����������رد ك����ال����دم�������������������ى

وقوله اأي�سًا :

 �������ش������دت �لأو�ن�������������������������������س ك����ال���������دم���������ى
)2(

 و�����ش����ق����ي����ت����ه����ن �خل������م������ر ������ش�����رف�����������ا

وملا كانت املراأة هي الأم، وقد ارتبطت بال�سم�س التي كانت متثل املعبود قدميًا، فقد اأ�سبحت 

وجدان  يف  تت�سكل  اأن  لبد  وكان  ال�سم�س،  اإىل  الرمز  يف  واملهاة  والنخلة  للغزالة  نظرية  بذلك 

ال�سعراء �سورة للمراأة املثالية، ويبدو اأن هذه ال�سور كانت متمثلة بحبيبات و�ساح اليمن حني 

اأن جميع ن�سائه مت�سابهات، ل لأنه يقتفي التقليد الذي  عرب عنهن ب�سعره، من هنا نكاد جند 

ي�سري عليه ال�سعراء الذين �سبقوه، واإمنا لأنه يعرب عن ذوق ال�ساعر اخلا�س فيما يجب اأن تكون 

عليه املراأة، ون�ساء و�ساح ن�ساء حقيقيات ول�سن مطلقات كما هو احلال عند غريه من ال�سعراء.

واإذا كان بع�س ال�سعراء يذكرون اأ�سماء احلبيبات دون اأن يدل ذلك على ا�سم حقيقي، فاإن 

الأمر مع و�ساح يختلف، فنجد اأن تلك الأ�سماء تدل على ن�ساء معروفات يف ع�سره ، بل اإن �سبب 

مقتله جاء ب�سبب متاديه يف التغزل باإحداهن، ومع هذا فهو يذكر يف اإحدى ق�سائده اأن ا�سم 

)3 )2 )1(

احلبيبة الذي يذكره لي�س واقعيًا خوفًا عليها مما قد ي�سيبها من اأذى فيقول: 

 �أدع�����وك رو���ش��ة رح���ب و����ش��م��ك غريه
)3(

و��شي ب��ك  ي�شي  �أن  و�أخ�����ش��ى  �شفقاً 

 

فالت�سرت على ا�سم احلبيبة وارد يف جمتمـع قبلي يخاف فيه النا�س الف�سيحة، رغم وجود 

من يتمرد على هذه الأعراف على الدوام، لذا فو�ساح اليمن يقول اإنه يدعوها رو�سة غري اأن 

هذا لي�س هو ا�سمها احلقيقي خوفًا عليها. ويبدو اأن و�ساح كان يخفي ا�سم املراأة التي يحبها 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  237/6.  )1(
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فعاًل، ورمبا اأراد القرتان بها فاأخفى ا�سمها لأن العرب يرف�سون تزويج بناتهم لع�ساقهن، وهذا 

الأمر كان عرفًا اجتماعيًا ل ميكن اخلروج عليه، ذلك اأننا جنده ي�سرح با�سم اأم البنني لأنها 

اأن يرتدد، يف حني  دون  يغري عليهن وهن يف خدورهن  كان  اللواتي  لأ�سماء  اأو ذكره  متزوجة، 

يعر�س عن ذلك حني يتعلق الأمر مبن يحب.

اأن  ذلك  كثريًا،  الدار�سون  به  ان�سغل  وقد  حقًا،  الت�ساوؤل  يثري  مو�سوع  احلبيبات  واأ�سماء 

اإ�سالمي  الأموي وهم يف ظل حكم  الع�سر  �سعراء  يذكر  اأن  املعقول  لي�س من  اأنه  يرى  البع�س 

قريب العهد بالر�سول عليه ال�سالة وال�سالم وو�سط قيم عربية �سارمة ل تزال حتكم جمتمعاتنا 

اإىل الآن اأ�سماء حبيباتهم بال تردد، وهو ما يرف�سه كثري من النا�س يف وقتنا احلا�سر بعد اأكرث 

من األف عام على تلك الق�سائد، فكيف ت�سنى لهم ذلك يف تلك الفرتة.

يرى الدكتور ن�سرت عبد الرحمن اأن تلك الأ�سماء ل تخلو من دللت رمزية، ويبداأ ب�سرح 

اآلهة احلكمة، وهر ربة  اأوفى  اآلهة املو�سيقى، واأم  اإن ا�سم رباب يدل على  تلك الدللت فيقول 

، وهو بذلك يحمل تلك الأ�سماء اأكرث مما حتتمل دون اأن يبني لنا ما يدل على 
)1(

اجلن�س وهكذا

ما يذهب اإليه. اأما الربدوين فريى اأن تلك الأ�سماء اإمنا حتمل مو�سيقى خا�سة توؤهلها للدخول 

.
)2(

�سمن ال�سياق ال�سعري مثل ا�سم ليلى

�شورة الرجل )ال�شاعر(:

يعد و�ساح اليمن واحدًا من ال�سعراء الذين اهتموا باأنف�سهم اهتمامًا كبريًا، ويتجلى ذلك من 

لنا و�ساح �سور  اأحواله، فمثلما و�سف  ا�سمه يف �سعره، وتكرار و�سف  بنف�سه، وكرثة ترديد  �سغفه 

احلبيبة باأ�سكال واأو�ساع متنوعة، كان لبد له اأن يلتفت لنف�سه ـ وهو الرنج�سي - في�سف لنا اأحواله، 

لذا فاإن معظم و�سفه لنف�سه جاء يف تاأثري احلب فيه  وما يرتكه يف نف�سه من لوعة واأمل.

ن�سرت عبد الرحمن )دكتور( ، ال�سورة الفنية يف ال�سعر اجلاهلي، مكتبة الأق�سى عمان 1976، 146 .  )1(

عبد اهلل الربدوين ، رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه �س 24 .  )2(
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ماأخذ اجلد،  ياأخذون عالقات احلب  الذين  ال�سعراء  اأولئك  اليمن من طراز  و�ساح  كان 

ويذهب بها مع من يحب اإىل اأبعد مذهب، فنجده متاأثرًا بفراق احلبيبة متاأملًا لفراقها، �ساهرًا 

الليل متفكرًا باأحوالها. وبعد ذلك فال�ساعر رقيق غاية الرقة اإىل احلد الذي يبكي تلك احلبيبة 

بكاًء مرًا، ويرى اأن احلب اأخذ منه كل ماأخذ، فاأثر يف �سحته كمن اأ�سابه �سهم واخرتق ج�سمه 

حتى كاد يقتله:

م�ش���هد� وب������ت  م����ع����م����ود�ً  ف��ظ�����ل��ل��ت 

 

 ودم���������وع ع���ي���ن���ي يف �ل�����������رد�ء غ���و�����س

و�نتح�ى ج�شمي  �شل  حبك  رو����س   ي��ا 
)1(

م�شا�شي بلغت  ق��د  حتى  �لعظم   يف 

ويركز و�ساح اليمن على ذكر الدموع كلما ذكر فراقه حلبيبته، فهو م�ستباح معذب بهذا 

)1(

الفراق، وهو ل يكف يبكيها بدموع حارة دائمة اجلريان، فيقول يف ذلك:

هم�ع و�ك��������ف  و�ه  ع���ي�������ن���ك  ف���������دم����ع  فان�شدعو� علقت  مب��ن  �خلليط  ب��ان 

تعلقًا كبريًا،  به  وتعلق  قلبه  �سغف  فقد  العزيز،  الزائر  بهذا  فيفرح  ويزوره خيال احلبيب 

فيقول:

�شغ�ف���ا ق����ل����وب����ن����ا  ب����ال���������ش����اغ����ف���������ات  ط�������������������رق �خل������ي������ال ف����م����رح����ب����ا �أل����ف����ا

ورمبا اأرقه هذا اخليال وحرمه النوم:

و�أرق��������ن��������ي خ���������ي����ال����ك ي������ا �أث�����������ي���������������ا �إل�����ي�����ك ميا ����ش�������ب���ا ق���ل���ب���ي وم�����������ال 

اأن يربط بني حبه وحرمانه النوم، فلم يجن من هذا احلب غري ال�سهر  ول ينفك و�ساح 

والعذاب والأ�سى، ويف ذلك يقول:

ت������ن������ام ك�����اأن�����ا ب���������ال ع����ي����ن����ك ل  فاأ�شل��ه م�������ا  ق����ذى  ب��ه��ا  �ل��ط��ب��ي��ب   ط��ل��ب 
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وعل��ه ب���������ل م������ا ل���ق���ل���ب���ك ل ي�������������ز�ل ك����اأن����ه �ل�����ن�����دمي  �أن����ه���������ل����ه   ن���������ش���������و�ن 

و�سف لنا و�ساح حاله مع احلب، واأثر هذا احلب فيه، فكان موجوعًا بحب طاملا مت�سك به، 

واإن كان مل يبق على حبيبة واحدة، لكنه كان �سادقًا يف كل جتربة، وكانت كل جتربة من هذه 

التجارب متنحه عذابًا واأملًا، لكنها جتعله اأكرث مت�سكًا مبن يحب.

ي�سعل احلب قلب و�ساح فيلتهب باحلريق من �سدة �سوقه ملن يحب، فال يجد اإل اأن يتو�سل  

اإىل احلبيبة باأن ترتفق به بعد اأن حتمل ب�سببها اأكرث من طاقته،  ويجد ال�ساعر نف�سه اأ�سري حالة 

احلب وما يتبعها من ت�سليم قياده، فهو من�ساق دون اإرادة منه اإل حكم الهوى، ثم يخاطب نف�سه 

كمن يلومها، فهي التي اأوقعته فيما هو واقع فيه، فيقول لها ذوقي مما طلبتيه من عذاب احلب 

وجواه، فيقول: 

و�أط������ف���������������������������ئ������ي ه�����������������������و�ي  �حل�����ري�����ق د�وي  م�������ن  �ل������ف��������������������وؤ�د   م�������ا يف 

�أط�����ي�����������������������ق وت������������رف������������ق������������ي �أم���������������ل���������������ي ف�����ق�����������د ل  م�����������������ا   ك�����ل�����ف�����ت�����ن�����ي 

�مل����ح����� ج����������وى  م�����ن�����ك  �ل�����������ق�����ل�����ب   ��������ب ور�ح��������������ة �ل�����������ش�����������ب �ل�������ش���ف���ي���ق يف 

ي���������ش�������������������وق ه�����������������������ذ� ي���������ق�������������������ود ب�����رم�����ت�����������������������������ي وذ�  �إل���������ي���������ك  ق���������������������ود�ً 

 

 ت�����ع�����������ب �ل���������������ه�������وى م�����ن�����ه�����ا ف���������ذوق ي�����������ا ن������ف��������������������س ق��������������������د ك����ل����ف��������������ت����ن����ي

حل��������������ر ت������ائ��������������������ه������ة  ك�������ن���������������ت   �إن 
)1(

 ������ش�����������ب�����اب�����ة م�����ن�����������������ه�����ا ف��������ت�����������������وق

ل ينظر و�ساح اليمن اإىل احلب على اأنه حالة خارجية، واإمنا يجد نف�سه متوحدًا مع من 

يحب، فاحلبيبة عنده هي الهم واملنى وهوى النف�س، فهل هناك توحد اأكرث من ذلك. وهو �سادق 

يف حبه، فيجد اأن حبه ل مثال له ول ي�سبهه حب اآخر، فحب رو�سة من ذلك النوع من احلب الذي 

)1(

ل يزيده تقادم العهد اإل جدة، يقول و�ساح: 
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�لنف� وه��������وى  و�مل�����ن�����ى  �ل����ه����م  باعت�ال وه�������ي  ه������وى  ذو  �ع����ت����ل  �إذ�   �����س 

مبث��ال ق�������ش�������ت م�����ا ك�������ان ق���ب���ل���ن���ا م�����ن ه����وى ح�����ب��ه��ا  ق�������ش���ت  ف���م���ا   �ل���ن���ا����س 

ي�������ش���اك���ل���ه �حل����ب �أج���������د ح���ب�������ه���ا  �ل����رج�������������������ال ل  ك���������وج����د  وج������دن������ا   ول 

�شيبلى ������ش����ت����ط����ال  �إذ�  ح������ب  بال�ي ك������ل  غ�����ري  �مل����ن����ى  رو������ش�����ة  وه��������وى 

�إل �ل�����ع�����ه�����د  ت������ق�������������ادم  ي��������������������زده  �ح��ت��ال ل  وح���������ش����ن  ع����ن����دن����ا   ج�������دة 

اإن احلب عند و�ساح لي�س حالة �سعورية عابرة متر يف حياته، واإمنا هو احلياة، وهو رهني 

هذا احلب الذي رمبا اأفقده عقله، بل هو طوع اأمر احلبيبة القادرة على اإحيائه مثلما هي قادرة 

على قتله اأي�سًا، فيقول: 

بعقل�ه ذه����ب���������ت  و������ش�����������اح  فاقتلي ره����ي����ن����ك  �شئت  و�إن  فاأحييه  �شئت   ف��اإن 

الذين  ال�سعرية  انق�سموا بني �سعراء ال�سنعة  الع�سر  ال�سعراء يف هذا  اأن  ميكن مالحظة 

اأ�سالفهم، وكان هوؤلء  �سعر  ورثوه من  ت�ستمد قوتها مما  بيانية  مت�سكوا مبا عندهم من �سور 

وراحوا  ال�سور  هذه  نبذوا  و�سعراء  للدولة،  الر�سمي  الوجه  اأو  الأموي  البالط  ال�سعراء ميثلون 

يبحثون يف واقعهم اليومي عن �سور جديدة ياأخذونها من الواقع، هوؤلء ال�سعراء يعربون عن 

ا�ستقاللية يف اجتاههم الفني وحماولة التحرر من الرتباط بال�سلطة باأي �سكل من الأ�سكال، ولو 

كان هذا التحرر يتمثل بال�سكل الفني. واإذا كان ذلك يعرب عن �سكل من اأ�سكال املعار�سة لل�سلطة 

احلاكمة، فاإنه اأفرز منطًا �سعريًاجديدًا ، »فقد اأ�سربوا �سفحًا عن ال�سور املتوارثة، واجتهوا اإىل 

واقع حياتهم ي�ستمدون منه �سورها، واإذا كان لنا اأن ن�سمي �سورة املراأة يف �سعرهم بال�سورة 

احل�سارية، فاإننا نعني بها �سورة املراأة الواقعية يف هذا الع�سر الذي مير بتطور ح�ساري، يغري 

من �سورة املجتمع تغيريًا �ساماًل، ولي�ست هناك �سلة بني هذه املراأة الواقعية يف �سعر ما قبل 

الإ�سالم، اإذ اأن لكل ع�سر واقعه اخلا�س به، وال�سورة الواقعية للمراأة يف �سعر احلجاز �سورة 
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، وهو ما �سعى اإليه و�ساح اليمن 
)1(

ح�سارية نبعت من ظروف احلياة املتطورة يف هذا الع�سر«

وكذلك عمر بن اأبي ربيعة، فكانا خري من ميثل ذلك الع�سر.

 لقد كان �سعر و�ساح اليمن اأقرب اإىل متثل روح الع�سر والتعبري عنه، ولبد اأن يكون اأكرث 

�سدقًا من غريه، لغياب الدوافع غري الفنية فيه، تلك الدوافع التي كانت حتكم �سعراء الق�سور 

باملحافظة على ال�سكل الذي يريده الولة واحلكام، �سكل يفر�س على الأدب نوعًا من القيود التي 

جتعله جامدًا غري قابل للتطور.

ولعل ما مييز �سعر و�ساح اليمن جمعه بني �سعر ال�سنعة الذي ي�ستلهم �سور املا�سني البالغية 

التي ت�ستثري املتلقي لرتباطها مبا�سيه الثقايف، وتوجهه �سمن ح�سارية الق�سيدة اجلديدة التي 

تعرب عن اليومي واملعا�س وما يتطلبه ذلك من لغة تتالءم مع لغة الع�سر يف ال�سور والرتاكيب ، 

فكان و�ساح اليمن ياأتي ببع�س العنا�سر التقليدية ل�سورة املراأة املثال املختزنة يف وجدانه حني 

يتعر�س لو�سف املراأة فيقول:

ط�����������رف�����������ا ي��������ا م�����������������������������رح����ب����ا �أل�������ف���������������ا و�أل�������ف�������ا �إيل   ب�����ال�����ك�����ا������ش�����������������ر�ت 

 ت�������ع�������ر��������ش�������ت ح���������������و� ووط������ف���������������������������ا رج������������ح �ل�����������������������������������رو�دف ك����ال����ظ���������ب����ا

فاملراأة هنا املراأة ذاتها التي جندها عند ال�سعراء اجلاهليني ، فهي كالظبي، كما اأنه ي�ستعري 

ممن �سبقه �سورة املراأة عظيمة الأرداف، فن�ساوؤه »رجح الروادف«، وهي �سورة تقليدية تناولها 

الكثري من ال�سعراء، غري اأنه ما كان يفعل ذلك عندما ينقل ما دار بينه وبينها من حديث، واإمنا 

يلجاأ اإىل تلك احلواريات اجلميلة بلغة ب�سيطة اأقرب اإىل الكالم العادي، وهي ت�سبه احلواريات 

التي ا�ستهر بها عمر بن اأبي ربيعة وقبله امروؤ القي�س، فيقول:

د. علي البطل ، ال�سورة يف ال�سعر العربي، �س106 .  )1(
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بعلها ن������ام  م����ا  ب���ع���د  �إل���ي���ه���ا  �ل�شرد ����ش���م���وت  ل��ي��ل��ة  �ل��ك��ف يف  و���ش��دت��ه   وق���د 

 �شتعطى �لذي تهوى على رغم من ح�شد �أ����ش���ارت ب��ط��رف �ل��ع��ن �أه���ا ومرحبا

 وك�������ل غ����ام ���ش��ام��خ �لأن������ف ق���د مرد �أل�����ش��ت ت����رى م���ن ح��ول��ن��ا م���ن عدونا

فاعلمن�ه �م���������روؤ  �إن  ل���ه���ا  �لعدد ف���ق���ل���ت  �أحفل  ل  �ل�شيف  �أخ��ذت  ما   �إذ� 

فال�ساعر هنا ي�ستخدم لغة �سل�سة اأقرب اإىل الكالم العادي، واإن كان ا�ستعار �سطر البيت 

النف�سي  اجلو  مع  يتالءم  مبا  مفرداته  تغيري  على  ال�ساعر  قدرة  اإن  القي�س.  امرئ  من  الأول 

الق�سيدة، وهو بذلك  باأدوات  التحكم  ال�ساعر يف  اإمنا تف�سح عن قدرة كبرية لدى  للق�سيدة 

ينفي عن نف�سه تهمة التقليد التي ينطبع بها بع�س ال�سعراء.

�شورة احليوان:

كان للحيوان ح�سور وا�سح يف ق�سائد ال�سعراء اجلاهليني، وكذلك يف �سعراء �سدر الإ�سالم، 

ومل يكن هذا احل�سور ب�سبب اأهمية تلك احليوانات فح�سب، واإمنا لأن ذكر احليوان اأ�سبح تقليدًا 

ي�سري عليه ال�ساعر، في�سف الرحلة والراحلة واأحوالهما، وكان »من الطبيعي األ تختلف العنا�سر 

الأ�سا�سية ل�سورة احليوان يف �سعر املخ�سرمني عنها يف �سعر ما قبل الإ�سالم، لذلك جند �سورة 

الثور الوح�سي، وحمار الوح�س، والظليم، والناقة، واحل�سان بعنا�سرها ال�سابقة وبالتف�سيالت 

.
)1(

نف�سها يف �سعر ما قبل الإ�سالم وبالتف�سيالت نف�سها يف �سعر املخ�سرمني«

مع الع�سر الأموي بداأ تراجع ظهور بع�س احليوانات نتيجة تراجع الهتمام بها، فقل ذكرها 

يف ال�سعر، نتيجة تطور الظروف الجتماعية والقت�سادية. وميكن اأن ن�سيف اإىل ذلك اأن و�ساح 

اليمن كونه �ساعرًا ح�سريًا فالبد اأن يكون اأقل اهتمامًا من ال�ساعر البدوي بتلك احليوانات، لذا 

د. علي البطل ، ال�سورة يف ال�سعر العربي  �س158 .  )1(
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فاإننا جند يف �سعر و�ساح اختفاء الثور الوح�سي وحمار الوح�س وبقاء حيوانات اأخرى كاخليول 

والظليم والظبي وغريها.

ومن خالل قراءة �سعر و�ساح اليمن يت�سح اأنه ل يذكر تلك احليوانات بالطريقة التقليدية 

التي كان يذكرها بها ال�ساعر اجلاهلي الذي ياأتي على تف�سيلها ثم ينتقل من حمار الوح�س اإىل 

الناقة ح�سب ما تقت�سيه التقاليد ال�سعرية، واإمنا كان و�ساح يذكر تلك احليوانات ب�سكل عر�سي 

م�ستفيدًا من مو�سوع الت�سبيه يف ال�سورة، ومع اأنه كان يبتعد عن التقليد، اإل اأنه ل يبتعد عن 

بيئته وما فيها من حيوانات، فهو ابن بيئته الأمني، فحني ي�سف امل�سافة التي تف�سله عن حبيبته 

وكيف اأن ال�سبيل اإليها بات بعيدًا موح�سًا وغري ماأمون فاإنه يعرب عن ذلك فيقول:

و�ل�ش��بع ك���م دون���ه���ا م���ن ف���ي���اف ل �أن���ي�������س بها �ل��ظ��ب��ي  و�إل  �ل��ظ��ل��ي��م   �إل 

و�رده �لأ�������ش������د�ء  ���ش�����خ��ب  �أو تقع وم���ن���ه�������ل  �ل�����ش��م��اء حت����وم �حل����ن   ط���ري 

ونالحظ تعلق الذائقة ال�سعرية لل�ساعر باملوروث العام، فحني ي�سف روادف الن�ساء ي�ستعري 

الظباء و�سفًا لها: 

 رج������������ح �ل�����������������������������������رو�دف ك����ال����ظ���������ب����ا
)1(

 ت�����ع�����ر������ش�����ت ح������������و� ووط������ف���������������������������ا

اإل عندما  اإليه  اأما اجلمل الذي طاملا ان�سغل به ال�ساعر اجلاهلي فال جند و�ساحًا ينتبه 

ينال بكفيه ما عجزت عنه خري  اأن  القادر على  الهروب منه، فهو  اإمكانية  ي�سف املوت وعدم 

)1(

الإبل فيقول:

منفلت��اً م����ن����ك  ف���������ر  م�����ن  ك�������ان  ل�����و 

 

�جل���م�������ل رح���������ل���������ة  لأ������ش�����������رع�����ت   �إذ� 

 م�������ا ك�����������ل ع����ن���������ه ن��������������ائ����ب �لإب���������ل ل�����������ك�����ن ك����ف���������ي����ك ن����������ال ط�����������ول���ه���م���ا

الوطف : مطاردة الطريدة .  )1(
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ويذكر و�ساح اليمن الأ�سد عدة مرات يف مو�سع الت�سبيه بالقوة وال�سدة يف و�سف نف�سه اأو 

جماعته، يقول و�ساح:

 ه����ي����ه����ات �أن����������ى ي���ه�������������������دد �لأ�����ش��������������د ي���������ه���������ددون ك������������������������ي����م����ا �أخ������اف������ه������م

✵ ✵ ✵

�لأ�شد ت���ط���ي���ف ع���ل���ي�������ن���ا ق����ه����وة يف زج����اج����ة من  �أم�شى  �لقوم  جبان   تريك 

✵ ✵ ✵

 ق�����ل�����������ت ف��������������������اإن�������������ي �أ����������ش���������د ع�����اق�����ر ق������ال�������������ت ف�����ل�����ي�����ث ر�ب�����������������������س ب�����������ن

✵ ✵ ✵

�أ�����ش���������د�ً �خل�������ي���ل  ف���������وق  ل�����ر�أي�����ت  �إذ�ً 

 

ني��ا ت���ف�������ي���ت  و  م���������غ����ان����اً  ت����ف����ي����د 

 

اأنها  واإمنا يذكرها على  اأن يحدد نوعها،  اإىل احليوانات دون  اأحيانًا  اليمن  وي�سري و�ساح 

و�سائط للنقل، فالتاأكيد هنا لي�س على احليوان نف�سه، واإمنا على الرحلة وما وراءها، فيقول:

�شمر�ً �مل����ط����اي����ا  �أع���م�������ل���ت  ف���اإل�������ي���ك 

 

وظ�ل�ه �ل���������ش����ت����اء  �أرو�ح   وق����ط����ع����ت 

✵ ✵ ✵

ف�ش�بح��ينا �أردت  �إن  �شهي��ا ول���������ك����ن  رك��������������ائ����ب����ن����ا  �أم���������������ت   �إذ� 

فاملطايا والركائب هي كل ما يركب، فقد يكون ح�سانًا اأو ناقة اأو غريها.

واحل�سان عند و�ساح اليمن و�سيلة من و�سائل الإغارة على الأعداء، ي�ستخدمه ال�ساعر 

الفار�س اأي�سًا يف غزواته، فهو ي�سيد به ويعتز، غري اأن هذه الإ�سادة والعتزاز لي�ست كما هي عند 

غريه من ال�سعراء الذين �سبقوه، فرناه يذكر اخليل دون اأن يهتم بتفا�سيل و�سفها، فيقول:

ذي��ا ف������اإن������ك ل������و ر�أي���������������ت �خل���������ي����ل ت���ع���دو �ل����ن���������ق����ع  ي����ت���������خ����ذن  ������ش�����ر�ع�����اً 

 

�أ�����ش���������د�ً �خل�������ي���ل  ف���������وق  ل�����ر�أي�����ت  �إذ�ً 

 

ني��ا ت���ف�������ي���ت  و  م���������غ����ان����اً  ت����ف����ي����د 

 

و�ش�رنا ب���ن�������ا  �ل���������ول����ي����د  �����ش���������ار   �إلخ���������������ي�������ل ن�����ل�����������ف ب���������ه���������ن خ���ي���ا �إذ� 
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اأربع مرات، وهذا يدل على اهتمامه  يكرر و�ساح يف الأبيات الثالثة ال�سابقة كلمة اخليل 

باحليوان املذكور »اخليول«، غري اأن هذا الهتمام ل يرقى اإىل اأ�ساليب باقي ال�سعراء يف ذكر 

احل�سان وو�سفه والهتمام به. 

اأخاه،  رثى  حني  ذلك  من  كثريًا،  ذكرها  فقد  ق�سة،  معها  لو�ساح  اأن  فيبدو  الطيور  اأما 

فيخاطب نف�سه ب�سيغة املخاطبة �سائاًل اإياها عن ذلك الطائر الذي اأدخل الروع يف نف�سه حني 

زاره م�ساء ليخربه عن فاجعة موت اأخيه، يقول يف ذلك:

 ب����ف���������اج����ع����ة م�������ش�����������ن���ع���ة �ل��������������ط����روق �أر�ع�����������������������ك ط������ائ������ر ب����ع���������د �خل�����ف�����وق

الناعب  الطائر  هذا  يخاطب  اليمن  وو�ساح  ال�سوؤم،  طائر  من  بتطريها  معروفة  والعرب 

الذي ل يجلب له �سوى الأخبار ال�سيئة، ويدعو عليه اأن ل يك�سوه اهلل ري�سًا، واأن ل ي�سعر بالأمان، 

واأن ل يبقى من فراخه �سيئًا، ذلك اأنه مل يخرب ال�ساعر برحيل هند وبقرب زوال عهد الود دون 

)1(

�سابق علم فيقول:

 ف�������ك�������ان�������ا �������ش�������������ائ������ل وم�����������ش�����������������ول �أي��������ه��������ا �ل������ن������اع������ب م�����������������اذ� ت����ق���������ول

ري�������ش���اً ع�������ش���ت  م������ا  �هلل  ك���������ش����اك  ل 

 

 وب�����������خ�����������وف ب�����������ت ث�����������������م ت����ق����ي��������������ل

ف����رخ����اً �ل����ع���������س  يف  �أن�����ف�����ق�����ت  ل  ث������م 

 

دل����ي�������������������ل ع�����ل�����ي�����������ك  �إل  �أب����������������������د�ً 

 

ق���ري�������ب ه�������ن�������د�ً  �أن  ت����ن����ب����ي  ح�������ن 

 

 ي���ب���ل���غ �حل������اج������ات م���ن���ه���ا �ل����ر�����ش����ول

 ون���������������������اأت ه�����������ن�����د ف�������خ�������ربت ع���ن���ه���ا
)1(

ي���������������زول ������ش�����وف  �ل���������ود  ع����ه����د   �أن 

للتعبري عن  ي�ستخدمه  واإمنا  الدوام،  �سوؤم على  نذير  لي�س  اليمن  الطائر عند و�ساح  لكن 

حالة اإن�سانية جميلة حني يجد يف حمامتني ما يذكره بحبيبته فيقول:

ف���ن���������������ن �إن���������������������ي ت����ه����ي����ج����ن����������������������������������ي �إل�������������ي������� ع����ل�������������������ى  ح������م������ام������ت������ان   ك 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  233/6 .  )1(
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 ف����ت����ط����اع����م��������������ا ح�������������ب �ل�������ش�������������������ك���ن �ل�����������������������������������زوج ي������دع���������������������������و �إل�����ف�����������������ه

ويذكر و�ساح اليمن كذلك احلوت، والوعل، والكلب، واحلمار، وال�سادن الأغن، ول ترد اإل 

ال�ساعر اجلاهلي من  ولي�س كما درج عليه  ال�ساعر مرورًا عابرًا،  بها  الت�سبيه، فيمر  يف حدود 

و�سف تف�سيلي للحيوان وانتقال حم�سوب �سمن تقاليد �سعرية را�سخة، وهذا يعد لونًا من األوان 

التجديد يف ال�سعر.

 وح�������������وت ب����ح����ر وم����ع���������ق����ل �ل�����������وع���ل ت������ن�������������ال ك������ف�������������اك ك�����������������ل م�������ش���ه���ل�������ة

✵ ✵ ✵

�لرب�ع ل ق����وت����ي ق���������������وة �ل������ر�ع������ي رك���ائ���ب���ه �ل���ك���ل���ب  �إل����ي����ه  ف����ي����اأوي   ي�������اأوي 

✵ ✵ ✵

ط���������رف���������ا �أن������������ك������������رن  م�����رك�����������������������������ب�����ي �حل����م���������ا ي������ن�������������ك������رن  ل  وك�������������ن   ر 

✵ ✵ ✵

�شبابه�ا روؤد�ً  ����ش���ف�������ر�ء  ت���ره���ا  �أل 

 

�لأغن �لدمع كال�شادن   �أ�شيلة م�رى 

من هنا فاإن ال�ساعر و�ساح اليمن تناول ذكر احليوان م�ستفيدًا من البيئة التي عا�س فيها، 

ومل يذكره تقليدًا ملن �سبقه من ال�سعراء.

اأمناط اأخرى من ال�شور:

وعند درا�سة الن�سو�س ال�سعرية التي بني اأيدينا جند اأن �سعراء اليمن، وو�ساح اليمن واحد 

منهم، قد اأكرثوا من ا�ستخدام الت�سبيه وال�ستعارة، اأما الت�سبيه عندهم فكان مما اأخذوه عن 

امل�سبه  بني  العالقة  و�سوح يف  مع  الختيار،  املتلقي، م�سيبًا يف  قريبًا من ذهن  وكان  �سلفهم، 

وامل�سبه به ومنا�سبة اأحدهما لالآخر.

ويحقق و�ساح اليمن �سورة قريبة من الذهن حني ي�سيف كلمة »قوة« اإىل»الراعي« لين�سرف 

ذهن املتلقي اإىل قوة من نوع ما، هي قوة الراعي التي حتققت باإ�سافة امل�سبه به اإىل امل�سبه دون 
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احلاجة اإىل اأداة ت�سبيه، يقول و�ساح اليمن:

�لرب�ع ل ق����وت����ي ق���������������وة �ل������ر�ع������ي رك���ائ���ب���ه �ل���ك���ل���ب  �إل����ي����ه  ف����ي����اأوي   ي�������اأوي 

 ومما وجدناه يف �سعر و�ساح اليمن تلك ال�سور املركبة التي يحتاج فيها املتلقي اإىل ثقافة 

اأرفع مما يحتاج اإليها يف قراءته لل�سور الب�سيطة، من ذلك قوله يف اإحدى ق�سائده:

 ن�����ل�����ه�����و ب�����������غ�����رت�����ه ون�������������ه������وى دل��������������ه ف���������������اأرى �ل����������ذي ك����ن���������ا وك����������ان ب���غ���رة

به ف���ل���ه���ا  ه�����وى  ذ�  و�ف�������ق   ك���ال���ط���ي���ف 
)1(

�أ�شل���ه �ل����رق����اد  ذه�����ب  �إذ�   ح���ت���ى 

اإنه يتح�سر على من كان يلهو بغرته ويتدلل عليه، ف�سبه فقده لهذا احلبيب بطيف ي�ستعذبه 

ويلهو معه، وما اإن ي�سحو حتى يجد اأنه كان يف حلم جميل فيتاأمل لهذه اخل�سارة وهذا الفقد.

)2 )1(

ومن ترابط احلوا�س اأي�سًا قوله :

بعدم��ا و�أ����ش���������������ب�����������ل  و�����ش����اح  �ل��ك��ه��ول وم����ا �حتلم ت����رج����ل  ت��ك��ه��ل ح��ي��ن��اً يف 

 

طفل�ة �ل�����ع�����و�ر������س  ب���ي�������ش���اء   وع����ل����ق 
)2(

�لن�شم طيبة  �لأط�������ر�ف   م�خ�شبة 

فو�ساح هنا ي�سرك اأكرث من حا�سة من حوا�سه لإي�سال ما يريد اإي�ساله، اإنه ال�سعي اإىل 

�سورة  نقل  يحاول  هنا  وهو  ال�سورة،  لت�سكيل  اإمكانيات  من  اللغة  متاح يف  هو  ما  كل  ا�ستثمار 

تتعلق  اأو�ساف  وهي  الأطراف،  خم�سبة  ناعمة،  العوار�س،  بي�ساء  فهي  املتلقي،  اإىل  املحبوبة 

تكاماًل  النظر  حا�سة  مع  لت�سكل  الن�سم  طيبة  قوله  يف  ال�سم  حا�سة  ي�سرك  ثم  النظر،  بحا�سة 

ت�سويريًا من ال�سورة والرائحة، وهكذا فاإن ال�ساعر يوفق توفيقًا كبريًا يف خلق ت�سكيل جميل من 

ال�سوت وال�سورة ، وهي �سورة لطيفة وموحية رغم ب�ساطتها.   

كانت  فقد  والتعبريية،  البالغية  الأمناط  خمتلف  يف  التجريب  اليمني  ال�ساعر  يفت  ومل 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  223/6 .  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  227/6 .  )2(



230

وضــــاح اليـمــن

هناك �سور نف�سية عرب عنها ال�ساعر، فحني يتحدث �ساعر غزل مثل و�ساح اليمن عن احلب فال 

بد اأن يكون كالمه خال�سة جتربة عميقة مع ما عرف عنه من مغامرات مع حبيباته، فهو يقول 

يف تاأثري احلب فيه وكيف يغري هذا احلب من �سلوك الإن�سان فيتحول من جلد وقا�س اإىل رقيق 

)2 )1(

مت�سامح:

قلبي ع�����ذب�����ت  ق������د  رو�����������س  ي������ا  كئيب����ا �أل  ت����ذك����رك����م  م�����ن  ف����اأ�����ش����ب����ح    

ورق�����ق�����ن�����ي ه�����������و�ك وك������ن������ت ج����ل���������د�ً

 

)1(
�مل�شيب���ا م����ف����ارق����ي  يف   و�أب����������دى 

، اإل اأنها تاأتي بنتائج مهمة، فتوؤثر يف  اإن تفاعل جتربة احلب عند ال�ساعر تاأخذ وقتًا طوياًلً

تغيري �سلوك املحب العا�سق، واإذا كان احلب قد اأ�ساب مفارقه دللة على طول الفرتة الزمنية 

واملعاناة، فاإنه غريه من اإن�سان جلد اإىل اآخر رقيق، وهي من امليزات التي حت�سب للحب يف تاأثريه 

يف النف�س الإن�سانية وتهذيبها، وميكن القول اإن و�ساح اليمن خرج بهذه ال�سورة اإىل ال�سورة 

النف�سية، وهو ما يعد لونًا من األوان احل�سارة. 

ويتحدث و�ساح عن ا�سطراب املحب عند لقائه احلبيب، فينقل هذا ال�سطراب النف�سي 

اإىل  يتحول  النف�سي  ينعك�س هذا ال�سطراب  اإنه ا�سطراب داخلي، وحني  الذي يح�سه املحب، 

و�ساح  ويعرب  اأخرى،  تارة  وتتباطاأ  تارة  ت�سرع  فهي  �سريها،  يف  فيوؤثر  احلبيبة  ي�سيب  ارتباك 

اليمن عن كل ذلك حني يقول: 

�أح�������ش���اوؤه���ا ت��ق��ل�����ق��ل��ت   ر�أت���������ك    و�إذ� 
)2(

����ش���وق���اً �إل����ي����ك ف�����اأك�����رت و�أق���ل�����������ت

 

�سورة جميلة ينجح ال�ساعر يف نقلها، ومن اأجل اكتمال تاأثري ال�سورة ي�سف �سائر اأحوالها 

وما تقا�سيه من عذاب احلب، فهي العليلة اإذا منعت من اخلروج، واإذا خرجت وراأت احلبيب 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  217/6 .  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  223/6 .  )2(
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فاإنها تبكي من �سدة الوجد وال�سوق، ومن اأجل اأن يحلق ال�ساعر بخيال املتلقي فاإنه يرتك خلياله 

)1(

اأن يت�سور مقدار الدموع التي ذرفتها عينا احلبيبة حني يقول:

�أب����و�ب����ه����ا ف���اأغ���ل���ق�����������ت  دخ����ل����ت   فاعتل�ت و�إذ�   ح���ج���اب���ه�������ا  �ل���غ���ي�������ور   ع������زم 

�ش�بابة ع��ل��ي��ك  ب���ك���ت  خ���رج���ت   و�إذ� 
)1(

ب���لت م�����ا  دم�������وع���ه���ا  ت���ب���ل   ح���ت���ى 

اأثر البيئة يف �شعره:

�سوره  منها  فاأخذ  البيئة،  هذه  من  ي�ستفيد  اأن  لبد  فكان  ح�سرية،  بيئة  يف  و�ساح  عا�س 

ومفرداته، مثل في�س غرب، وقوة الراعي، والع�سيف، وال�سادن الأغن، كلها مفردات ماأخوذة من 

البيئة التي عا�س فيها ال�ساعر، ومل ياأخذها من بيئة مغايرة اأو ي�ستلهمها من لغات اأخرى، وهذا 

ميثل ال�سدق الفني عند ال�ساعر.

كذلك جند �سورًا عند و�ساح تنم عن قوة مالحظة يوظفها بفنية عالية تقرتب من ال�سور 

الفلمية »ال�سينمائية« املعا�سرة حني يقول:

ذي��ا ف������اإن������ك ل������و ر�أي���������������ت �خل���������ي����ل ت���ع���دو �ل����ن���������ق����ع  ي����ت���������خ����ذن  ������ش�����ر�ع�����اً 

 

فقد حتول عنده النقع اإىل ما ي�سبه الذيل، وهي �سورة ل تخطر اإل على بال فنان وم�سور 

كبري.

ال�سعرية  ال�سورة  هذه  لتقدمي  والتخيلية  اللغوية  اإمكاناته  ال�ساعر  ا�ستثمر  فقد  وهكذا 

اجلميلة التي مل تكن مركبة من اأجل تقدمي �سورة، واإمنا جاءت تعبريًا عن حالة �سعورية نقلها 

ال�ساعر للمتلقي.

الأ�سفهاين،  الأغاين،  233/6 .  )1(
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الفصل الثالث

موسيقـــى الشعــر
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م��شيقى �ل�شعر

به  املنثور مبا خ�س  »بائن عن  باأنه  النرث  ال�سعر عن  322 هـ(  ابن طباطبا )ت      مييز 

يدل  قول موزون مقفى  باأنه  ال�سعر  يعرف  فاإنه  337 هـ(  بن جعفر )ت  اأما قدامة   ،
)1(

النظم«

حددها  التي  املعروفة  ال�سعر  بحور  مبو�سيقى  التزم  ما  هو  العرب  عند  فال�سعر   .
)2(

معنى على 

�سوابطها  لغة  لكل  فاإن  اللغات  كل  يف  موجودًا  ال�سعر  كان  واإذا  الفراهيدي،  اأحمد  بن  اخلليل 

ومنه  بالغناء،  ال�سعر  ارتبط  ولطاملا  غريهم.  من  بال�سعر  اهتمامًا  اأكرث  والعرب  ال�سعر،  يف 

�سمي اإلقاء ال�سعر اإن�سادًا ت�سبيهًا له بالغناء ، فقد »كان للعرب ك�سائر الأمم غناء يهزجون به 

ويالعبون اأولدهم ويرق�سون اأطفالهم وي�ساحب اأعمالهم، به يحدون اإبلهم وي�سوقون مطيهم، 

وفر�سانهم  النازحة،  واأوطانهم  ال�ساحلة  واأيامهم  اأعراقهم،  وطيب  مفاخرهم  يذكرون  وفيه 

الأجماد و�سمحاءهم الأجواد، حتى تهتز نفو�سهم اإىل الكرم ويربوا اأبناءهم على ح�سن ال�سيم، 

.
)3(

وين�سئوهم على الإباء وال�سمم، وال�سلة بني الغناء وال�سعر �سلة وثيقة«

ل اأحد يعرف بال�سبط كيف ومتى ن�ساأ ال�سعر العربي، لقد »كان �سعر العرب فنًا م�ستوفيًا 

لأ�سباب الن�سج والكمال منذ ظهر العرب على �سفحة التاريخ، ول ت�ستطيع رواية ماأثورة اأن تقدم 

اإلينا من �سعر نا�سج  . وتعد املعلقات من اأقدم ما و�سل 
)4(

اأولية ال�سعر« لنا خربًا �سحيحًا عن 

متكامل �سمل بحور ال�سعر العربي، فالق�سيدة العربية تلتزم بوزن واحد وقافية واحدة، ذلك »اأن 

ا�سرتاط الوزن يف الق�سيدة العربية يتبعه احتاد جميع اأبياتها يف كل الأحكام اجلائزة والالزمة 

اأن تكون مو�سيقى الق�سيدة  العرو�سية - فالق�سد  التفاعيل  اأي  واملمتنعة ويف عدد الأجزاء - 

ابن طباطبا ، عيار ال�سعر 3 .  )1(

قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، اأبو الفرج )ت337هـ(، نقد ال�سعر ، مكتبة اخلاجني 1963، �س15 .  )2(

د. حممد عبد املنعم خفاجي، البناء الفني للق�سيدة العربية، مكتبة القاهرة ط1، �س22 .  )3(

كارل بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد احلليم النجار، ج 3 ن�سر دار املعارف مب�سر 1962،  44/1 .  )4(
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. ويرى ابن ر�سيق اأن »الوزن اأعظم اأركان ال�سعر 
)1(

يف كل اأبياتها موحدة متاآلفة غري متخالفة«

.
)2(

واأولها خ�سو�سية«

املو�شيقى اخلارجية والداخلية:

  اإذا كان ال�سعر يثري يف املتلقي الأحا�سي�س وامل�ساعر، فاإن ذلك يتحقق من خالل املو�سيقى 

بها  وتتاأثر  النفو�س  ملو�سيقاه  تنفعل  مو�سيقيًا  كالمًا  اإل  احلقيقة  يف  ال�سعر  فـ»لي�س  ال�سعرية، 

اإىل عامل رحب ميتزج فيه  ال�سعر عن النرث، فبها يحلق  اأول ما مييز  القلوب«، فاملو�سيقى هي 

اإيقاع الكلمة مع دللتها فتحدث تاأثريها يف املتلقي.

وميكن القول اإن املو�سيقى الداخلية واخلارجية للق�سيدة حتدث التناغم الذي ينتج ن�سًا 

يحمل معه مو�سيقاه اخلارجية املتمثلة بالوزن والقافية، وهي الإطار، ومو�سيقاه الداخلية املت�سكلة 

اإنها  معها،  التهاون  اأو  بها  التفريط  يجوز  ل  ال�سعرية  فاملو�سيقى  من نرب احلروف يف احل�سو، 

ع�سب الق�سيدة الذي يجب اأن يبقى دون عطب اأو �سمور.

املو�شيقى اخلارجية-االإطار - االأوزان :

اإن ا�ستخدام ال�سعراء للبحور ال�سعرية اإمنا حتكمه حاجة نف�سية واجتماعية وذوقية، ومن 

خالل الدرا�سات والإح�سائيات كانت هناك موؤ�سرات وا�سحة يف هذا الجتاه، منها ما يراه د. 

الن�سب ببع�سها  »اإذا قورنت هذه  اأني�س من وجود ن�سبة يف تلك ال�ستخدامات فيقول  اإبراهيم 

اأن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلث ال�سعر  البع�س ا�ستطعنا احلكم ب�سهولة على 

ول  لأ�سعارهم،  ميزانًا  ويتخذونه  غريه،  على  يوؤثرونه  القدماء  كان  الذي  الوزن  واإنه  العربي، 

�سيما يف الأغرا�س اجلدية اجلليلة ال�ساأن، وهو لكرثة مقاطعه يتنا�سب وجالل مواقف املفاخرة 

واملهاجاة واملناظرة، تلك التي عني بها اجلاهليون عناية كبرية وظل ال�سعراء يعنون بها يف بيئة 

. 
)3(

اللغة العربية«

د. حممد عبد املنعم خفاجي ، البناء الفني للق�سيدة العربية - مكتبة القاهرة ط1،�س 46 .  )1(

ابن ر�سيق القريواين ، العمدة   �س190 .  )2(

د. ابراهيم اأني�س، مو�سيقى ال�سعر - مكتبة الأجنلو امل�سرية بالقاهرة 192-1978،191 .  )3(
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وقد »ا�ستحدث �سعراء الغزل األوانًا جديدة من الإيقاع تتنا�سب مع الغناء ومع هذه ال�سهولة 

املفرطة التي تقرتب من اأ�سلوب احلياة اليومية، ا�ستكرثوا من النظم يف بحور ق�سرية كالوافر 

واملديد وال�سريع واخلفيف والرمل والهزج واملتقارب، وا�ستخدموا اأي�سًا ما ياأتي يف هذه البحور 

من جمزوء، فاإذا جاءت اأ�سعارهم يف بحور طويلة كالب�سيط والطويل ا�ستحدثوا فيها اإيقاعات 

.
)1(

جتعلها جمزوءة الأنغام �سريعة احلركة«

على  قدرة  ع�سره  يف  اليمن  �سعراء  اأكرث  من  اأنه  لنا  تبني  اليمن  و�ساح  �سعر  درا�سة  اإن 

التعامل مع الأوزان ال�سعرية، ويف هذا اجلدول  يت�سح لنا قدرة ال�ساعر على تعامله مع بحور 

ال�سعر املختلفة :   

ق�شائد و�شاح �ليمن�لبحرم

11الكامل1

6الطويل2

3اخلفيف3

3الوافر4

2ال�سريع5

2املن�سرح6

2الرمل7

1املديد8

1الب�سيط9

املتقارب10

الرجز11

امل�سارع12

املقت�سب13

املجتث14

الهزج15

املتدارك16

د. حممد م�سطفى هدارة، ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي، دار النه�سة للطباعة – بريوت 1995�ص303 .  )1(
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وهكذا جند اأن و�ساح اليمن تنقل بني بحور ال�سعر املختلفة اأكرث مما تنقل غريه من �سعراء 

اليمن، كمحمد بن اأبان اخلنفري وجعفر بن علبة احلارثي وغريهما.

ال�سعرية  اأ�ساليبه  تنويع  ال�ساعر من  وعلى متكن  متقدة،  �ساعرية  ينم عن  التنوع  اإن هذا 

ح�سب مقت�سى احلال، ليت�ساوق الوزن مع املو�سوع الذي يكتب ال�ساعر به ق�سيدته.

التنغيم العربي املعروفة يف ذلك الزمان،  اأغلب طرق  لقد �ساغ و�ساح اليمن عواطفه يف 

فا�ستخدم بحورًا معينة واأهمل اأخرى، فاأكرث من بحور الكامل والطويل والب�سيط والوافر وغريها 

مثله يف ذلك مثل غريه من ال�سعراء العرب، وهذا ما يوؤكده د. حممد بديوي املختون حني ي�ست�سهد 

بكتاب العيون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة للدماميني الذي يقول »اإن اأكرث اأ�سعار العرب 

اأهمل  فيما   ،
)1(

ذلك« �سحة  على  وقف  اأ�سعارهم  ت�سفح  ومن  والكامل،  والب�سيط  الطويل  من 

و�ساح اليمن بحور الهزج والرجز وامل�سارع واملجتث واملتدارك. ويبني اجلدول امللحق البحور 

التي ا�ستخدمها ال�ساعر وعدد املرات التي ا�ستخدم فيها كل بحر، ول يعنينا عدد اأبيات كل بحر 

لأننا نريد الو�سول اإىل عدد التجارب يف هذا البحر اأو ذاك دون اللتفات اإىل عدد الأبيات من 

اأو بيتني ل ن�ستطيع اجلزم بعدم  اإلينا منها غري بيت واحد  كل بحر،  فبع�س البحور مل ي�سل 

اأو اأهملت باقي الأبيات، وما يهمنا هو معرفة البحور التي تعامل  وجود غريها، فرمبا �سقطت 

معها ال�ساعر و�ساح اليمن دون غريها ومدى هذا التعامل، وجند اأن و�ساحًا ا�ستخدم فيما و�سل 

اإلينا من �سعره ت�سعة بحور من اأ�سل �ستة ع�سر بحرًا، فاأهمل بذلك �سبعة بحور رمبا مل ت�سل 

اإلينا ق�سائدها اأو هو مل يكتب بها اأ�ساًل ، كما جند اأن بحر الكامل اأكرث البحور ا�ستخدامًا عند 

ال�ساعر، فقد ا�ستخدمه اإحدى ع�سرة مرة، من ذلك قوله:

د. حممد بديوي املختون، درا�سة نظرية تطبيقية يف علم العرو�س والقافية، مكتبة ال�سباب مب�سر 1977، �س4 .  )1(
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ت�������روح �ل����ر�ئ����ح���������ن  يف  �أم  �شحيح �أغ����������دوت  �حل�������ش���ان  ذك�����ر  م����ن  �ن�����ت   �أم 

ل�شديق�نا م����ا  �حل�����ش�����ن��اء  ق���ال���ت  مل�������������������ل���ي���ح �إذ  و�إن������������������ه  �ل�������ث�������ي�������اب   رث 

ف�اإنن�ي �ل����ث����ي����اب  ع�����������ن  ت�������ش���األ���ن  م�شيح ل  �ل���ك�����������م���اة  ع���ل���ى  �ل���ل���ق���اء   ي�����وم 

�ش��ربة �أت����ب����ع  ث����م  و�أط�����ع�����ن   �أرم��������ي 
)1(

�ل���رج���ال  تنوح �ل��ن�����ش��اء ع��ل��ى   ت���دع 

)1(

ومن جمزوء الكامل: 

ط�����������رف�����������ا ي��������ا م�����������������������������رح����ب����ا �أل�������ف���������������ا و�أل�������ف�������ا �إيل   ب�����ال�����ك�����ا������ش�����������������ر�ت 

 ت�������ع�������ر��������ش�������ت ح���������������و� ووط������ف���������������������������ا رج������������ح �ل�����������������������������������رو�دف ك����ال����ظ���������ب����ا

ط���������رف���������ا �أن������������ك������������رن  م�����رك�����������������������������ب�����ي �حل����م���������ا ي������ن�������������ك������رن  ل  وك�������������ن   ر 

حلف����ا و�������ش������األ������ن������ن������ي �أي���������������������������ن �ل���������ش��������������ب����ا وك�����������ان  ب�������������ان  ف����ق���������ل����ت   ب 

ثم بحر الطويل الذي ا�ستخدمه �ست مرات، من ذلك قوله:

�حلرد ذي  كم�شية  ه��ون  على  �أغ����ن����ي ع���ل���ى ب��ي�����ش��اء ت��ن��ك��ل ع����ن برد وت�شي 

و�أب�������ر�د ع�����ش��ب م���ن م��ه�����ل��ه��ل��ة �جلند منا�شفاً �ل�������ع���ر�ق  ب����ز  م����ن  وت��ل��ب�����س 

وا�ستخدم كاًل من بحر الوافر وبحر اخلفيف ثالث مرات، فمن بحر الوافر قوله:

ب����ف���������اج����ع����ة م�������ش�����������ن���ع���ة �ل��������������ط����روق �أر�ع�����������������������ك ط������ائ������ر ب����ع���������د �خل�����ف�����وق

�أظ�������������ل ك���������اأن����ن���������ي �����ش��������������رق ب���ري���ق���ي عميد رج���������ل  ع�����ل�����ى  ول�������ه�������اً  ن����ع��������������م 

ه���������وت ب����ي ع���ا����ش���ف م����ن ر�أ���������س نيق ه��������دو� ب�����ه�����������ا  ع�����ل�����م�����ت  �إذ  ك�����������������اأن 
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)4 )3 )2 )1(

ومن بحر اخلفيف قوله:

ب����ن���������ش��������������اء م�����ع�����ل�����������ق  ق�����ل�����ب�����������ي  بهجن �إن  ل�������ش���ن  �خل���������دود   و������ش����ح����ات 

كن� ويف  د�ذ  �ل������ك������رمي  ب�����ن�����ات   م������ن 
)1(

 �������دة ي���ن�������ش���ن م�����ن �أب���������اة �ل���ل���ع�����������ن

بحر  يف  ويقول   ، منها  لكل  مرتني  وال�سريع  والرمل  املن�سرح  بحور  ال�ساعر  ا�ستخدم  كما 

املن�سرح: 

يتئ�د ي�����ا �أي�����ه�����ا �ل���ق���ل���ب ب��ع��������������س م�����ا تد ث������م  �ل���ق�������ل���ب  ي���ع�����������������������ش���ق   ق������د 

ح����قبا ح�����ب�����ه  �مل�����������رء  ي����ك����ت����م   وه�����������و ع����م����ي���������د وق����ل����ب������������������������ه ك���م�������د ق�������د 

روؤد م����������اذ� ت�������ر�ع�������ون م������ن ف����ت����ى غ�����������زل خ���م�������������������ش���ان�����������ة  ت���ي�������م���ت���ه   ق�������د 

 ي���������ه���������ددون ك������������������������ي����م����ا �أخ������اف������ه������م
)2(

 ه���ي���ه���ات �أن��������ى ي���ه�������������������دد �لأ�����ش��������������د

 ويف بحر الرمل وقد اأتى به جمزوءًا يقول: 

�أن���������������������������ت  لق  ك����������������������������������ل  ك�������������������رب 
)3(

 ب����ع�������������������د  ب������������������������ل����و�ه �ن������ف������ر�ج�������������ا

اأما يف بحر ال�سريع فيقول:

فم���ا ج�����������ودي  �ل��������و�ح��������د  مل��ا ي����اب���������ن����ة  �أو  ف�����م�����ا  ت�����������ش���رم���ي�������ن�������ي   �إن 

بيني �أو  �ل������ي������وم  ع���ل���ي���ن���ا   ج����������ودي 
)4(

�مل�شلم�ا �ل���������رج����ل  ق��ت��ل��������ت   ف���ي�������م 
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ومل ي�ستخدم ال�ساعر بحر الب�سيط وبحر املديد غري مرة واحدة لكل منهما، ومن البحر 

الب�سيط:

فان�شدعو� علقت  مب��ن  �خلليط  هم�ع ب��ان  و�ك��������ف  و�ه  ع���ي�������ن���ك   ف���������دم����ع 

�أ���ش��ح��ت وم�شكنها وق���د  �ل��ل��ق��اء  �شلع ك��ي��ف  �أو  ���ش��ن��ع��اء  م���ن  �مل��ح��ل��ة   ب��ط��ن 

و�ل�ش��بع ك���م دون���ه���ا م���ن ف���ي���اف ل �أن���ي�������س بها �ل��ظ��ب��ي  و�ل  �ل��ظ��ل��ي��م   �إل 

)1(

ومن خملع الب�سيط:

�ت������ب������اع دع�����������������اك م���������ن �����ش����وق����ك �ل�����دو�ع�����������ي ذو  و�������ش��������������������اح   و�أن��������������������������ت 

 �أ�����ش��������������ي����ل��������������ة �ل��������������خ����د ب���ال���ل���������������م���اع دع�����������������������ت�������ك   م�����ي�����������������ال�����ة ل����ع��������������وب

 ول���������ي���������س �����ش���������ري���������ك ب���ال�����������م�������ش���اع دلل��������������������ك �حل�����������������ل�����و و�ل�����������م�������ش���ه���ي

�ل���ن�����������ف�������س ع���������ن ه����و�ه����ا �أم�����ن�����������ع   ل 
)1(

 وك�������������ل ������ش�����������يء �إل�ن�����ق�����������������������ط�����اع

ومن بحر املديد :

ي�����������زول ��������ش�������وف  �ل�������������ود  ع�����ه�����د  �أن  ون���������������������اأت ه�����������ن�����د ف�������خ�������ربت ع���ن���ه���ا

، فاإن اختيار الوزن املنا�سب ي�سكل 
)2(

وملا كان »الوزن اأعظم اأركان ال�سعر واأولها خ�سو�سية«

امل�ساعر  ويحرك  النفو�س  يهز  موؤثرًا  وعذبًا  رقيقًا  �سهاًل  الآذان  يجري على  ال�سعر  يجعل  نغمًا 

. 
)3(

ويطرب القلوب 

وما تعدد الأوزان ال�سعرية اإل لرغبة النف�س يف التنويع والتغيري، فاختلفت يف الطول والق�سر 
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والفخامة واللني، كذلك اختلف ال�سعراء يف تناولهم لبحر دون اآخر، ول ميكن حتديد كل وزن 

لغر�س معني، غري اأن هنالك �سلة ما بني الوزن والعاطفة لدى ال�ساعر، كما اأن هنالك عالقة 

التي  ال�سلة هي  كانت هذه  ورمبا  اللحن،  ل�ساحب  النف�سي  واجلو  املو�سيقي  اللحن  بني  وثيقة 

نبهت ال�سعراء اليونانيني اإىل اأن يلتزموا لكل غر�س بحرًا معينًاً من بحور ال�سعر.

ولل�سعر لغة يتميز بها، اإل اأنه حني يرتدى م�ستواها فاإن هذه اللغة »تنحط تدريجيًا اإىل ما 

وزن  املفردات من  �سياق معني ف�ساًل عما حتمله هذه  املفردات يف  وو�سع   ،
)1(

�سعر« بلغة  لي�س 

�سمن بحور ال�سعر املعروفة هو ما يرتقي بها اإىل م�ستوى لغة ال�سعر.

القافية:

من خالل درا�سة القافية التي ا�ستخدمها ال�ساعر و�ساح اليمن وجدنا اأنها تنوعت حركاتها 

بني ال�سم والك�سر والفتح وال�سكون، وقد اأح�سينا حركات القافية يف �سعر و�ساح اليمن كما هو  

مبني يف هذا اجلدول الذي يو�سح على نحو تف�سيلي احلركات التي ا�ستخدمها ال�ساعر و�ساح 

اليمن فيما و�سل اإلينا من �سعره يف الروي وعددها:

�ل�شكون�لك�شرة�لفتحة�ل�شمة�ل�شاعرم

1118-7و�شاح �ليمن1

ومن خالل اجلدول اأعاله يتبني لنا اأن ال�ساعر و�ساح اليمن تعامل مع ال�سكون �ست ع�سرة 

مرة، ومع الك�سرة ثماين مرات، ومع ال�سمة خم�س مرات، ومل ي�ستخدم الفتحة يف �سعره.

ي�ستخدم ال�ساعر ال�سكون يف ق�سيدته من جمزوء الكامل:

ي�������ف���ي�����������ق ول  �ل���������ز�ج���������ري���������ن  ����������ع  ي����ط����ي�������������������� ل  ل������ق������ل������ب  م���������������ن  ي���������������ا 

قواعد النقد الأدبي ،  كرومي 44  .  )1(
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وه��������������������������و �مل���������������ك�������ل�������ف و�مل�����������������ش��������وق �ل�����ه�����وى ذوي  ق�������ل�������وب  ت���������ش�������������������ل����و 

ب������ال��������������������دل و�ل�������������ش�������������ك������ل �لأن��������ي��������ق ت�����ب�����������������ل�����ت ح������ب��������������������اب������ة ق����ل��������������ب��������������ه

�����ش����ق���������ط �ل����ك����ث���������ي����ب م�������ن �ل���ع���ق���ي���ق وب������ع��������������������ن �أح�����������������������������������ور ي�����رت�����ع�����������ي

تنا�سب  التي  احلركات  من  فهي  ال�ستخدام،  كرثة  يف  احلركات  ثاين  وهي  الك�سرة،  اأما 

الرقيق،  والغزل  الرثاء  ق�سائد  ما جندها يف  وغالبًا  بال�سعف،  وال�سعور  بالنك�سار  الإح�سا�س 

فحني يرثي و�ساح اليمن اأخاه ل يجد غري حرف القاف قافية له، فنطقه من اأق�سى احللق ي�سكل 

اإح�سا�سًا بالغ�سة التي ي�سعر بها ال�ساعر نتيجة فقد اأخيه، وتتكرر مع كل بيت فيتجدد معها اأمل 

ال�ساعر، كما اأن هذه القاف املك�سورة �ستعرب عن �سعوره بالوحدة والنك�سار لوفاة اأخيه، فاأتت 

ق�سيدته يف قافية رقيقة تفي�س اأملًا ولوعة، يقول و�ساح اليمن )من بحر الوافر(:

 ب����ف���������اج����ع����ة م�������ش�����������ن���ع���ة �ل��������������ط����روق �أر�ع�����������������������ك ط������ائ������ر ب����ع���������د �خل�����ف�����وق

عميد رج���������ل  ع�����ل�����ى  ول�������ه�������اً  ن����ع��������������م 

 

)1(
 �أظ�����������ل ك�������اأن���ن�������ي ����ش�����������رق ب����ري����ق����ي

ويف الغزل الذي برع فيه و�ساح اليمن يقول يف لمية مفعمة ب�سور احلب الرقيق، وفيها 

)1(

يذكر ا�سمه وهي اإحدى الظواهر التي جندها يف �سعره دون غريه، »وهي من بحر املن�سرح«:

 �أل�����������ش�������ت ت���خ�����������ش���ى ت�����ق�����ارب �لأج�������ل م�������ا ل�������ك و������ش�����������اح د�ئ�����������������م �ل�����غ�����زل

اإىل اأن يقول:

ب����ي���������ت ملو رب����ي���������ب  ق���ل�������ب���ي  �لكف�ل ع����ل���������ق  وع����ث���������ة  ق���������رط����ن  ذ�ت   ك 

ب�ه ت���������ش���������ن  م���������ن����ط����ق  ع�����������ن   ت�����ف�����ر 
)1(

�لع�شل ك���ذ�ئ���ب  ر����ش�������اب���اً   ي��ج�����رى 
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اإن حركة ال�سمة من احلركات ال�سديدة التي تدل على القوة، وملا كانت حركة ال�سمة هي واو �سغرية 

اأن لها جر�سًا خا�سًا  فاإن النطق بها يقت�سي تكويرًا يف ال�سفة وبذل جهد معني لإخراج �سوتها،  كما 

)1(

موؤثرًا يف النف�س، لهذا جندها تكرث يف ق�سائد الفخر اأكرث من غريها، فيقول من بحر الكامل:

ف�اإنن�ي �ل����ث����ي����اب  ع�����������ن  ت�������ش���األ���ن  م�شيح ل  �ل���ك�����������م���اة  ع���ل���ى  �ل���ل���ق���اء   ي�����وم 

�ش��ربة �أت����ب����ع  ث����م  و�أط�����ع�����ن   �أرم��������ي 
)1(

�ل���رج���ال  تنوح �ل��ن�����ش��اء ع��ل��ى   ت���دع 

اجلدول  من  ذلك  مالحظة  فيمكن  اليمني  ال�ساعر  معها  تعامل  التي  القافية  حروف  اأما 

املرفق:

عدد �ملر�ت�حلرفعدد �ملر�ت�حلرف

-ط-ء

-ظ2ب

2ع1ت

-غ-ث

2ف1ج

2ق1ح

-ك-خ

7ل2د

4م-ذ

4ن1ر

1ه�-ز

-و-�س

-ي1�س

-ى-�س

-�س
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ومن خالل درا�سة هذا اجلدول يتبني لنا اأن ال�سعراء اليمنيني مل ي�ستخدموا يف هذا الع�سر 

كل احلروف قوايف لق�سائدهم، فقد اقت�سرت قوافيهم على �ستة ع�سر حرفًا فقط من حروف 

، اأما و�ساح  اليمن فقد ا�ستخدم اأربعة ع�سر حرفًا ، وكان حرف الالم الأكرث ا�ستخدامًا 
)1(

الهجاء

من غريه، فقد ورد �سبع مرات يف ق�سائده، منها ما جاء من بحر اخلفيف كقوله:

 ول�������ط���ي���ف ������ش�����رى م���ل���ي���������������ح �ل�������دلل ي������ا ل����ق���������وم����ي  ل����ك���������ث���������رة �ل����ع��������������ذ�ل

ي�شري ����ش���ن���ع���اء  ق�������ش���ور  يف   ك�����������ل �أر��������������س م���������خ����وف����ة وج���ب���������������ال ز�ئ�����������ر 

ل���ي���ال�����������ي ي���ق�������ط���ع �حل���������زن و�مل�����ه�����ام�����ة و�ل���ب���ي���� ث�����������م�����ان  دون���������������ه  وم���������ن   د 

بعتبا �أح������ب������ب  �مل������ن������ام  يف  مق���ال ع����ات���������ب  م�������ن  وق�����������������ول�����ه  �إل�����ي�����ن�����ا   ه 

�لق�ط ع�����دد  وم���رح�������ب���اً  �أه��������ًا  ق���ل���ت 

 

�خلي��ال ه������ذ�  ب���ط���ي���ف  و�����ش����ه����ًا  ������ر 

 

اأربع مرات، كحرف امليم والنون، فمن ا�ستخدام حرف امليم   وهناك حروف ا�ستخدمت 

قوله من بحر الكامل:

عام��ا ح������ت������ام ن���ك���ت�����������م ح����زن����ن���������ا ح���ت�������ام�������ا �ل�����دم�����وع  ن�����ش��ت��ب��ق��ى   وع������ام 

و�عت�ل�ى ت���ف���اق���م  ق����د  ب����ي  �ل������ذي  �لأ����ش�������ق���ام�������ا     �إن  و�أورث  وز�د   ون���������م����ا 

مري�ش��ة �ل���ب���ن���ن  �أم  �أ����ش���ب���ح���ت  حماما ق����د  ي���ك���ون  �أن  ون�����ش��ف��ق   ن��خ�����ش�����ى 

ومن حرف النون قوله من بحر جمزوء الكامل:

 ع�����������ن�����ي�����ت و��������ش�����������������������اح �ل����ي�������������������م���������ن ي�������������ا رو�������ش��������������������ة �ل������و�������ش�������������اح ق�����������د

�ل�����������������������������������درن ف�����ا������ش�����ق�����ي خ����ل����ي���������ل����ك م�����������������ن �����ش����ر� ي�������������ك�������������دره  ل�������������م   ب 

با�سم عبود اليا�سري ـ اأ�سعار اأهل اليمن يف الع�سر الأموي، ف�سل مو�سيقى ال�سعر.  )1(
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 و�ل�����ط�����ع�����������م ط����ع���������م �����ش�������������������اف دن �ل���������������ري���������������ح ري�������������������ح �����ش���������ف���������رج���������ل

كما اأن هناك حروفًا ا�ستخدمها مرتني، كحرف الباء والدال والعني والفاء والقاف، ومن 

قول و�ساح اليمن بقافية الفاء من بحر الكامل:

�شغ�ف���ا ط�������������������رق �خل������ي������ال ف����م����رح����ب����ا �أل����ف����ا ق����ل����وب����ن����ا   ب����ال���������ش����اغ����ف���������ات 

�ل���ط�������ب���ي���ب وم����ا ي����ق���������ول يل   ن�����������ب�����اأت�����ه م�������ن �����ش��������������اأن����ن����ا ح�������رف�����������ا ول�����ق�����د 

ذ� د�ءك  �أن  لأح��������������ش��������������ب  �لكف���ا �إن  ي���خ�������ش���ب  دم�����ال�����ج  ذي   م�����ن 

وال�سني  والراء  واحلاء  واجليم  التاء  كحرف  واحدة،  مرة  اإل  ت�ستخدم  مل  حروف  وهناك 

والهاء، كقول ال�ساعر:

�ل�����ب�����ن�����ن �أم  ع���������������ن   وذك�������������������ره�������������������ا وع�������ن�������ائ�������������������������������ه�������ا �أ����������ش���������ح���������وت 

������ش�����ف�����ائ�����������ه�����ا وه���������ج���������رت���������ه���������ا ه�������ج���������������ر �م�������������رئ �������ش������ف������و  ي��������ق��������ل   ل 

 ��������������������رق ن��������������وره��������������ا ب������ب������ه������ائ�������������ه������ا   ق������ر�������ش������ي������ة ك�����ال�����������ش�����م�����������������������س �أ��������ش��������

الت�شريع:    

ال�سعر  كان  فكلما  ال�سعر،  بنية  تقت�سيه  التطريب  نوع من  الت�سريع  اأن  النقاد  بع�س  يرى 

ر�سيق  ابن  اأن  النرث، غري  باب  من  له  واأخرج  ال�سعر  باب  له يف  اأدخل  كان  عليه  ا�ستماًل  اأكرث 

كان اأقرب اإىل مالم�سة الوظيفة الفنية للت�سريع الداخلي حني ذهب اإىل اأنه اإ�سارة للتحول من 

ال�سعرية يف  ال�ساعر احلديث من تف�سيل يف اجلمل  يفعله  ي�سبه ما  اإنه  اأي   ،
)1(

اآخر اإىل  معنى 

ق�سيدته بفراغات اأو نقاط اأو جنمات، غري اأن الت�سريع عند و�ساح اليمن مل جنده اإل يف مفتتح 

فيها،  ت�سريع  ل  املقطعات  بع�س  اأن  وجدنا  كذلك  الق�سيدة،  ثنايا  يف  به  ياأت  ومل  الق�سائد، 

ابن ر�سيق القريواين، العمدة  114/2 .  )1(
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ال�سعراء الذين يتهاونون يف قواعد  اأجزاًء منها �ساعت لأن و�ساحًا لي�س من  اأن  واأغلب الظن 

ال�سعر واأ�سوله.

املو�شيقى الداخلية:

يقول حممد الهادي الطرابل�سي: »لي�س الوزن والقافية كل مو�سيقى ال�سعر، فلل�سعر األوان 

من املو�سيقى تعر�س يف ح�سوه، و�ساأن مو�سيقى الإطار حتت�سن مو�سيقى احل�سو يف ال�سعر �ساأن 

النغمة الواحدة توؤلف فيها الأحلان املختلفة يف مو�سيقى الغناء، فاإذا كان يف ال�سعر عن�سر قاّر 

لبد من النطالق والرجوع اإليه، فاإمنا هو عن�سر املو�سيقى، يكون ذلك بالحتكام اإليه خا�سة، 

، وهو ما ي�سفه اأهل 
)1(

حيث تتعطل قاعدة نحوية اأو ت�سعف بنية �سرفية، اأو تغم�س وجهة دللية«

اللغة باأنه يجوز لل�ساعر ما ل يجوز للناثر.

للغة،  واع  جمايل  تنظيم  فال�سعر  بعناية،  يختارها  اإمنا  لغته  يختار  حني  ال�ساعر  اإن   

اللغة  تلك  ت�سيق  حني  اللغة  قواعد  على  قلياًل  اخلروج  اإىل  ال�ساعر  ي�سطر  قد  التنظيم  وهذا 

ب�ساعريته.

وملا كان البناء ال�سوتي للكلمة – مو�سيقية الكلمة – يوؤثر يف تن�سيق البيت ال�سعري، فاإن 

ذلك �سي�سهم يف اختيار مفردة دون غريها مبا يجعلها متناغمة مع �سياق البيت ال�سعري، فلكل 

عالقة  ل  اأن  رغم  معني  �سيء  على  للدللة  النا�س  من  جمموعة  عليها  اتفق  �سوتية  بنية  كلمة 

لهذه البنية ال�سوتية مبعنى اأو دللة املفردة، كما اأن اإ�سافة اأو حذف اأ�سوات معينة يغري دللة 

املفردة، رغم اأن هذا ال�سوت ل دللة له يف نف�سه يف معزل عن الأ�سوات الأخرى التي يتحد معها 

لتكوين الكلمة.

، فاإن الفراهيدي بح�سه املرهف اأدرك 
)2(

واإذا كان التكوين اللغوي هو »نظام من الأ�سوات«

د. حممد الهادي الطرابل�سي، خ�سائ�س الأ�سلوب يف ال�سوقيات، من�سورات اجلامعة التون�سية1981�ص 19 .  )1(

اللغة ، فندري�س 62 .  )2(
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املو�سيقى مظهر من مظاهر  واإن  اأ�سوات مو�سيقية،  »اللغة  اأن  خ�سو�سية كل حرف، فهو يرى 

حرف  ائتالف  اأن  اإىل  وتو�سل  العربية  حروف  الفراهيدي  در�س  لقد   .
)1(

اأمة« كل  عند  املزاج 

وافرتاقه عن غريه من احلروف اإمنا يعود اإىل خمارج تلك احلروف و�سهولة اأو �سعوبة نطقها، 

 .
)2(

فوجد حروفًا مثل العني والغني اأو العني واحلاء ل ميكن اأن يجتمعا ل�سعوبة النطق بهما

ال�سعر  هذا  جعلت  الداخلية  �سعره  مو�سيقى  تنظيم  على  اليمن  و�ساح  ال�ساعر  قدرة  اإن 

م�ست�ساغًا، بل ومطلوبًا حني اختاره امللحنون ليغنى، ولو مل يجدوا فيه من العذوبة والرقة وجتان�س 

الألفاظ ملا اختاروه دون غريه.

قراءة يف طبيعة ق�شائد و�شاح اليمن:

تلك  كانت  اإذا  منها،  بع�سًا  اإل  طويلة  ق�سائد  معظمها  يف  اليمن  و�ساح  ق�سائد  تكن  مل 

الق�سائد و�سلت اإلينا كاملة، وهو ما يدل على اأن ال�ساعر مل يكن منقطعًا لل�سعر بقدر ان�سرافه 

اإىل ملذاته وجمونه، فقد عا�س حياته بطولها وعر�سها، بني مرابع ال�سرب ورفقة الأ�سحاب يف 

جمال�س اللهو والطرب ومطاردة الن�ساء، وما كان ال�سعر عنده اإل اأحد الأ�ساليب التي يعرب بها 

عن فل�سفته وفهمه للحياة. 

كما اأن طبيعة معظم ق�سائده الغزلية اإمنا كانت ذات طبيعة اآنية اأكرث من اعتمادها على 

التعبري عن م�ساعر احلب احلقيقية، فهي بنت حلظتها التي قيلت فيها، فكانت تعتمد اإما على 

و�سف عابر اأو مغامرة خاطفة يقوم بها ال�ساعر، و هاتان احلالتان ل ت�ستدعيان ق�سائد طويلة 

بقدر حاجتها اإىل ق�سائد ق�سرية، وهو ما فعله و�ساح يف �سعره.

 يعد و�ساح اليمن من اأكرث �سعراء اليمن تنوعًا يف ا�ستخدام البحور ال�سعرية، فقد تعامل 

، ورمبا يعود ذلك اإىل 
)3(

مع ت�سعة بحور، وهي اأق�سى ما تعامل به �ساعر ميني يف تلك الفرتة

د. مهدي املخزومي، اخلليل بن اأحمد الفراهيدي اأعماله ومنهجه �س 124 .  )1(

د. مهدي املخزومي، اخلليل بن اأحمد الفراهيدي اأعماله ومنهجه �س 128 .  )2(

با�سم عبود اليا�سري، اأ�سعار اأهل اليمن يف الع�سر الأموي، ف�سل مو�سيقى ال�سعر .  )3(
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غنى جتربته وتنوعها وتعدد  املو�سوعات التي تناولها، واإن كان معظم �سعره يف الغزل اإل اأن له 

�سعرًا يف احلكمة والرثاء وغريهما، كما اأن وجود و�ساح اليمن يف �سنعاء جعله اأكرث انفتاحًا على 

جتارب ال�سعراء الآخرين، من خالل توافد هوؤلء ال�سعراء على �سنعاء، و�سفره هو اإىل احلجاز 

وال�سام، بينما جند معظم ال�سعراء اأم�سوا حياتهم دون الو�سول اإىل �سنعاء اأو ال�سفر اإىل بلد اآخر، 

مما جعل ثقافتهم حمدودة الأفق، ولنا اأن نت�سور �ساعرًا يف ذلك الزمان وهو يتنقل بني اليمن 

واحلجاز وال�سام وما يرافق هذا ال�سفر من م�ساهدات وجتارب تنفعه يف ق�سائده التي يكتبها.

اإن �سعة بحور ال�سعر بهذا القدر وتنوع مو�سيقاها جعلها قادرة على ا�ستيعاب حاجة ال�ساعر 

للتعبري بها ومن خاللها عما يف نف�سه، دون احلاجة اإىل البحث عن اأوزان اأخرى جديدة. واإذا 

من  وا�ستقرارًا  ثباتًا  الأركان  اأكرث  فاإنها  ال�سعر،  اأركان  من  مهمًا  ركنًا  ال�سعر  مو�سيقى  كانت 

عنا�سر ال�سعر الأخرى، فحني يخ�سع ال�سعر للتطور والتجديد يف جمال اللغة والأ�سلوب وال�سور، 

وحتى البناء الفني للق�سيدة نتيجة عوامل ح�سارية واجتماعية، فاإن الأوزان ل تتغري بالزمن 

اأن الأذن العربية  اإىل وقت طويل جدًا ليحدث فيها مثل هذا التغيري، ذلك  نف�سه، فهي حتتاج 

تعودت على اأوزان معينة دون اأن تفقد هذه الأوزان قدرتها على ا�ستيعاب حاجات ال�سعراء، وحتى 

حماولت تطوير ال�سعر فيما بعد من ناحية الوزن كاملو�سح مثاًل ظلت حماولت حمـدودة مل يكتب 

لها ال�ستمرار واإن كتب لها النجاح لبع�س الوقت.

القرون  نادر، وتطورها بطيء، متر عليها  الأوزان  »والتجديد يف  اأني�س  اإبراهيم  د.  يقول   

والأجيال دون اأن ي�سيبها ما ي�سرتعي اأو يلفت النظر، وذلك لن األفة الوزن و�سيوعه يف البيئة 

ال�سـامعني  من  كبري  جمـهور  يعتاده  حتى  كثريًا  �سعريًا  واإنتاجًا  طوياًل  زمنًا  يتطلب  اللغوية 

.
)1(

وي�ست�سيغوا ما فيه من نغم ومو�سيقى«

اإمنا هو حماولة منهم  بحور معينة دون غريها،  اليمنيني على  ال�سعراء  اقت�سار  فاإن  لذا 

للتعبري باأ�سلوب ومنط ماألوف بعيدًا عن التجريب لي�سلوا اإىل اأكرب عدد ممكن من ال�سامعني، 

د. اإبراهيم اأني�س، مو�سيقى ال�سعر، �س18.  )1(
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فلم يتناولوا غري بحور معروفة متداولة تعودتها الأ�سماع لي�سمنوا بذلك �سيوع �سعرهم دون اأن 

)2 )1(

يفقدوا بع�س جمهورهم نتيجة هذا التجريب.

كرثة املقطعات ال�شعرية:

ل تعد الق�سيدة كذلك ما مل تبلغ ال�سبعة اأبيات، فاإن كانت اأربعة اأو خم�سة اأو �ستة اأبيات 

عدت قطعة، فاإن كانت ثالثة اأبيات فهي نتفة، واإن كان بيتًا واحدًا فهو يتيم.

واإذا افرت�سنا اأن ما و�سل اإلينا من �سعر و�ساح اليمن كاماًل، فاإننا �سنجد اأن القطع هي 

الأكرث عنده، فقد وجدنا عنده اإحدى ع�سرة قطعة من اأ�سل �ستة وثالثني ن�سًا، وهو ما يعرب عن 

قلق ال�ساعر وعدم ا�ستقراره و�سعيه احلثيث خلف الن�ساء، من ذلك قوله من بحر الكامل:

�شغ�ف���ا ط�������������������رق �خل������ي������ال ف����م����رح����ب����ا �أل����ف����ا ق����ل����وب����ن����ا   ب����ال���������ش����اغ����ف���������ات 

�ل���ط�������ب���ي���ب وم����ا ي����ق���������ول يل   ن�����������ب�����اأت�����ه م�������ن �����ش��������������اأن����ن����ا ح�������رف�����������ا ول�����ق�����د 

ذ� د�ءك  �أن  لأح��������������ش��������������ب  �لكف���ا �إن  ي���خ�������ش���ب  دم�����ال�����ج  ذي   م�����ن 

ت�شل�ي �إن  �ل���������و�����ش���������اح  �أن���������ا  و�لو�شف��ا �إن  �ل��ت�����ش��ب��ي��ب  ب����ك   �أح�������ش���ن 

 �����ش����ط����ت ف���������ش����ف �ل����ق����ل����ب ذك���رك���ه�����������ا
)1(

 ودن��������ت ف���م���ا ب����ذل����ت ل���ن���ا ع�������رف�����������ا

فيما وجدنا من النتف بني ثالثة اأبيات وبيتني اأربعة ن�سو�س، منها ما جاء من بحر املخلع 

الب�سيط:

�ت������ب������اع دع�����������������اك م���������ن �����ش����وق����ك �ل�����دو�ع�����������ي ذو  و�������ش��������������������اح   و�أن��������������������������ت 

 �أ�����ش�������������������ي����ل���������ة �ل��������������خ����د ب���ال���ل���������������م���اع دع�����������������������ت�������ك   م�����ي�����������������ال�����ة ل����ع��������������وب

 ول���������ي���������س �����ش���������ري���������ك ب���ال�����������م�������ش���اعدلل��������������������ك �حل�����������������ل�����و و�ل�����������م�������ش���ه���ي     

�ل���ن�����������ف�������س ع���������ن ه����و�ه����ا �أم�����ن�����������ع   ل 
)2(

 وك�������������ل ������ش�����������يء �إل�ن�����ق�����������������������ط�����اع

الأ�سفهاين،  الأغاين،  234/6 .  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  238/6 .  )2(
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فيما مل جند يف �سعره غري بيتني يتيمني يف احلكمة، منها ما جاء من بحر جمزوء الرمل: 

�أن���������������������������ت  لق  ك����������������������������������ل  ك�������������������رب 
)1(

 ب����ع�������������������د  ب������������������������ل����و�ه �ن������ف������ر�ج�������������ا

اإىل  ان�سرافه  من  اليمن،  و�ساح  عا�سها  كالتي  حياة  عا�س  �ساعرًا  اأن  نالحظ  اأن  وميكن 

ب�سبب  قلقه  ذلك  اإىل  اأ�سف  يف احلجاز،  ال�سراب  على جمال�س  وتردده  بهن،  والتغزل  الن�ساء 

طفولته التي عا�سها، ومعاناته وعدم ا�ستقراره ب�سبب وفاة اأبيه، ثم زواج اأمه وتخليها عنه، كل 

ذلك اأ�سهم يف خلق جو نف�سي قلق، فوجد يف عالقته بالن�ساء تعبريًا عن �سياعه النف�سي، فكانت 

ق�سائده رقيقة �سفافة �ساحلة للغناء لتاأثرها بجو املو�سيقى والطرب ومعا�سرة القيان والتعلق 

بهن، وكان ذلك �سببًا يف اإفراد الأ�سفهاين له عددًا من ال�سفحات يف كتابه الأغاين، فف�سل يف 

احلديث عنه وعن اأخباره وق�سائده التي كانت تغنى مبا يعرف بالأ�سوات يف ذلك الزمان، وهي 

)1(

ما يقابل الأحلان عندنا يف يومنا هذا. 

 عالقة الوزن باملو�شوع:

بينهما،  التوافق  وكيف  ومو�سيقى،  م�سمونًا  ال�سعر  يف  العالقة  هذه  يف  ال�سعراء  اختلف 

واأيهما اأ�سبق، فاأبو هالل الع�سكري يقول: »واإذا اأردت اأن تعمل �سعرًا فاأح�سر املعاين التي تريد 

، لكن 
)2(

نظمها فكرك، واأخطرها اإىل قلبك، واطلب لها وزنًا يتاأتى فيه اإيرادها وقافية يحتملها«

عملية �سناعة ال�سعر تختلف من �ساعر اإىل اآخر، غري اأنها تلتقي يف عن�سرين مهمني هما الوزن 

والغر�س.    

الوزن  اأن  اأم  لق�سيدته  الوزن  يختار  ال�ساعر  كان  اإذا  ما  مو�سوع  يف  النقاد  اختلف  لقد   

يفر�س نف�سه على ال�ساعر، يقول د. اإبراهيم اأني�س »ن�ستطيع ونحن مطمئنون اأن نقرر اأن ال�ساعر 

يف حالة الياأ�س واجلزع يتخري عادة وزنًا طوياًل كثري املقاطع ي�سب فيه من اأ�سجانه ما ينف�س 

ا لبحرتي، احلما�سة 223 .  )1(

الع�سكري ، كتاب ال�سناعتني 157 .  )2(
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النف�سي وتطلب بحرًا  تاأثر بالنفعال  والهلع  ال�سعر وقت امل�سيبة  فاإذا قيل  عن حزنه وجزعه، 

فاإنه  بكار  يو�سف ح�سني  د.  اأما   .
)1(

القلبية« النب�سات  وازدياد  التنف�س  و�سرعة  يتالءم  ق�سريًا 

يرى غري ذلك فيقول »ومع اأن هذه الق�سية ما زالت حمل اختالف بني النقاد والدار�سني، فاإن 

الق�سيدة تظل جتربة وفكرة تخرج اإىل النور كاملة بوزنها وقافيتها و�سائر اأركانها بعد اأن يكتمل 

منوها ويتم ن�سجها يف نف�س ال�ساعر بحيث ل حتتاج بعد ذلك اإل اإىل التنقيح الذي ل منا�س 

، اإنه يرى 
)2(

لل�ساعر من اأن ينقد فيه ق�سيدته لتقومي ما قد يحتاج اإليه من تقومي يف اأجزائها«

اأن الق�سيدة كل متكامل، يكتبها ال�ساعر يف حلظة اإبداع، تنمو وتن�سج داخل نف�س ال�ساعر ثم 

يطرحها على النحو الذي ت�سل اإلينا فيه.

اإىل اخلفة والإيقاع، وكرث فيه الرجز،  اليمن مييل  اأن معظم �سعر و�ساح  ميكن مالحظة 

وهذا من تاأثريات الغناء يف ذلك املجتمع ، فمالوا اإىل الأوزان اخلفيفة الراق�سة، ومال ال�سعراء 

اإىل البحور الق�سرية دون غريها.

التطريب، فالرثاء رديف  اإىل ما ي�سبه  الغزل والرثاء بحاجة  اأغرا�س  اأن  اإىل  ويعود ذلك 

النعي والبكاء، والغزل رديف الغناء، وهذا يعني اأن العواطف اجليا�سة املعتملة يف �سدر ال�ساعر 

رمبا هياأت لل�ساعر الوزن الذي يكتب به ق�سيدته.

ثمة عالقة من نوع ما بني الغر�س والوزن، ومن خالل درا�سة �سعر و�ساح اليمن ميكن القول 

اإن املو�سوع اإذا كانت فيه عاطفة تع�سف بال�ساعر، �سواء كانت هذه احلادثة مفرحة اأو موؤملة، 

تناول ال�ساعر مو�سوعه و�سبه يف بحر �سريع متكرر التفعيالت، يعرب عن انفعاله و�سربات قلبه 

املتالحقة، مثل قول ال�ساعر و�ساح اليمن »من بحر الوافر« راثيًا اأخاه:

 ب����ف���������اج����ع����ة م�������ش�����������ن���ع���ة �ل��������������ط����روق �أر�ع�����������������������ك ط������ائ������ر ب����ع���������د �خل�����ف�����وق

عميد رج���������ل  ع�����ل�����ى  ول�������ه�������اً  ن����ع��������������م 

 

 �أظ�������������ل ك���������اأن����ن���������ي �����ش��������������رق ب���ري���ق���ي

د. اإبراهيم اأني�س ، مو�سيقى ال�سعر، مكتبة الأجنلو امل�سرية بالقاهرة 1978، �س 177 .  )1(

د. يو�سف ح�سني بكار ، بناء الق�سيدة يف النقد العربي القدمي، بريوت – دار الندل�س 1983�ص167 .  )2(
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ه��������دو� ب�����ه�����������ا  ع�����ل�����م�����ت  �إذ   ه���������وت ب����ي ع���ا����ش���ف م����ن ر�أ���������س نيق ك�����������������اأن 

ك�������احل���ري�������ق �أع�������������ل ب�����زف�����������رة م������ن ب����ع����د �أخ��������رى �ل����ق����ل����ب ح���������ر   ل����ه����ا يف 

 واإذا كان الرثاء كذلك لأنه نعي وبكاء، فاإن الغزل الذي هو اأقرب اإىل الغناء �سياأتي اأي�سًا 

باأوزان متقاربة.

اإن التوافق اأو الفرتاق بني الوزن وامل�سمون هو ما يكون م�سدرًا للتفاعل اجلمايل، فمو�سيقى 

ال�سعر لي�ست عن�سرًا م�ستقاًل ي�ساف من اخلارج اإىل املحتوى، بل هي جزء ل يتجزاأ من م�سل�سل 

الدللة، وهذا ما حفظ �سعر و�ساح اليمن، ف�سعره �سهل الألفاظ، وا�سح الأ�سلوب، بعيد كل البعد 

اإنه يتحدث عن جتارب حب تع�سق النف�س �سماعها  عما هو غريب من مفردات وتراكيب، كما 

والتلذذ بها، مما اأتاح ل�سعره اأن ينت�سر وي�سيع على األ�سنة املغنني والنا�س من خاللهم، وهو ما 

ي�سر حفظه لي�سل اإلينا على هذه ال�سورة. 

اأما اإذا كان املو�سوع فيه جمال للتاأمل والتفكري، فاإن ال�ساعر �سوف يحتاج اإىل بحور طويلة 

خمتلفة التفعيالت، فهي الأقدر على احتواء اأفكار ال�ساعر، كما اأنها �ستمنحه تنوعًا يف الإيقاع 

وجماًل اأكرب يف التعبري، من اأمثلة ذلك ق�سيدته من بحر الطويل، لأن هذا البحر بتنوع تفعيالته 

)1(

يتيح لل�ساعر حرية الت�سرف يف التعبري عن انفعالته:

بعدم��ا و�أ����ش���������������ب���ل  و������ش�����اح  �ل��ك��ه��ول وم����ا �حتلم ت����رج����ل  ت��ك��ه��ل ح��ي��ن��اً يف 

 

طفل�ة �ل�����ع�����و�ر������س  ب���ي�������ش���اء  �لن�شم وع����ل����ق  ط��ي��ب��ة  �لأط�����������ر�ف   م�����خ�����ش��ب��ة 

تب�شم��ت ن���ول���ي���ن���ي  ي����وم����ا  ق���ل���ت   وق���ال���ت م��ع��اذ �هلل م���ن ف��ع��ل م���ا حرم �إذ� 

ت�����ش��رع��ت عندها ح���ت���ى  ن���ول���ت   ف���م���ا 
)1(

�للمم يف  �هلل  رخ�����س  م��ا   و�أعلمتها 

اأكان هذا الرتابط  »اإن جودة ال�سعر تتمثل يف ترابط �سيغ البيت اجلزئية وتعلقها، �سواء 

الأ�سفهاين، الأغاين،  227/6 .  )1(
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اأو ما ي�سبهه،  اأم خمت�سًا باملعاين، وهذا �سروري لإحكام بناء البيت  خمت�سًا بالبناء اللفظي 

تتاأ�س�س على ات�سال وحداته ومقاطعه، بحيث ينبئ مبتداأ الكالم عن مقطعه، ويخرب اأوله باآخره 

طريق  عن  يتحقق  الذي  الواحد  البيت  مفردات  بني  اخلفي  الربط  ذلك   ،
)1(

بعجزه« و�سدره 

ال�ساعر، »ومن  ين�سده  الذي  الإيقاع  تن�سيقًا حم�سوبًا يتحقق من خالله  الأ�سوات  التن�سيق بني 

ثم فاإن �سحة اللفظ و�سالمته يف النرث اأو يف ال�سعر تقوم على قرن املجهور باملهمو�س، ويف هذا 

اإ�سارة اإىل اأن ثمة �سرورة على ال�ساعر اأو الناثر وهي اختيار الألفاظ التي تنطوي على ما ميكن 

. اإن توافر هذه القاعدة يعتمد على 
)2(

اأن ي�سمـى قاعـدة - الت�ساد ال�سوتي والتخالف احلـريف -«

ثروة ال�ساعر اللفظية التي متنح األفاظه ومفرداته خا�سية الن�سجام والرتابط.

 اإنها اثنا ع�سر 
)3(

لقد حدد علماء الأ�سوات احلروف املهمو�سة يف العربية، يقول كمال ب�سر

حرفًا هي: »ت،ث،ح،خ،�س،�س،�س،ط،ف،ق،ك،هـ« ، ويبدو اأن ال�ساعر و�ساح اليمن مل ينظر اإىل 

حروف القافية على هذا الأ�سا�س، واإمنا جاءت ح�سب حاجة القافية.

  من عيوب القافية:

بحور  ا�ستخدام  يف  واإمكانية  التعبري  على  قدرة  من  اليمن  و�ساح  ال�ساعر  به  امتاز  ما  رغم 

ال�سعر املختلفة، اإل اأنه �سقط كغريه يف بع�س الهنات التي تعد عيوبًا عرو�سية، من ذلك اإ�سقاط ياء 

)4(

املتكلم يف نونيته لعدم ات�ساع الوزن لهذا احلرف، وكون القافية �ساكنة، يقول و�ساح اليمن:

�لغب�����ن ف����اأع���������ش��������������ي �ل�����و������ش�����������������اة ف����اإن�������������������ا ه���������������و  �ل�����و������ش�����������اة   ق��������ول 

�أت����������������������������������و �إذ�  �ل������و�������ش��������������������اة   �إن 
)1(

ع�����������ن ون����ه��������������وك  ت���ن�������ش���ح�������و�  ِك 

 

د.ح�سن البنداري ، تذوق الفن ال�سعري يف املوروث النقدي والبالغي ، مكتبة الأجنلو امل�سرية 1989 �ص126 .  )1(

د.ح�سن البنداري ، تذوق الفن ال�سعري يف املوروث النقدي والبالغي 41 .  )2(

د.كمال ب�سر ، علم اللغة العام، مطبعة اخلاجني – القاهرة �س 87 .  )3(

الأ�سفهاين،  الأغاين،  214/6 .  )4(
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كذلك قوله من جمزوء الكامل: 

 ت�����ع�����������ب �ل���������������ه�������وى م�����ن�����ه�����ا ف���������ذوق ي�����������ا ن������ف��������������������س ق��������������������د ك����ل����ف��������������ت����ن����ي

حل��������������ر ت������ائ��������������������ه������ة  ك�������ن���������������ت   �إن 
)1(

ف�����ت�����������وق م���ن�����������ه���ا  �����ش���������ب����اب����ة  ر   م 

وقد حذف و�ساح هنا ياء املخاطب لل�سرورة ال�سعرية، والأ�سل »فذوقي« و»فتوقي«.

 ومن العيوب العرو�سية كذلك ت�سكني و�ساح اليمن للفعل املا�سي »خلط«، وهو ل ي�سح، يف 

)2 )1(

قوله من بحر جمزوء الرمل:

�����ش��������������ع����ر و�������ش���������������������������اح �ل�����ي�����م�����ان ع�����ج�����������ب �ل������ن�������������ا�������س وق���������ال�������������������و�

)1(
ق�������������د خ�������ل�������ط  ب������اجل������ل������ج������ان �إن�����������������������م���������������ا ���������ش��������ع��������ري ق����ن�������������������د

ومن العيوب اأي�سًا الإيطاء، وهو تكرار لفظة القافية بعد اأقل من �سبعة اأبيات، وهو ما يدل 

على عجز ال�ساعر عن الإتيان مبفردة مالئمة مما ي�سطره اإىل تكرار لفظة �سابقة قبل �سبعة 

اأبيات، من ذلك التكرار الذي اأتى به و�ساح اليمن يف بيتني متتابعني:

حلف����ا و�������ش������األ������ن������ن������ي �أي���������������������������ن �ل���������ش��������������ب����ا وك�����������ان  ب�������������ان  ف����ق���������ل����ت   ب 

 ح������ل������ف �ل������ن�������������ش������اء ت�����ب�����ع�����ن ح���ل���ف���ا �أف���������������ن�������ى ������ش�����ب�����اب�����ي ف����ان����ق������������������������ش����ى

اإثقال الوزن بالت�سريع، خ�سو�سًا اإذا كانت القافية مقيدة، من ذلك  ومن عيوب القافية 

قوله من بحر الطويل:

مرته��ن غ���ل  �أط��ل��ق��و�  ل��ق��وم��ي  ي���ا  و�حلزن �أل  �ل��ه��م  م�شت�شع�ر  على   وم��ن��و� 

ن����ازح����ة ف�حن ���ش�����ل��م��ى وه�����ي   وهل تنفع �لذكرى �إذ� �غرب �لوطن ت����ذك����ر 

الأ�سفهاين،  الأغاين،  236/6 .  )1(

ابن عبد ربه ، اأحمد بن حممد بن الأندل�سي ت 328، 176/6»اجللجالن: حب الكزبرة وقيل ال�سم�سم( .  )2(
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فقد كرر الت�سريع يف بيتني متتابعني وهذا فيه ثقل وكراهة.

واإذا كانت جودة ال�سعر تقت�سي اأن يكمل ال�ساعر املعنى يف البيت الواحد، فاإن تعليق املعنى 

اإىل بيت اآخر يعد عيبًا من عيوب ال�سعر، وهو ما يعرف بالت�سمني، من ذلك لمية و�ساح اليمن 

التي يقول فيها:

 �أ����ش���ب���ح���ت م����ن خ���وف���ه���ا ع�����ل��ى وج�ل ل���������ول ح���������ذ�رى م�����ن �حل�����ت�����وف فقد

تبعا �ل�����������ه�����وى  يف  ل���ل�������ق���ل���ب   ل���ك���ن���ت 
)1(

�حل��������������ج���������ل رب�����ائ�����������ب  ه�������������و�ه   �إن 

رغم هذه الهنات اإل اأن ال�ساعر اليمني جنح يف التعامل مع الأوزان ال�سعرية ووفق يف اإي�سال 

ما يريد اإي�ساله، ول نبالغ اإذا قلنا اإن ال�ساعر و�ساح اليمن ل يختلف عن نظريه ال�ساعر العربي 

يف الأم�سار الأخرى، اإل اأن ما خ�سره الرتاث اليمني هذا الفقد وال�سياع يف الآثار الأدبية، ورمبا 

ياأتي يوم وقد ُنف�س الغبار عن اأعمال اأدبية له ولغريه من �سعراء اليمن يف قـادم الأيام.
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1

)1(

من بحر اخلفيف

َقلبي و�ل������ت������َف������ّرُق  �ل������َب������ُن  �������َدَع  ��������شَ

 

�����ي ِب�����ُل�����بِّ �ل������َب������ن������ِن  مُّ 
ُ
�أ �����������ت  َوَت�����������ولَّ

 

َلَديها �حُل����م����وِل  م���ن  �ل��َن��ف�����ُس  َث������َوِت 

 

حبي �شَ م�����ّن�����َي  ب����اجِل���������ش����ِم  َوَت������������ولَّ 

 

َوَل�������َق�������د ُق������ل������ُت َو�ملَ����������د�م����������ُع َت������ري

 

������َه������ا َف����ي���������سُ َغ�������رِب ِب���������ُدُم���������وٍع َك������اأنَّ

 

������ت َج��������َزع��������اً ِل������ل������ف������ر�ِق َي������������وَم َت������َولَّ

 

)1(
َح�شِبي �ملَ�����َع�����ارِج  ذو  �هلل  ���ب���َي  َح�������شِ

 

2

)2(

من بحر الوافر

َتطيَبا ن 
َ
�أ ���ي  َن���ف�������شِ ���اِم  ب���ال�������شَّ َب���������ت 

َ
�أ

 

�����������َرت �مل�����������َن�����������اِزَل و�حَل�����ب�����ي�����َب�����ا َت�����������َذكَّ

 

����ُع����وب ����������َرِت �مل�������ن�������ازَل ِم�������ن �����شَ َت����������َذكَّ

 

�ُشُعوبا ُق����ِط����ُع����و�  �����ش����َب����ُح����و� 
َ
�أ َوح�����ّي�����اً 

 

���و� ����َب����و� َق���ل���ب���ي َف�����َح�����لَّ ب���ح���ي���ث ح���لُّ �����شَ

 

ُيجيَبا لَّ 
َ
�أ َدَع�����������و�  �إِن  وُي�����ع�����ِظ�����ُم 

 

�������وٌل َر��������شُ ل����ن����ا  �ل��������ِري��������اَح  َل������ي������َت  ل 
َ
�أ

 

َج����ُن����وَب����ا و 
َ
�أ �����م�����اًل  ������شَ �إِن  �إَِل������ي������ُك������م 

 

َقلبي ب������ِت  َع������ذَّ َق������د  َرو�����������سُ  ي�����ا  ل 
َ
�أ

 

َكِئيَبا ������ِرُك������م  َت������َذكُّ ِم������ن  ������ش�����َب�����َح 
َ
َف�����اأ

 

������َق������ن������ي َه������������َو�ِك وُك������ن������ُت َج����ل����د�ً َوَرقَّ

 

�ملَ�������ش���ي���َب���ا َم�������َف�������اِرِق�������َي  ب���������������دى يف 
َ
َو�أ

 

����ري����ع����اً َف������َت������اأِت������َي������ُك������م مب������ا ُق�����ل�����َن�����ا �����شَ

 

وي����ب����ُل����َغ����ن����ا �ل���������ذي ُق�����ل�����ُت�����م َق�����ِري�����َب�����ا

 

����َش���ح���ُط د�ٍر �����َة  ُي��ن�����ش��ي��َك َرو������شَ َم��������ا 
َ
�أ

 

)2(
َق�����ري�����َب�����ا َك������اَن������ت  �إَِذ�  ق��������رٌب  َول 

 

الأ�سفهاين، الأغاين، 237/6 »غرب: الدلو( .  )1(

الأ�سفهاين، الأغاين، 217/6 »�سعوب: حي ل يزال قائمًا يف اليمن( .  )2(
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3

من بحر الكامل

����ى ُف�����������وؤَ�ِدك َح���لَّ���ِت ق���������شَ
َ
����ت����ي �أ َح������يِّ �لَّ

 

�������ِت دلَّ
َ
�����ٌق َف�������اأ �������َك َع�����ا������شِ نَّ

َ
َع����ِل����َم����ت ب�������اأ

 

����اوؤُه����ا ح���������شَ
َ
�أ َت���َق���ل���َق���لَ���ت  ر�أت�������ك  و�إَِذ� 

 

ت و�أَّق������لَّ������ِتِ ك�������َرَ
َ
����وَق����اً �إَِل������ي������َك َف�������اأ �����شَ

 

ب����َو�ُب����ه����ا
َ
�أ غ����ِل����َق����ت 

ُ
َف����اأ َدَخ������لَ������َت  َو�إَِذ� 

 

َع���������َزَم �ل����غ����ي����وُر ِح���َج���اَب���ه���ا َف���اع���َت���لَّ���ِت

 

َبابًة     �شَ َع���لَ���ي���َك  َب���َك���ت  َخ����َرج����َت  َو�إَِذ� 

 

�����ى َت������ُب������لَّ ُدم�����وُع�����ه�����ا َم�������ا َب�����لَّ�����ِت      َح�����تَّ

 

َفَمرَحباً ُزرَت  ����اُح  َو�����شَّ َي����ا  ُك���ن���َت  �إِن 

 

َظ�������لَّ�������ِت
َ
َرُح������َب������ت َع����لَ����ي����َك ِب������اُدن������ا َو�أ

 

4 

)1(

من بحر جمزوء الرمل

َلٍق ن�����������������������������َت 
َ
�أ َك�������������������������رٍب  ُك���������������������لُّ 

 

)1(
َب��������ع��������َد َب������������ل������������َو�ُه �ن�����������ِف�����������َر�َج�����������ا

 

5

من بحر الكامل

َت�������ُروُح �ئ����ح����ن  �ل����رَّ يف  م 
َ
�أ َغ�������������َدوَت 

َ
�أ

 

حيُح �شَ �حِل�������ش���اِن  ِذك�����ِر  ِم���ن  ن������َت 
َ
�أ م 

َ
�أ

 

ِل�َشِديِقنا م���ا  �حَل�������ش���َن���اُء  َق����اَل����ِت  �إِذ 

 

ملَ������ِل������ي������ُح ��������������������ه  و�إنَّ �ل��������ث��������ي��������اِب  رثَّ 

 

����ن����ي ����ي����اِب َف����اإِنَّ ِل����نَّ ع�����ِن �ل����ثِّ
َ
َت���������ش����اأ ل 

 

ُم�ِشيُح �ل����ُك����م����اِة  ع���ل���ى  �ل����لِّ����َق����اِء  ي������وَم 

 

�َشرَبًة ِت�����ب�����ُع 
ُ
�أ ُث�����مَّ  ط������َع������ُن 

َ
َو�أ رِم��������ي 

َ
�أ

 

َت�������َدُع �ل���ن�������ش���اَء ع��ل��ى �ل����رج����اِل َت���ُن���وُح

 

البحرتي ، احلما�سة 223 .  )1(
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6

)1(

من بحر املن�شرح

�����ُد ������َه������ا �ل����َق����ل����ُب ب���ع�������َس م����ا َتِ يُّ
َ
َي�����ا �أ

 

�����ِئ�����ُد �����ُق �مل�������������رُء ث�������م َي�����تَّ َق���������د َي�����ع�����������شَ

 

������ه ِح�����َق�����َب�����اً َق��������د ي����ك����ت����ُم �مل������������رُء ُح������بَّ

 

وه������������َو َع�������ِم�������ي�������ٌد َوَق��������ل��������ُب��������ُه َك������ِم������ُد

 

َم�����������اَذ� ُت�������ر�ع�������ون ِم�������ن ف����ت����ًى َغ��������ِزٍل

 

روؤُد ���ان�����������ٌة  ُخ���م�������������������شَ َت����ي���������َم����ت����ُه  َق�������د 

 

َخ���������اَف���������ُه���������ُم
َ
ُدِن َك�����ي�����م�����ا �أ ُي�������������ّه�������������دِّ

 

)1(
��������ُد ���������شَ

َ
ُد �لأ ����������ى ُي�������َه�������دَّ نَّ

َ
َه����ي����ه����اَت �أ

 

7

)2(

من بحر الطويل

��اَء َت��ن��َك��لُّ َع���ن َب���َرد ����ي َع��ل��ى َب��ي�����شَ ِغ����نِّ
َ
�أ

 

�حَلَرد ِذي  َكِم�شَيِة  َه��وٍن  َعلى  وَت�ِشي 

 

فاً َمنا�شِ �ل�����ِع�����َر�ِق  َب�����زِّ  ِم����ن  وَت���ل���َب�������ُس 

 

ُم��َه��ل��َه��لَ��ِة �جَلَند َع�����ش��ٍب م��ن  ب�������ر�َد 
َ
و�أ

 

َمت َتَب�شَّ َن���ّوِل���ي���ن���ي  َي����وم����اً  ُق���ل���ُت  �إَِذ� 

 

�قَت�َشد ������ُه  نَّ
َ
�أ َل���و  �هلِل  َل��َع��م��ُر  وَق���اَل���ت 

 

َبعُلها َن�����ام  م���ا  َب���ع���َد  �إِل���ي���َه���ا  ���َم���وُت  ����شَ

 

َرد �ل�شَّ َل��ي��لَ��ِة  �ل��ك��ّف يف  ��َدت��ُه  و���شَّ وَق���د 

 

ه���ًا َوَمرحباً
َ

�أ ���ش��ارت ب��َط��رِف �ل��َع��ِن 
َ
�أ

 

�شُتعَطى �لَّذي َتهَوى َعلى َرغِم َمن ح�شد

 

نا َت���رى َم���ن َح��وَل��ن��ا ِم���ن َعدوِّ َل�����ش��َت 
َ
�أ

 

ن������ِف َق���د َم���َرد
َ
وُك�����لَّ ُغ�����َاٍم ���َش��ام��ِخ �لأ

 

َفاعلَِمنَُّه �أم����������ُروؤٌ  �إّن  َل���ه���ا  َف���ُق���ل���ُت 

 

�لعَدد حِفل 
َ
�أ َل  �ل�َشيَف  �أخ��ذُت  ما  �إَذ� 

 

����ًا ُم����وؤَثَّ َب���َن���ى يَل �إ����ش���م���اِع���ي���ُل َم������د�ً 

 

َجَمد ُب������������و 
َ
َو�أ َق����ب����لَ����ُه  ُك��������اٍل  َوَع�����ب�����ُد 

 

ُت���ِط���ي���ُف َع���لَ���ي���ن���ا َق�����ه�����َوٌة يف ُزَج����اج����ٍة

 

)2(
�َشد

َ
ى ِمَن �لأ م�شَ

َ
ُتريَك َجَباَن �لَقوِم �أ

 

الأ�سفهاين،  الأغاين، 237/6 .  )1(

الأ�سفهاين، الأغاين، 236/6 »تنكل: تبت�سم،، ذي احلرد: من درعه يف م�سيته، اأبراد: مفرده برد  من�سوب اإىل اإقليم اجلند يف   )2(

اليمن، وهو لبا�س غايل الثمن،  ال�سرد: الربد، قهوة: وهي اخلمرة( .
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8

من بحر الطويل

�لرب�ا ���ش��ب�����غ  ق�������د  و�ل���ل���ي���ل  وفدف���د  وق���ائ���ل���ة   ح�����زن  ك����ل  ي��غ�����ش�����ي  ب�����ش��ب��ح 

ي��ب��دو م��ن �جل��و���ش��ق �لذي �أرى ب��ارق��اً 

 

حمم��د �ل���ن���ب�������ي  م����ي���������ر�ث  ح�������ل   ب�����ه 

�لغ�د �أ�������ش������اءت ل����ه �لآف�������������اق ح���ت�������ى ك���اأن���ا �شحى  ن��ور  �لليل  بن�شف   ر�أي��ن��ا 

حوله ين�شمن  �حل���ي  ع�����ذ�رى  ي�ش��رد وظ���ل  ل�������م  �ل������ذي  �جل���������زع   ظ���ف���اري���ة 

تعرفين�ه �ل������ذي  �ل���ب�������در  ه����و   ف��ق��ل��ت 
)1(

�أحمد وج���ه  م��ن  ف��ال��ن�����ور  ي��ك��ن   و�إل 

9

من بحر الطويل

ر�شال�ة ع���ن�������ي  �حل����ج����اج  م���ب���ل���غ   م����ن 
)2(

 فاإن �شئت فاقطعني كما قطع �ل�شا

رمي�ش�ة مب��و���ش��ى  �ق��ت��ل��ن��ا  ���ش��ئ��ت   و�إن 
)3(

�ل��ع��رى عق�د  به�ا  فقطعنا  جميعاً 

 

و�لن�وى �ل���ت���ف�������رق  �إل  ل  ق���ل���ت   و�إن 
)4(

�ل���ن���وى ت��ف��رق��������ة  �هلل  �أد�م  ف��ب��ع�����د�ً 

 

معر�شاً �جل���ذع  عينك  يف  �أرى  ف���اإن 

 

)5(
 وتعجب �أن �أب�شرت يف عيني �لقذى

)1( ال�سري بن اأحمد الرفاء ، املحب واملحبوب وامل�سموم وامل�سروب 209/1 )اجلو�سق: فار�سي معرب وهو الق�سر واحل�سن، وظفارية: 

ن�سبة اإىل ظفار ، وهي مدينة باليمن ين�سب اإليها اجلزع الظفاري وهي قرب �سنعاء »معجم البلدان«. 

يف الأغاين لالأ�سفهاين اأن هذه الأبيات يقولها و�ساح لأخيه �سماعة وقد عتب عليه يف بع�س الأمور، وقد روي البيت الأول: فمن مبلغ   )2(

عني �سماعة ناهيًا فاإن �سئت فاقطعنا كما يقطع ال�سلى .

التربيزي وابن جني »فاقتلنا مبو�سى« و »فقطعنا« ب�سيغة الأمر، وقال التربيزي يف تف�سريه: »ون�سب عقد العرى على امل�سدر، اأي   )3(

فقطعنا تقطيع عقد العرى، ثم حذف امل�ساف واأقام امل�ساف اإليه مقامه« نحو هذا الكالم لبن جني. 

يف الأغاين لالأ�سفهاين: واإن �سئت �سرمًا للتفرق والنوى فبعدًا اأدام اهلل تفرقة النوى .  )4(

مقتب�س من قول عي�سى عليه ال�سالم »ملاذا تنظر القذى الذي يف عني اأخيك، واأما اخل�سبة التي يف عينيك فال تفطن لها« ، اإجنيل   )5(

متي 3/7، ويف عيون الأخبار 126/2: »كيف تب�سر القذاة يف عني اأخيك ول تب�سر ال�سارية يف عينك« .
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1.

)1(

من بحر ال�شريع

ي������ا َرو��������������سُ ج�������ري�ُن�������ُك�������ُم �ل�����َب�����اِك�����ُر

 

�����اِب�����ُر ������شَ ول  َلٍه  َل  َف�����ال�����َق�����ل�����ُب 

 

َد�َرن�������������ا َت������ِل������َج������ن  َل  َل 
َ
�أ َق��������اَل��������ت 

 

َغ���������اِئ���������ُر َرُج��������������������ٌل  َب�������������ان�������������ا 
َ
�أ �إِنَّ 

 

ًة ُق��������ل��������ُت َف����������������������اإِّن ط��������ال��������ٌب ِغ��������������رَّ

 

����������اِرٌم ب������اِت������ُر �����ي�����ف�����ي �����������شَ ِم�������ن�������ُه و������شَ

 

َق�����اَل�����ت َف����������اإنَّ �ل���َق�������ش���َر ِم������ن دُوِن����ن����ا

 

ُق�������ل�������ُت َف������������������اإِّن َف���������وَق���������ُه َظ�������اِه�������ُر

 

َق�����اَل�����ت َف�����������اإِّن �ل����َب����ح����َر ِم������ن ُدوِن�����َن�����ا

 

�������اب�������ٌح َم��������اِه��������ُر ُق��������ل��������ُت ف���������������اإّن ��������شَ

 

���ب���َع���ٌة َق������اَل������ت َف�������َح�������ويِل �إِخ���������������َوٌة ����شَ

 

ُق��������ل��������ُت َف�����������������اإّن َغ����������اِل����������ٌب َق��������اِه��������ُر

 

َق��������اَل��������ت َف������لَ������ي������ٌث ر�ب�����������������سٌ َب����ي����ن����َن����ا

 

�����������ٌد َع��������اِق��������ُر ������������شَ
َ
ُق��������ل��������ُت َف��������������������اإِّن �أ

 

ف���وق���ن���ا م�������ن  �هلل  َف������������������اإِّن  َق��������اَل��������ت 

 

ُق�������ل�������ُت َف���������َرب���������يِّ َر�ِح������������������ٌم َغ�������اِف�������ُر

 

�����ًة ع�����َي�����ي�����َت�����ن�����ا ِح�����جَّ
َ
َق�������اَل�������ت َل������َق������د �أ

 

����اِم����ُر �ل���������شَّ َه������َج������ع  َم�������ا  �إَِذ�  َف������������اأِت 

 

�لنَّدى ���ُق���وِط  َك�������شُ َع��لَ��ي��ن��ا  َف���ا����ش���ُق���ط 

 

)1(
َز�ِج�����������������ُر  َول  َن�������������اٍه  ل  َل������ي������لَ������َة 

11

من بحر الكامل

���َة َغا�ِشي ِل��َط��ي��ِف َرو����شَ ب��������اِط��������ٍح وِع���������ش����ا�����ِسَط����ِرَب �ل���ف���وؤ�ُد 
َ
و�ل�������ق�������وُم ب�����ن �أ

�َشب�َشٌب ر����ش���ِك 
َ
�أ وُدوَن  �ه��َت��َدي��ِت  ����ى  نَّ

َ
�أ

 

����ا�����س َق�����ف�����ٌر َوَح�����������زٌن يف ُدج���������ًى وِر�����شَ

 

َكِلفُتها �ملَ������َح������بِّ  َت����َك����اِل����ي����ُف  َق�����اَل�����ت 

 

����ي مَلَ����ا�����شِ خ�������ي�������َف 
ُ
�أ َذ�  �إِ �مل������ِح������بَّ  �إنَّ 

 

��َة َرح���ٍب و����ش��ُم��ِك َغرُيه دُع�����وِك رو���شَ
َ
�أ

 

و��ِشي ب���ِك  َي�����ِش��ي  ن 
َ
�أ خ�����َش��ى 

َ
و�أ ���َش��َف��ق��اً 

 

الأ�سفهاين، الأغاين، 216/6 )تهذيب ابن ع�ساكر �س 296  ياعمرو جريانكم الباكر( .  )1(
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ُزوُرك����������م
َ
ق����اَل����ت َف�����ُزرن�����ا ق���ل���ُت ك���ي���َف �أ

 

َخا�شي ِك  ����رِِّ �����شِ ��������ُروِج  خِلُ �م�������ُروؤٌ  ن������ا 
َ
و�أ

 

َمَعاً ���َش��ل��م��اَ  ِل��ُع��م��وَم��ت��ي  َف���ُك���ن  َق���اَل���ت 

 

ا�ِشي ُتَ ����ِذي����َن  �لَّ لإِخ�����َوِت�����َي  و�ل���ُط���ف 

 

َف�������َت�������زوَرن�������ا َم�����َع�����ُه�����م ِزي���������������اَرَة �آم�������ٍن

 

بَفا�ِشي َل���ي�������س  ������اُح  َو�������شَّ ي����ا  و�ل���������ش����رُّ 

 

ًة ب�����َط�����َح َم�������رَّ
َ
����ي ب�����اأ َوَل����ِق����ي����ُت����ه����ا َت���������شِ

 

ك������َب������ا�������سِ
َ
ِب�������َخ�������َاِخ�������ٍل َوِب�������ُح�������لَّ�������ٍة �أ

 

���د�ً َف���َظ���ِل���ل���ُت َم����ع����ُم����ود�ً وِب�������تُّ ُم�������َش���هَّ

 

َغو��شي َد�ِء  �ل����������رِّ يف  َع��ي��ن��ي  َوُدم���������وُع 

 

���َش��لَّ ِج�شمي و�نَتحى ��ِك  ُح��بُّ َرو����ُس  َي��ا 

 

)1(
ُم�َشا�ِشي َبلَغِت  َق��د  حتى  �لَعظِم  يف 
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)1(

من بحر خملع الب�شيط

َو�ع�������ي �����وِق�����َك �ل�������دَّ َدَع�������������اَك ِم�������ن ������شَ

 

�ّت����������َب����������اِع ذو  ������������اُح  َو�������������شَّ ن����������������������َت 
َ
و�أ

 

�����������ال�����������ٌة َل�����������ُع�����������وٌب َدَع��������������ت��������������َك َم�����������يَّ

 

���������ي���������لَ���������ُة �خَل�����������������دِّ ب�������ال�������لِّ�������َم�������اِع ����������شِ
َ
�أ

 

������ي َدَلُل���������������������������ِك �حُل���������ل���������و و�مل�������������ش������هِّ

 

������اِع ي��������ِك ب������املُ�������������شّ ��������رِّ َوَل��������ي�����������������سَ ���������شَ

 

َه�����َو�ه�����ا َع�������ن  ����ف���������َس  �ل����نَّ �أم�������َن�������ُع  َل 

 

)2(
�ن�������ِق�������َط�������اِع �إَِل  �������يٍء  ��������شَ َوُك�������������لُّ 
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)2(

 من بحر الب�شيط

َفان�َشَدُعو� ُعلِّقَت  مَب��ن  �خَلليُط  ب��اَن 

 

َه����ِم����ُع و�ِك���������ٌف  َو�ٍه  َع����ي����ِن����َك  َف�����َدم�����ُع 

 

َوَم�شَكُنها ���ش��َح��ت 
َ
�أ َوَق���د  �ل��لِّ��َق��اُء  َك��ي��َف 

 

�َشلَُع و 
َ
�أ ��ن��َع��اَء  ���شَ ِم���ن  �ملَ���ِح���لَّ���َة  َب��ط��ُن 

 

َك���م ُدوَن���ه���ا ِم���ن َف���ي���اٍف ل �أن��ي�����َس بها

 

بُع و�ل�شَّ �ل���ِظ���ب���ُي  و�إِلَّ  �ل���َظ���ِل���ي���ُم  �إّل 

 

الأ�سفهاين،  الأغاين، 217/6 .  )1(

الأ�سفهاين،  الأغاين، 238/6 .  )2(
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َو�ِرُده �������ش������َد�ِء 
َ
�لأ ���ِخ���ِب  ����شَ َوَم����ن����َه����ٍل 

 

َتَقُع و 
َ
�أ �حَل����ُن  حَت����وُم  ��َم��اِء  �ل�����شَّ َط���رُي 

 

ُظ����ُه ُت����َق����رِّ �����اٍء  ح�����������شَ
َ
�أ َم��������اُء  َم�����������اوؤُُه  َل 

 

َك�����ِرُع ول  ����اٍد  �����شَ َول  ���َق���اِة  �ل�������شُ ي�������دي 
َ
�أ

 

َرَه��������ٌب ُدوَن������������ُه  ِع���ل���ب���ا  �����ُخ  َت�����َر������شُّ �إِلَّ 

 

ُمنَتَقُع َف���ه���َي  َب�����اٍء 
َ
َف�����اأ ِع���رِم�������سٍ  ِم����ن 

 

َف���ُق���ل���ُت َلها َم���ه���ًا  َع����اِذَل����ت����ي  َت����ُق����وُل 

 

َدُع
َ
�أ َم����ن  ت����دِري����َن  َف���َه���ل  �إَِل����ي����ِك  ���ي  َع���نِّ

 

ت��������ُرُك ���َش��خ�����ش��اً يف َرَو�ِج����ِب����ِه
َ
وَك���ي���َف �أ

 

مَلَ������ُع �����اِئ�����ِه  َح�����نَّ ِم������ن  َن���������اِم���������ِل 
َ
�لأ َويف 

 

ن������ِت َل���و ُك��ن��ِت ب��ي ُج���دُّ �خَل���ب���رَيِة ل
َ
َو�أ

 

َطَمُع �ِشَيمتي  ِم��ن  َط��َم��ٍع  يف  ُيطِمعِك 

 

ت�����ُرُك�����ه
َ
َف�����اأ ي  َج���������دِّ َل�����ُي�����ع�����وُزن  �إِنِّ 

 

ن����َخ����ِدُع
َ
ح����َي����ان����اً َف����اأ

َ
خ�����������َدُع �أ

َ
َع����م����َد�ً َو�أ

 

خ�����ِزُن�����ُه
َ
����دِري َو�أ ���رَّ يف �����شَ ك�����ُت�����ُم �ل�������شِ

َ
َو�أ

 

���لَ���ُع َح����ّت����ى ي���ك���ون ل������ذ�ك �ل����ق����ول ُم���طَّ

 

ُم����َر�َج����َع����ٍة يف  �إِلَّ  �ل�����َق�����وَل  ت������������ُرُك 
َ
َو�أ

 

����ى َي�����ُك�����وَن َل������ُه ُم����ل����ُح َوُم�������ش���َت���ِم���ُع َح����تَّ

 

َرَك����اِئ����َب����ُه �ِع������ي  �ل������رَّ ُة  ُق��������وَّ ِت�����ي  ُق�����وَّ َل 

 

َب���ُع َي�����اأِوي َف����َي����اأِوي �إَِل���ي���ِه �ل��َك��ل��ُب َو�ل���رَّ

 

ُعقبَتُه َي�����ش��َت��دُّ  �����ِذي  �لَّ ��ي��ِف  �ل��َع�����شِ َوَل 

 

����ى َي���ِب���ي���َت َوَب�����اِق�����ي َن���ع���ِل���ِه ِق���َط���ُع َح����تَّ

 

َطاَقِته َف�����وَق  ���ا  ِم���نَّ �ل��َع��ب��ُد  َي��ح��ِم��ُل  َل 

 

�لَقلَُع حت��م��ل  ل  م���ا  َن���ح���ِم���ُل  َوَن����ح����ُن 

 

َيح�َشُبَنا �ل���َق���وِم  َوَب��ع�����ُس  َن������اُة 
َ
�لأ ��ا  ِم��نَّ

 

)1(
�����َرُع �إِب����َط����اِئ����َن����ا ������شَ ِب�����َط�����اٌء ويف  ��������ا  �إِنَّ

 

)1(

وورد يف رواية اأخرى :

�شكري ويف  غ�����ش��ب��ان��اً  �ل�����ش��ر  و�أك����ت����م 

 

وم�شتمع وج��������������ه  ل�����ه  ي����ك����ون   ح����ت����ى 

�ل��ن��ج��������د مطلع و�أت���������رك �ل����ق����ول ع����ن ع���ل���م وم���ق���درة ل������ذ�ك  ي���ك���ون   ح���ت���ى 

يف احلما�سة : ليحمل العبد فينا .  )1(
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)1(

من بحر الكامل

ل�����َف�����اً
َ
َط����������َرَق �خَل�������َي�������اُل َف����َم����رَح����ب����اً �أ

 

���غ���َف���ا �����اِغ�����َف�����اِت ُق�����ُل�����وِب�����َن�����ا ����شَ ِب�����ال�����������شَّ

 

َوم����ا �ل����َط����ِب����ي����ُب  يِلَ  َي�����ُق�����وُل  َوَل�����َق�����د 

 

������اأِن������َن������ا َح������رَف������ا ��������اأُت��������ُه ِم���������ن �������شَ َن��������بَّ

 

ذ� َد�َءَك  نَّ 
َ
�أ �������ُب  ح���������������شَ

َ
لأ �إِنَّ 

 

ا �لَكفَّ ���ُب  َي���خ�������شِ َدَم������اِل������َج  ِذي  ِم�����ن 

 

لي َت�شِ �إِن  ������اُح  �ل������َو�������شَّ َن�����������ا 
َ
�أ �إِنِّ 

 

َو�لَو�شَفا �ل��ت�����ش��ِب��ي��َب  ِب�����ِك  ���ن  ح�������شِ
ُ
�أ

 

����فَّ �ل����َق����ل����َب ِذك����ُرَك����ه����ا ����ت َف���������شَ ����طَّ �����شَ

 

)1(
َوَدَن����������ت َف����َم����ا َب�����َذَل�����ت َل����ن����ا ُع�����رَف�����ا
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)2(

من بحر جمزوء الكامل

َل����������ف����������ا
َ
َو�أ ل�����������َف�����������اً 

َ
�أ  َي����������ا َم�������رَح�������ب�������اً 

 

َط������رَف������ا �إِيَلَّ  ��������َر�ِت  ِب��������ال��������َك��������ا���������شِ

 

�����َب�����ا َو�ِدِف َك�����ال�����ظِّ ُرج���������������ِح �ل������������������������������رَّ

 

َوُوط��������َف��������ا  ً� ُح����������������وَّ �������ت  ��������شَ َت�������َع�������رَّ ِء 

 

ن��������������َك��������������رَن َم����������رَك����������ِب����������َي �حِل�������َم�������ا
َ
�أ

 

ِط������رَف������ا ُي��������ن��������ِك��������رَن  َل  َوُك�����������������نَّ  َر 

 

�����َب�����ا ي������������������َن �ل�����������شَ
َ
ل��������َن��������ِن��������ي �أ

َ
��������اأ َو���������شَ

 

ِح����ل����َف����ا َوَك�����������������اَن  ب�����������اَن  ف�����ُق�����ل�����ُت  ُب 

 

�����ى �������َب�������اِب�������ي ف�����ان�����َق�����������شَ ف�����������َن�����������ى ��������شَ
َ
�أ

 

������اِء َت�����ِب�����ع�����َن ِح����ل����َف����ا ِح������ل������ُف �ل������ِن�������������شَ

 

ت��������������ي ع�����������َط�����������ي�����������ُت�����������ُه�����������نَّ َم��������������َودَّ
َ
�أ

 

َف������َج������َزي������َن������ن������ي َك�����������ِذَب�����������اً َوُخ������ل������َف������ا

 

َق���������ى ����������اِئ����������ٌد ِم���������ث���������ُل �ل���������رُّ َوَق���������������������شَ

 

����غ����َف����ا ��������ل��������ُت��������ُه��������َن َف���������ُك���������نَّ �����شَ ر���������شَ
َ
�أ

 

وَج������������������ع������������������َن ُك������������������لَّ ُم��������������َغ��������������اِزٍل
َ
�أ

 

�����ف�����َن ِب��������ال��������َغ��������رَي�ِن َع�������ش���َف���ا َوَع�����������شَ

 

 ق�����������د ن��������ل��������ت ن��������ائ��������ل��������ة وع��������������������رف������ا م��������������������ن ك��������������������ل ل���������������������ذ�ت �ل�����ف�����ت�����������ى

 �������ش������دت �لأو�ن�������������������������������س ك����ال���������دم���������ى
)2(

 و�����ش����ق����ي����ت����ه����ن �خل������م������ر ������ش�����رف�����������ا

الأ�سفهاين، الأغاين، 234/6 .  )1(

الأ�سفهاين، الأغاين، 235/6 .  )2(
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من بحرالوافر

َر�ع�����������������َك َط�������اِئ�������ٌر َب������َع������د �خُل������ف������وِق
َ
�أ

 

�������روِق ����ع����ِة �ل�������طُّ ب������َف������اِج������َع������ٍة ُم���������ش����نَّ

 

َن������َع������م َوَل��������ه��������اً ع����ل����ى رج����������ٍل َع���م���ي���د

 

��������ِرُق ب����ِري����ق����ي �������ن�������ي ���������شَ نَّ
َ
َظ���������������لُّ َك�������اأ

َ
�أ

 

ُه�������������ُدّو�ً ب����ه����ا  َع�����ِل�����م�����ُت  �إِذ  نِّ 
َ
َك���������������اأ

 

ِنيِق َر�أ����������سِ  ِم�����ن  ب����ي ع���ا����ش���ٌف  َه�������َوت 

 

خ��������رى
ُ
َع������������لُّ َب��������َزف��������َرٍة ِم������ن َب����ع����د �أ

ُ
�أ

 

َك�����احَل�����ري�����ِق َح��������رٌّ  �ل�����َق�����ل�����ِب  َل�����َه�����ا يف 

 

خ��������رى
ُ
َوَت��������������رُدف َع�����������رَبٌة َت�����ه�����َت�����اَن �أ

 

�����اح َف����ِت����ي����ِق َك�����َف�����ائ�����������سِ َغ����������رِب َن�����������شَّ

 

عيني َدم����������َع  َك������ف������ِك������ُف 
ُ
�أ �إِذ  نِّ 

َ
ك�����������اأ

 

ُق�����������������وُل ل����ه����ا َه����ِري����ق����ي
َ
ن������ه������اه������ا �أ

َ
و�أ

 

َعنها ِغ�����ب�����ُت  �حل������������و�دُث  ِت�����ل�����َك  �أَل 

 

����اِم َك����ال����َف����رِد �ل���َغ���ري���ِق ر�������سِ �ل���������شَّ
َ
ب������اأ

 

ك�����ت�����اٍب ن���������ُظ���������ر يف 
َ
�أ ن����������َف����������كُّ 

َ
�أ ف�����م�����ا 

 

��ف�����ُس َع���ن���ُه َه�����وى َزُه������وِق ُت�������َد�ري �ل��نَّ

 

َك��������رمٍي ٍخ 
َ

�أ َوَف����������������اِة  َع��������ن  ُي��������َخ��������رّبُ 

 

����������اٍع َط����ل����ي����ِق ب�����ع�����ي�����ِد �ل����������َغ����������وِر َن����������فَّ

 

وَق����������رٍم ُي�����ع�����ِر������سُ �خُل���������ش����م����ان َع���ن���ُه

 

َك�����َم�����ا َح���������اَد �ل�����ِب�����ك�����اُر ع������ِن �ل���َف���ن���ي���ِق

 

����ي����زى َوَي�����ق�����ري  �ل���������شّ
ُ
ك���������رمٍي مي���������اأ

 

�ل�����������رُبوِق �إمي��������ا���������سُ  َق����������لَّ  م������ا  �إِذ� 

 

ع��������َظ��������ُم م�����ا ُرم�����ي�����ُت ب�����ه َف����ُج����وع����اً
َ
َو�أ

 

ك�������ت�������اٌب ج������������اَء ِم����������ن َف������������جٍّ َع����م����ي����ِق 

 

����رب�ً َف���������شَ ٍخ 
َ
�أ َوَف�������������اِة  َع�������ن   ُ ُي�������َخ�������ربِّ

 

�������ُدوِق ������ز َوع������������َد َم��������ّن��������اٍن ��������شَ َت������َن������جَّ

 

����اِء َف������ُك������لُّ َح�����يٍّ ������ش�����رِبُ ِل����ل����َق���������شَ
َ
�����اأ ������شَ

 

�����ك�����َرَة �ملَ�����������وِت �ملَ�����������ُذوِق ����َي����ل����َق����ى ������شَ �����شَ

 

ف�����م�����ا �ل�����دن�����ي�����ا ب������َق������اِئ������م������ٍة َوف����ي����ه����ا

 

َرُم����������وِق َع��������ٍن  ُذو  ح���������َي���������اِء 
َ
�لأ ِم�������ن 

 

����ى ّي����������������������اٌم َت����ق���������شَّ
َ
ح����������َي����������اِء �أ

َ
ول����������اأ

 

����وِق �����وق�����اً ب���������شُ َي������ُل������فُّ ِخ�����َت�����اُم�����ه�����ا ������شُ

 

َم���ا �إِذ�  ع�����َدِم�����ه�����م 
َ
َك�����اأ غ�����َن�����اُه�����م 

َ
َف�����اأ

 

ُة �ل����َع����ي���������ِس �ل����َرق����ي����ِق ����ت ُم����������دَّ َت����َق���������شَّ
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ك�������َذِل�������َك ُي����ب����َع����ث����وَن َوُه����������م ُف��������ر�دى

 

ل�������ي�������وٍم ف������ي������ِه َت�������وِف�������ي�������ُة �حُل��������ُق��������وِق

 

َي��������ادي
َ
َق����وِم����ِك ذي �لأ ُه����َم����اِم  َب�����ع�����َد 

َ
�أ

 

�������������اِق �ل�����ُف�����ُت�����وِق ������اِح َرتَّ ب����������ي �ل������َو�������شَّ
َ
�أ

 

ِفيهم �مل�����ح�����م�����وِد  ُع������َب������ي������َدَة  وَب������ع������َد 

 

����َم����اع����َة �ل������َع������وِد �ل���َع���ت���ي���ِق وَب������ع������َد �����شَ

 

����ِل و�ب��������ِن ك����اٍف وَب�����ع�����َد �ب�������ِن �ملُ����ف���������شَّ

 

ن�����ي�����ِق
َ
م������ِن �لأ َخ�������������و�َك يف �ل������زَّ

َ
�أ ه���م���ا 

 

َع�����ٍن َق������ِري������َر  َت����ِع����ي���������َس  ن 
َ
�أ �������ُل  ُت�������وؤَمِّ

 

�����������وِق ٍب حَلُ م�����������������اَم َط���������������اَّ
َ
ي�����������������َن �أ

َ
و�أ

 

فيها �����ي�����َت  م�����������شَ
َ
�أ �����ت�����ي  �لَّ َودن���������َي���������اَك 

 

)1(
قيِق �ل�شَّ َع�����ِن  �ل�����َش��ِق��ي��ِق  ُم���َز�ي���ل���ُة 

 

17

)1(

من بحر الب�شيط

ِب��َك �خُلُرُق َت��ذَه��ب  َي��ا َقلُب َوي��ح��َك ل 

 

�نَطلَُقو� َق��د  َت��ه��َو�ُه��م  ُك��ن��َت  َل 
ُ
�لأ ِ�إنَّ 

 

َهَجرَتُهُم �إِذ  ُي���َب���اُل���و�  َل  ب��اُل��ُه��م  ِك���دَت حَتَرُقم���ا  ق��د  ِم��ن َهجرهم  ن����َت 
َ
و�أ

ق���د ك��ن��ُت �أ����ش���ف���ُق مم���ا ق���د ف��ج��ع��ُت به
)2(

فُق �إن كاَن َيدفُع عن ذي �للوعِة �ل�شَّ

 

18

)2(

من بحر جمزوء الكامل

ُي������ِط������ي������� ل  ِل���������َق���������ل���������ٍب  َم�������������ن  َي�������������ا 

 

ُي�����ف�����ي�����ْق  َول  �ِج�����������ري�����������َن  �ل�����������زَّ ������������ُع 

 

�ل������َه������وى َذِوي  ُق���������ُل���������وُب  َت�����������ش�����ُل�����و 

 

��������وق َوُه���������������������َو �ملُ����������َك����������لَّ����������ُف و�ملَ�����������������شُ

 

َت����������َب����������لَ����������ت َح������������َب������������اَب������������ُة َق�������ل�������َب�������ُه

 

ِن����������ي����������ق
َ
�������ك�������ِل �لأ ِل و�ل���������������شَّ ب�����������ال�����������دَّ

 

ح������������������������������َوَر َي�������رَت�������ع�������ي
َ
َوب�������������َع�������������ِن �أ

 

�����ق�����َط �ل����ك����ث����ي����ُب م��������َن �ل����َع����ِق����ي����ق ������شَ

 

الأ�سفهاين، الأغاين، 228/6 .  )1(

الع�سكري ، جمهرة الأمثال 71/1 .  )2(
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�������ح�������ِر ُت�����ن������ َم��������ك��������ُح��������ول��������ة ب�������ال���������������شِّ

 

������ي َن���������������ش�������َوَة �خَل��������م��������ِر �ل����َع����ت����ي����ق �������شِ

 

ق���������َب���������لَ���������ت
َ
�أ ه����������ي  �إِن  َه���������ي���������ف���������اَء 

 

َلَح��������������ت َك�������َط�������اِل�������َع�������ِة �ل���������ش��������������روق

 

دُف م�������ث�������ُل َن����������َق����������اً ت����لَ����ب����� و�ل��������������������������رِّ

 

ب��������������َد ف�������ه�������و ُزح��������������ل��������������وٌق َزُل�����������������وق

 

ُم�����ع������ ������������������ش�����������������د�ِف 
َ
�لأ ِة  ُدرَّ يف 

 

�خَل���������ُل���������وق َردُع  ب������ه������ا  َت��������ِن��������ف��������اً 

 

ط����������ِف����������ئ����������ي
َ
َو�أ َه�����������������������و�َي  َد�وي 

 

�حَل������ري������ق ِم�����������َن  �ل������������ُف������������وؤَ�ِد  م�������ا يف 

 

َم��������������ل��������������ي َف�������َق�������د
َ
������������ق������������ي �أ وَت������������َرفَّ

 

ِط����������ي����������ق
ُ
�أ َل  َم��������������ا  َك�������لَّ�������ف�������ِت�������ن�������ي 

 

�ملُ����ح����ب  َج���������وى  ِم������ن������ِك  �ل�����ق�����ل�����ِب  يف 

 

����ِق����ي����ق �ل���������شَ ������بِّ  �ل�������������شَ َوَر�ح������������������ُة  بِّ 

 

َه���������������������������َذ� َي������������������ُق������������������وُد ب��������رَم��������ت��������ي

 

�����وق َي�����������شُ َوَذ�  �إَِل������������ي������������ِك  َق������������������ود�ً 

 

ي�����������ا َن��������ف�����������������سُ َق��������������د َك������لَّ������ف������ِت������ن������ي

 

َت���������َع���������َب �ل���������َه���������وى ِم�����ن�����ه�����ا َف������������ُذوق

 

حل����� َت������������اِئ������������ق������������ًة  ُك������������ن������������ِت  �إِن 

 

)1(
َف����������ُت����������وق م�����ن�����ه�����ا  �������َب�������اب�������ٍة  ��������شَ رِّ 

 

19

 
)1(

من بحر اخلفي

�ِل ي�������ا َل�������َق�������وِم�������ي ِل���������َك���������رِة �ل���������ُع���������ذَّ

 

لِل �����َرى َم����ل����ي����ِح �ل���������دَّ َوِل�����َط�����ي�����ٍف ������شَ

 

َي�شري ���ن���َع���اَء  ����شَ ����وِر  ُق���������شُ يف  َز�ئ��������ٍر 

 

���������وَف���������ٍة َوِج��������َب��������اِل ر����������������سٍ َمُ
َ
ُك����������لَّ �أ

 

َي����ق����َط����ُع �حُل���������زَن و�ملَ�����َه�����اِم�����ة و�ل���ِب���ي����

 

���������َد َوِم������������ن ُدوِن�������������ه َث�������م�������اُن َل�����َي�����ايل

 

ُب���ُع���ت���َب���ا ح�������ِب�������ب 
َ
�أ �مل�������َن�������اِم  ع�����ات�����ٌب يف 

 

َم������َق������اِل ِم��������ن  وَق���������وِل���������ِه  �إَِل�������ي�������َن�������ا  ُه 

 

�لَقط� َع�������َدَد  َوَم����رَح����ب����اً  ه�������ًا 
َ
�أ ُق���ل���ُت 

 

����ه����ًا ِب����َط����ي����ِف َه�������َذ� �خَل����َي����اِل ������ِر و�����شَ

 

�����اً َن�����يَّ َخ�����لَ�����وَن�����ا  �إَِذ�  َم�������ن  �������َذ�  َح�������بَّ

 

ه�����ل�����ي َل�������َك �ل�������ِف�������َد�ُء وَم�������ايل
َ
َق��������اَل �أ

 

الأ�سفهاين، الأغاين، 236/6 .  )1(
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�لَنف� َوَه���������َوى  َو�ملُ�����َن�����ى  �ل����َه����مُّ  َوِه�������ي 

 

ب���اع���ِت���َاِل َه������وًى  ذو  �ع����َت����لَّ  �إَِذ�  ��������ِس 

 

ِق�����ش��ُت َم���ا َك����اَن َق��ب��لَ��َن��ا ِم���ن َه����َوى �لَن�

 

����ه����ا مِب�����َث�����اِل ������ا������ِس َف����م����ا ِق���������ش����ُت ُح����بَّ

 

�حُل������ ����اِك����ُل����ُه  ُي���������شَ ����ه����ا  ُح����بَّ ِج�����������د 
َ
�أ َل 

 

�ل�����ِرَج�����اِل َك�����َوج�����ِد  َوج������َدَن������ا  َوَل  ������بُّ 

 

�َشَيبلَى ������ش����َت����َط����اَل  �إَِذ�  ُح�������بٍّ  ُك�������لُّ 

 

وَه���������َوى رو������ش�����ِة �ملُ�����ن�����َى َغ�������رُي َب������ايل

 

�إِلَّ �ل�����َع�����ه�����ِد  َت���������َق���������اُدُم  َي�������������ِزده  َل 

 

ًة ِع����ن����َدن����ا َوُح�����������ش�����َن �ح�����ِت�����َاِل ِج����������دَّ

 

�������ه�������ا �ل�������َع�������اِذُل�������وَن َك�����ي�����َف ِع����َت����اب����ي يُّ
َ
�أ

 

�����اَب َم����ف����ِرق����ي َوَق�����������َذ�يل َب����ع����َدم����ا ������شَ

 

ِه�����َي ِمنِّي ���ت���ي  �لَّ َع���ل���ى  َع�����ذيل  َك���ي���َف 

 

����َم����اِل خ����������ِت �ل���������شِّ
ُ
مب�����َك�����ان �ل����َي����م����ِن �أ

 

��������و� َح��������لُّ
َ
ح���������َرُم���������و� َل��������ُه َو�أ

َ
�����������ذي �أ و�لَّ

 

�لليايل ������ر�ِت  َع������ا�������شِ ����ب����َح  �����شُ مب����ن����ًى 

 

ِمّني �ل��َن��ف�����َس  �ل���َه���وى ول  َم��ل��ك��ُت  م���ا 

 

ُم�����ن�����ُذ ُع���لِّ���ق���ُت���ه���ا َف����َك����ي����َف �ح����ِت����َي����ايل

 

رفاً �شِ �مل������وَت  ن���اأُي���ه���ا  َك������اَن  ت 
َ
َن�������اأ �إِن 

 

َخ����َب����ايل َي�����ب�����ُدو  ����م  َف����ثَّ يِل  َدَن��������ت  و 
َ
�أ

 

�لنَّف� َب����ه����َج����ِة  ي����ا  �مل����ال����ك����يِّ  �ب����ن����َة  ي����ا 

 

�ق����ِت����َت����ايل َي������ِح������لُّ  ����ُك����م  ُح����بِّ يف 
َ
�أ �������سِ 

 

�إِن ُق�����ل�����ُت  �إِن  َع�����ل�����يَّ  َذن����������ٍب  يُّ 
َ
�أ

 

َلِل ِح�������������بُّ �حِل��������َج��������اِز ُح���������بَّ �ل������������زُّ
ُ
لأ

 

ِح��������بُّ �حِل�����َج�����اَز ِم����ن ُح�����بِّ َم����ن في�
ُ
لأ

)1(
ه����������َوى ِح�����َاَل�����ُه ِم����ن ِح��������َاِل

َ
�����ِه َو�أ

)1(

20

)2(

من بحر الطويل

��اِح ي��ا َخ���رَي َرو�َشٍة ���َة �ل��َو���شَّ َي����ا َرو����شَ
َ
�أ

 

ه�����ِل�����ِك َل����و َج��������اُدو� َع��لَ��ي��ن��ا مَب���ن���ِزِل
َ
لأِ

 

������اٌح َذَه������ب������ِت ِب���َع���ق���ِل���ِه َرِه�����ي�����ُن�����ِك َو�������شَّ

 

َفاقُتِلي �ِشئِت  َو�إِن  حييِه 
َ

َفاأ �ِشئِت  َف��اإِن 

 

َوُت�����وِق�����ُد ِح���ي���ن���اً ِب���ال���َي���لَ���ن���ُج���وِج َن���اَره���ا

 

)2(
�����ش��ِك َوَم����ن����َدِل ح���َي���ان���اً مِبِ

َ
َوُت����وِق����ُد �أ

 

الأ�سفهاين، الأغاين، 231/6 .  )1(

الأ�سفهاين، الأغاين، 202/6 .  )2(
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21      

)1(

من بحر املديد

�������اِع�������ُب َم���������������اَذ� َت�������ُق�������وُل ��������ه��������ا �ل�������نَّ �أيُّ

 

��������وُل ��������اِئ��������ٌل َوَم�����������������شُ َف��������ِك��������َان��������ا ���������شَ

 

���اً ِري�������شَ ِع�������ش���َت  م����ا   
ُ َّ
�هلل ����اَك  َك���������شَ ل 

 

َوِب��������������َخ��������������وٍف ِب��������������تَّ ُث��������������مَّ ت�����ِق�����ي�����ُل

 

َف����رَخ����اً �ل����ُع���������سِّ  ن�����َق�����ف�����َت يف 
َ
�أ ُث�������مَّ ل 

 

َدِل��������ي��������ُل َع�������لَ�������ي�������َك  �إِلَّ  َب������������������������د�ً 
َ
�أ

 

َق�����ِري�����ٌب ِه������ن������د�ً  نَّ 
َ
�أ ُت����ن����ِب����ي  ِح���������َن 

 

����وُل �����شُ َي����ب����ُل����ُغ �حَل������اَج������اِت ِم���ن���ه���ا �ل����رَّ

 

َت َع���ن���ه���ا ت ِه�������ن�������ٌد َف����������َخ����������ربَّ
َ
َوَن�������������������اأ

 

)1(
َي������������ُزوُل �����وَف  ������شَ �ل����������ُودِّ  َع����ه����َد  نَّ 

َ
�أ

 

22

من بحر املن�شرح

��������اُح َد�ئ������������َم �ل������َغ������َزِل َم�������ا َل���������َك َو���������شَّ

 

َج���������ِل
َ
َل�����������ش�����َت َت���خ�������َش���ى َت�������َق�������اُرَب �لأ

َ
�أ

 

����ِخ����ذ َق���َدَم���اً ���لِّ ِل�����ِذي �ل���َع���ر����ِس َو�تَّ ����شَ

 

َل������ِل ُت���ن���ج���ي���َك َي���������وَم �ل�����ِع�����َث�����اِر و�ل������زَّ

 

���اً ����شَ ُم���ع���َرِ َت���������َز�ُل  �إِن  م����ا  َم�������وُت  َي�����ا 

 

َم��������������ِل
َ
�لأ ُم����ن����َت����ه����ى  ُدوَن  لآِِم����������������ٍل 

 

ُمنَفِلتاً   ِم����ن����َك  َف�������رَّ  َم������ن  َك��������اَن  َل������و 

 

�جَل�����َم�����ِل ِرح�������لَ�������َة  �������ش������َرع������ُت 
َ
لأ �إِذ�ً 

 

������ي������َك َن�������������اَل ط����وُل����ُه����م����ا َل��������ِك��������نَّ َك������فَّ

 

َم��������ا َك����������لَّ َع������ن������ُه َن�������ائ�������ُب �لإِِب��������������ِل

 

���������اَك ُك�����������لَّ ُم���������ش����ِه����لَ����ٍة َت���������َن���������اُل َك���������فَّ

 

َوُح�������������وَت َب�����ح�����ٍر َوَم������ع������ِق������َل �ل�����َوِع�����ل

 

َفَقد �حُل�����ُت�����وِف  ِم�����َن  ِح���������َذ�ِري  َل�����ول 

 

����ش���َب���ح���ُت ِم����ن َخ���وِف���ه���ا َع���ل���ى َوَج�����ِل
َ
�أ

 

َت���َب���ع���اً ِل����ل����َق����ل����ِب يف �ل�����َه�����وى  َل����ُك����ن����ُت 

 

�حَل�������َج�������ِل َرَب�����������اِئ�����������ُب  َه��������������و�ه  �إِنَّ 

 

لها �حِل��������َج��������اَز  َت���������ش����ُك����ُن  �����ة  َح�����َرم�����يَّ

 

�����ي�����ٌخ َغ�������ي�������وٌر َي������ع������َت������لُّ ِب�����ال�����ِع�����لَ�����ِل ������شَ

 

الأ�سفهاين، الأغاين، 233/6 .  )1(
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ُع������لِّ������َق َق����ل����ِب����ي َرِب�������ي�������َب َب������ي������ِت ُم���ل���و

 

�ل����َك����َف����ِل َوع������َث������ُة  ُق������رَط������ِن  َذ�َت  ك 

 

َت�������ف�������َرُّ َع��������ن َم�����ن�����ِط�����ٍق َت�����������ش�����نُّ ب����ِه

 

)1(
�لَع�َشِل َك�����َذ�ِئ�����ِب  ���اب���اً  ُر����شَ َي���ج���ري 

 

23

)1(

من بحر الوافر

�إل�����ي�����ك ميا  و�أرق��������ن��������ي خ���������ي����ال����ك ي������ا �أث�����������ي���������������ا ����ش�������ب���ا ق���ل���ب���ي وم�����������ال 

غيا مي�����������ان�����ي�����ة ت����ل��������������م ب����ن���������ا ف�����������ت���ب���دى وت�����������ك�����ن  حم���������ا�����ش���������ن   دق�����������ي�����ق 

نع�س ب�����ن�����ات  �أمم�������������ت  م���������ا  لي��ا دع����ي���������ن����ا  ي���ن�������ت���اب  �ل�������ذي  �ل���ط���ي���ف   م����ن 

ف�ش�بح��ينا �أردت  �إن  �شهي��ا ول���������ك����ن  رك��������������ائ����ب����ن����ا  �أم���������������ت   �إذ� 

ذي��ا ف������اإن������ك ل������و ر�أي���������������ت �خل���������ي����ل ت���ع���دو �ل����ن���������ق����ع  ي����ت���������خ����ذن  ������ش�����ر�ع�����اً 

 

�أ�����ش���������د�ً �خل�������ي���ل  ف���������وق  ل�����ر�أي�����ت  �إذ�ً 

 

ني��ا ت���ف�������ي���ت  و  م���������غ����ان����اً  ت����ف����ي����د 

 

و�ش�رنا ب���ن�������ا  �ل���������ول����ي����د  �����ش���������ار   �إلخ���������������ي�������ل ن�����ل�����������ف ب���������ه���������ن خ���ي���ا �إذ� 

 ون�����������دخ�����ل ب����ال���������ش���������رور دي����������ار ق����وم
)2(

ووي��������������ا �أذى  �آخ���������ري����ن   ون���ع���ق���ب 

24

)2(

من بحر جمزوء الكامل

�َشها َف����َم����رَح����ب����اً  �خَل������ي������اُل  َط����������َرَق 

 

�لَو�شا ل���ن���ا  ه����������َدى 
َ
�أ َم�����ن  ب���خ���ي���اِل 

م��ن���زل������������ه ودون  �إيّل  و���ش�����������رى 

 

َخ�����م�����������ٌس َدو�ئ���������������ُم ُت�����ع�����ِم�����ُل �لإِِب�����������ا

 

الأ�سفهاين ، الأغاين ،  229/6 »حرمية: ن�سبة اإىلالبلد احلرام« .  )1(

الأ�سفهاين ، الأغاين، 222/6 . يف احلما�سة البيت الثالث )ذريني ما اأممن بنات نع�س( .  )2(

يف احلما�سة البيت الرابع )ولكن اإذا اأردت فهيجينا اإذا رمقت باأعينها �سهيال( .  

يف احلما�سة البيت اخلام�س)عواب�س يتخذن( .  

يف احلما�سة البيت ال�ساد�س )راأيت على متون اخليل جنًا( .  
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����ف����اً ُم����ع����َت���������شِ َز�ر  َم��������ن  �������ذ�  َح�������بَّ َي��������ا 

 

����ه����ا و�ل���������شَّ �إِيلَّ  �ل��������ِب��������اِد  َح������������زَن 

ِب��������ِه    َف���������ِب���������تُّ  ِب��������َن��������ا  َلَّ 
َ
�أ ��������ى  َح��������تَّ

 

�َشما ُك����لِّ����ه����م  �خَل�������اِئ�������ق  غ�������َن�������ى 
َ
�أ

������ذ� ِه������ي َح���������ش����َب َق��������دك بها ي�����ا َح������بَّ

 

َع����ق����ا يِل  ب��������َق��������ي��������َت 
َ
�أ م�������ا   ِ

ّ
و�هلل

م����ن���������ش����رف ع������ن������ك  يل  م��������ا  �ل���ِف���ع���او�هلل  ج�����م�����ل�����ي 
َ
َف�����اأ �إَِل��������ي��������ِك  �إِلَّ 

25

)1(

من بحر الكامل

ها َجدُّ َو�خَل����ِل����ي����َف����ُة  �خَل���ِل���ي���َف���ِة  ِب���ن���ُت 

 

���َرت َف�����ِرَح�����ت َق����َو�ِب����ُل����ه����ا ِب����َه����ا وَت���َب���ا����شَ

َبعُلَها و�خَل���ِل���ي���َف���ُة  �خَل���ِل���ي���َف���ِة  خ�������ُت 
ُ
�أ

 

)1(
ه����ُل����َه����ا

َ
ِة �أ َوَك��������ذ�َك ك���ان���و� يف �مل�������ش���رَّ

26

من بحر الكامل

�����ا نَّ
َ
م�����ا َب���������اُل َع����ي����ِن����َك ل َت������َن������اُم َك�����اأ

 

�َشلَُّه
َ
َفاأ َق������َذًى  ِب��ه��ا  �ل��ط��ب��ي��ُب  َط���لَ���َب 

 

������ُه نَّ
َ
َب������ل َم������ا ِل����َق����ل����ِب����َك ل َي�����������َز�ُل َك������اأ

 

������ِدمُي َوَع�����لَّ�����ُه ن�����َه�����لَ�����ُه �ل������نَّ
َ
َن�����������ش�����َو�ُن �أ

 

ببلَدٍة ِب����ي����َت 
َ
�أ ن 

َ
�أ ���ُب  ح�������شِ

َ
�أ َك���ن���ُت  َم����ا 

 

����لَّ����ُه ح���������لُّ حَمَ
َ
خ������َرى ل �أ

َ
ِخ������������ي ب������اأ

َ
َو�أ

 

ِبغبَطٍة َن�����اِع�����َم�����ِن  َل�����َع�����م�����ُرَك  �����ا  ُك�����نَّ

 

َم������ع م�����ا ُن�����ح�����بُّ َم����ِب����ي����َت����ُه َوَم�����َظ�����لَّ�����ُه

 

ٍة �����ا َوَك�����������اَن ِب�����غ�����رَّ ���������ذي ُك�����نَّ َرى �لَّ
َ
َف�������������اأ

 

����������ُه ِت�������ِه َوَن��������ه��������وى َدلَّ َن�����ل�����ُه�����و ِب�������غ�������رَّ

 

بِه َف��لَ��ه��ا  ه�����وًى  َذ�  َو�َف�������َق  ���ي���ِف  َك���ال���طَّ

 

����لَّ����ُه �����شَ
َ
�أ َق������اُد  �ل������رُّ َذَه���������َب  �إَِذ�  ����ى  َح����تَّ

 

���َع���َف �ل�����َب�����اُء ُف����������وؤَ�َدُه ُق�����ل ِل����لَّ����ذي ����شَ

 

َل�����ُه ٍخ 
َ
�أ ف����������ُربَّ  َخ�������������اً 

َ
�أ ُت����ه����ِل����َك����نَّ  ل 

 

ُه ������ِذي َق����د َه�����زَّ َو�ل������َق �ب�����َن َم�������رو�َن �لَّ

 

ُك����لَّ����ُه َق����ل����ِب����َك  َد�َء  �إَِل�������ي�������ِه  ����ر  و�ن���������شُ

 

الأ�سفهاين، الأغاين، 6/ 227 .  )1(
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�������ذي لَق����ي����َت����ُه ِم�����ن ُدوِن�������ِه َو�������ش�����ُك �لَّ

 

َق�����لَّ�����ُه
َ
�������َدى َف�����اأ ِع���������رُق �مل�������َك�������اِرِم و�ل�������نَّ

 

�مِرٍئ ِم��ِن  �ل�َشاُم  َم���رَو�َن  �ب��ِن  َفَعلى 

 

َق�����لَّ�����ُه
َ
َق������اِد �أ ����ى َي��������ذوُق ِم������َن �ل������رُّ م���������شَ

َ
�أ

 

�شمر�ً �مل����ط����اي����ا  �أع���م�������ل���ت  ف���اإل�������ي���ك 

 

وظ�ل�ه �ل���������ش����ت����اء  �أرو�ح   وق����ط����ع����ت 

����وَق����اً �إَِل�����ي�����َك َف����َم����ا َت����َن����اُل����َك َح����اُل����ُه �����شَ

 

َل����ُه ُي����������وؤَذن  َل  �ل�����َب�����اَب  َي�����ِح�����لُّ  َو�إَذ� 

 

بث�ها ح����ا�����ش����ر  �أن  ل���������و  ول����ي����ال����ي���������اً 

 

 
)1(

لأ�ش�ّل�ه �أ����ش���اب���ه  �ل��ق�����ش��ي��ب  ط����رف 

 

27

������ش�����َب�����َل َب���ع���َدم���ا
َ
������اٌح و�أ ������َل َو�������شَّ َت������َرجَّ

 

َوَم����ا �حَتلَم �ل��ُك��ُه��وِل  ِح��ي��ن��اً يف  ��َل  َت��َك��هَّ

 

َطفلًَة �ل����َع����َو�ِر�����سِ  ���اَء  َب���ي�������شَ َوُع����لِّ����َق   

 

�لنَّ�َشم ���ب���َة  َط���يِّ �لأط��������َر�ِف  ��ب��َة  �����شَّ ُمَ

 

َمت َتَب�شَّ ِل���ي���ن���ي  َن���وِّ َي����وم����اً  ُق���ل���ُت  �إَِذ� 

 

َم��ا َحُرم ِف��ع��ِل  ِ ِم��ن 
َّ

َم��َع��اَذ �هلل َوَق���اَل���ت 

 

ِعنَدها َع���ُت  ���رَّ َت�������شَ ���ى  َح���تَّ َل���ت  َن���وَّ َف���َم���ا 

 

�للََّمم يف   
ُ
�هلل �������َس  َرخَّ َم���ا  ع��لَ��م��ُت��ه��ا 

َ
و�أ

28

من بحر ال�شريع

َفم���َا ُج��������������ودي  �ل�����������َو�ِح�����ِد  ب���ن�������َة  �أي������ا 

 

ومِلَ��������������ا
َ
�أ َف�����ِب�����م�����ا  َت���������ش����ِرم����ي����ن����ي  �إِن 

 

َبيِّني �أو  �ل����َي���������وَم  َع��لَ��ي�����������ن��ا  ُج��������������وِدي 

 

ُج��������َل �ملُ�������ش���ِل���م���ا ِف������ي������َم َق�����َت�����ل�����ِت �ل��������رَّ

 

�������ٍر ���مَّ ُ�������سٍ ����شُ ي��������������������ِدي ُق���ل������������
َ
�إِّن�������������ي و�أ

 

������َم������ا �ملَ������و�������شِ َوَرَد  ِخ��������������رٍق  وُك��������������لِّ 

 

َكَتعِليِقه�ا �ل���ق���ل�����������ُب  ُع����ّل���������������ِ����َق  م�������ا 

 

���م���ا ������اً َع������لَ������ت ِم���ع�������شَ َو��������ش������ع������ًة ك������فَّ

 

ِج����ئ����ُت����ه����ا �إَذ�  حِم��������������������َر�ٍب  ���������������ة  َربَّ

 

���لَّ���م���ا ����شُ رَت����������ِق����������ي 
َ
�أ �أو  ل������َق������ه������ا 

َ
�أ َل 

 

���ُه�������������������م رَب������َع���������������������������ٌة ُك���لُّ
َ
�إِخ�����َوُت�����������������ه�����ا �أ

 

َي����ن����ف����وَن َع���ن���ه���ا �ل�����َف�����اِر������َس �ملُ���ع���لَ���َم���ا

 

)1( الأ�سفهاين، الأغاين، 223/6 .
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�مل�شتم��ا ك���������ي����ف �أرج�������������ي������ه������ا وم����������ن دون���������ه����ا ي����ع����ج����ل  ������ش�����������وء   ب���������������و�ب 

م�ن لأع���������������ر���������س  ه������ت������اك  �شلم��ا �أ�������ش�������������ود  �أو  �لأب���������������و�ب  ع���������ل����ى   م���������ر 

ل���ه�����������ا ك������ان�������������ت  �أع�������������ل������م  م�����ن�����������ة  دم�����������ا ل  ف����ي����ن����ا  ت���ط���ل�����������ب  ول   ع�����ن�����دي 

ع����ا�����ش����ق���������اً ر�أت  �أن  مل�������ا  ه�����������ي  ب�������ل 

 

ف���ي���م���ن رم�ى �ل���������ي����وم  رم�������ت���ه  ����ش�������ب���اً 

 

�أن�������ه�������ا ور�أت  �رت�������������م������ي������ن�������������ا  �أ����ش���ه���م���ا مل����������ا  ق�������ل���ب�����������ه  �أث����ب���������ت����ت يف   ق���������د 

ل���ه ف���������اأب���������دت  ذ�ك  و�ملع�شم��ا �أع����ج����ب��������������ه����ا  �ل�������ب���ي�������ش�������اء   ����ش���ن���ت�������ه���ا 

ق�شرها ع����ل����ى  يل  ت����������ر�ءى   ب�����������ن ج���������������و�ر خ�������������رد ك����ال����دم�������������������ى ق����ام����ت 

 وت�����ع�����������ق�����د �مل�������������رط ع�����ل�����ى ج���������ش���������رة
)1(

�أعظم��ا �أو  �ل���رم���ل  ك��ث��ي��ب   م��ث��������ل 

29

من بحر الطويل

����ذ� َح����بَّ ُب������و�َن������َة  و�دي  َن���خ���لَ���َت���ي  َي���������ا 
َ
�أ

 

َجَناُكَما �ل��َن��خ��ي��ِل  ������ُس  ُح����رَّ َن�����ام  �إَِذ� 

 

بهجٍة ُك�����لِّ  ع��ل��ى  َز�َد�  َوُح�������ش���َن���اُك���م���ا 

 

)2(
ِغَناُكَما �ل���ِغ���ن���اِء  ط��ي��ِب  ع��ل��ى  وز�َد 

 

30

من بحر الكامل

�����اَم�����ا �������اَم ن����ك����ُت����م ُح������زَن������َن������ا َح�����تَّ ح�������تَّ

 

َعاَما ُم�����وَع  �ل�����دُّ َن�����ش��َت��ب��ق��ي  َوَع��������اَم 

 

و�عَتلَى َت����َف����اَق����َم  َق����د  ب����ي  ������ذي ِ �لَّ �إِنَّ 

 

�����ش����َق����اَم����ا
َ
�لأ وَرَث 

َ
َو�أ َوَز�َد  ���������ا  َوَنَ

 

ًة َمِري�شَ �ل���َب���ِن���ِن  مُّ 
ُ
�أ ����ش���َب���َح���ت 

َ
�أ َق����د 

 

ِحَماَما َي����ُك����وَن  ن 
َ
�أ وُن�����ش��ِف��ُق  َن��خ�����َش��ى 

 

َب���َق���اِئ���ه���ا ب�����ُط�����وِل  ����ع����ِن����ي  َم����تِّ َربِّ  ي�����ا 

 

ي�����َت�����اَم�����ا
َ
رَم�������������اَل و�لأ

َ
و�ج�������رُب ِب���ه���ا �لأ

 

)1( الأ�سفهاين، الأغاين، 237/6 )املحراب: الغرفة(.

)2( معجم البلدان ، ياقوت احلموي 506/1 .
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َها ر�شِ
َ
باأ �ل��َغ��ِري��َب  ُج��َل  �ل��رَّ ِبها  و�ج���رُب 

 

ع�����َم�����اَم�����ا
َ
ح�������������َو�َل و�لأ

َ
َق�����د َف����������اَرَق �لأ

 

َك������م َر�غ�������ِب�������َن َوَر�ه�������ب�������َن َوُب�������وؤَّ��������سٍ

 

�إِع�َشاَما َج���َن���اِب���ه���ا  ِب����ُق����رِب  ���ُم���و�  ُع�������شِ

 

���َن���ا حَم�����ُم�����وَدٍة ِب����َج����َن����اِب َظ������اِه������َرِة �ل���ثَّ

 

)1(
�إِع�����َظ�����اَم�����ا َك���اُم���ه���ا  ُي�������ش���َت���َط���اُع  ل 
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����������ا�����������سُ وَق�����������اُل�����������و� َع�����������ِج�����������َب �ل����������نَّ

 

��������������اِح �ل�������َي�������م�������ان ���������ع���������ُر و���������������شَّ ����������شِ

 

�������������ع�������������رَي َق����������ن����������ٌد ���������������������������������ا ��������������شِ �إِنَّ

 

)2(
 ق�����������د خ��������ل��������ط ب���������اجل���������ل���������ج���������ان

32

ت������ب������و�أت م���ن�������������������ي ����ش���م���ي���م �جل�����ن�����اِن �أري�������������د �أن�����������ش�����ى رو��������ش�������ة ب���ع���دم�����������ا

 

ب���ع���دم�����������ا �لأم�������������ر  مكاِن م�������ا ح����ي����ل����ت����ي يف  و����ش���وق���ي  ل��ي��ل��ى  م����ن  ي���خ���ل  ل 
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ُمرَتَهْن ُغ���لَّ  ط���ِل���ُق���و� 
َ
�أ ل��َق��وم��ي  َي���ا  ل 

َ
�أ

 

و�حَلَزن �ل��َه��مِّ  ُم�شَت�شِعِر  على  ��و�  َوُم��نُّ

 

َفَحّن َن�����اِزَح�����ٌة  َوه������َي  ���َش��ل��م��ى  ����َر  َت����َذكَّ

 

َب �لَوَطن وَهل َتنَفُع �لِذكَرى �إَِذ� �غَرَ

 

�شباُبها ُروؤد�ً  ����ف����َر�َء  �����شَ َت����َره����ا  َل 
َ
�أ

 

�لَيَمن ُم��َه��ل��َه��ل��ِة  ِم���ن  َع�����ش��ٍب  ب������ر�د 
َ
و�أ

 

َمر�ِجل ُب����رَدي  ب��َن  �َشلمى  ��رُت  ب�����شَ
َ
َو�أ

 

َغن
َ
�لأ اِدِن  َكال�شَّ �لَدمِع  �ِشيلََة َمرى 

َ
�أ

 

���ن���ي ��ط��َح �إِنَّ َف���ُق���ل���ُت َل���ه���ا َت���رَت���ِق���ي �ل�����شَّ

 

َح�َشن   ِ������ِة  ملَّ ِذي  ُك�����لَّ  ع��ل��ي��ُك��م  َخ���������اُف 
َ
�أ

 

)1( الأ�سفهاين،  الأغاين، 226/6

)2( ابن عبد ربه الأندل�سي ، العقد الفريد، 176/6»اجللجالن: حب الكزبرة وقيل ال�سم�سم(.



277

وضــــاح اليـمــن

34

من بحر اخلفيف

ِب�����ِن�����������ش�����اٍء ُم�������ع�������لَّ�������ٌق  َق�����ل�����ب�����ي  �إِنَّ 

 

ِبُهجِن َل�������ش���َن  �خُل���������ُدوِد  َو������ش����َح����اِت 

 

ِكن� ويف  د�َذ  �ل������َك������ِرمِي  َب������َن������اِت  ِم������ن 

 

�ل����لَّ����ع����ِن َب����������������اِة 
ُ
�أ ِم�������ن  ����َن  ُي����ن���������شَ َدَة 
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����������������اح �ل������ي������م������ني�����������ا رو��������������ش�������������َة �ل����������و�����������ش����������اح ق����د ع���������ّن���������ي���������ت و�����������������شّ

�����ر� ف�����ا������ش�����ِق�����ي َخ������ِل������ي������لَ������ِك ِم���������ن ������شَ

 

َرن �ل����������������������دَّ ره  ُي�����������������َك�����������������دِّ َل  ٍب 

 

��������َف��������رَج��������ٍل �ل�������������ري�������������ُح ري������������������ُح ���������شَ

 

َدّن ��������اِف  ���������شُ َط�������ع�������ُم  �������ع�������ُم  و�ل�������طَّ

 

َل������������ي������������� �إِ ����������ِج����������ُن����������ي  ُت����������َه����������يِّ �إن 

 

َف���������َ َع�������ل�������ى  َح���������َم���������اَم���������َت���������اِن  ِك 

 

وُج َي������������دع������������و �إِل��������������َف��������������ُه �ل��������������������������������زَّ

 

�����َك�����ن َف�������َت�������َط�������اَع�������م�������ا ُح��������������بَّ �ل�����������شَ

 

�حل���������دي���������� َن���������������������ثِّ  يف  خ�����������������رَي  ل 

 

َف�����َط�����ن �إذ�  �جَل������ل������ي�������������سِ  ول  ِث 

 

���������ا ����������اَة َف���������اإِنَّ ������ي �ل����������ُو�����������شَ ف������اع�������������شِ

 

���������اِة ه���������و �ل�������َغ�������ن َق�����������������وُل �ل���������و����������شَ

 

َت���������������و
َ
�أ �إَِذ�  �����������اَة  �ل�����������ُو������������شَ �إِنَّ 

 

َع�����ن وَن�����������َه�����������وِك  َت������َن�������������ش������ُح������و�  ِك 

 

�����������ت ُح��������َب��������ي��������َب��������ُة َم��������وِه��������ن��������اً َد������������شَّ

 

�����َك�����ن ������شَ َي�����������ا  ��������ِك  َوَع��������ي�����������������شِ �إِنِّ 

 

ب�������������ِل�������������غ�������������ُت ع����������ن����������ِك َت�������������َب�������������ّدًل
ُ
�أ

 

�����������ن َت�������������������������ى ِب��������������َذِل��������������ِك ُم�����������وؤَتَ
َ
و�أ

 

����������������������ِك َق�����������د َف�����َع�����ل������ نَّ
َ
َوَظ���������َن���������ن���������ُت �أ

 

َج�����������ن
ُ
�أ َح����������������َزٍن  ِم���������ن  َف���������ِك���������دُت  ِت 

 

َذَرَف��������������������������ت ُدم������������وع������������ي ث�������������مَّ ُق�����ل������

 

���������ن مِبَ ُي���������َب���������اِدُل���������ن���������ي  ���������������ن  مِبَ ُت 

ق�������اً �������دَّ ���������ش�������ُك�������ت َف�������لَ���������������ش�������َت ُم���������������شَ

 

ُظ�������������ن
َ
�أ َذ�  َي�������ف�������َع�������ُل  َك����������������اَن  َم�����������ا 

 

ي��������������������
َ
َر�أ َل�������������و  َك  َوَج�����������������������������دِّ �إِنِّ 

 

������ن �حَل�������������شَ َذ�َك  َخ������ِل������ي������لَ������ن������ا  ُت 

 

��������َن��������ا َي������������ج������������ُف������������وُه ُث��������������������مَّ ُي��������ِح��������بُّ

 

�حَل�����������������َزن ِم�����������������َن  ِم�����������������تُّ   ِ
َّ

و�هلل

 

�������������������������������ا ِج���������ئ���������َت���������ُه خ�������������������������������ربه �إِمَّ
َ
�أ

 

ُي�������َج�������ن ب��������������ِه  �ل����������������ف����������������وؤ�َد  نَّ 
َ
�أ
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���������ت���������ي ِح���������بَّ
َ
ب���������َغ�������������������ش���������ُت ف��������ي��������ِه �أ

َ
�أ

 

وَق���������لَ���������ي���������ُت �أه���������ل���������ي َو�ل������������َوَط������������ن

 

�إَِذ� �����������ى  َح�����������تَّ َت������������َرك������������َت������������ِن������������ي 
َ
�أ

 

����َط����ن ُع�������لِّ�������ق�������ُت �أب��������َي�����������������سَ ك����ال���������شَّ

 

�����������اأَت َت�������ط�������ُل�������ُب َو������ش�����لَ�����ن�����ا ن�����������������������شَ
َ
�أ

 

�ل������لَ������ن ������ع������ِت  ������يَّ �������شَ ������ي������ِف  �ل�������������شَّ يف 

 

��������������اُح ُق������م َل������������و ِق���������ي���������َل َي������������ا َو���������������شَّ

 

�������ن َتَ و 
َ
�أ ������َك  ِل������َن������ف�������������شِ َف���������اخ���������َر 

 

�����������������ذي َو�لَّ �������������َة  َرو��������������شَ ع�������������������ُد 
َ
�أ َل 

 

)1(
������اَق �حَل������ِج������ي������ُج َل���������ُه �ل��������ُب��������دُن �������شَ
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�للِّوى مب���ي�������َش���رِة  ط��������اًل 
َ
�أ َت������ع������ِرُف 

َ
�أ

 

با �ل�شِّ ب��ه  َح��اَل��َف��ت��َك  َق���د  رَع������ٍب 
َ
�أ �إل 

 

ها َح�����لَّ حبُّ ���ت���ي  ب���الَّ ���ه���ًا  َو����شَ ه�����ًا 
َ
َف�����اأ

 

�لنَّوى م��ن  �َشحٍط  د�َر  وح��لَّ��ت  ف���وؤ�دي 

 

َب�����������������اِدُر ُدرون�����������ك �لأم�����������رِي وُق�����رَب�����ه
ُ
�أ

 

و�لنُّهى �ل����َك����َر�َم����ِة  ه�������ِل 
َ
�أ يف  ذك��������َر 

ُ
لأ

 

ع�شيٍَّة ك�������لَّ  ����ا�����سَ  �ل����ُق���������شَّ �������ب�������ع  تَّ
َ
و�أ

 

�خُلَطى َع�������َدِد  يف   ِ
َّ

�هلل ث������و�ِب  رج������اَء 

 

�شوَرُه �مل����اُء  َي�����ش��ِرُب  بق�شٍر  َو�أم�����َش��ت 

 

�لنَّدى ل��َت��ِم�����ُس 
َ
�أ نَعاَء  �شَ يف  و�أ�شَبحت 

 

ناِهياً ����ش���م���اع���َة  ع���ّن���ي  ُم���ب���ِل���ٌغ  َف����َم����ن 

 

لى �ل�شَّ ُيقَطع  َكما  �شئَت فاقَطعنا  َف��اإِن 

 

حِم يف َغرِي حيلٍة َت�����ش��َت��ه��ي َبلىَو�إِن �ِشئَت َو�شَل �لرَّ َف���َع���ل���َن���ا وُق���ل���ن���ا ل����لَّ����ِذي 

 

و�لنَّوى ِق  ل��ل��ت��ف��رُّ ��رم��اً  ���شُ ���ش��ئ��َت  َو�إِن 

 

)2(
����وى �ل����نَّ ت��ف��رق��َة   

ُ َّ
�هلل �أَد�َم  َف���ُب���ع���د�ً 

 

)1( الأ�سفهاين، الأغاين، 214/6 .

)2( الأ�سفهاين، الأغاين، 234/6 .
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�خلامتة

منذ اأن قراأت كتاب الدكتور جواد علي »املف�سل يف تاريخ العرب« بداأ اهتمامي باليمن �سعبًا 

عناء  ي�ستحق  ما  واحلقائق  املعلومات  اليمن من  الكبري عن  ال�سفر  ووجدت يف هذا  وح�سارة، 

البحث والدرا�سة. اإن التاريخ اليمني كلما غ�سنا يف دروبه ازداد ثراء وعمقًا، ومع ظهور الإ�سالم 

انتقل اأهل اليمن اإىل مرحلة جديدة، فاأبلوا بالًء ح�سنًا يف ن�سر هذه العقيدة حتى و�سلت على 

اأيديهم ومن معهم اىل اأم�سار كثرية يف العامل .

لهذه  وكان  اليمن،   اإىل  اأ�سولها  تعود  التي  ال�سخ�سيات  الكثري من  الإ�سالم  لقد ظهر يف 

ال�سخ�سيات ح�سورها يف ن�سر الدعوة وتدعيم ركائز الإ�سالم، كما برز منهم ال�سعراء الكبار 

ويف  جديدة،  مينية  �سخ�سيات  لظهور  مدعاة  اأكرث  الأموي  الع�سر  وكان  الإ�سالم،  وبعد  قبل 

الع�سرة، وقد وثق  باأجزائه  »الإكليل«  بكتابه  الهمداين  اأبو احل�سن  العبا�سي يطل علينا  الع�سر 

ال�سعر اليمني، مع ذلك لبد اأن يكون هناك الكثري مما فقد من ال�سعر اليمني. 

مل يتعر�س اأدب �سعب اإىل الإهمال والن�سيان مثلما تعر�س له الأدب اليمني على يد الباحثني 

ال�سعر  عن  والدرا�سات  الكتب  ع�سرات  فيه  كتبت  الذي  الوقت  ففي  اليمنيني،  وغري  اليمنيني 

العربي يف اأم�ساره العديدة، ظل ال�ساعر اليمني مهماًل من قبل الباحثني والدار�سني، بعيدًا عن 

اهتمامهم، ولذلك لظروف عديدة ذكرناها يف البحث .

لقد كان لدرا�ستي يف مرحلة املاج�ستري »ال�سعر اليمني يف الع�سر الأموي« بالغ الأثر يف تعريف 

على الأدب اليمني معرفة دقيقة ومف�سلة، فوجدت اأن هناك عددًا من ال�سعراء الذين ي�ستحقون 

اأوىل بالدرا�سة والبحث من  الدرا�سة، يتقدمهم و�ساح اليمن، فهو �ساعر متميز عن غريه، وهو 

غريه، فكانت هذه الدرا�سة التي بينت فيها اأن و�ساح اليمن ل يقل �ساعرية عن غريه من ال�سعراء 

الذين �ساع ذكرهم يف الدرا�سات الأدبية، غري اأنه اأهمل مع من اأهمل من ال�سعراء اليمنيني.

لقد كان ال�ساعر و�ساح اليمن ابن ع�سره -الأموي- املخل�س ، فعرب عنه خري تعبري، لكنه 
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مل ين�سغل مبا �ساب هذا الع�سر من تنازع وخالفات، بل ان�سغل باجلانب الآخر منه، جانب احلب 

واللهو والبحث عن امللذات الذي �ساع يف ذلك الوقت بف�سل ما كان يعي�س فيه العربي من ترف 

اأغدق عليه ب�سبب كرثة الفتوحات يف ذلك الوقت، فكان هو الطريق الذي �سار عليه حتى قتل 

ب�سببه. 

لقد ازدهر �سعر الغزل على يد و�ساح اليمن الذي ي�سبه كثريًا عمر بن اأبي ربيعة يف عالقته 

اإليها، واإذا كان الغزل ميثل املظهر اخلارجي للمراأة، فقد اهتم ال�ساعر و�ساح  باملراأة و�سعيه 

اليمن بر�سم تفا�سيل وجه املراأة وكالمها وابت�سامتها، واأدخل احلوار يف ال�سعر، فكانت بداية 

ال�سعر ، الق�س�سي الذي يقرتب يف لغته من لغة اخلطاب اليومي . 

كان و�ساح اليمن كثري الهتمام بنف�سه دائم الإعجاب بها، فغلبت عليه الأنا، حتى ل تكاد 

جتد له ان�سغاًل بغري ذاته، فكرر ا�سمه يف �سعره كما مل يفعل غريه، واأوقف �سعره – يف معظمه – 

على احلب حتى ل جتد له غري ب�سع ق�سائد تتناول مو�سوعات غري  احلب، وقد اأوقف �سعره على 

التغزل ب�سيدات املجتمع املكي املعروفات دون غريهن، ووجد يف مو�سم احلج فر�سة لذلك.

ورغم اأن �سعر و�ساح اليمن يف الغالب هو �سعر غزيل طفح فيه الذاتي على �سواه، اإل اأن 

اإليها، فيذكر  البيئة ويحن  تلك  �سعره، فهو يذكر  الدوام يف  اليمنية كانت حا�سرة على  البيئة 

مناطق بذاتها عا�س فيها واأم�سى �سبابه بني اأفيائها، فيذكر ق�سور �سنعاء، ويعرب عن الرتف 

الذي تعي�س فيه احلبيبة حني يقول »واأم�ست بق�سر ي�سرب املاء �سوره«، مما يدل على ح�سارة 

حقيقية.

فيذكر  ببطولتهم،  فخورًا  بهم  معتزًا  الأجداد  الهتمام مبا�سي  كثري  اليمن  و�ساح  وكان 

منهم اإ�سماعيل وعبد كالل واأبو جمد. 

وقد ارتبط ا�سم و�ساح اليمن باخلالفة الأموية، ل من باب ال�سيا�سة، واإمنا من باب عالقة 

ال�ساعر باأم البنني زوج اخلليفة الوليد بن عبد امللك.
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�مل�شادرو�ملر�جع

امل�شادر واملراجع القدمية:

1- ابن الديبع، اأبو ال�سياء عبد الرحمن بن علي بن الديبع ال�سيباين )ت944هـ(، حتقيق حممد 

علي الأكوع ج1، القاهرة - املطبعة ال�سلفية، ج2 القاهرة - مطبعة ال�سعادة 1391هـ .

2- ابن بدران، هذبه ورتبه عبد القادر بن اأحمد امللقب »ابن بدران« 1346 هـ - تهذيب تاريخ 

ابن ع�ساكر –، املكتبة العربية بدم�سق 1351 هـ. 

3- ابن تغري بردي، يو�سف - النجوم الزاهرة يف ملوك م�سر والقاهرة - ط/ الدار، القاهرة 

. 1963

4- ابن حمدون، حممد بن احل�سن بن حممد بن علي بن حمدون اأبو املعايل بهاء الدين البغدادي 

�سادر،  دار  عبا�س،  وبكر  عبا�س  اإح�سان  د.  حتقيق  احلمدونية،  »495-562هـ«– التذكرة 

بريوت 1996 .

5- ابن خلكان، اأبو العبا�س �سم�س الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكرـ  وفيات الأعيان واأنباء اأبناء 

الزمان »608 – 681« حتقيق د.اإح�سان عبا�س، دار �سادر 1972 .

6- ابن ر�سيق، اأبو علي احل�سن بن ر�سيق القريواين »390- 463هـ« - العمدة يف �سناعة ال�سعر 

ونقده – حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، ط2 مطبعة ال�سعادة 1374هـ . 

7- ابن �سالم، حممد  اجلمحي »150-232هـ« طبقات فحول ال�سعراء، حتقيق حممود حممد 

�ساكر – مطبعة املدين – القاهرة 1974.

طه  الدكتور  حتقيق  ال�سعر–  عيار   - العلوي  اأحمد  بن  حممد  احل�سن  اأبو  طباطبا،  ابن   -8

احلاجري وحممد عبد ال�سالم زغلول، طبع القاهرة 1977.

9- ابن عبد ربه، اأحمد بن حممد بن عبد ربه الأندل�سي »246- 328هـ« -  العقد الفريد، دار 

الكتب العلمية 1987/3 .
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اأحمد  وال�سعراء - حتقيق  ال�سعر  276هـ«-  اأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم »ت  قتيبة،  ابن   -10

حممد �ساكر، دار اإحياء الكتب العربية – القاهرة 1346، 238/1.

البداية  »ت774هـ«،  الدم�سقي  القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  احلافظ  كثري،  ابن   -11

والنهاية يف التاريخ، مطبعة ال�سعادة، القاهرة ط1/ 1932.

12- ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم بن علي الأن�ساري »ت711هـ«، ل�سان 

العرب - حتقيق عبد اهلل علي الكبري واآخرون، دار املعارف القاهرة 1979.

13- الإتليدي، حممد بن دياب »ت1100هـ«، اإعالم النا�س مبا وقع للربامكة، دار اآفاق العربية 

. 1998

14- الأ�سفهاين، اأبو الفرج علي بن احل�سني »ت 356هـ«، الأغاين، دار الثقافة– بريوت  1956.

15- الآمدي، اأبو القا�سم احل�سن بن ب�سر بن يحيى »ت 370هـ«- املوازنة بني الطائيني، حتقيق 

حمي الدين عبد احلميد 19/1، مطبعة ال�سعادة ط1959/3 .

مطبعة  م�سطفى،  كمال  �سبط  احلما�سة،  »206-284هـ«–  عبادة  بن  الوليد  البحرتي،   -16

الرحمانية 1929 .

اأ�سماء املغتالني من  اأبو جعفر حممد بن ابن حبيب، نوادر املخطوطات م/5،  17- البغدادي، 

العلمية  الكتب  دار   273 ح�سن،  ك�سروي  �سيد  حتقيق:  والإ�سالم،  اجلاهلية  يف  الأ�سراف 

ط2001/1 .

18-  البغدادي، عبد القادر بن عمر »1030-1093هـ«- خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب–– 

ن�سر عبد ال�سالم هارون – مكتبة اخلاجني – القاهرة 1968 .

اأمني  اأحمد  حتقيق  واملوؤان�سة،  الإمتاع  »ت400هـ«،  حممد  بن  علي  حيان،  اأبو  التوحيدي،   -19

واأحمد الزين، دار مكتبة احلياة، بريوت لبنان .

20- اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ »163-255هـ«، البيان والتبيني، حتقيق عبد 

ال�سالم حممد هارون، طبعة القاهرة 1948.  
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21- اجلاحظ، اأبو عمرو بن بحر »163-255هـ«  - املحا�سن والأ�سداد، حققه وقدم له فوزي 

عطوي، ال�سركة اللبنانية للكتاب –بريوت 1969.

22- اجلاحظ، اأبو عمرو بن بحر »163-255هـ« – احليوان، حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون، 

دار اجليل بريوت .

23- اجلرجاين، اأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن اجلرجاين »ت 471هـ« - دلئل الإعجاز 

يف علم املعاين – حتقيق حممد ر�سيد ر�سا، مطبعة املو�سوعات، القاهرة. 

24- اجلوهري، اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد »ت 393هـ«– ال�سحاح .

25- الرازي، اأبو العبا�س اأحمد بن عبد اهلل بن حممد الرازي ال�سنعاين، )ت 460هـ(- تاريخ 

مدينة �سنعاء، حتقيق ح�سني بن عبد اهلل العمري، دار الفكر- بريوت 1989 .

26- الزوزين، اأبو عبداهلل احل�سني بن اأحمد الزوزين- �سرح املعلقات ال�سبع الطوال، حتقيق: 

عمر فاروق الطباع،دار الأرقم للطباعة والن�سر والتوزيع، ط1997/2.

27- ال�سراج القاري، اأبو حممد جعفر بن اأحمد بن احل�سني »417-500هـ« – م�سارع الع�ساق.

28- ال�سري بن اأحمد الرفاء »ت 362« - املحب واملحبوب وامل�سموم وامل�سروب – حتقيق م�سباح 

عالوجني، جممع اللغة العربية، دم�سق، بدون �سنة طبع . 

29- الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير »ت 310هـ«- تاريخ الر�سل وامللوك، حتقيق: حممد اأبو 

الف�سل اإبراهيم، ط/دار املعارف م�سر 1960. 

30- العاملي، بهاء الدين حممد بن ح�سني بن عبد ال�سمد احلارثي »953-1031«، الك�سكول، 

طبع يف القاهرة د0ت .  

395هـ« - كتاب ال�سناعتني، دار  اأبو هالل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل »ت  31- الع�سكري، 

الكتب العلمية ط1971.

32- الع�سكري، اأبو هالل احل�سن بن عبد اهلل الع�سكري »ت 395هـ« – جمهرة الأمثال، حتقيق 

اأحمد عبد ال�سالم وحممد �سعيد ب�سيوين، دار الكتب العلمية – بريوت 1988. 
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281/4، دار  816هـ«، القامو�س املحيط  اآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب »ت  33ـ الفريوز 

اإحياء الرتاث العربي ط1/ 1997.

34ـ املدين، علي �سدر الدين بن مع�سوم »1052-1120«، اأنوار الربيع يف األوان البديع، مطبعة 

النعمان – بغداد 1962.

35ـ امل�سعودي، اأبو احل�سني علي بن احل�سني بن علي »ت 346هـ«، مروج الذهب، املطبعة البهية 

امل�سرية 1938م .

معرفة  يف  ال�ستيعاب  380هـ«-  »ت  الرب  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  القرطبي،  النمري  36ـ 

ال�سحاب، مطبعة حيدر اآباد الدكن، 1336هـ، 127/1.

37ـ الهمداين، اأبو حممد احل�سن بن اأحمد بن يعقوب ـ الإكليل ج1، حتقيق حممد بن علي الأكوع 

احلوايل، طبعة دار احلرية، بغداد 1977 .

38ـ الهمداين، اأبو حممد احل�سن بن اأحمد بن يعقوب ـ الإكليل ج2، حتقيق حممد بن علي الأكوع 

احلوايل ، من�سورات املدينة ط/3 يف 1987 .

39ـ الواقدي،  اأبو عبد اهلل حممد بن عمر ال�سهمي الأ�سلمي املدين الواقدي، فتوح ال�سام، مطبعة 

الأزهرية امل�سرية 1302هـ .

والإر�ساد  الثقافة  وزارة  ح�سن،  عزة  الدكتور  – حتقيق  الأ�سدي  خازم  اأبي  بن  ب�سر  ديوان   .4

ال�سورية ، ط2 دم�سق 1972 .

اأبو الفرج »ت337هـ«، نقد ال�سعر - مكتبة  41ـ قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، 

اخلاجني 1963 .
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املراجع احلديثة:

1 -  اإبراهيم اأني�س »دكتور« – مو�سيقى ال�سعر، مكتبة الأجنلو امل�سرية بالقاهرة 1978 .

2 - اأحمد ال�سايب »دكتور« - اأبحاث ومقالت، مطبعة الفجالة، القاهرة د0ت .

امل�سرية  النه�سة  مكتبة   - القاهرة  ال�سيا�سي،  ال�سعر  تاريخ   - »دكتور«  ال�سايب  اأحمد   -  3

ط1983/6.

4 - اأحمد �سرف الدين ـ اليمن عرب التاريخ - مطبعة ال�سنة املحمدية – القاهرة 1963.

5 - اأحمد حممد احلويف »دكتور« - اأدب ال�سيا�سة يف الع�سر الموي، القاهرة – دار النه�سة 

مب�سر 1965 .

6 - الطرابل�سي، حممد الهادي »دكتور« - خ�سائ�س الأ�سلوب يف ال�سوقيات، من�سورات اجلامعة 

التون�سية1981.

لبنان  – بريوت،  الثقافة  دار  والطبيعة،  املراأة  �ساعر  القي�س  امروؤ   - »دكتور«  اإيليا حاوي   -  7

ط197/1. �ص24.

–املوؤ�س�سة  – درا�سة نقدية  الأموي  الع�سر  اليمن يف  اأهل  اأ�سعار  اليا�سري -  با�سم عبود   - 8

العربية للدرا�سات والن�سر ط2005/1 .

9 - بطر�س الب�ستاين - اأدباء العرب يف اجلاهلية والإ�سالم ـ ط دار اجليل ـ بريوت 1979.

10- جربائيل جبور »دكتور« - عمر بن اأبي ربيعة حياته و�سعره، دار العلم للماليني – بريوت 

ط1981/3.

11-جرجي زيدان - تاريخ اآداب اللغة العربية – مطبعة الهالل مب�سر 1911 .

12- جواد علي »دكتور« ـ املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم، دار العلم للماليني –بريوت، 

مكتبة النه�سة – بغداد »10 اأجزاء - الأول 1968 والعا�سر 1973« .

13- جورج غريب - الغزل تاريخه واأعالمه، دار الثقافة - بريوت ط1975/3 .
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14- ح�سن البنداري »دكتور« ـ تذوق الفن ال�سعري يف املوروث النقدي والبالغي - مكتبة الأجنلو 

امل�سرية 1989 .

15- خليل حممد عودة »دكتور« - �سورة املراأة يف �سعر عمر بن اأبي ربيعة – دار الكتب العلمية، 

بريوت 1988 .

16- رينيه ويليك - النظرية الأدبية عند مدر�سة براغ، جملة الثقافة الأجنبية ع 1988/1.

17- �سامي �سويدان »دكتور« - يف الن�س ال�سعري العربي – مقارنات منهجية، دار الآداب بريوت 

.1989

– مطبعة جامعة دم�سق،  والإ�سالم  الغزل بني اجلاهلية  تطور  »دكتور« -  �سكري في�سل   -18

.1959

19- �سوقي �سيف »دكتور« -  التطور والتجديد يف ال�سعر الأموي، دار املعارف مب�سر 1977.

مطبعة  ط/8،  الإ�سالمي،  الع�سر   – العربي  الأدب  تاريخ  يف    - »دكتور«  �سيف  �سوقي   -20

القاهرة 1976.

21- �سالح ف�سل »دكتور« ـ نظرية البنائية يف النقد الأدبي-  الهيئة امل�سرية العامة للكتاب - 

م�سر 1978.

22- �سموئيل نوح كرمير - ال�سومريون – تاريخهم وح�سارتهم وخ�سائ�سهم – ت: د. في�سل 

الوائلي.

23- طه ح�سني »دكتور« - حديث الأربعاء، القاهرة – دار املعارف 1973.

24- طه ح�سني »دكتور« - من تاريخ الأدب العربي، دار العلم للماليني1991.

الأع�سى، موؤ�س�سة �سباب  الفني يف �سعر  الإبداع  بيومي عجالن »دكتور« - عنا�سر  25- عبا�س 

اجلامعة، ال�سكندرية  1985.

26- عبا�س حممود العقاد - �ساعر الغزل – �سل�سلة اإقراأ، دار املعارف – ط1965/4.

27- عبد العزيز عتيق »دكتور« - تاريخ النقد الأدبي، دار النه�سة العربية مب�سر/1997.
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28- عبد القادر القط »دكتور« - يف ال�سعر الإ�سالمي والأموي، دار النه�سة – بريوت 1979.

29- عبد اهلل اإبراهيم  »دكتور« - ال�سردية العربية، املركز الثقايف العربي – بريوت 1992.

دم�سق   – الفكر  دار   .3 وحديثه،  قدميه  اليمني  ال�سعر  يف  رحلة  الربدوين،  اهلل  عبد   -30

ط1995/5.

31- عبد اهلل الفيفي »دكتور« - مفاتيح الق�سيدة اجلاهلية،  النادي الأدبي بجدة – ال�سعودية، 

. 2001

دار  من�سورات  اجلاهلي،  الأدب  ق�سايا  يف  ون�سو�س  درو�س   - »دكتور«  ال�سرقاوي  عفت   -32

النه�سة العربية – بريوت 1979.

33- علي البطل »دكتور« - ال�سورة يف ال�سعر العربي حتى اآخر القرن الثاين الهجري، درا�سة يف 

اأ�سولها وتطورها، دار الأندل�س – بريوت 1983.

– بريوت  اأبي ربيعة املخزومي، دار لبنان للطباعة والن�سر  34- عمر فروخ »دكتور« - عمر بن 

.1983

35- ف ب ت�سارلن - فنون الأدب، ترجمة د. زكي جنيب 88، القاهرة 1959 .

36- فيليب رفلة واأحمد �سامي م�سطفى ـ جغرافية الوطن العربي – درا�سة طبيعية اقت�سادية، 

القاهرة – مكتبة النه�سة امل�سرية 1965.

37- كارل بروكلمان - تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد احلليم النجار، ج 3 ن�سر دار املعارف 

مب�سر 1962.  

38- كمال اأبو ديب »دكتور« - جدلية اخلفاء والتجلي – دار العلم للماليني، بريوت 1995.

39- كمال ب�سر »دكتور« - علم اللغة العام، دار املعارف مب�سر، ط1979/5م.

40- حممد اأبو املجد علي »دكتور« - �سعر الرثاء وال�سراع ال�سيا�سي واملذهبي يف الع�سر الأموي، 

دار الدعوة، ط1/ 1995.

القومية  الدار  وتقوميه،  درا�سته  يف  منهج   – اجلاهلي  ال�سعر  »دكتور«،  النويهي  حممد   -41

للطباعة والن�سر، بدون �سنة طبع.
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42- حممد النويهي »دكتور« ـ ق�سية ال�سعر اجلديد، دار الفكر، القاهرة 1971.

43- حممد بديوي املختون »دكتور« - درا�سة نظرية تطبيقية يف علم العرو�س والقافية، مكتبة 

ال�سباب مب�سر 1977.

44- حممد ح�سن عبد اهلل »دكتور« - ال�سورة والبناء ال�سعري، دار املعارف 1981.

45- حممد ح�سن عبد اهلل »دكتور« - �سورة املراأة يف ال�سعر الأموي، مطبعة ذات ال�سال�سل، 

الكويت 1987.

46- حممد زكي ع�سماوي »دكتور« - ق�سايا النقد الأدبي والبالغة .

47- حممد �سكري الآلو�سي - ال�سرائر وما ي�سوغ لل�ساعر دون الناثر-، ط1 دار البيان – بغداد، 

�ص48.

التقدم  والأموي، مطبعة  الإ�سالمي  الأدب  العزيز موايف »دكتور« - قراءة يف  48- حممد عبد 

.1983

49- حممد عبد املنعم خفاجي »دكتور« ـ البناء الفني للق�سيدة العربية - مكتبة القاهرة ط1.

50- حممد غنيمي هالل »دكتور« - املدخل للنقد الأدبي – مكتبة الأجنلو امل�سرية – القاهرة  

ط1962/2.

51- حممد م�سطفى هدارة »دكتور« - ال�سعر يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي، دار النه�سة 

للطباعة – بريوت 1995.

52- حممد مندور »دكتور« - يف امليزان اجلديد، دار النه�سة، م�سر1973 .

53- حممود ال�سمرة »دكتور« واآخرون - الأدب العربي يف الع�سر اجلاهلي حتى نهاية الع�سر 

العبا�سي، وزارة الرتبية والتعليم العمانية 1985.

54- مهدي املخزومي »دكتور« - اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، اأعماله ومنهجه، مطبعة الزهراء 

– 1960م.  – بغداد 
ـ تاريخ املقدمة  ـ بغداد »د0ت  – ديوان، مطبعة املعارف  55- نازك الكالئكة - �سظايا ورماد 

 .»1949
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56- جندة حما�س »دكتور« ـ الإدارة يف الع�سر الأموي، دار الفكر – دم�سق 1980.

العربية  املوؤ�س�سة  الإ�سالم،  �سدر  يف  اليمن  اأهل   - »دكتور«  احلديثي  اللطيف  عبد  نزار   -57

للدرا�سات والن�سر، بريوت 1978 .

58- ن�سرت عبد الرحمن »دكتور« - ال�سورة الفنية يف ال�سعر اجلاهلي، مكتبة الأق�سى، عمان 

.1976

59- نورمان بريل - بزوغ العقل الب�سري، ت: اإ�سماعيل حقي، مكتبة نه�سة م�سر بال�سرتاك مع 

فرانكلني 1964.

60- نوري حمودي القي�سي »دكتور« - �سعراء اأمويون، »اأربعة اأجزاء« بغداد 1985-1976.

61- وول ديورانت - ق�سة احل�سارة، املجلد1 اجلزء 2، ال�سرق الأدنى، ت: حممد بدران، دار 

اجليل للطباعة والن�سر- بريوت، واملنظمة العربية للثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية- 

تون�س 1988. 

62- يو�سف ح�سني بكار »دكتور«  ـ بناء الق�سيدة يف النقد العربي القدمي، بريوت – دار الأندل�س 

.1983

الثقافة  دار  ط   – الإ�سالمي  الع�سر  يف  العربي  ال�سعر  تاريخ   - »دكتور«  خليف  يو�سف   -63

بالقاهرة 1976.
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فهر�شت

7مقدمة

11الباب االأول:  حياة و�شاح اليمن و�شعره

13الف�سل الأول: عنا�سر تكوين ال�ساعر

43الف�سل الثاين: املوؤثرات التي وجهت حياة ال�ساعر

81الباب الثاين: اجتاهات عامة يف �شعره

83الف�سل الأول: الغزل

117الف�سل الثاين: الغزل اليماين بني و�ساح وابن اأبي ربيعة 

141الف�سل الثالث: الأغرا�س الأخرى

167الباب الثالث : الدرا�شة الفنية

169الف�سل الأول:  فاعلية اللغة

199الف�سل الثاين: جماليات ال�سورة

233الف�سل الثالث:  مو�سيقى ال�سعر

257ديوان و�شاح اليمن

281امل�سادر واملراجع
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اإ�شدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث

اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية 

�ل�شنة�ملوؤلف�لإ�شد�ر�تم

2000ح�سة العو�سيالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى2

2000د. ح�سن ر�سيداأ�سوات من الق�سة الق�سرية يف قطر3

2000دلل خليفةدنيانا .... مهرجان الأيام والليايل4

2000جا�سم �سفرقالت �ستاأتي5

2001فاروق يو�سفغنج الأمرية النائمة6

2001�سعاد الكواريوريثة ال�سحراء7

2001اأحمد ال�سديقيويخ�سر غ�سن الأمل8

2001حمد حم�سن النعيميب�ستان ال�سعر9

2001 ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت10

2001د. ح�سام اخلطيبالأدب املقارن من العاملية اإىل العوملة11

2001د. ح�سن ر�سيداحل�سن البارد12

2001خالد عبيدان�سحابة �سيف �ستوية13

2001اأمري تاج ال�سر�سرية الوجع14

2001ح�سة العو�سيوجوه خلف اأ�سرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة املو�سيقى16

2001د. هيا الكواريق�س�س اأطفال17

2001د. اأحمد عبد امللكاأوراق ن�سائية18

2001اإ�سماعيل ثامرالفريج19

2002د. اأحمد الدو�سريالأعمال ال�سعرية الكاملة ج1 –  ج202
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�ل�شنة�ملوؤلف�لإ�شد�ر�تم

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك21

2002خليفة ال�سيدق�س�س وحكايات �سعبية22

2002�سدى احلرمانرحلة اأيامي23

2002عبد الرحيم ال�سديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. اأحمد عبد امللكدرا�سات يف الإعالم والثقافة والرتبية26

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنرث العربي القدمي27

2002جا�سم �سفركاأن الأ�سياء مل تكن28

2002عبد ال�سالم جاد اهللنعا�س املغني29

2002د. زكية مال اهللمدى30

2002خليل الفزيعقال املعنى31

2002د. عوين كروميامل�سرح الأملاين املعا�سر32

2002حممد ريا�س ع�سمتامل�سرح يف بريطانيا33

2002ح�سن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�سعرية املختارة34

2003د. �سالح الق�سبم�سرح ال�سورة بني النظرية والتطبيق35

2003�سيتة العذبةالنوافذ ال�سبع36

2003جمال فايزالرحيل وامليالد37

2003د. كلثم جرباأوراق ثقافية38

2003علي الفيا�س/ علي املناعيبدائع ال�سعر ال�سعبي القطري39

2003ظافر الهاجري�سبابيك املدينة40

2003د. �سعاع اليو�سفح�سارة الع�سر احلديث41

2003غامن ال�سليطياملرتا�سقون "م�سرحية"42

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف اأ�سعار ال�سياب43



295

وضــــاح اليـمــن

�ل�شنة�ملوؤلف�لإ�شد�ر�تم

2003�سنان امل�سلماين�سحائب الروح44

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�سوات قطرية يف الق�سة الق�سرية45

2003خالد البغداديذاكرة الإن�سان واملكان46

2003عبد اهلل فرج املرزوقياإبراهيم العري�س �ساعرًا47

2004اإبراهيم اإ�سماعيلال�سحافة العربية يف قطر48

2004علي مريزااأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواري�سباح اخلري اأيها احلب50

51

ال�سحافة العربية يف قطر "مرتجم اإىل 

الإجنليزية"

اإبراهيم اإ�سماعيل  

ترجمة / النور عثمان

2004

2005علي عبد اهلل الفيا�سلآلئ قطرية52

2005مبارك بن �سيف اآل ثاينالأعمال ال�سعرية الكاملة53

2005دلل خليفةالتفاحة ت�سرخ.. اخلبز يتعرى54

2005عبد العزيز الع�سريياإدارة التغيري55

2005د. عبد اهلل فرج املرزوقيال�سعر احلديث يف قطر56

2005خليفة ال�سيدال�سرح املخت�سر يف اأمثال قطر57

2005خالد زيارةلوؤلوؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�سرين58

2005حممد اإبراهيم ال�سادةعلى رمل اخلليج59

اإبداعات خليجية60

)م�سابقة الق�سة الق�سرية 

لدول جمل�س التعاون(

2005

2005د. ح�سام اخلطيبالأدب املقارن و�سبوة العاملية61

2005 د. موزة املالكيمهارات الإر�ساد النف�سي وتطبيقاته62

2005نورة حممد اآل �سعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح63

2005د. اأحمد عبد امللكاملعري يعود ب�سريًا64
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�ل�شنة�ملوؤلف�لإ�شد�ر�تم

2005ح�سن توفيق وردة الإ�سراق65

2005ح�سة العو�سيجماديفي66

2005د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج671

اأ�سباب لالنتماء68

راجنيت هو�سكوتي

ترجمة/ ظبية خمي�س

2005

2005ب�سرى نا�سرتباريح النوار�س69

2005د. ح�سن ر�سيداملراأة يف امل�سرح اخلليجي70

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�سية71

تطور التاأليف يف علمي العرو�س والقوايف72

د. اأنور اأبو �سويلم

د. مرمي النعيمي

2005

2005اأمري تاج ال�سراأحزان كبرية73

2005عيد بن �سلهام الكبي�سيالديوان ال�سعبي74

2006علي بن خمي�س املهنديذاكرة الذخرية75

76

جتليات الق�س مع درا�سة تطبيقية يف الق�سة 

القطرية

2006با�سم عبود اليا�سري

2006د. اأحمد �سعد�سمط الدهر "قراءة يف �سوء نظرية النظم"77

2006خولة املناعيكان يا ما كان78

2006د. ح�سن ر�سيدالظل والهجري "ن�سو�س م�سرحية"79

2006جمموعة موؤلفني الرواية والتاريخ80

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�سابهة "ق�س�س ق�سرية"81

2006د. يون�س لوليديامل�سرح واملدينة82

2006د. زكية مال اهللالأعمال ال�سعرية الكاملة ج832

2006ح�سة العو�سيالدفرت امللون الأوراق84

2006ن�سرين قفةالظل واأنا85
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�ل�شنة�ملوؤلف�لإ�شد�ر�تم

2006�سفاء العبدحقيبة �سفر86

87

م�سرحيات قطرية )اأجماد يا عرب - هلو 

)Gulf2006غامن ال�سليطي

2006د. اإ�سماعيل الربيعيالعامل وحتولته ) التاريخ –  الهوية - العوملة(88

89

 موال الفرح واحلزن والفيلة “ن�سان

 م�سرحيان”

2006حمد الرميحي

2006مرمي النعيمي حكاية جدتي90

2006اإمام م�سطفى �سورة املراأة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي91

2007ح�سن حمد الفرحانديوان ابن فرحان       92

93       

موال الفرح واحلزن والفيلة "مرتجم اإىل 

الفرن�سية"

2007حمد الرميحي

2007خالد البغداديالفن الت�سكيلي القطري.. تتابع الأجيال        94

2007حمد الفرحان النعيميدرا�سة يف ال�سعر النبطي         95

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى "مرتجم اإىل الإجنليزية"96

2007د. كلثم جربوجع امراأة عربية "مرتجم اإىل الإجنليزية"97

2007�سالح اجليدةاخليل.. ريا�سة الآباء والأجداد98

99

النقد بني الفن والأخالق، حتى نهاية القرن 

الرابع الهجري

2008د. مرمي النعيمي

2008ح�سني اأبو بكر املح�ساروداع الع�ساق100

2008د. لطيفة ال�سليطيالوزة الك�سولة101

2008خليفة ال�سيد حممد املالكياملهن واحلرف وال�سناعات ال�سعبية يف قطر102

103

الع�سر الأوائل.. رائدات الفن الت�سكيلي يف 

قطر

2008خولة املناعي

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى104
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�ل�شنة�ملوؤلف�لإ�شد�ر�تم

105

درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث 

واملعا�سر

د. عبد القادر حمود 

القحطاين

2008

ال�سالحف البحرية يف دولة قطر106

د. جا�سم عبد اهلل اخلياط

د. حم�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

جتليات اللون يف ال�سعر العربي احلديث يف 

الن�سف الثاين من القرن الع�سرين

2008د .ماجد فار�س قاروط

2009د. زكية مال اهللاملو�سوعة ال�سيدلنية108

109

املدار�س امل�سرحية

منذ ع�سر الإغريق حتى الع�سر احلا�سر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�سمن اأفواه الرواة110

2009د. اإبراهيم اإ�سماعيل�سورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية111

112

دور الدراما القطرية يف معاجلة م�سكالت 

املجتمع

د. ربيعة الكواري

د. �سمية متويل عرفات

2009

2009اإ�سماعيل تامرديوان الغربة113

2009خالد �سامل الكلبايناحلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي114

115

ق�سة حب طبل وطارة "مرتجم اإىل 

الإجنليزية"

2010حمد الرميحي

2010د. ح�سن علي املخلفالرتاث وال�سرد116

2010حتقيق: د. حممود الر�سواينديوان الأع�سى )جزاآن(117

2010لولوة ح�سن العبداهللتوظيف الرتاث يف �سعر �سميح القا�سم118

119

اإ�ساءة الوالدين اإىل الأبناء

وفاعلية برنامج اإر�سادي لعالجها

2010اأمل امل�سلماين

2010يا�سني الن�سري�سحنات املكان120

2010عبدالكرمي قا�سم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان121

2010ح�سن توفيقاأزهار ذابلة وق�سائد جمهولة لل�سياب122




