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كان اأبو العلء المعري، ال�ساعر والإن�سان –و�سيظل- مثيرًا للجدل. ولكنه كان و�سيبقى مثيرًا للإعجاب 
اأي�س��ًا. ق��ال القدماء فيه، وفي �سع��ره، فاأكثروا، واختلفت في ذل��ك اآراوؤهم واأحكامه��م، وتِبع المحدثون 
اأ�سلَفهم في ذلك فقالوا واأكثروا، واختلفت في ذلك اآراوؤهم واأحكامهم اأي�سًا، ولكّن هوؤلء واأولئك اتفقوا 

على اأنه �ساعر عظيم قّل اأن يجود الزمان بمثله.
ج��ارت الحي��اة على اأبي العلء ففقد ب�سره في طفولته، ول ريب في اأن��ه عانى ما عانى من جّراء ذلك، 
ولكنه لم ي�سمح للياأ�س اأن يت�سّلل اإلى نف�سه، فقد اأغلق اأمام الياأ�س طرقه كلها واأحكم اإغلقها بالن�سراف 

عن الهتمام بال�سور اإلى الهتمام بالحقائق، اأو لنقل بلغة 
اأه��ل الفل�سف��ة: بالن�سراف عن الهتم��ام بالأعرا�س اإلى 
الهتم��ام بالجواه��ر، منطلق��ًا من يقي��ن ثابت ب��اأّن الب�سر 
يزي��غ وينخدع، وب��اأّن العقل وحده هو ال��ذي ُيمِكنه اإدراك 
الحقيق��ة. واأعانت��ه عل��ى ذل��ك كّله ب�سي��رة ثاقب��ة نّماها 
و�سقله��ا بثقاف��ة وا�سعة عميقة متنوعة. وهك��ذا راح يقراأ 
الحي��اة والنا�س وم��ا يوؤمنون ب��ه اأو يتطّلع��ون اإليه، ويبدع 
اأ�سعاره معبرًا عن موقفه من ذلك كّله. ولأّن النا�س يختلفون 
ف��ي ال�ستعداد وفي زوايا النظ��ر اإلى الأ�سياء فقد اختلفوا 
فيما قاله وما ذهب اإليه، فاتهمه بع�سهم بالإلحاد، واتهمه 
اآخرون بالت�ساوؤم، واتهم��ه فريق ثالث با�سطراب الموقف 
بين الإيمان والكفر، اأو الت�ساوؤم والأمل، واتهمه فريق رابع 
بتهم اأخرى. وقّدم كل فريق بين يَديَّ اأقواله من اأ�سعار اأبي 
الع��لء ما يق��وم حّجة دامغة عل��ى ما ذهب اإلي��ه، اأو لنقل، 

بتعبير اأكثر دقة، ما يظنه يقوم حّجة دامغة. 
وم��ع اأّن مث��ل هذه الّته��م ل تنتم��ي اإلى عالم الف��ّن الذي 
يترّب��ع ال�سع��ر عل��ى عر�س��ه القول��ّي، ول تنتمي اإل��ى عالم 
النق��د الأدب��ي؛ لأنه��ا تتن��اول الفك��رة ل اأ�سل��وب التعبي��ر 
��ة بو�سفه��ا موّجهات  عنه��ا، فاإنه��ا تبق��ى ذات اأهمّي��ة خا�سّ
لق��راءة الن�سو�س عل��ى نحو قد ُيَمّكن من فه��م فل�سفة هذا 
��َب ب�«الفيل�س��وف ال�ساع��ر«، بتقديم لفظ  ال�ساع��ر الذي ُلقِّ

»الفيل�س��وف« عل��ى لفظ »ال�ساعر« في لقبه لغاية ق��د ي�سهل بلوغها اإذا عرفن��ا اأّن المتنبي الذي كان محّل 
اإعج��اب المع��ري ُلّقب ب�«ال�ساع��ر الفيل�سوف«، بتقديم لفظ »ال�ساعر« على لف��ظ »الفيل�سوف«. ولكن يجب 
األ يفوتن��ا اأّن مرجعي��ات الأح��كام التي خل�ست اإليه��ا تلك الّته��م، واأمثالها، الّتهم هي ت�س��ّورات اأ�سحابها، 
ولي�ست ت�سّورات المعري. فعندما يعّبر المعري، مثًل، عن معرفته ماآل الج�سوم، وحيرته في ماآل الأرواح، 
ل يجوز الحتجاج عليه بما ذهب اإليه الفقهاء في ذلك، لأنه لم يكن يجهل ما قاله هوؤلء، ولكنه لم يكن 
يرى في الن�ّس الموثوق الذي يقبله العقل ما يدّل على �سحة اأقوالهم. وعندما كان يذهب اإلى اأّن الطبيعة 
الب�سرية فا�سدة اإلى حّد ت�ستع�سي معه على الإ�سلح، واإلى اأّن الإن�سان م�سّير بغريزته وبالق�ساء والقدر، 
ل��م يك��ن يجهل اأّن ثّمة اأف��رادًا يتمّتعون بطبيع��ة �سالحة طيبة، ول��م يكن يجهل اأّن الق��ول بالقدر يوحي 
ل القول في التوفيق بين القدر والح�ساب، ولكن  بنق�س القول بالح�ساب، بل كان ي�ستطيع، بل �سّك، اأن يف�سّ
الرجل كان يبدع �سعرًا ل يكتب فل�سفة، ولل�سعر لغته الفنّية المراوغة المكّثفة، وللفل�سفة لغتها العلمية 

المن�سبطة. 
ل �س��ّك ف��ي اأّن �سعر المعّري، ك�سع��ر اأّي �ساعر اآخر، متفاوت الجودة، وهذا اأم��ر يمكن اأن نلحظه باإجراء 
موازن��ة �سريع��ة بين )�سقط الزند( و)اللزومي��ات(، مثًل. ولكن ال�ّسمة العام��ة الملحوظة على �سعره كّله 
ه��ي اأن��ه قاتم اللون، اأو هكذا يبدو لنا؛ لأنه ل يكّف عن تذكيرنا بعيوبنا ونواق�سنا التي نخ�سى البوح بها، 
فنت�سّتر عليها ون�سعى اإلى ن�سيانها لكي ن�ستطيع التمّتع بالحياة. ول يكّف عن مواجهتنا باأ�سئلة تثير ال�سّك 
ف��ي نفو�سن��ا التي اعت��ادت اأن تغفو بطماأنينة وهمّي��ة تقوم على يقين زائف لم تختب��ره عقولنا بالجدّية 
اللزم��ة. ولذل��ك ق��د ل يكون م��ن الإ�سراف الق��ول: اإّن نفو�سن��ا الم�سوب��ة بالنق�س هي الت��ي تعك�س تلك 

القتامة على �سعره ونحن نقروؤه.
ان�س��رف اأب��و الع��لء ع��ن الدني��ا ومتاعه��ا الغ��رور. ان�سرف عنه��ا ول��زم بيته، وعا���س حي��اة الفل�سفة 
المتق�سفي��ن. زه��د في الدنيا وهو يمتلك مقومات القدرة على التمّت��ع بمباهجها، من مال و�سهرة، ومن جاٍه 
لي���س اأدّل علي��ه م��ن اأّن منزل��ه كان مق�سدًا للوزراء وذوي ال�س��اأن ممن زاروا المعّرة ف��ي زمنه. لقد ان�سرف 
بذل��ك كّله عن مت��اع الدينا اإلى خدمة النا�س واإدخال ال�سرور اإلى نفو�سهم، وكاأنه كان يرى في ذلك متعته 
الوحي��دة ف��ي الحي��اة. وهذا كّل��ه ي�سّوغ الجراأة عل��ى القول لعل��ه كان ال�ساعر الوحيد -من بي��ن ال�سعراء 
القدماء العرب- الذي كان �سلوكه تعبيرًا دقيقًا عن فكره، اأو لنقل كان �سلوكه مطابقًا قيمه، وما اأ�سعب اأن 

تكون القيم �سلوكًا لحياة تدوم اأكثر من ثمانين عامًا!

كلمة أولى
 كتبها: د. عدنان محمد أحمد

أبو العالء 
المعري
 الشاعر 

المهموم
عاش حياة الفالسفة 

المتقشفين . زهد في 
الدنيا وهو يمتلك 

مقومات القدرة على 
التمّتع بمباهجها

لالحتفاء بأدب الشاعر الفيلسوف عدد خاص
والفيلسوف الشاعر أبي العالء المعري، 

وقد أسهم فيه أساتذة وشعراء، وكل 
ما نرجوه أن يحظى هذا العدد باهتمام 

السادة القراء، أماًل في رفع سوية الحوار، 
واإلفادة من التراث األدبي على نحو يصب 

في مصلحة األدب والثقافة، وأن يكون عونًا 
حقيقيًا لمن يحتاجه من طالب جميع الدراسات

	وال	ب�أر�ضي	 فال	َهَطلت	عليَّ
�ضح�ِئُب	لي�َس	تنتظُم	البالدا

واإني	واإن	كنُت	االأخيَر	زم�ُنه
الآٍت	بم�	لم	ت�ضتطعُه	االأوائُل



 كتب: د. محمود حسن كتب: أ. د. أحمد علي محمد
المع���ري	 �ض���عر	 ف���ي	 الدرعي����ُت	
تج���وز	 ق���د	 الق�ض�ئ���د	 م���ن	 �ض���ذرٌة	
فيه����	 و�ض���ف	 ق�ضي���دًة،	 ثالثي���ن	
ال���دروع،	وتغّن���ى	به�	في	اأي����م	عزلته	
الت���ي	ن�ف���ت	عل���ى	اأربعي���ن	ع�م����ً	من	
)400-449ه�(،	وقد	افتن	الدار�ضون	
ف���ي	ت����أّول	ه���ذا	المو�ضوع	م���ن	جهة	
والح���روب	 المع���ري	 بي���ن	 ال�ضل���ة	
واالأ�ضلح���ة	وال���دروع،	وبث���وا	االأ�ضئلة	
ح���ول	بواعث���ه،	ف����إذا	بتل���ك	الدواف���ع	
عروُقه����	 وتكث���ر	 ت�ضتج���ر	 عنده���م	
اإال	 تل���ك	 وم����	 واأوراقه����،	 واأفن�ُنه����	
	 م���ن	اأوه�مه���م	وبن����ت	اأفك�رهم؛	الأنَّ
الّن����س	 ل���ي	ف���ي	 ب���دا	 المع���ري	كم����	
ال���ذي	�ضيرد	الحق����ً،	وال	اجته�د	بعد	
الن����س،	بريئ����ً	م���ن	تل���ك	االأ�ضب����ب،	
وعلّي����ً	عل���ى	الدواف���ع	الت���ي	تخيله����	
الب�حث���ون،	وف���ي	مقدمته���م	عمي���د	
اأنج���ز	درا�ض���ة	 االأدب	العرب���ي	ال���ذي	
ه����	 ع���ن	المع���ري	ف���ي	�ضجن���ه،	ال	تبزُّ
محم���د	 العالم���ة	 األف���ه	 م����	 �ض���وى	
“الج�م���ع	 ح���ول	 الجن���دي	 �ضلي���م	
ف���ي	اآث����ر	اأب���ي	الع���الء”،	وحين	كنت	
في	ري����ن	الحداث���ة،	ون�ض����ر	ال�ضب�،	
ق���راأت	م����	كتب���ه	العميد	ط���ه	ح�ضين	
ح���ول	الدرعي����ت،	ف����إذا	ب���ه	يرجعه����	
رغب���ة	 واإل���ى	 المح����ك�ة،	 اإل���ى	 كّله����	
المع���ري	في	مق�رعة	اأ�ض�ليب	فحول	
ال�ضع���ر	العربي،	بع���د	اأن	ُقرئت	عليه	
اأ�ضع����ُر	ال�ضل���ف	ف���ي	�ضف���ة	ال���دروع،	
ف����أراد	م�ض�ه�ته����	في	�ضع���ره،	فنظم	
عل���ى	منواله����	ف���ي	الدروع	م����	نظم،	
وتعجب���ُت	يومه����	مم�	ق�ل���ه	العميد،	
وكن���ت	ق���د	اطلع���ت	عل���ى	م����	جمع���ه	
الجن���دي	ع���ن	اأب���ي	الع���الء،	ف����إذا	بي	
ف���ي	 الحقيق���ي	 ال�ضب���ب	 عل���ى	 اأق���ف	
نظمه����،	وق���د	ج����ء	ذلك	عل���ى	ل�ض�ن	
المع���ري	نف�ضه،	فيم�	اأورده	الجندي	
	ُكت���ب	عن���ه	 م���ن	اأخب����ره،	وف���ي	ن����سٍّ
���ه	 واأظنُّ طالب���ه	 اأح���د	 عل���ى	 اإم���الًء	

التبريزي	نف�ضه.
تل���ك	الر�ض�ل���ة	الت���ي	ج����ءت	عل���ى	
ل�ض�ن	المعري،	لم	يطلع	عليه�	عميد	
عليه����	 يطل���ع	 ول���م	 العرب���ي،	 االأدب	
المخت�ض���ون	ف���ي	االأدب	العب��ضي،	ال	
بل	لم	يطل���ع	عليه�	الكثرة	ال�ض�حقة	
ممن	كتب	عن	المع���ري؛	الأن	واحداً	
م���ن	هوؤالء	ل���م	ي�ض���ر	اإليه�،	م���ع	اأّنه�	

مخب���وءة	في	كت�ب	الج�مع	للجندي	
رحمه	اهلل	وجزاه	ع���ن	قراء	العربية	
كّل	خي���ر،	ففي	تل���ك	الر�ض�لة	يعتذر	
م���ن	 اأح���د	 مالق����ة	 ع���ن	 المع���ري	
اأهل���ه	اأو	اأبن����ء	بل���ده،	وفيه����	اإعالُن���ه	
ال�ضهي���ر	ع���ن	العزل���ة	الرهيب���ة	التي	
ق�ض�ه�	في	بيته،	ال	يكّلم	اأحداً	�ضوى	
الط���الب،	وق����ل	ق�ئل:	ب���ل	خرج	في	
اأثن����ء	العزل���ة	مرة	واح���دة	ليتو�ضط	
عن���د	ح���ك�م	حل���ب	م���ن	بن���ي	مردا�س	
الأهل	المعرة،	وغير	هذا	لم	اأقع	على	
اإ�ض����رة	تثب���ت	خروج���ه	م���ن	منزل���ه،	
ومع	هذا	ف�لر�ض�لة	كم�	قدمت	فيه�	
ذك���ر	ل�ضب���ب	انقب��ض���ه	وعزلت���ه	وهو	

كم�	ق�ل:	
الرحيم الرحمن	 اهلل	 “ب�ضم	

ال�ضك���ن	المقي���م	 اإل���ى	 ه���ذا	كت����ٌب	
ب�ل�ضع����دة،	 اهلل	 �ضمله���م	 ب�لمع���رة،	
م���ن	اأحمد	بن	عب���د	اهلل	بن	�ضليم�ن،	
خ�ّس	به	من	عرف���ه	ودان�ه،	�ضّلم	اهلل	
الجم�عة	وال	اأ�ضلمه�	ولّم	�ضعثه�	وال	
اآلمه����...	فوج���دت	اأوف���ق	م����	اأ�ضنعه	
ف���ي	اأي�م	الحي����ة	عزل���ًة	تجعلني	من	
�ض�ن���ح	 م���ن	 االأروى	 كب����رح	 الن�����س	
النع����م،	وم����	األوُت	ن�ضيح���ة	لنف�ضي،	
وال	ق�ض���رت	ف���ي	اجت���ذاب	المنفع���ة	
ذل���ك	 عل���ى	 ف�أجمع���ت	 حي���زي،	 اإل���ى	
جالئ���ه	 بع���د	 في���ه،	 اهلل	 وا�ضتخ���رت	
على	نف���ر	يوثق	بخ�ض�ئله���م،	فكلهم	
راآه	حزم����ً،	وع���ده	اإذا	ت���ّم	ر�ضداً،	وهو	
اأم���ر	اأ�ض���ري	عليه	بليل	ق�ض���ى	برُقُه،	
بنتي���ج	 لي����س	 النع�م���ة،	 ب���ه	 وخب���ت	
ال�ض�ع���ة،	وال	ربي���ب	ال�ضه���ر	وال�ضنة،	
المتق�دم���ة	 الحق���ب	 	 غ���ذيُّ ولكّن���ه	
و�ضلي���ل	الفك���ر	الطوي���ل...	وب����درت	
ب�إعالمهم		ذل���ك	مخ�فة	اأن	يتف�ضل	
علي	متف�ضل	ب�لنهو�س	اإلى	المنزل	
الج�ري���ة	ع�دت���ي	ب�ضكن����ه،	ليلق�ن���ي	
في���ه	فيتعذر	ذل���ك	علي���ه،	ف�أكون	قد	
جمع���ت	بي���ن	�ضمجين:	�ض���وء	االأدب،	
و�ض���وء	القطيع���ة،	ورب	مل���وم	ال	ذنب	
	امراأً	 له،	والمثل	ال�ض�ئ���ر	يقول:	خلِّ
وم����	اخت����ر...	وم����	�ضمح���ت	القرون	
ب�الإي����ب	حتى	وعدته�	اأ�ضي�ء	ثالثة:	
نبذًة	كنبذة	فتيق	النجوم،	وانقب��ض�ً	
ك�نقب��س	الق�ئبة	من	القوب،	وثب�ت�ً	
ف���ي	البل���د	اإْن	ج���ال	اأهل���ه	عن���ه	م���ن	

خوف	الروم...”.

االأ�ضب����ب	 واأخت���م	ب�لوق���وف	عن���د	
الثالثة	التي	ذكره�،	وفيه�	االأ�ضب�ب	
اأوله����	 العزل���ة،	 عل���ى	 حملت���ه	 الت���ي	
قوله:	“نبذة	كنبذة	فتيق	النجوم”،	
الج���ذب،	 �ض���د	 اللغ���ة	 ف���ي	 ف�لنب���ذ	
وفتي���ق	النجوم:	الفرج���ة	والم�ض�فة	
والمب�ع���دة	بينه����،	والمعن���ى	وا�ض���ح	
عن���د	 يبتع���د	 اأن	 يري���د	 اأن���ه	 وه���و	
ذل���ك	 ويك���ون	 بيت���ه،	 ويل���زم	 الن�����س	
بمنزل���ة	النب���ذ	ال	الج���ذب،	والث�ن���ي	
ك�نقب�����س	 “وانقب��ض����ً	 قول���ه:	
الق�ئب���ة	م���ن	الق���وب”،	ف�النقب�����س	
�ض���د	االنب�ض����ط	ويق�ض���د	م����	يعنيه	
النف�ض�نيون	اليوم	بقولهم	االنطواء	
والعزل���ة،	والق�ئب���ة:	ه���ي	البي�ض���ة،	
اأن���ه	 ويق�ض���د	 الف���رخ،	 ه���و	 والق���وب	
نف�ض���ه	 عل���ى	 ينط���وي	 اأن	 يري���د	
ك�نطواء	الفرخ	في	البي�ضة،	قبل	اأن	
يخرج	منه�،	والث�لث	قوله:	“وثب�ت�ً	
ف���ي	البل���د	اإن	ج���ال	اأهله	عن���ه	خوف	
ال���روم”،	وفي���ه	ال�ضب���ب	ال���ذي	نظ���م	

من	اأجله	الدرعي�ت.
المرحل���ة	 اأح���وال	 المت�أم���ل	 اإّن	
الت�ريخية	التي	ع��س	فيه�	المعري،	
يج���د	اأن	وتي���رة	ال�ض���راع	بين	العرب	
وال���روم	قد	ه���داأت،	ويح�ضن	و�ضفه�	
بح����ل	“الالح���رب”  و”الال�ضلم”،	
اأح����س	 الظ���روف	 ه���ذه	 �ض���وء	 وف���ي	
الع���رب	ومنهم	اأهل	المع���رة	ببلهنية	
واال�ضتق���رار،	 الدع���ة	 م���ن	 و�ض���يء	
ف�طم�أنوا	اإلى	حي�ة	الّدعة،	ولم	تكن	
هن�ل���ك	اأ�ضب����ب	لديه���م	لالحتف����ظ	
وق���د	 ال���دروع،	 وخ��ض���ة	 ب�ل�ض���الح	
ف���ي	 الن�����س	 اأن	 المع���ري	 الح���ظ	
ع�ض���ره	فعاًل	ك�نوا	يبيع���ون	ال�ضالح	
ف���ي	 فدع�ه���م	 حوائجه���م،	 لق�ض����ء	
درعي�ت���ه	اإلى	االحتف����ظ	على	االأقل	
ب�ل���دروع؛	الأنه�	رم���ز	الدف�ع،	لكنهم	
ال�ضي���خ،	 اإل���ى	دع���وة	 ل���م	ي�ضتجيب���وا	
وبع���د	وف����ة	المع���ري	بن�ض���ف	ق���رن	
تقريب�ً	اأي	في	بداية	القرن	ال�ض�د�س	
الحم���الت	 اأول���ى	 ب���داأت	 الهج���ري،	
فُه���رع	 ال�ض���رق،	 عل���ى	 ال�ضليبي���ة	
الن�����س	اإل���ى	م�ضتودع�ته���م	الإخ���راج	
ال�ض���الح،	لكنه���م	ل���م	يج���دوا	�ض���وى	
درعي�ت	المعري،	وهن�	مكمن	الروؤي�	

ومو�ضع	اال�ضت�ضراف.	

هو	»اأبو	العالء«	اأحمد	بن	عبد	اهلل	بن	�ضليم�ن	التَّنوخي،	
ُول���د	�ضنة	363ه�،	في	معرة	النعم�ن،	على	الطريق	الوا�ضل	
بين	حل���ب	وحم�ة،	وفي	منت�ضف	الم�ض�ف���ة	بينهم�.	وحين	
بلغ	الرابعة	من	عمره	اأُ�ضيب	بمر�س	الجدرّي،	فك�ن	ذلك	

�ضبب�ً	لذه�ب	ب�ضره،	واعتم�ده	كلّي�ً	على	ب�ضيرته.
ب���داأ	رحلته	العلمية	ف���ي	بلدته	المعّرة،	فق���راأ	العلم	على	
اأبيه	وعلم�ء	بلدته،	ثم	�ض�فر	اإلى	حلب،	واأخذ	عن	علم�ئه�،	
ثم	ع�د	اإلى	بلدته	وبقي	فيه�	حتى	�ضنة	398ه�،	حيث	�ض�فر	
اإل���ى	بغداد،	واأم�ضى	فيه�	نح���و	�ضنة	وب�ضعة	اأ�ضهر،	ثم	ع�د	
اإلى	المعرة	ب�ضبب	مر�س	اأّمه،	ونف�د	نفقته،	وك�ن	اأبوه	قد	
توّف���ي	قبل	ذلك.	وبعد	عودته	من	بغداد	ا�ضتقّر	في	بلدته،	
ول���م	يبرحه����	حتى	وف�ته	�ضن���ة	449ه����.	وك�ن	ُطالب	العلم	
يق�ضدونه	من	كّل	مك�ن،	فيقروؤون	عليه	موؤّلف�ته	وغيره�	
م���ن	العل���وم،	ونب���غ	منهم	ع���دد	كبير	في	مختل���ف	مج�الت	

العلوم	والحي�ة	والري��ضة.
تمّيزت	�ضخ�ضية	اأبي	العالء	المعري	بجملة	من	المزاي�،	
ر	في	 اأهمه����	ال���ذك�ء	الح����ّد،	والح�فظ���ة	العجيب���ة،	والتبحُّ
العل���وم،	والثق�فة	المو�ضوعية،	اأم�	على	الم�ضتوى	النف�ضي	
فق���د	ك�ن	لفق���د	الب�ض���ر	ت�أثي���ٌر	كبير	ف���ي	�ضخ�ضيته،	حيث	
ب	 ف،	ولزم	بيته	ال	يبرحه،	حّتى	ُلقِّ م�ل	اإلى	الزهد	والتق�ضُّ

برهين	الَمحب�َضين،	وفي	ذلك	يقول:
اأراني	في	الثالثِة	من	�ُضُجوني

فال	ت�ض�أل	عن	الخبِر	الّنبيِث 	 	
ِلفقدي	ن�ِظري	وُلزوِم	بيتي

وَكون	النف�س	في	الج�ضم	الخبيث 	 	
ت���رك	المع���ري	تراث����ً	�ضخم����ً	م���ن	الموؤّلف����ت،	ومنه����:	
ر�ض�ل���ة	الغفران،	ور�ض�ل���ة	المالئكة،	والف�ض���ول	والغ�ي�ت،	
وملق���ى	ال�ضبي���ل،	وغيره����،	و�َض���رح	ع���ّدة	دواوي���ن	كدي���وان	
المتنب���ي	واأب���ي	تم�م	والبحتري،	وله	نح���و	ثالثين	ر�ض�لة،	
جمعه����	ون�ضره����	الدكت���ور	عب���د	الكري���م	خليف���ة،	رئي����س	

مجمع	اللغة	العربية	االأردني.
وم���ع	نبوِغ���ه	ف���ي	العل���م،	وغو�ض���ه	ف���ي	الفل�ضف����ت،	بقي	
رحلت���ه	 وب���داأ	 ال�ض�ع���ري،	 طبع���ه	 �ضف����ء	 عل���ى	 ُمح�فظ����ً	
ب�إن�ض����د	ال�ضع���ر	من���ذ	�ض���ن	الرابع���ة	ع�ض���رة،	وجم���ع	اأ�ضع�ره	
ن���د،	واللزومي����ت،	وتغل���ب	عل���ى	 ف���ي	ديواَني���ن:	�ضق���ط	الزَّ
�ضع���ره	مو�ضوع�ت	الزهد	والت�أّم���ل	في	الحي�ة	وم�	وراَءه�،	
الفال�ضف���ة	 ب�ض�ع���ر	 ���َب	 وُلقِّ والو�ض���ف،	 والفخ���ر	 والرث����ء	

وفيل�ضوف	ال�ضعراء.
ومم�	ُي�ضتج�د	من	فخره	قوله:
اأال	في	�ضبيل	المجد	م�	اأن�	ف�عُل

َعف����ٌف	واإق���داٌم	وَح��زٌم	ون�ئ��ُل 	 	
واإني	واإن	كنُت	االأخيَر	زم�ُنه

الآٍت	بم�	لم	ت�ضتطعُه	االأوائُل 	 	
وهذه	ال�ضرخة	العنيفة	غير	م�ألوفة	في	اأ�ضع�ره،	وحي�ته	
اله�دئ���ة،	فلعله����	تمثل	�ضرخ���ة	احتج�ج،	تب���وح	به�	النف�س	
���ب	على	ظلم���ة	ال�ضجون	الثالث���ة،	التي	 الت���ي	تطم���ح	للتغلُّ
ك�بدته����	ط���وال	الحي�ة،	ث���م	يعود	بعده����	ال�ض���وُت	الغ�لب	
عل���ى	اأ�ضع�ره،	وهو	�ض���وت	الي�أ�س	والت�ض����وؤم،	وال�ضكوى	في	

ت�ض�ريف	الدهر	وتقلّب	االأي�م،	نحو	قوله:
لو	عرَف	االإن�ض�ُن	ِمقداره

لم	يفخر	المولى	على	عبده 	 	
ورب	ظم�آن	اإلى	مورٍد

والم���وت	لو	يع��لم	في	ورده 	 	
ويب���دو	اأن	ميله	اإلى	الزهد،	مع	مع�ن�ته	من	فقد	الب�ضر	
ولزوم	البي���ت،	كل	ذلك	جعله	يت�ضل	ب�لحي�ة،	ك�أنه	م�ض�فر	
اأو	ع�ب���ر	�ضبي���ل،	لي����س	له	م���ن	ال�ضج���رة	الب��ضق���ة	اإال	رقدٌة	
ق�ضي���رة	تحت	ظالله����،	ثم	ين�ضرف.	وه���ذا	ال�ضعور	جعله	
ال	ُيري���د	�ضيئ����ً	لنف�ض���ه،	بل	يري���د	الخير	ل���كل	الن��س،	وفي	

ذلك	يقول:
ولو	اأني	ُحبيُت	الُخلَد	فرداً

لم�	اأحَببُت	ب�لُخلد	انفرادا 	 	
	وال	ب�أر�ضي فال	َهَطلت	عليَّ

�ضح�ِئُب	لي�َس	تنتظُم	البالدا 	 	
وم���ن	اأ�ضهر	المو�ضوع�ت	التي	يدور	عليه�	�ضعره	الت�أمل	
والرث�ء،	ومن	روائع	مرثي�ته	قوله	في	رث�ء	�ضديق	له:

�ض�ِح	هذي	قبوُرن�	تمالأ	الَرح�
��َب	ف�أين	القبوُر	ِمن	عهِد	ع�ِد؟ 	 	

	اأديم	ال� خّفِف	الوطَء	م�	اأظنُّ
اأر�ِس	اإال	ِمن	ه��ذه	االأج�ض���ِد 	 	

	لحٍد	قد	�ض�َر	لحداً	مراراً ربَّ
�ض�ِحٍك	ِمن	تزاُحِم	االأ�ضداِد 	 	

ومّم����	يلف���ت	النظ���ر	ف���ي	�ضعر	اأب���ي	الع���الء	اأن���ه	ا�ضتط�ع	
اأن	يتغّل���ب	عل���ى	َفْق���ِد	الب�ض���ر،	وال	�ضّيم����	ف���ي	مو�ضوع����ت	
الو�ض���ف،	فج�ء	الو�ض���ف	عنده	في	غ�ية	الدق���ة	واالتق�ن،	

كم�	في	قوله	ي�ضف	�ضمعة:
فراَء	لوَن	التِّبِر	مثلي	جليدٍة و�ضَ

نِك على	ُن���َوِب	االأي���ِم،	والِعي�ض��ِة	ال�ضَّ 	
ُتريَك	ابت�ض�م�ً	دائم�ً	وتجلُّداً

براً	على	م�	ن�َبه�	وهي	في	الُهلِك و�ضَ 	
ُكم ولو	�ُضِئلت	يوم�ً	لق�لت	اأظنُّ

دى	اأبكي تخ�لوَن	اأني	ِمن	َحذاِر	الرَّ 	
فال	َتح�ضبوا	َدمعي	لَوجٍد	وجدُتُه

فقد	تدَمُع	االأحداُق	من	كثرة	ال�ضحِك 	
ك�ن���ت	ه���ذه	مج���رد	اإ�ض����ءات	ب�ضيط���ة	لعبقري���ة	عظيمة	
ع��ض���ت	ف���ي	القرنين	الرابع	والخ�م����س	للهجرة،	وم�	تزال	
�ضخ�ضي���ة	اأب���ي	العالء	المع���ري	واآث�ره	مح���وراً	للكثير	من	

الدرا�ض�ت	العربية	واالأجنبية	حتى	وقتن�	الح��ضر.

درعيات المعري
»رؤيوّيًا«

أبو العالء المعري
الفيلسوف الشاعر
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أبو العالء المعري

زيارة رئيس اتحاد الكتاب العرب لفرع الالذقية
به���دف	االرتق����ء	ب�لم�ضه���د	الثق�في	وتفعيل	دور	الموؤ�ض�ض�ت	الثق�فية	على	امت���داد	م�ض�حة	الوطن	الحبيب،	زار	د.	محمد	

الحوراني	رئي�س	اتح�د	الكت�ب	العرب	فرع	الالذقية،	والتقى	ب�ل�ض�دة	الزمالء	اأع�ض�ء	االتح�د	في	المح�فظة.
وبمنته���ى	االإيج�بي���ة	وال�ضف�في���ة،	اّطلع	على	وجه����ت	نظر	واقتراح�ت	الزمالء،	واأكد	اأن	اأي	اقت���راح	مثمر	وبن�ء	هو	محل	
ترحي���ب	رئ��ض���ة	االتح����د،	و�ضيب���ذل	االتح����د	اأق�ضى	جهد	ممك���ن	لتنفيذ	الخط���وات	العملية	الت���ي	من	�ض�أنه����	دعم	الحركة	

الثق�فية.
كم����	�ض����رك	خ���الل	الزي�رة	بح�ض���ور	العر�س	الم�ضرحي	»ع�لم	مفع���م	ب�لجنون«	الذي	قدمته	فرقة	اتح����د	الكت�ب	العرب	
الم�ضرحية	في	الالذقية	كب�كورة	عرو�ضه�	على	خ�ضبة	م�ضرح	دار	اال�ضد	للثق�فة	في	المدينة.	ويتن�ول	العر�س	ال�ضراع�ت	

الن��ضبة	في	الع�لم	واالأزم�ت	التي	خلفته�	الحروب	واالإره�ب	ومن	يدعمه	من	قوى	ع�لمية	خدمة	الأهداف	م�ضبوهة.
واأك���د	الدكت���ور	الحوراني	�ض���رورة	اإي�ض�ل	الكت�ب	لكل	راغ���ب	ب�لقراءة،	حيث	�ضيعمل	االتح�د	في	ه���ذا	االإط�ر	على	افتت�ح	
المزي���د	م���ن	المكتب����ت	الريفي���ة،	اإ�ض�ف���ة	اإلى	تدعي���م	مكتب�ت	المدار����س	ب�إ�ض���دارات	االتح�د،	م�ضي���راً	اإلى	�ض���رورة	ت�ض�فر	

الجهود	بين	مختلف	الجه�ت	والموؤ�ض�ض�ت	الع�ملة	في	الحقل	الثق�في.
ت�أت���ي	ه���ذه	الزي�رة	كخط���وة	في	م�ض�ر	رغبة	رئي�س	االتح����د	واأع�ض�ء	المكتب	التنفيذي	في	االط���الع	على	هموم	و�ضجون	
اأع�ض����ء	االتح����د،	لتالف���ي	ال�ضلبي����ت	واالإ�ض����ءة	عل���ى	االإيج�بي����ت	وو�ضعه�	حي���ز	التنفيذ	الفع����ل	لتطوير	العم���ل	الثق�في	

واالرتق�ء	ب�لواقع	االأدبي.	



كتب: د. وليد السراقبي

اإذا	ك�ن	يح�ض����ن	ب�ل�ض�ع����ر	اأن	يك����ون	عل����ى	معرف����ة	ب�����أوزان	ال�ضع����ر	وجوازات����ه	وعيوبه	
ليك����ون	بذل����ك	ق�����دراً	عل����ى	امتط�ء	�ضه����وة	ال�ضنعة	ف�����إن	االأمر	لي�س	كذل����ك	فب�لن�ضبة	
اإلى	اأبي	العالء	المعري	)ت�449ه(،	»فم�	ك�نت	ثق�فته	العرو�ضية	لتقف	عند	هذا	الحد	
ال����ذي	يعين����ه	على	نظم	ال�ضعر،	بل	ك�ن	يتوفر	عل����ى	ثق�فة	عميقة	بهذا	العلم،	واإح�طة	

ك�ملة	بذلك«.
لق����د	ك�ن����ت	له	في	مي����دان	علم	العرو�س	اآث�����ر	علمية	كثيرة	ف����ي	القوافي	والعرو�س	
ل����م	ي�ضل����م	منه�	اإال	ر�ض�لة	�ضغيرة	ت�ضمنت	م�	نظم	علي����ه	المتنبي	من	اأوزان،	وم�	ج�ء	

فيه	من	زح�ف�ت.
		ولع����ل	اهتم�م����ه	بم�ض�ئ����ل	العرو�س	يظهر	في	اآث�ره	االأخ����رى،	مثل	ر�ض�لة	الغفران،	
ور�ض�لة	ال�ض�هل	وال�ض�حج،	ولكن	هذا	االهتم�م	يتجلى	اأكثر	م�	يتجلى	في	كت�به	الذي	

	به	�ضعر	اأبي	الطيب	المتنبي	و�ضم�ه«الالمع	العزيزي«	 خ�سَّ
ي	فيه	زن�د	فكره	هو	الَعرو�س،	اإذ	ال	ي�ضرع	في	اإ�ض�ءة	بيت	من	 ف�أّول	م�	يقدح	المعرِّ
د	ق�فيته	وعرو�ض����ه	و�ضربه	واختالف	 ق�ضي����دة	م����ن	ق�ض�ئد	اأب����ي	الطيب	قبل	اأن	يح����دِّ
الن������س	ف����ي	ذل����ك،	كقوله	مث����اًل:	))وهم�	من	المن�ض����رح	االأّول	في	ق����ول	الخليل،	ومن	
الّطْل����ق	ال�ض�د�����س	في	غي����ره،	وق�فيتهم�	م����ن	المتراك����ب((	اأو	قوله	في	تن�����ول	ق�ضيدة	

للمتنبي	على	الب�ء:	))ومن	التي	اأوله�:
َوَهل	َترقى	اإِلى	الَفلَِك	الُخطوُب؟ اأََيدري	م�	اأَراَبَك	َمن	ُيريُب	

ْح����ل	الراب����ع	عل����ى	راأي	غيره،	 وه����ي	م����ن	الواف����ر	عل����ى	راأي	الخلي����ل،	وم����ن	ث�ن����ي	ال�ضَّ
ي	في	تن�ول����ه	ن�ضو�ض�ً	من	�ضعر	 وق�فيته�����	م����ن	المتواتر((	ه����ذه	اأولى	خطوات	المع����رِّ
المتنب����ي،	فه����و	– كم�����	يتراءى	لن�	������	يحدد	ق�في����ة	الق�ضيدة،	ويورد	مطل����ع	الق�ضيدة،	

د	بحره�	وق�فيته�	وم�	في	كل	ذلك	من	خالف.	 ويحدِّ
ورّبم�����	خ�ل����ف	الجزئي����ة	االأخي����رة	ف�قت�ضر	ف����ي	الن�����در	عل����ى	الجزئيتي����ن	االأُْوَليْين،	
واأعر�����س	ع����ن	تحديد	البح����ر	والق�فية		ومن	ذلك	م�	ج�ء	م����ن	قوله:	))حرف	الّدال،	

من	التي	اأوله�:
اأَكَرَم	ِمن	َتغِلَب	بِن	داُوِد 	 م�	�َضِدَكت	ِعلٌَّة	ِبَموروِد	

�َضِدك	ب�ل�ضيء	اإذا	لزمه،	والمورد	الذي	به	ِوْرد	الحّمى((	اأو	قوله:
))ومن	اّلتي	اأوله�:

ُده� اأَبَعُد	م�	ب�َن	َعنَك	ُخرَّ 	 اأَهاًل	ِبداٍر	�َضب�َك	اأَغَيُده�	
ق�����ل:	اأغيُده�����،	وه����و	يري����د	موؤنَّث�����ً؛	الأن����ه	اأراد	اأن	الم����راأة	ت�ضب����ه	الغ����زال،	ث����م	ح����ذف	

الت�ضبيه((	
وربَّم�����	اقت�ض����ر	عل����ى	تحديد	الوزن	الَعرو�ض����ي	ل�ض�هده	اإذا	لم	يك����ن	فيه	خالف	بين	

العلم�ء،	كقوله	))ومن	اأبي�ٍت	اأوله�:
ُمنيَرٌة	ِبَك	َحّتى	ال�َضم�ُس	َوالَقَمُر رُ	 ال�َضوُم	َوالِفطُر	َواالأَعي�ُد	َوالُع�ضُ

����ٌر،	وق�لوا	في	جم����ع	الع�ضر:	 ٌر	وَع�ضْ ����ٌر	وُع�ضْ وه����ي	م����ن	الب�ضي����ط	االأول،	يق�ل:	ُع�ضُ
ع�ضور((	

وهذا	يعني	اأنه	ال	يلتزم	�َضْرح�ً	واحداً	ال	يغ�دره	اإلى	غيره،	فهو	َطْوع	م�	يفر�ضه	عليه	
الن�س	الذي	�ضيعمُل	فيه	مب�ضع	النقد،	اأوالدخول	اإلى	عوالمه	الداللية.

ي	ب�لعرو�س	اأم����ٌر	ال	ن�ضتغربه	م����ن	�ض�عٍر	وا�ضع	االط����الع	على	ال�ضعر	 وكل����ف	المع����رِّ
العرب����ي،	وق����د	األ����ف	كت�ب�ً	في	ذل����ك	�ضّم�����ه	))ج�م����ع	االأوزان	والقوافي((	ُذك����ِر	اأنه	يقع	
ف����ي	ثالث����ة	مجلدات	في	نحو	ت�ضع����ة	اآالف	بيت		وو�ضع	ر�ض�لة	ف����ي	)االأوزان	والقوافي	
�ضعر	اأبي	الطيب(	،	وذكر	له	ي�قوت	الحموي	كت�ب�ً	عرو�ضي�ً	�ضّم�ه	))مثق�ل	النَّظم((	،	
وهذا	م�	جعله	مرجع�ً	يْركن	اإليه	من	تعت��ُس	عليه	م�ض�ئل	هذا	العلم		ف�أبو	يعلى	عبد	
الب�قي	بن	ح�ضين،	وهو	من	مع��ضري	المعري	يلج�أ	اإلى	المعري	ي�ض�أله:	))م�	ت�ضّمي	

الق�ضيدة	من	الرجز	تجتمع	فيه�	الق�فية	المتك�و�ضة	والمتراكبة	والمتدراكة؟((	
اًل	بين	 ي	جم�ع	علمه	في	ذل����ك	متنقِّ ول����ذا	لي�����س	بم�ضتغ����رب	اأن	يعر�س	علين�����	المعرِّ
تعميم	االأحك�م	العرو�ضية	التي	يطلقه�	ك��ضفة	ثقة	ع�لية	في	النف�س	ال	يعرف	الترّدد	

اإليه�	�ضبياًل،	ومن	ذلك	قوله	عند	�ضرحه	بيت	المتنبي:
َواأَ�ضكو	اإَِليه�	َبيَنن�	َوهَي	ُجنُدُه 	 ُه	 	ِمَن	االأَّي�ِم	م�ال	َتَودُّ اأََودُّ

))ه����ذه	الق�ضي����دة	من	الطوي����ل	الث�ني،	وال	ُتْع����َرف	ق�ضيدة	للعرب	عل����ى	هذا	الوزن	

وال����روّي،	ول����م	ي�ضتعمل����ه	اأح����ٌد	من	فح����ول	المحدثين	ا�ضتعم�����اًل	ظهر	عن����ه،	وقد	ج�ء	
حبيب	بن	اأو�س	بق�ضيدة	على	هذا	الّنْحو	اإال	اأّن	روّيه�	الٌم،	وهي	التي	اأوله�:

على	الحْزم	في	التدبير	بل	ن�ضتدّلُه هُ	 ْهَر	من	ال	نُدلُّ اأب�	الف�ضل	اأنَت	الدَّ
فه����ذا	التعمي����م	ف����ي	الحكم	م�	ك�ن	لي�ض����در	اإاّل	عن	ثقة	الرج����ل	ب�لعلم	الذي	يحويه	
�ضدره،	فال	يلقي	الكالم	على	عواهنه؛	ذلك	اأن	م�ض�ألة	الّنْقد	العرو�ضي	م�ْض�ألة	دقيقة	
له�����	تبع�ته�	))من	تخطئ����ة	ال�ضعراء،	وتلحين	البلغ�ء	الذي����ن	ُيَحتج	ب�أقوالهم	الإثب�ت	
اأ�ض����ل	اللغ����ة	وقواعده�،	ولم�	يتف����ّرع	عليه�	من	مخ�لفة	الم�ضه����ور	من	قواعد	النح�ة،	
وتع�ر�����س	القواع����د	الكلي����ة،	وت�ض�رب	اآراء	العلم�����ء،	والح�جة	اإلى	تكّل����ف	وجوه	بعيدة،	

والتم��س	ت�أويالت	ملّفقة،	لت�ضحيح	الرواية	اأو	اإ�ضالح	الف��ضد	منه�((.
ف	 ي	ف����ي	نق����ده	العرو�ضي	عل����ى	الغري����زة	وال�ضليقة،	وهو	ال����ذي	يعرِّ ل	المع����رِّ ومع����وَّ
ال�ضع����ر	ب�أن����ه	))كالم	م����وزون	تقبُله	الغريزة((،	وهو	الذي	�ض�����أل	– في	ر�ض�لة	الغفران	
– امراأ	القي�س	ق�ئاًل	له:	))اأخبرني	عن	كلمتك	ال�ض�دية،	وال�ض�دية،	والنونية			لقد	
جئ����ت	فيه�����	ب�أ�ضي�����َء	ينكره�����	ال�ضم����ع((،	ث����م	يقول	ل����ه:	))في	اأ�ضب�����ٍه	لذل����ك،	هل	ك�نت	
غرائزك����م	ال	تح�����ّس	به����ذه	الزي�����دة؟	اأم	كنت����م	مطبوعين	عل����ى	اإتي�ن	مغ�م�����س	الكالم،	

واأنتم	ع�لمون	بم�	يقع	فيه؟((.
يقول	اأبو	العالء:))ومن	قطعة	اأوله�:

	ق�ِفَيٍة	غ�َظت	ِبِه	َمِلك� َوُربَّ 	َنجيٍع	ِب�َضيِف	الَدوَلِة	ِان�َضَفع�	 ُربَّ
وه����ي	م����ن	الب�ضي����ط	االأول		ولم	يزاحف	اأبو	الطيب	زح�ف�ً	تنكره	الغريزة	اإال	في	هذا	
المو�ضع،	وال	ريَب	اأنه	ق�له	على	البديهية،	ولو	اأن	لي	حكم�ً	في	البيت	لجعلت	اأّوله:

كم	من	نجيع			
	ت����دّل	عل����ى	القّلة،	واإنم�����	يجب	اأن	ي�ضف	كثرة	�ضفكه	دم�����ء	االأعداء،	ويح�ضُن	 	ُربَّ الأنَّ

	ج�ءت	في	الن�ضف	الث�ني،	وهي	�ضّد	)كْم(. ذلك	اأّن	ُربَّ
م�ً	 ورّبم�����	عك�����س	منهج����ه	ف����ي	النق����د	العرو�ض����ي	ف�أرج�����أه	اإل����ى	اآخ����ر	الق�ضي����دة،	مقدِّ

التف�ضير	اللغوي	عليه،	كقوله:))حرف	الق�ف	من	التي	اأوله�:
	ُقلوِب	َهذا	الَركِب	�ض�ق� َواأَيَّ 	 	َدٍم	اأَراق�	 اأََيدري	الّربُع	اأَيَّ

وهي	من	الوافر	االأول.	
وقوله:

َعف�ُه	َمن	َحدا	ِبِهُم	َو�ض�ق� 	 َوم�	َعَفِت	الّري�ُح	َلُه	َمَحاّلً	
				وقوله:

َوَعّم�	َلم	ُتِلقُه	م�	اأاَلق� 	َبحرٍ	 ُر	َعن	َيميِنَك	ُكلُّ ُيَق�ضِّ
				وق�في����ة	ه����ذه	الق�ضيدة	من	المتوات����ر،	وهو	حرف	متحرك	بعده	�ض�كن،	ف�لق�فية	
ك	الذي	قبل	االألف،	 ههن�����	الق�����ُف	واالألف	على	هذا	القول		وعلى	قول	الخليل	المتحرِّ

ومعه�	الق�ف،	واالأِلُف	الث�نيُة،	واالألُف	االأولى((.
والأب����ي	الع����الء	متك�أ	اآخ����ر	في	اأحك�م����ه	العرو�ضية	وغي����ر	العرو�ضية	ه����و	�ضعة	علمه	
وروايت����ه،	ول����وال	هذان	ال�ّضْمت�ن	لم�	َجُروؤ	على	اأن	يقول	عب�رات	مثل:	لم	يذكر	الخليل	
مثله�����	فيم�����	و�ضع،	وال	يوجد	مثله�	ف����ي	اأ�ضع�ر	المحدثين،	واإنم�����	الذي	لم	يوجد	له�	

ع،				يقول	في	تعليقه	على	قول	اأبي	الطيب: نظير	م�	ك�ن	غير	م�ضرَّ
اإِنَّم�	َبدُر	بُن	َعّم�ٍر	�َضح�ُب					َهِطٌل	فيِه	َثواٌب	َوِعق�ُب

))ه����ذه	االأبي�����ُت	عل����ى	مذهب	الخلي����ل	مبنية	على	اأ�ض����ل	الّرمل،	فل����م	يذكر	الخليل	
مي����ن،	وقد	ذك����روا	لرجٍل	من	 مثله�����	فيم�����	و�ض����ع،	وال	يوج����د	مثله�����	في	اأ�ضع�����ر	المتقدِّ

قري�س	قيلت	في	االإ�ضالم	وهي	على	وزن	هذه	االأبي�ت	وهي:
ط�ل	حّتى	م�	اأرى	ال�ضبَح	ينيُر 	ليلي	ط�َل	والليل	ق�ضيرُ	 اإنَّ

حدثت	فيه�	اأموٌر	واأموُر 	 ذكر	اأي�م	غزْتن�	منكراٍت	
والذي	ي�أمر	ب�لر�ضِد	َدحيُر 	 ف�لذي	ي�أمر	ب�لغّي	مط�ٌع	

ع	م����ن	اأوله�����،	قد	ا�ضتعمل����ت	العرب	مثل����ه،	واإّنم�	الذي	ل����م	يوجد	له	 والبي����ت	الم�ض����رَّ
نظير	م�	ك�ن	غير	م�ضّرع،	وهو	يزيد	حرفين	على	م�	جرت	الع�دة	ب��ضتعم�له	كقوله:

راُب ومن�ي�	وِطع�ٌن	و�ضِ 	 اإّنم�	بدر	عط�ي�	ورزاي�	
قول����ه:	)ي�����(	في	ن�ضف	البيت	االأول	زي�دة	على	م�	ت�ضتعمله	العرب((	وبهذا	يعني	اأن	
المتنب����ي	ق����د	خ����رج	ب�	)ي�(	من	كلم����ة	)الرزاي�(	في	بيت����ه	المذك����ور	ب�لعرو�س	من	بن�ء	

)ف�عل����ن(	اإل����ى	بن�����ء	ف�عالت����ن	ومن	خالل	م�	مررن�����	به	من	فقرات	خ��ض����ة	ب�لظواهر	
العرو�ضية	يمكن	لن�	اأن	نجمل	تجلي�ت	جهد	المعري	في	هذه	الب�بة	ب�الأمور	االآتية:

الت�أ�ضيل	الم�ضطلحي	
التفّرد	بم�ضطلح�ت	عرو�ضية	

الخروج	على	النظير
ال�ضرورة	ال�ضعرية	

وال�ض����رورة	ال�ضعري����ة	ق�ضّية	من	ق�ض�ي�	النقد	العرو�ض����ي	الذي	يقف	عليه	المعري	
ف����ي	�ضع����ر	المتنب����ي،	فال	بد	من	الن�����س	عليه�	و�ضرحه�����	وتعليله�		من	ذل����ك	قوله	اأبي	

الطيب:
ن�ِء والِد	الِزّ َطلَعُت	ِبَموِت	اأَ 	 َوُتنِكر	َموَتُهم	َواأَن�	�ُضَهيٌل	

فذك����ر	المع����ري	اأن	اإثب�����ت	االأل����ف	ف����ي	�ضدر	البي����ت	))واأن�����((	هو	عند	بع�����س	الن��س	
د	في	ذلك	ويمنُعُه،	 د	يت�ضدَّ 	هذه	االألف	ال	تثبت	اإاّل	في	الوقف،	وك�ن	المبرِّ �ضرورة؛	الأنَّ

دة،	ومن	ذلك	قول	االأع�ضى: وقد	ج�ء	مثله	في	موا�ضع	متعدِّ
َفم�	اأَن�	اأَم	م�	ِانِتح�لي	الَقَواف�					�ي	َبعَد	الَم�ضيِب	َكفى	ذاَك	ع�را

فر�����س	المعري	بع�ض�ً	مم�����	يدخل	في	ب�ب	))ال�ضرائ����ر	ال�ضعرية((،	وعر�س	لبع�س	
ال�ضرائ����ر	الت����ي	ارتكبه�	المتنبي،	ومن	ذلك	ا�ضتعم�ل����ه	المفرد	مو�ضع	الجمع	كم�	في	

قوله:
بيِب	ِق�ض�َر	الُع�ُضب ِطواَل	ال�ضَّ 	 ِهْم	 ر�ضِ و�َضَع	ِمن	اأَ اأَت�ُهْم	ِب�أَ

����داً،	واالأ�ضح	االإتي�ن	به	مجموع�����ً،	وتوحيده	–  فق����د	ج�ء	بلف����ظ	))ال�ضبيب((	موحَّ
ههن�	– ))�ضرورة،	الأنه	ك�ن	ينبغي	اأن	يقول:	طوال	ال�ضب�ئب	ق�ض�ر	الُع�ُضب((	

ي	نظ����ر	اإل����ى	االّت�ض�ق	فيم�����	بين	تركيب����ي	االإ�ض�فة	 ويب����دو	ل����ي	– ههن�����	– اأّن	المع����رِّ
بيب(؛	 بي����ب،	ق�ض�ر	الُع�ُضب(،	فال	اتِّ�ض�ق	فيم�����	بين	لفظي	)ِطوال(	و	)ال�ضَّ )ط����وال	ال�ضَّ
ف�لتعبي����ر	ب�لكث����رة	في	)ط����وال؟(	يتن�غم	معه	اأن	يكون	الم�ض�����ف	اإليه	مجموع�ً،	اإذ	اإن	
تركي����ب	االإ�ض�ف����ة	الذي	يوازنه	)ق�ض�ر	الُع�ُضب(	ج�����ء	مّت�ضق�ً	بين	الم�ض�ف	والم�ض�ف	

اإليه؛	الأن	المراد	التعبير	في	التركيبين	عن	الكثرة.
وم����ن	ذل����ك	من�ق�ضت����ه	ق�ضي����ة	حذف	هم����زة	الو�ض����ل	من	كلم����ة	)ام����روؤ(	وا�ضتعم�له�	
اًة	منه�����،	فقيل:	)َمْرء(،	ولكن	ذلك	ربم�	ا�ضتعمل	في	ال�ضعر		ق�ل	في	تعليقه	على	 مع����رَّ

قول	المتنبي:	
ُجِعلُت	ِفداءه	َوُهُم	ِفدائي نَت	َمْرءٌ	 ُتطيُع	الح��ِضديَن	َواأَ

))واأن����َت	َم����ْرء،	واالأج����ود	اأن	يق�����ل:	واأنت	ام����روؤ،	وال	تحذف	الهمزة	م����ن	اأوله	اإال	مع	
االألف	والالم	اإذا	ق�لوا:	المْرء،	وربم�	ا�ضُتعمل	ذلك	في	ال�ضعر،	ق�ل	ال�ض�عر:

فُتْبقي	له	االأّي�م	خ�اًل	وال	عّم� ول�ضُت	اأرى	َمْرءاً	تطول	حي�ُته	
ف�ل�ضع����ر	مو�ض����ع	�ض����رورة؛	ولذلك	اأجيز	فيه	حذف	همزة	الو�ض����ل	في	هذه	اللفظة،	
ول����و	ل����م	تكن	مقرونة	ب�الألف	وال����الم		وقول	المعري:	))وربَّم�����	ا�ضتعمل	في	ال�ضعر((	
	دالل����ة	على	ج����واز	ارتك�ب	ذلك	في	ال�ضعر	فح�ضب،	وعلى	قلَّ����ة	ا�ضتعم�له	حتى	في	 ي����دلُّ

ال�ضعر	اأي�ض�ً.
عيوب القافية:

فم�����	�ضب����ق	اأن	�ضقن�ه	من	نم�ذج	عل����ى	تن�ول	المعري	م�ض�ئ����ل	العرو�س	في	“الالمع	
العزيزي” وفي	غيره	من	اآث�ره	التي	�ض�ع	كثير	منه�	يدفع	ب�لدار�س	اإلى	اأن	“يطمئن	
����ل	لمن	 اإل����ى	ر�ض����وخ	ق����دم	المع����ري	ف����ي	ه����ذا	المي����دان	م����ن	عل����وم	العربية،	حت����ى	لُيخيَّ
ي�ض�ح����ب	اآث�����ره	اأّن����ه	ق����د	جمع	ه����ذا	العلم	م����ن	اأطرافه	واأن����ه	ا�ضتق�ض����ى	كل	م�ض�ألة	من	

م�ض�ئله	في	�ضعر	العرب،	قديمه	وحديثه”.

أبو العالء المعري والعروض

شعر
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أبو العالء المعري

الشاعر حسان يوسف... حاضر رغم الرحيل
بح�ض���ور	الدكت���ور	محمد	الحوران���ي	رئي�س	اتح�د	الكت�ب	الع���رب	واأ.	توفيق	اأحمد	ن�ئب	رئي�س	
االتح����د	واالأ�ضت����ذ	عم����د	الدين	ابراهيم	مدي���ر	الف�ض�ئية	ال�ضورية	وال�ضيدة	رب����ب	احمد	مديرة	
المرك���ز	وعدد	من	االأدب����ء	وال�ضعراء	واالأ�ضدق�ء	احت�ضن	المركز	الثق�في	العربي	في	اأبي	رم�نة		

فع�لي�ت	حفل	ت�أبين	ال�ض�عر	الراحل	ح�ض�ن	يو�ضف	م�ض�ء	ال�ضبت	28	اأي�ر2022.
وق���د	رث���ى	عدد	من	ال�ضعراء	واالأدب�ء	ال�ض�عر	الراحل	وقدم	االأ�ضت�ذ	�ضومر	يو�ضف	نجل	الفقيد	

كلمة	ب��ضم	الع�ئلة	بينم�	اأدار	الفع�لي�ت	االعالمي	علي	ح�ضن.
وق���د	�ض����رك	اأ.	عب��س	حيروقة	ع�ضو	اتح�د	الكت�ب	العرب	بكلمة	األق�ه�،	اأ�ض�ء	من	خالله�	على	
�ضخ�ضي���ة	ه���ذا	الرجل	المثقف	ال�ض�ع���ر	واالإن�ض�ن	النبي���ل	الط�فح	ب�لطيبة	وب�لغم����م	وب�لمطر،	
وموؤك���داً	اأن���ه	عندم����	نكون	في	ح�ض���رة	زارع	ب�ض�تين	الورد	نكون	في	ح�ض���رة	�ض�عر	من	مق�م	قمر	
ودرج���ة	�ضم����س،	نك���ون	في	ح�ض���رة	كل	االأ�ضي����ء	الم�تع���ة	والجميل���ة	والبديعة،	نكون	ف���ي	ح�ضرة	

ال�ضعر	الحقيقي.
وال�ض�ع���ر	ح�ض����ن	يو�ضف	ك�ن	ع�ضواً	في	اتح�د	الكت�ب	العرب-	جمعية	ال�ضعر	وع�ضواً	في	نق�بة	
الفن�ني���ن	ال�ضوريي���ن	وه���و	من	مواليد	قري���ة	عوينة	الريح�ن	في	ريف	الالذقي���ة	الجنوبي	1948	
و	�ض���درت	ل���ه	ثالثة	دواوين	وه���ي	“ال�ضيف	العرب���ي” و”�ضبل	العرين” و”كن���ده” و�ضبغ	�ضعره	

الج�نب	الوطني	والحم��ضي	والق�ض�ي�	القومية	اإ�ض�فة	اإلى	الغزل.
ويو�ض���ف	ال���ذي	ك�ن	اأح���د	�ضب����ط	الجي����س	العربي	ال�ض���وري	الذي���ن	�ض�ركوا	في	ح���رب	ت�ضرين	
التحريري���ة	وج���رح	خالل	مع�ركه�،	ل���ه	تجربة	مهمة	في	ال�ضعر	الغن�ئ���ي	المحكي	فكتب	العديد	

من	االأغني�ت	الرا�ضخة	في	الذاكرة.
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	لل�ّض�هد	ال�ّضعري	اأث����راً	مهم�ً	في	تقعيد	 ال	ُمري����َة	اأنَّ
النح����و	العرب����ي،	فق����د	اتك�أ	علي����ه	النح�ة	من	ل����دن	اأبي	
االأ�ض����ود	الدوؤلي	اإلى	يومن�	هذا	في	االحتج�ج	لقواعد	
العربّي����ة	عل����ى	الّرغم	مّم�	اعتراه	م����ن	م�ضكالت	عّدة؛	
منه�����:	الجه����ل	ب�لق�ئ����ل،	وتع����دد	الن�ضب����ة	اأو	الرواي����ة،	

والتحريف،	وال�ضن�عة.	
	اأب�����	العالء	المعري	بم�	يمتلكه	من	ذخيرة	لغوية	 اإنَّ
وح�فظ����ة	قوي����ة	يع����د	واح����داً	من	الذي����ن	اأ�ضهم����وا	في	
حم�ي����ة	اللغ����ة	العربي����ة	وتهذيبه�����،	وق����د	وق����ف	للّرواة	
والّنح�����ة	ب�لمر�ض�����د،	فنق����َد	م�����	فعل����ه	بع�����س	ال����ّرواة	
والّنحويي����ن	م����ن	تحريف	لبع�س	ال�ضواه����د	ال�ضعرية،	
وال�ضّيم�����	لل�ضعراء	المجيدين	لتتوافق	مع	قواعدهم.	
فلج�أ	في	ر�ض�لة	الغفران	اإلى	اأ�ضلوب	الحوار	بين	�ض�عر	
م����ن	�ضع����راء	القرني����ن	الراب����ع	والخ�م�����س	الهجريين،	
وه����و	اب����ن	الق�����رح	وال�ضع����راء	الذي����ن	التق����ى	به����م	ف����ي	
الع�ل����م	االآخ����ر،	ف�أنط����ق	اأبو	العالء	ه����وؤالء	ال�ضعراء	م�	
يري����د	قول����ه	مبّين�����ً	�ضني����ع	ال����ّرواة	وتحريفه����م،	وراأي	

الّنح�ة	وت�أويالتهم	لهذه	ال�ضواهد.	
وم����ن	هذه	الحوارات	حواره	مع	امرئ	القي�س،	اإذ	اإّن	
ام����راأ	القي�����س	واحٌد	م����ن	اأهم	�ضعراء	ع�ض����ر	االحتج�ج	
تقعيده����م	 ف����ي	 �ضع����ره	 اإل����ى	 النح�����ة	 ا�ضتن����د	 الذي����ن	
النحوي.	فيخ�طب	ابن	الق�رح	امراأ	القي�س	ق�ئاًل:	ي�	
اأب�	هند،	اإّن	رواة	البغداديين	ين�ضدون	في	)قف�	نبك(،	

هذه	االأبي�ت	بزي�دة	الواو	في	اأوله�،	اأعني	قولك:	
وك�أَّن	ُذَرى	راأ�ِس	الُمَجْيِمِر	ُغْدوًة

ْيِل	والُغثَّ�ِء	َفْلَكُة	ِمْغَزِل من	ال�ضَّ
	الِجَواِء	ُغَديًَّة ك�أّن	َمَك�ِكيَّ

�ضبحن	�ضالف�ً	من	رحيق	مفلفل
ب�َع	ِفيِه	َغْرَقى	َع�ضيًة ك�أّن	ال�ضِّ

ِل ب�أرج�ئه	الُق�ضوى	اأن�بي�ُس	ُعْن�ضُ
في�ضتهج����ن	امروؤ	القي�س	ه����ذه	الرواية،	يقول:	اأبعد	
	 اهلل	اأولئ����ك	لق����د	اأ�ض�وؤوا	الرواي����ة،	واإذا	فعلوا	ذلك	ف�أيُّ
ف����رٍق	يقع	بين	النظ����م	والنثر؟	وانم�	ذل����ك	�ضيء	فعله	
م����ن	ال	غري����زَة	ل����ه	ف����ي	معرف����ة	وزن	القري�����س،	فظّنُه	

المت�أخرون	اأ�ضاًل	في	المنظوم،	وهيه�ت	هيه�ت.	
	ج����واب	ام����رئ	القي�����س	يبّي����ن	بو�ضوح	كي����ف	اأ�ض�ء	 اإنَّ
الرواة	اإلى	�ضعره،	ويبّين	اأّن	اأب�	العالء	ك�ن	على	دراية	
ت�ّم����ة	ب�لفرق	بين	ال�ّضع����ر	الذي	يخ�ضع	لقيدي	الوزن	
والق�فية	وك�ن	مو�ضع�ً	لل�ضرائر،	والنثر	الذي	ي�ضتند	

اإليه	التقعيد	ال�ضمولي.	
وي�ض�أله	ابن	الق�رح	عن	قوله:	
كبكِر	الُمق�ن�ِة	البي��ُس	ب�ضفرٍة

غذاه�	نميُر	الم�ِء	غيُر	ُمحلَِّل
م�ذا	اأردت	ب�لبكر؟	فقد	اختلف	المت�أّولون	في	ذلك،	
فق�ل����وا:	البي�ض����ة،	وق�لوا:	ال����درة،	وق�ل����وا:	الرو�ضة،	
تن�ض����د:	 وكي����ف	 البردي����ة.	 وق�ل����وا:	 الزه����رة،	 وق�ل����وا	

البي��ِس،	اأم	البي��َس،	اأم	البي��ُس؟
	ذل����ك	ح�ض����ٌن،	واأخت�����ر	 فيجيب����ه	ام����روؤ	القي�����س:	كلُّ
البي������س،	ب�لك�ضر.	فيعقب	ابن	الق�رح	عليه	ق�ئاًل:	لو	

�ضرحت	لك	م�	ق�ل	النحويون	في	ذلك	لعجبت.	
ف�أب����و	الع����الء	بّين	لن�����	اأّواًل	اخت����الَف	اأه����ل	اللغة	في	
معن����ى	قول����ه:	)البكر(،	اإذ	ذكر	�ضتة	مع�����ٍن	له�،	واأغفَل	
معن����ى	�ض�بع�����ً	ذك����ره	�ضيبويه	ف����ي	كت�به،	وه����و	اللوؤلوؤة،	
اإذ	ق�����ل:	“ذك����ر	بع�����س	اأه����ل	اللغ����ة	اأن	“البك����ر” ه�هن�	
	اللوؤل����وؤة	الكبيرة	النفي�ضة	تكون	 اللوؤل����وؤة...	وذكروا	اأنَّ
	تخ����رُج،	فلذلك	 ف����ي	ط����رف	ال�ضدف����ة،	ف�����أّول	م�����	ت�ض����قُّ
�ُضّمي����ت	بك����راً.” وق�����ل	اآخ����رون:	البكر:	بي�ض����ة	النع�م،	
وه����ي	بي�ض����ٌة	تخ�لط	بي��ضه�����	�ضفرة	ي�ضي����رة...	كبكر	
ال�ضدف����ة	الت����ي	خ�ل����ط	بي��َضه�����	�ضف����رٌة،	واأراد	ببكره�	
دّرته�����	الت����ي	لم	ي����ر	مثله�...	واأن����ه	اأراد	كبك����ر	البردي،	

وهو	نب�ت	ك�لق�ضب.	
ويبّين	لن�����	ت�أويالت	النح�ة	وتوجيه�تهم	في	اإعراب	
معم����ول	ال�ضف����ة	الم�ضبه����ة،	اأعن����ي	كلم����ة	)البي������س(	
وف����ق	كّل	رواي����ة،	ف�لج����ر	كقوله����م:	الح�ض����ُن	الوجِه”،	
والن�ض����ب	كقوله����م:	“الح�ض����ُن	الوج����َه	عل����ى	الت�ضبيه	

ب�لمفعول	به،	والرفع	كقولهم:	“الح�ضُن	الوجُه”.
	واأردف	اب����ن	الق�����رح	ق�ئاًل:	بع�����س	المعلمين	ين�ضد	

قولك:	
ك�أَّن	ُذَرى	راأ�ِس	الُمَجْيِمِر	ُغْدوًة

ْيِل	والُغثَّ�ِء	َفْلَكُة	ِمْغَزِل من	ال�ضَّ
في�ضدد	الث�ء.	

	هذا	لجهوٌل!	 فيقول	امروؤ	القي�س:	اإنَّ
النحوي����ة	 ذخيرت����ه	 هن�����	مبّين�����ً	 المع����ري	 ويتدخ����ل	
وره�فة	ح�ضه	المو�ضيقي،	فيقول:	وهو	نقي�س	الذين	
زادوا	ال����واو	ف����ي	اأوائ����ل	االأبي�����ت،	اأولئ����ك	اأرادوا	الن�ضق،	
ف�أف�ض����دوا	ال����وزن:	وهذا	الب�ئ�����س	اأراد	اأن	ي�ضحَح	الّزنة	

ف�أف�ضد	اللفظ.	
ويردف����ه	ابُن	الق�رح	ب�ضوؤال	جديد،	فيقول:	اأخبرني	

عن	قولك:	
	يوٍم	لَك	مّن	�ض�لٍح اأال	ُربَّ

وال	�ِضيَّم�	يوم�ً	ِبَداَرِة	ُجْلجِل
؟	اأم	 	الك����فَّ 	�ض�ل����ٍح،	فتزاح����فُّ اأتن�ض����ده:	ل����ك	منه����نَّ

تن�ضده	على	الرواية	االأخرى؟
	ويت�ب����ع	ابن	الق�����رح	ق�ئاًل:	ف�أم�	)يوم(،	فيجوز	فيه	
�����	الن�ض����ب	فعل����ى	م�	 	والرف����ُع،	ف�أمَّ الن�ض����ُب	والخف�����سُ
يج����ب	للمفع����ول	من	الظ����روف،	والع�مل	ف����ي	الظرف	
ه�هن�����	فع����ل	م�ضم����ر،	واأم�����	الرف����ع	فعل����ى	اأن	تجع����ل	
“م�����” ك�فة،	وم�����	الك�فة	عند	بع�س	الب�ضريين	نكرة،	
واإذا	ك�ن	االأم����ر	كذل����ك	ف�	“هو” بعده�����	م�ضمرة،	واإذا	
خف�����س	)ي����وم(،	ف�����	“م�” م����ن	الزي�����دات،	وي�ض����دد	�ضي	
ويخف����ف،	ف�أم�����	الت�ضديد	فه����و	اللغة	الع�لي����ة،	وبع�س	

الن��س	يخّفُف.	
فيقول	امروؤ	القي�س:	اأّم�	اأن�	فم�	قلت	في	الج�هلية	
اإال	بزح�����ٍف:	ل����ك	منه����ن	�ض�ل����ٍح.	واأّم�����	المعلم����ون	في	
االإ�ض����الم	فغي����روه	عل����ى	ح�ض����ب	م�����	يري����دون،	وال	ب�أ�س	
ب�لوج����ه	ال����ذي	اخت�روه.	والوج����وه	في	ي����وم	متق�ربة.	

و�ضّي	ت�ضديده�	اأح�ضن.	
اإّن	قول	ابن	الق�رح:	فتزاحف	الكف	ي�ضير	اإلى	امرئ	
القي�����س	ارتك����ب	زح�ف�ً	ف����ي	البيت؛	وهو	الك����ّف،	ونعني	
�ضقوط	ال�ض�كن	االأخير	من	تفعيلة	)مف�عيلن(،	واإلى	
	تع����ّدَد	رواي����ة	)ي����وم(	دفع����ت	النح�ة	اإل����ى	تخريج	كل	 اأنَّ
رواية،	ف�لن�ضب	على	اأنه	تمييز	لم�” وهي	نكرة	ت�مة،	
ك�أن����ه	ق�����ل:	وال	مثل	�ض����ّي	ثم	ف�ّض����ره	بنك����رة	من�ضوبة.	
وراأى	الف�ر�ض����ي	اأن	)ال(	ال	تكون	بمنزلة	الذي،	ويكون	
)يوم�����ً(	من�ض����وب	عل����ى	الظرفي����ة	�ضلة	)لم�����(.	وراأى	
	)يوم�����ً(	ظ����رف	�ضل����ة	)م�����(	وحذف	 بع�����س	النح�����ة	اأنَّ
ن��ضب����ه؛	وتقدي����ره:	وال	مث����ل	ال����ذي	اتفق	يوم�����	بدارة	

جلجل،	فحذف	للعلم	به.
اأب����و	الع����الء	هن�����	مبين�����ً	دق����ة	مالحظ�ت����ه	 ويعّق����ب	
اللغوي����ة،	فيقول	على	ل�ض�ن	ابن	الق�رح	موافق�ً	اختي�ر	
امرئ	القي�س	ت�ضديد	)�ضي(:	فيقول:	اأجل،	اإذا	خففت	

�ض�رت	على	حرفين؛	اأحُدهم�	حرُف	عّلة.
	اأب�����	الع����الء	اطل����ع	عل����ى	عي����وب	ال�ضع����راء	الذي����ن	 	اإنَّ
قبل����ه	بم�����	يمتلكه	م����ن	ب�ضي����رة	ن�ف����ذة،	ف�أ�ض�����ر	اإلى	اأن	
ام����راأ	القي�س	ارتكب	االإق����واء	في	�ضعره،	ولي�س	الن�بغة	
الذبي�ن����ي	وح����ده	الذي	اأ�ض�ر	الرواة	اإل����ى	اأنَّه	يقوي	قي	
�ضع����ره،	ف�أ�ض�ر	اإلى	اب����ن	الق�رح	اأن	ي�ض�أل����ه:	كيف	ين�ضد	

قوله؟	
َج�َءت	لت�ضرعني	َفقلت	َلَه�	اق�ضري

اإِنِّي	اْمُروؤ	�ضرعي	َعلَْيك	حَرام
اأم	 اأتق����ول:	ح����راُم،	فتق����وي؟	 فيق����ول	اب����ن	الق�����رح:	
تق����ول:	ح����راِم،	فتخرج����ه	مخرج	حذام	وقط�����م؟	يعني	
اأنه�	مبنية	بن�ء	ب�ب	حذام	في	لغة	الحج�ز	على	الك�ضر	
ت�ضبيه�ً	له�	بدارك	ونزال،	وذلك	م�ضهور	في	المع�رف	
وقد	ك�ن	بع�س	علم�ء	الدولة	الث�نية	يجعلك	ال	يجوز	

االإقواء	عليك.
فيقول	امروؤ	القي�س:	ال	نكرة	عندن�	في	االإقواء،	اأم�	

�ضمعت	البيت	في	هذه	الق�ضيدة:	
وك�أنَّم�	َبْدٌر	و�ضيُل	ُكَتْيفٍة

وك�أنَّم�	ِمْن	ع�قل	اأْرَم�ُم

	اإرم�م�ً	ه�هن�،	 فيقول:	لق����د	�ضدقت	ي�	اأب�	هند،	الأنَّ
لي�����س	واقع�����ً	موق����ع	ال�ضف����ة،	فيحمل	عل����ى	المج�ورة،	
الأن����ه	محم����ول	على	ك�أنم�����،	واإ�ض�فت����ه	اإلى	ي�����ء	النف�س	
����ف	الغر�س.	ف�أبو	العالء	نراه	هن�	يوافق	اأب�	علي	 ت�ضعِّ
الف�ر�ضي	الذي	ذهب	اإلى	اإنه	م�ض�ف	اإلى	ي�ء	المتكلم،	

واأ�ضله	حرامي.	
	 واأ�ض�����ر	اأبو	العالء	ن�قداً	النح�ة	من	طرف	خفي	ب�أنَّ
اتَّه����م	بع�ضه����م	ب�ضن����ع	ال�ض�ه����د	النح����وي،	فيدف����ع	ابن	
الق�����رح	اإل����ى	القول	موجه�ً	كالمه	اإل����ى	امرئ	القي�س:	
اإن�����	لن����روي	لك	بيت�����ً	م�	هو	ف����ي	كل	الرواي�����ت،	واأظنه	
	في����ه	م�����	ل����م	تج����ر	ع�دتك	بمثل����ه،	وهو	 م�ضنوع�����ً؛	الأنَّ

قولك:	
وَعْم����رو	بُن	َدْرم�َء	الُهم�ُم	اإذا	َغدا

��ٍب	َكِم�ْضَيِة	َق�ْضوَرا بذي	�ُضَط�ٍب	َع�ضْ 	
فيقول:	اأبعد	اهلل	االآخر،	لقد	اختر�س،	فم�	اتَّر�س،	

ه	اإحدى	الو�ضم�ت،	 واإن	ن�ضبة	مثل	هذا	اإلي	الأعدُّ
ف�����إن	ك�ن	م����ن	فعله	ج�هلي�ً،	فهو	م����ن	الذين	وجدوا	
في	الن�ر	�ضلي�ً،	واإن	ك�ن	من	اأهل	االإ�ضالم،	فقد	خبط	

في	ظالم.
ويتدخ����ل	اأب����و	الع����الء	مو�ضح�����ً	�ضب����ب	اإن����ك�ر	ام����رئ	
القي�س	هذه	الرواي����ة،	فيقول:	واإنَّم�	اأنكَر	حذَف	اله�ء	
م����ن	ق�ضورة،	الأّنه	لي�س	بمو�ضع	الحذف،	وقلَّم�	ُي�ض�ُب	

في	اأ�ضع�ر	العرب	مثل	ذلك.	ف�أم�	قول	الق�ئل:	
اإّن	ابَن	ح���رَث	اإْن	اأ�ضَت���ْق	لُروؤِْيته	

اأو	اأمت���ِدحه	ف�إّن	الن�����َس	ق��د	َعِلُموا 	
فلي�����س	من	هذا	النح����و،	اإذ	ك�ن	التغيير	اإلى	االأ�ضم�ء	
المو�ضوع����ة	ح����ذف	اله�����ء	من	ح�رث����ة	اأ�ضرع	من����ه	اإلى	
االأ�ضم�����ء	الت����ي	هي	نك����رات،	اإذ	ك�نت	النك����رة	اأ�ضاًل	في	

الب�ب.
وبعد:	

	اأب�����	العالء	المعري	 	م�	�ضل����ف	يظهر	بو�ضوح	اأنَّ ف�����إنَّ
	في	علوم	اللغة	 لي�����س	�ض�عراً	فح�ضب،	بل	هو	ع�ل����م	فذٌّ
العربي����ة	كله�����،	اإذ	ع�لج	الكثير	م����ن	الم�ض�ئل	النحوية	
ب�أ�ضل����وب	مبت����دع	اأخ�ذ	م����ن	خالل	الح����وار	الذي	عقده	
بين	�ض�حبه	ابن	الق�رح	وال�ضعراء	الذين	اجتمع	فيهم	
في	رحلته	اإلى	الع�لم	االآخر،	وانتقد	كثيراً	من	الّرواة	
	ج�م	غ�ضبه	على	 الذي����ن	حّرفوا	بع�س	االأ�ضع�ر،	و�ضبَّ
بع�س	النح�ة	ك�ضيبوي����ه	واأبي	علي	الف�ر�ضي	وغيرهم�	
مل�ضق�����ً	فيهم	ع����دداً	م����ن	ال�ضف�ت	ك�لوه����م،	والجهل،	

وقّلة	االأم�نة،	واإ�ض�ءة	الرواية،	وابتداع	االأب�طيل.

لعله	من	الكتب	الن����درة،	بل	الن�درة	جداً	
االأدب	 عمي���د	 بكت����ب	 الذائق���ة	 تلتق���ي	 اأن	
العرب���ي	د.	طه	ح�ضين	»�ضوت	اأبي	العالء«،	
م���ن	جدي���د	�ضم���ن	 �ض���در	 ال���ذي	 الكت����ب	
�ضل�ضل���ة	الكت����ب	ال�ضه���ري	)كت����ب	الجي���ب	
رق���م	94(	بتقديم	اأ.	م�ل���ك	�ضقور	واختي�ر	
اأ.د	ح�ضي���ن	جمع���ة؛	ع���ن	مجل���ة	الموق���ف	
اأهميت���ه	 فلي�ض���ت	 	،2015 اآذار	 االأدب���ي،	
بو�ضف���ه	ترجم���ة	ل�ض���وت	�ض�ع���ر	فيل�ضوف	
ل���ه	نظرت���ه	ف���ي	الحي����ة	وف���ي	االأ�ضي����ء	وال	
الرغ���م	 عل���ى	 وال�ض���ر،	 الخي���ر	 ف���ي	 �ضيم����	
للمع���ري:	 اأدوني����س	 ال�ض�ع���ر	 و�ض���ف	 م���ن	
	_ يمي���ز	 اإذ	 الميت�فيزيق���ي(	 )ب�ل�ض�ع���ر	
اأدوني����س	بي���ن	الفل�ضف���ة	والميت�فيزيقي����:	
اأي	الطريق���ة	والمنه���ج	ف���ي	ت�أم���ل	الع�ل���م،	
وم����	بين	�ضع���ره	وفل�ضفته	ذه���ب	النقد	الى	
حج����ج	الف���ت	ليذه���ب	حن�	الف�خ���وري	الى	
نف���ي		فل�ضف���ة	المع���ري،	اأي	اإن	المع���ري	لم	
يك���ن	)�ض�ح���ب	مذه���ب	منظ���م	�ض�أن���ه	�ض�أن	
اأر�ضط���و	وابن	�ضين�(!	و�ضت�أخذن�	�ضورة	اأبي	
الع���الء	في	التلق���ي	النقدي	ال���ى	مف�رق�ت	
الت�ريخ���ي	 والمنه���ج	 المرجع���ي	 النق���د	
والنف�ض���ي،	و�ض���وى	ذل���ك،	لك���ن	االأدل	اأنن����	
هن����،	ف���ي	)�ض���وت	اأبي	الع���الء(	نق���ف	على	
ح���وار	ل�ضوتين،	�ض���وت	نقدي	و�ضوت	اإبداعي،	وهذا	اأ�ضبح	من	البدهي�ت	
بم���ك�ن	لكنن����	�ضنذه���ب	اأبعد	من	ذل���ك،	اإلى	م�	يعني	ترجم���ة	ن�قد	ل�ض�عر	
م�ل���ئ	الدني����	و�ض�غل	الن�����س،	�ض�أنه	�ض����أن	المتنبي	فيم�	انط���وت	عليه	كل	

عبقريته.
�ضحي���ح	اأن	عمي���د	االأدب	العرب���ي	�ض����ء	التعري���ف	ب�أب���ي	الع���الء	للجي���ل	
الحدي���ث،	وبمعن���ى	اآخ���ر	م���ن	خ��ض���ة	الن�����س	اإل���ى	ع�متهم،	عب���ر	ترجمة	
لع�م���ة	 اللزومي����ت	 ن�ض���رت	 »ل���و	 يق���ول:	 اإذ	 ل�ضع���ره،	 مختل���ف	 وتف�ضي���ر	
المثقفي���ن	لم�	فهمه�	اأكثرهم،	الأن	اأب�	العالء	لم	ين�ضئ	اللزومي�ت	لع�مة	
���ر	اللزومي�ت	للذين	ال	 المثقفي���ن«،	ولعل���ه	يت�ض�ءل	م�	الذي	يمنع	اأن	اأُي�ضِّ
ي�ضتطيع���ون	اأن	يقروؤوا	�ضعره�	العني���ف	الذي	ال	يخلو	من	غرابة،	والذي	
	عنه	اأذواق	المتعمقين	ب�الأدب	العربي،	ف�ضاًل	عن	الذين	لم	ي�أخذوا	 تزورُّ

من	هذا	االأدب	اإال	ب�أطراف	ي�ضيرة	ق�ضيرة!
اإذ	اإن	قل���ق	-ط���ه	ح�ضي���ن-	من	اأن	كثيراً	من	الن�����س	�ضينكرون	عليه	هذه	
الترجم���ة،	الأنه����	ت�ضي���ع	الت�ض����وؤم	وت�ضب���غ	عل���ى	الحي����ة	األوان����ً	ق�تمة،	وال	
ينبغي	كم�	يقول	اأن	ن�ضيع	الت�ض�وؤم	في	ال�ضب�ب،	وال	اأن	ن�ضور	لهم	الحي�ة	

اإال	م�ضرقة	ب��ضمة.
ف�ل�ض���وؤال	كي���ف	ُيترج���م	ال�ضع���ر	واالأدل	كي���ف	ال	ُيترج���م	ه���ذا	ال�ضع���ر،	
ف�لمعن���ى	هن����	هو	قل���ب	الثق�ف���ة	الت���ي	تت�ضع	دالالته����،	وال���ذي	ي�ضتدعي	
جدلي���ة	االأ�ض�لة	والمع��ض���رة،	اأبعد	من	�ضوت	و�ضدى	وب�لمعنى	النقدي	
تبئير	�ضوت	اأبي	العالء	بذائقة	ن�قد	دار�س	وقف	على	خ�ض�ئ�س	ومكون�ت	

ليفتح	في	اأفقه�	م�	يغذي	ن�ضه	النقدي	ويمنحه	اأ�ضب�ب	الحي�ة.
وال	ُتخت���زل	الم�ض�أل���ة	اأي�ض����ً	بلق����ء	عبقريتي���ن	ف���ي	ف�ض����ءات	ال�ضع���ر	
والقول،	وا�ضتخال�س	القيمة	بل	جعل	قول	اأبي	العالء	ممكن�ً	لمتذوقيه،	
ب���ل	يمك���ن	الذه����ب	اإل���ى	قي���م	الح���وار	ذاته����،	كم����	حواري�ت	-ج����ن	ج�ك	
رو�ض���و-	عب���ر	كت�به	»االعتراف�ت«	ل�	»اأوغ�ضتي���ن«،	و«جيوف�ني	بوك�ت�ضو«	ل�	
األف	ليلة	وليلة،	في	ن�ضه�	الع�بر	للثق�ف�ت	واللغ�ت	المختلفة،	تم�م�ً	كم�	
ه���ي	روؤية	طه	ح�ضي���ن	الأبي	العالء	المترجمة	الآف����ق	الن�ضو�س	ال�ضعرية	
بمدي�ته����	الفل�ضفية/الت�أملي���ة،	واالأدل	في	م�	يق���ف	عليه	طه	ح�ضين،	هو	
فك���رة	الزم����ن،	اأي	كم�	يقول:	»اإنم�	الزم�ن	اإن����ء	مفعم	ب�لحوادث،	مملوء	
ب�لعب���ر	والمواع���ظ،	محج���ب	ال	ترى	م�	في���ه	العي���ون،	وال	تبلغه	الظنون	
حت���ى	يزيح	�ض���ره	ويبيح	�ضره،	وه���و	مت�ضل	الحرك���ة	مت�ض�به	االأجزاء… 
فم����	اأ�ضبه���ه	ف���ي	ذل���ك	اإال	ب�لق�ضي���دة	الجيدة	م���ن	ال�ضعر،	ق���د	ا�ضتق�مت	
لل�ض�ع���ر	قوافيه�	وانق�د	له	رويه�،	فل���م	يجنح	اإلى	اإيط�ء	ولم	ُي�ضطر	اإلى	

اإكف�ء.
األي����س	ذلك	م����	ي�ضب	في	مع�يير	الج���ودة	للق�ضيدة	الت���ي	ي�ضتخل�ضه�	
ن�ق���د	حدي���ث،	ل���م	يذه���ب	اإل���ى	�ض���وت	اأب���ي	الع���الء	مكتفي����ً	ب�لتو�ضي���ف	
وب�ل�ض���رح،	ب���ل	وقف	عل���ى	انتظ�م	الداللة	ف���ي	م�	يبّثه	ال�ضع���ر	من	ر�ض�ئل	
عب���ر	الزم���ن،	وفي	ذلك	خ�ضو�ضية	يمكن	لن����	اأن	ن�ضتق	منه�	غير	تعريف	
لل�ضع���ر،	وغير	تو�ضيف	لل�ض�عر	في	زمنه	الخ��س،	ولعله	الزمن	المفتوح	
عل���ى	م����	يتطلب���ه	ال�ضع���ر	الي���وم	م���ن	ق���وة	المث����ل	وبالغت���ه،	ال	بمح����س	

ا�ضتج�بة	ع�طفية	للواقع.

أبو العالء المعّري 
والّشاهد الّنحوي الّشعري

المعري 
والتلقي النقدي

شعر
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 كتب: عباس حيروقة

 كتب: أ.د. مقبل الّتام عامر األحمدّي)1(
ثّمة	ع�ض���رات	اإن	لم	نقل	مئ����ت	المق�الت	
الكت���ب	 وع�ض���رات	 واالأبح����ث	 والدرا�ض����ت	
النقدي���ة	والفكرية	والفل�ضفي���ة	تم	ت�أليفه�	
دول	 مختل���ف	 ف���ي	 وتوزيعه����	 وطب�عته����	
الع�ل���م	وبلغ����ت	ع���دة	تن�ول���ت	حي����ة	وفك���ر	
و�ض�ع���ر	 وب�ح���ث	 اأدي���ب	 و�ضع���ر	 وفل�ضف���ة	
وفيل�ض���وف	م���ن	مق����م	اأبي	الع���الء	المعري	
الذي	ع��س	م����	بين	)973-1057(	ميالدية	
رهين	المحب�ضي���ن	والمعروف	بلقب	�ض�عر	
ومهم����	 ال�ضع���راء	 وفيل�ض���وف	 الفال�ضف���ة	
�ضنب���دع	في	البح���ث	والكت�بة	ق���د	يكون	في	

الكثير	منه	اجترار	وتكرار...
	وم����	تقوم	به	الي���وم	�ضحيفة	�ضورية	من	
مق�م	)االأ�ضبوع	االأدبي(	ال�ض�درة	عن	اتح�د	
الكت����ب	العرب	في	مرحلة	جد	دقيقة	تعني	
الكثي���ر	الكثي���ر	وتوج���ه	ر�ض�ل���ة	ج���د	ه�م���ة	
اأي�ض����ً	اأق���ل	م�	يمكن	اأن	نق���راأ	فيه�	هو	تلك	
الإعم����ل	 وال�ضريح���ة	 الوا�ضح���ة	 الدع���وة	
العق���ل	و�ض���رورة	االنت�ض����ر	ل���ه	واأن	نعم���ل	

على	تعزيزه	�ضّيداً	لكّل	مفردات	الحي�ة،
ال�ضخ�ضي���ة	 لتل���ك	 ا�ضتح�ض�رن����	 وم����	
الت�ريخي���ة	اال�ضتثن�ئي���ة	بثق�فته����	وروؤاه����	
ومواقفه����	 والخ��ض���ة	 الع�م���ة	 واأدبي�ته����	
الجريئ���ة	ج���داً	م���ن	الحي����ة	واأبن����ء	الحي�ة	
وم���ن	 وع�ضك���ر	 و�ض��ض���ة	 دي���ن	 رج����ل	 م���ن	
َعب���دة	الم����ل	والج����ه	والنف���وذ	اإال	�ضرخ���ة	
مدّوي���ة	نطلقه�	في	وج���ه	كل	اأ�ضك�ل	القبح	
والخ���راب	والدم����ر	والت�ضّوه	ال���ذي	خّلفته	

الحروب	وال�ضراع�ت...
	وم���ن	المع���روف	اأن	المرحلة	التي	ع��س	
فيه����	�ض�عرن�	وفيل�ضوفن����	مليئة	ب�لقالقل	
اإال	 والنزاع����ت	 والد�ض�ئ����س	 وب�لموؤام���رات	
الث���ورات	 تل���ك	 م���ن	 	 الأيٍّ ينت�ض���ر	 ل���م	 اأن���ه	
وال	ل�ضع�راته����	الخلبي���ة	المرفوع���ة	تح���ت	
اال�ضتب���داد	 مق�وم���ة	 ك����:	 �ضّت���ى	 عنوان����ت	
واالنت�ض����ر	الأبن�ء	الرغي���ف	والم�ء	واعتبر	
ق�دته����	 وه���دف	 غ�ي���ة	 اأّن	 الده���ر	 حكي���م	
)�ض��ض���ة	-	ع�ضك���ر	-	رج����ل	دي���ن(	الو�ضول	
اإلى	�ض���دة	الحك���م	وموا�ضل���ة	مم�ر�ضة	تلك	
	 ال�ضي��ض����ت	الت�ريخية	القبيحة	التي	تحطُّ
م���ن	قيمة	االإن�ض�ن	وق���دره	بلبو�س	مختلف	
مغ�ي���ر	جدي���د	عم����	�ضبق���ه	كون���ه	ي���رى	اأن	
ف	يوم�ً	م�	 الظل���م	والقهر	والقمع	ل���م	يتوقَّ

عبر	الت�ريخ.	
اأعم���ل	 )المع���ري(	 الده���ر	 نع���م	حكي���م	 	
ات�ضم���ت	 ومواق���ف	 ق���رارات	 واتَّخ���ذ	 عقل���ه	

بنزعته����	الفل�ضفية	الجدلي���ة	المبنية	على	
عق���ل	نقدي	حيوي	فّع����ل	فك�ن	ُيجيد	طرح	
االأ�ضئل���ة	االأه���م	الت���ي	م���ن	�ض�أنه����	اإح���داث	
ع�ض���ف	ذهن���ي	عند	اأبن����ء	الم���ك�ن...	اأ�ضئلة	
في	نقد	الخراف���ة	وال�ضعوذة	وق�ض�ي�	ك�نت	
اأ�ضئل���ة	البح���ث	 تعتب���ر	م���ن	الم�ضلم����ت...	
واإ�ض�عته����...	 واإظه�ره����	 الحقيق���ة	 ع���ن	
	تل���ك	االأ�ضئل���ة	المغ�ي���رة	 وم���ن	البداه���ة	اأنَّ
مع�ر�ض���ة	 الق���ت	 ب���ل	 ال	 قب���واًل	 تل���َق	 ل���م	
النق���ل	 اأبن����ء	 عن���د	 ورف�ض����ً	 وا�ضتهج�ن����ً	
والفق���ه	وال�ضريع���ة...	اإذ	ق�ل	ب���كل	�ضراحة	
واإيم����ن	و�ض���رخ	�ضرخت���ه	تل���ك	اأن	/ال	اإم�م	

�ضوى	العقل/:
يرتجي	الن��ُس	اأن	يقوم	اإم�ٌم

ن�طق	في	الكتيبِة	الخر�ض�ِء
	ال	اإم�َم	�ضوى	العقِل	 كَذب	الظنُّ

بحِه	والم�ض�ِء	 ُم�ِضيراً	في	�ضُ
م����	ا�ضتح�ض�رن����	اليوم	لتل���ك	ال�ضخ�ضية	
وتب�ضي���ر	 اط���الع	 به���دف	 اإال	 اال�ضتثن�ئي���ة	
اأجي����ل	الي���وم	ال�ضيم����	اأبن�ئن����	ال�ضب�ب	من	
ط���الب	الج�مع�ت	عل���ى	م�	ك�ن	عليه	العقل	
م���ن	حيوية	واألق	في	تل���ك	االأي�م	وم�	يجب	
م����	 اإل���ى	 اإع�دت���ه	 ن�ضم���ن	 حت���ى	 نعم���ل	 اأن	
ك�ن	علي���ه	ال	ب���ل	العم���ل	على	فت���ح	كل	اآف�ق	
الحري���ة	م���ن	ق���ول	ومعتق���د	في	ج���ّو	�ضليم	
مع�ف���ى	ال	ي�ضوب���ه	الخ���وف	اأو	القل���ق	م���ن	
التكفي���ر	واالعتق����ل	والتنّم���ر...	م���ن	يقراأ	
مفردات	العقل	ف���ي	تلك	االأزمنة	وم�	ك�نت	
علي���ه	م���ن	ج���راأة	ف���ي	ق���ول	الح���ق	والطرح	
والح���وارات...	كل	ه���ذا	ك�ن	بتواف���ر	وتوفر	
رم���وز	فكر	وثق�فة	حقيقي���ة	منتمية	للعقل	

وللنور.	
ل���ن	نتح���دث	في	ه���ذه	الف�ضح���ة	ال�ضيقة	
ع���ن	موؤلف�ت���ه	)�ضقط	الزند	– ل���زوم	م�	ال	
يلزم	-	االأيك	والغ�ضون	-	ر�ض�لة	الغفران..	
اإل���خ(	ولك���ن	م���ن	الممك���ن	اأن	نق���ول:	اإن���ه	
ع�����س	حي����ة	خ��ض���ة	ا�ضتثن�ئي���ة	ل���م	ي�ضب���ه	
�ض���واه	فج�ءت	مواقفه	م���ن	الن��س	والحي�ة	
والدين	ن�بعة	من	تقدي�ضه	للعقل	واعتب�ره	
ال�ض���وؤون	 مختل���ف	 ف���ي	 االأ�ض�����س	 الحك���م	

ودليله	نحو	الخال�س.
المع���ّري	 اأن	 مع���روف	 ه���و	 كم����	 �ض���ك	 ال	
بمر����س	 الراب���ع	 ع�م���ه	 ف���ي	 وه���و	 اأ�ضي���ب	
ب�ض���ره	 بفق���دان	 ت�ضب���ب	 ال���ذي	 الج���دري	
ب�لك�م���ل	اإال	اأن	ه���ذا	ل���م	ي�ضكل	ع�ئق����ً	اأم�م	
والدي���ن	 والفق���َه	 اللغ���َة	 ودرا�ضت���ه	 تعّلم���ه	

واتَّ�ضع���ت	دائ���رة	الم�أ�ض����ة	والقل���ق	والح���زن	
عق���ب	وف����ة	وال���ده	وه���و	ف���ي	�ض���ن	الرابع���ة	
اأم�م���ه	 ع�ض���رة	م���ن	عم���ره	وب���داأت	ُتط���رح	

اأ�ضئلة	الموت...	الوجود...
خفف	الوطء	م�	اأظن	اأديم

االأر�س	اإال	من	هذه	االأج�ض�د
ودفين	على	بق�ي�	دفين

من	قديم	االأزم�ن	واالآب�د
تعب	كله�	الحي�ة	فم�	اأعجب

اإال	من	راغب	ب�زدي�د
و�ض�ف���ر	اإل���ى	بغ���داد	وه���و	الذك���ي	النبي���ه	
الفط���ن	وع�����س	حي����ة	الح���وارات	المليئ���ة	

ب�الأدب	وال�ضعر	والفل�ضفة	والدين..	
وع���رف	طب�عه���م	 الن�����س	 اأن	خب���ر	 بع���د	
و�ض����ءه	م�	�ض����ءه	من	قبي���ح	اأفع�لهم...	ع�د	
وع�����س	في	عزل���ة	مديدة...	ع�����س	خالله�	
حي����ة	تق�ض���ف	وزه���د	وي�أ����س	وت�ض����وؤم	و�ضك	
وارتي����ب...	احتقر	الم����ل	واأ�ضي�ده	والحكم	
وال�ضي��ض���ة	و�ضت���م	الدني����	وكل	متع���ة	فيه����	
الفك���ر	 اأه���ل	 اأن	 راأى	 ول���ذة	ال�ضيم����	حي���ن	
والعل���م	والف�ض���ل	واالأدب	ه���م	غرب����ء	ف���ي	
اأوط�نه���م	يع�ن���ون	الفقر	والع���وز	والح�جة	
على	حي���ن	اإن	اأهل	الم����ل	والجهل	ينعمون	

بمك�نة	اجتم�عية...	
اأولو	الف�ضل	في	اأوط�نهم	غرب�ُء

	وتن�أى	عنهُم	القرب�ُء ت�ضذُّ
وزّهدني	في	الخلق	معرفتي	بهم

وعلمي	ب�أن	الع�لمين	هب�ُء
ع�����س	نب�تّي����ً	لم	ي�أكل	اللَّح���م	اأبداً	وهجر	
يب����ت	كّله����	حت���ى	اإن���ه	لم	يت���زوج	كي	ال	 الطَّ
ينج���ب	اأطف����اًل	ويك���ون	�ضبب�ً	ف���ي	تع��ضتهم	
وعذاب�تهم	بعد	اأن	ع��س	م�	ع��ضه	وواجه	م�	
واجه���ه	ف�أو�ضى	حين	وف�ت���ه	اأن	يكتب	على	
�ض�هدة	قب���ره	هذا	البيت	م���ن	ال�ضعر:»هذا	

م�	جن�ُه	اأبي	علّي	وم�	جنيُت	على	اأحد«
يط���ول	الحدي���ث	ج���دا	ف���ي	�ضي���رة	اإم����م	
به���ذه	 ونخت���م	 الو�ض����ح...	 ون���وره	 العق���ل	

االأبي�ت	التي	قد	تلخ�س	بع�س	روؤاه:	
اأال	في	�ضبيل	المجد	م�	اأن�	ف�عُل

عف�ٌف	واإقداٌم	وحزٌم	ون�ئُل
ولم�	راأيت	الجهَل	في	الن��س	ف��ضي�ً

تج�هلُت	حتى	ُظّن	اأني	ج�هُل
َفواعجب�ً!	كم	يّدعي	الف�ضل	ن�ق�ٌس

و	وا	اأ�ضف�ً	كم	ُيظهُر	الّنق�َس	ف��ضُل

الَمَع���ّرّي	 الَع���الء	 اأب���ي	 لي����س	تخف���ى	مك�ن���ة	
ن	 مَّ وفل�ضفُت���ُه	وحكمُتُه،	وال	طبق���ُة	�ِضْعِرِه	الُم�ضَ
ْند(،	وغيرهم�،	 في	)اللُّزومّي�ت(،	و)�ِضْق���ط	الزَّ
اللُّغ���ُة	 وال	 ر�ض�ئِل���ِه،	 ف���ي	 االأدبّي���ُة	 القيم���ُة	 وال	
ْعر،	 وُح�ْض���ن	توجي���ه	المع�ني	ف���ي	�ضروح���ه	لل�ضِّ
نحو	)َعَبث	الوليد(،	و)�ض���رح	ديوان	الُمَتَنبِّي(،	
وغيرهم����،	واإّنم����	اّل���ذي	ك�ن	خ�في����ً	م���ن	اآث�ره	
الِح�ض����ن	ف���ي	�ض���روح	االأ�ضع����ر	واالأرج����ز،	ه���و	
ْرح	العزي���ز	الأُرجوزة	روؤب���ة	بن	العّج�ج	 ه���ذا	ال�ضَّ
التَّميمّي،	اّلذي	َينم�ز	بَنف��ضة	االختي�ر	وبراعة	

ْرح. ال�ضَّ
م���ن	 الّنفي����س	 االأث���ر	 ه���ذا	 عل���ى	 ُعث���ر	 وق���د	
ة	ف���ي	ت�ض�عي���ف	مخط���وط	 اآث����ر	�ضي���خ	الَمَع���رَّ
اأ�ضع����ِر	 �ُض���روِح	 ُم�ض�ف���ٍر،	م���ن	 اب���ن	 )اختي����رات	
ا�ضتم���ل	 ا	 ج���دًّ م�ت���ٌع	 مجم���وٌع	 وه���و	 الَع���َرب(،	
عل���ى	ن���وادَر	عّدة	م���ن	�ُض���روح	طبق���ٍة	ع�لية	من	
عزي���زة	 وُمَط���وَّالت	 لق�ض�ئ���د	 لَ���ف	 ال�ضَّ علم����ء	
َرَج���زاً	و�ِضْع���راً؛	منه����:	�َض���ْرُح	ميمّي���ِة	ُحميد	بن	
ث���ور	الهالل���ّي	الأب���ي	�ضعي���ٍد	االأ�ضمع���ّي،	و�َض���ْرُح	
�ضعي���ٍد	 الأب���ي	 بي�ن���ّي	 الذُّ للّن�بغ���ة	 ق�ضيدتي���ن	
الَيتيم���ة،	 للق�ضي���دة	 َيِتي���ٌم	 و�َض���ْرٌح	 ���رّي،	 كَّ ال�ضُّ
اأُْرج���وزِة	 و�ض���رُح	مق�ض���ورة	اب���ن	ُدري���د،	و�َض���ْرُح	
روؤب���ة	بن	العّج����ج	التَّميمّي	الق�فّي���ة	الم�ضهورة	
الأبي	الع���الء	الَمَع���ّرّي	)وق�ِت���ِم	االأَْعم�ِق	خ�وي	
الُمْخَت���َرْق(،	مو�ض���وع	ال���كالم	ههن����،	وه���و	م���َن	

روح	العزيزة	المفقودة. ال�ضُّ
ولع���ّل	ن�ضيَب	�َضْرِح	اأبي	الَعالء	الأُرجوزة	روؤبة	
الَّتي	بلغت	اثنين	و�ضبعين	ومئة	بيٍت،	ك�ن	وافراً	
ف���ي	مخطوط	)اختي�رات	اب���ن	م�ض�فٍر(،	قي��ض�ً	
َنة	في	 مَّ عل���ى	�ض���روح	الق�ض�ئد	االأخ���رى	الُمَت�ضَ
هذا	المجموع؛	اإذ	بلغ	�ضرح	االأرجوزة	نحًوا	من	
�ضتي���ن	�ضفحًة؛	خرج���ت	محّققًة	م�ضّححًة	في	
نحٍو	من	مئة	وع�ضرين	�ضفحًة،	وهو	ِوزاُن	ِجْرٍم	

ْعر. من	اأَْجراِم	دواوين	ال�ضِّ
رح،	والّظفر	به	ب�عث�ً	 ُيَعّد	الُعثور	على	هذا	ال�ضَّ
على	االأمل	في	الُعثور	على	م�	هو	محجوٌب	مَن	
الّنف�ئ����س	اّلتي	انقطع	الّرج����ء	منه�،	وا�ضتولى	
عل���ى	الب�حثي���ن	الي�أ����ُس	م���ن	الوق���وف	عليه����؛	

واأّول	هذه	االأُرجوزة	اأبي�ت�ً:

1	وق�ِتِم	االأَْعم��ِق	خ�وي	ال�ُمْخَتَرْق)2(
2	ُم�ْضَتِبِه	االأَْعالِم	َل�ّم��ِع	ال�َخَفْق

ْيِح	ِمْن	َحْيُث	اْنَخَرْق 	َوْفَد	الرِّ 3	ُيِكلُّ

َه	َجْدِب	ال�ُمْنَطلَْق ٍز	ِبَمْن	َعوَّ 4	�َض�أْ
بيِح	ن�ئي	ال�ُمْغَت�َبْق 5	ن�ٍء	ِمَن	التَّ�ضْ

6	َتْبدو	لن�	اأَْعالُمُه	َبْعَد	الَغَرق
ْ

واآخره�	اأبي�ت�ً:
165	َتْرمي	ب�أَْيِديه�	َثن�ي�	ال�ُمْنَفَهْق
َقْق 	166	ك�أنَّه�	َوْهَي	َت�ه�َوى	ِب�لرَّ

	ذي	َعَمْق 167	ِمْن	َذْرِوه�	�ِضْبراَق	�َضدٍّ
َفْق 168	حيَن	اْحَتداه�	ُرْفَقٌة	ِمَن	الرُّ

169	وخ�ِرٌب	َوْهَي	َتغ�لى	ِب�ل�ِحَزْق
ْلِب	ِمْن	ُطوِل	الَو�َضْق َبَحْت	ب�ل�ضُّ 170	ف�أَ�ضْ

171	اإِذا	َت�أَنَّى	ِحْلَمُه	َبْعَد	الَغلَْق
َدْق 172	ك�َذَب	َلْوَم	النَّْف�ِس	َعْنه�	اأَْو	�ضَ

الَمَع���ّرّي	 الع���الء	 اأب���ي	 ترجم����ت	 اأّن	 عل���ى	
ال�ّض���رح	 ه���ذا	 بِذْك���ر	 اأخّل���ت	 الموق���وف	عليه����،	
لق�ضي���دة	روؤب���ة	ب���ن	العّج����ج،	ول���م	َت�ُض���ْق	خبَرُه	
ت	اأثره	بي���ن	�ضروح	الَمَعرّي	وت�آليفه،	 وال	اقت�ضّ
واإّنم����	نجد	ِذْكَرُه	ل���دى	عبِد	الق����در	البغدادّي،	
االأُرج���وزة	 ه���ذه	 اأبي����ت	 بع����س	 �ض����ق	 اّل���ذي	
و�َضَرَحه����	�َضْرح�ً	ُموافق�ً	ل�َض���ْرح	اأبي	العالء	مع	
�ض���يٍء	م���َن	االخت�ض�ر،	وعّقب	على	م����	اأورد	من	
	على	 اأبي����ت	وم����	ب�ض���ط	م���ن	�َض���ْرح،	بقول���ه،	داالًّ
ح�ً	عنه:	»وقد	�َضَرَح	هذه	 ْرح،	ُمْف�ضِ �ض�ح���ب	ال�ضَّ
���داً	اأب���و	الَع���الء	اأحمد	بن	 االأُْرج���وزَة	�َضْرح����ً	َجيِّ

.» يُّ 	ال�َمَعرِّ عبد	اهلل	بن	�ضليم�ن	التَّنوخيُّ
الأُْرج���وزة	 الع���الء	 اأب���ي	 �َض���ْرح	 ُن�ض���ر	 وق���د	
اب���ن	 )اختي����رات	 �ضم���ن	 العّج����ج	 ب���ن	 روؤب���ة	
عل���ى	 مّج�نّي���ة،	 اإلكترونّي���ة	 َن�ْض���َرًة	 ُم�ض�ف���ٍر(،	
http://(	ال�ّضعي���دة	العربّي���ة	مجم���ع	موق���ع
arabiafelixacademy .org/
محّم���د	 االأ�ضت�ذي���ن:	 بتحقي���ق	 	،)69/node

�ضفيق	البيط�ر،	ومقبل	الّت�م	االأحمدّي.
الهوام�س:

االآداب-	 بكّلّي���ة	 القدي���م	 االأدب	 اأ�ضت����ذ	 	)1(
ج�معة	�ضنع�ء.

)2(	دي���وان	روؤب���َة	)البرو�ض���ّي(:	104،	و�ض���رح	
ديوان���ه	لمجهول	)عبد	الب�ق���ي(:	1/	4،	و�ضرح	
ري���ر	 ديوان���ه	ال�من�ض���وب	اإل���ى	اأب���ي	�ضعي���ٍد	ال��ضّ
)حجوط(:	1/	98،	واأراجيز	العرب	)البكري(:	
	بع�َس	اأبي�ته�	 22.		و�ضَرَح	عبُد	الق�در	البغداديُّ
االأُول���ى	في	)�ض���رح	اأبي�ت	مغني	الّلبيب(	6:	47.	

وم�	بعده�.

))المعّري((
أسئلة العقل وإمامه

اكتشاف كنزٍ نفيس 
نوخّي ّي التَّ ألبي الَعالء الَمَعرِّ

)363- 449 هـ= 973-1057م(
شرح قاتم األعماق

تعل����ن	االأم�ن����ة	الع�مة	لج�ئ����زة	فل�ضطين	الع�لمية	ل����الآداب	ب�لتع�ون	م����ع	اتح�د	الكت�ب	
العرب	عن	فتح	ب�ب	الم�ض�ركة	في	الج�ئزة	لع�م	2022.	

وه����ي	ج�ئ����زة	ع�لمي����ة	غي����ر	حكومية	تهدف	اإل����ى	التعري����ف	والتقدي����م	والتقدير	للكتب	
االأدبية	المن�ضورة	في	الع�لم	حول	ق�ضية	فل�ضطين	والمق�ومة	وتحرير	القد�س	ال�ضريف،	

وُتق�م	ب�لتع�ون	مع	الموؤ�ض�ض�ت	الثق�فية	واالأدبية	في	بع�س	الدول	االإ�ضالمية.	
ت�أ�ض�ض����ت	ه����ذه	الج�ئزة	ف����ي	)ت�ضرين	الث�ن����ي/	نوفمبر	ع�����م	2019(	و�ضتق�����م	كل	�ضنتين	
م����رة،	تقدي����راً	للكت�����ب	والن��ضري����ن	ف����ي	جمي����ع	اأنح�����ء	الع�ل����م	الذي����ن	دافعوا	ع����ن	ال�ضعب	

الفل�ضطيني	المظلوم	بكت�ب�تهم	ومن�ضوراتهم.
و�ضتقوم	لجنة	»ج�ئزة	فل�ضطين	الع�لمية	لالآداب«	في	دورته�	االأولى	بفح�س	االأعم�ل	
االأدبية	المنتجة	منذ	ع�م	2015	اإلى	نه�ية	ع�م	2021	حول	مو�ضوع	فل�ضطين،	والمق�ومة	
وحري����ة	القد�����س	الختي�ر	اأف�ضله�����،	و�ضتراجع	في	الدورات	الت�لي����ة	الكتب	ال�ض�درة	خالل	

�ضنتين	بعد	كّل	دورة،	في	االأجن��س	االأدبية	الت�لية:
1.	ق�ض�س	واأ�ضع�ر	االأطف�ل.

2.	ق�ض�س	ق�ضيرة.
3.	رواية.

4.	مذكرات	ال�ضفر	والذكري�ت.
وعليه	تدعو	اأم�نة	ج�ئزة	فل�ضطين	الع�لمية	لالآداب	المعنّيين	من	الكت�ب	والن��ضرين	
ح����ول	الع�ل����م	اإل����ى	تقدي����م	اأعم�له����م	االأدبي����ة	حول	ق�ض�ي�����	فل�ضطي����ن	والمق�وم����ة	وحرية	

القد�س	ال�ضريف	اإلى	اأم�نة	الج�ئزة.	
وفق	ال�ضروط	االآتية:

1-	الكت�بة	ب�للغة	العربية	الف�ضحى،	ب�لن�ضبة	للعرب	ويمكن	قبول	الم�ض�رك�ت	ب�للغ�ت	
االأخرى.

2	�	ُي�ضدر	اتح�د	الكت�ب	العرب	االأعم�ل	الف�ئزة	�ضمن	من�ضوراته.
3	�	قرارات	لج�ن	التحكيم	نه�ئية،	وال	تجوز	المط�لبة	بك�ضفه�.

4	�	ال	تجوز	الم�ض�ركة	ب�أكثر	من	عمل.
5	�	ال	تقبل	االأعم�ل	المكتوبة	بخط	اليد.

6	�	ال	تع�د	الن�ضخ	المر�ضلة	للج�ئزة.
7	�	ال	يق����ل	ع����دد	�ضفح�ت	االأعم�ل	الم�ض�ركة	ع����ن	مئة	�ضفحة،	م�	عدا	ق�ض�س	االأطف�ل	

واأ�ضع�ر	االأطف�ل	والق�ض�س	الق�ضيرة.
8	�	يح����ق	الأم�ن����ة	الج�ئزة	�ضحب	الج�ئزة	واتخ�ذ	االإج����راءات	الق�نونية	في	ح�ل	اإخالل	

الم�ض�رك	ب�ضروط	الم�ض�بقة.
9	�	تعل����ن	النت�ئ����ج	ف����ي	حف����ل	خ������س	يق�م	له����ذه	الغ�ي����ة	خالل	الن�ض����ف	الث�ن����ي	من	ع�م	

2022م.
10	�	قيمة	الجوائز	/60،000/	يورو/	توزع	ح�ضب	ترتيب	الف�ئزين.

11	�	ي�ضتمر	قبول	االأعم�ل	الم�ض�ركة	لغ�ية	2022/6/30.
	mawkif@tutanota.com((	االإلكتروني	البريد	عبر	الم�ض�رك�ت	تقبل	�	12
– pdf	word//	اأو	ت�ضلم	ورقي�ً	اإلى	اأمين	�ضر	اأم�نة	الج�ئزة	دم�ضق	�	اأوتو�ضتراد	المزة	
�	مبن����ى	اتح�����د	الكت�����ب	العرب	وعل����ى	المتقدمين	تزوي����د	اأم�نة	الج�ئزة	بخم�����س	ن�ضخ	من	

ح	على	المظروف	االآتي: العمل	على	اأن	يو�ضّ
البي�ن�����ت	ال�ضخ�ضي����ة،	العنوان	البريدي	واالإلكتروني	�	رق����م	اله�تف	�	نوع	الم�ض�ركة	في	

م�ض�بقة	ج�ئزة	فل�ضطين	الع�لمية	لالآداب.

	 دم�ضق	في	22	/5	/2022	
رئي�س اتحاد الكتاب العرب
د. محمد الحوراني

إعـالن فتح باب المشاركة  في جائزة فلسطين العالمية لآلداب



 كتب: هايل محمد الطالب

في �سيمياء العزلة:
ي	هي	اأق�ضى	م�	يمكن	 ربم�	تكون	عزلة	الكت�ب	عن	المتلقِّ
اأن	يواجه���ه	كت�ب	م�،	وب�لت�لي	ف����إن	اأب�ضط	مح�والت	اإع�دة	
الكت����ب	اإلى	الق�رئ	تتمثل	في	تحري����س	فعل	القراءة	على	
اإنج����ز	مقوالت���ه	ومح�ورات���ه	للكت����ب،	ف���ال	�ض���ك	اأّن	بدع���ة	
الكت����ب	ال���ذي	ال	ي�ضته���دف	ق�رئ����ً	م�	ه���ي	رمي	ل���ه	في	بئر	
عمي���ق	م���ن	العزلة	التي	تعني	في	م�	تعنيه	موت	الكت�ب،	اأو	
زّج���ه	في	ح�لة	�ضب�ت	�ضريري،	فغواي�ت	القراءة	هي	اإيق�ظ	
ب����ت	الت���ي	ي�ض����ب	به�	الكت����ب،	والمث����ل	الذي	 للن���وم	ولل�ضَّ
نتوق���ف	عنده	هن�،	ه���و	ر�ض�لة	الغفران	للمع���ري	ب�عتب�ره�	
نموذج����ً	للتَّنق���ل	بي���ن	العزل���ة	والحي����ة	بين	ي���دي	الق�رئ،	
وب�عتب�ره�	اإنت�ج�ً	معرفي�ً	من	خالل	اللغة،	يحت�ج	اإلى	فّك	
تل���ك	العزلة	بعي���داً	عن	الحذر	والتوج����س	والخوف،	ففعل	
الق���راءة	هو	اإط���الق	حر	للكت�ب	في	ف�ض����ءات	القراءة	على	
ع	ح�الته�	ومردوداته����،	والمت�أمل	في	التع�مل	النقدي	 تنوُّ
التراثي	م���ع	ر�ض�لة	الغفران،	يلحظ	عدم	عن�ية	هذا	النقد	
به�،	بل	ُنِظر	اإليه�	نظرة	ث�نوية،	ب�عتب�ره�	ر�ض�لة	من	جملة	
ر�ض�ئل	المعري،	فلم	يوله�	النّق�د	القدامى	اأّي	عن�ية،	وهذا	
م����	دع�	الن�قد	/عبد	الفت�ح	كيليط���و/،	اإلى	تف�ضير	العن�ية	
الف�ئق���ة	به����	في	ع�ضرن�	الحديث،	ب���رّد	الف�ضل	فيه�	اإلى	/
دانتي/	الذي	كتب	كوميدي�ه	بعد	المعري	بثالثة	قرون،	اإذ	
َز	الدار�ضون	على	ف�ضل	المعري	ب�لفكرة،	ورّبم�	اأثره	في	 ركَّ
	ل�	/دانتي/	 /دانت���ي/	فيه����،	وفي	كثير	م���ن	تف��ضيله�،	ف����إنَّ
ف�ض���اًل	في	اإخ���راج	ر�ض�ل���ة	الغفران	م���ن	عزلته����	الطويلة،	
كم����	ي�ضفه����	/كيليطو/	)مت�ه�ت	القول،	����س	19(،	عندم�	
�ض���رع	ب�ب	الدرا�ض�ت	المق�رن���ة،	في	الغرب	ثم	في	الم�ضرق،	
بي���ن	هذين	العملين،	تغّيرت	نظرتن�	اإلى	هذا	العمل،	وفتح	
االأفَق	وا�ضع�ً	من	الدرا�ض�ت	المق�رنة	بين	العملين،	واإن	كن�	
ال	نغف���ل	اأ�ضب�ب����ً	جوهري���ة	وراء	هذه	الق���راءات،	لي�س	اأقله�	
ا�ضتثم����ر	الق���راءة	لتعوي����س	نق����س	ال���ذات،	اأو	تمجيده����،	
بت�ضخي���م	م�ضطلح�ت	من	مثل	)ال�ضرقة(	اأو	)الت�أثر(	في	
	كل	تلك	الق���راءات	اأ�ضهمت	ب�ضكل	م�	 اأح�ض���ن	االأحوال،	ف����إنَّ
ف���ي	ف���ّك	عزلة	ر�ض�ل���ة	الغفران	ع���ن	الق���راءة	النقدية،	من	
خ���الل	اإع�دته����	اإلى	الق����رئ،	وب�لت�ل���ي	اإع�دة	المع���ري	اإلى	
	الروح	 الحي����ة	م���ن	خالله����،	ففعل	الق���راءة	هن�	يع�دل	ب���ثَّ
ف���ي	كت����ب	ك�ن	ق���د	طواه	الزم���ن،	اأو	ك�ن	ق���د	ركنه	على	رف	

الن�ضي�ن.

اإعادة �سياغة المعري:
ولم����	ك�ن	ه���ذا	المق����ل	يهدف	اإل���ى	تن�ول	اإع����دة	�ضي�غة	
ة	تقفز	 	اأ�ضئل���ة	مهمَّ المع���ري	لغوي�ً،	�ضي�غ���ة	مع��ضرة،	ف�إنَّ
	من	اأبرزه�،	هل	يعّد	فعل	اإع�دة	�ضي�غة	التراث	 اأم�من�،	لعلَّ
�ضي�غ���ة	مع��ضرة،	فّك�ً	لعزلة	الكت�ب	عن	الق�رئ،	ومح�ولة	
لرّده	اإليه؟	اأم	هو	م�ض��س	ب�لمقد�س	)ن�س	الر�ض�لة(	وزّجه	
ف���ي	خ�ن���ة	المدنَّ����س	ال���ذي	�ضيواج���ه	ب�لرف����س،	انطالق����ً	

م���ن	اأنه	عب���ث	ب�لت���راث؟	واأ�ضئل���ة	اأخرى	كثي���رة	�ضنع�لجه�	
م���ن	خ���الل	تن����ول	الك�ت���ب	والمخ���رج	الم�ضرح���ّي	فرح����ن	
بلب���ل	لر�ض�لة	الغفران	ب�ل�ضي�غ���ة	الجديدة،	تحت	عنوان:	
)�ضي�غ���ة	جدي���دة	مع��ض���رة	لن����س	اأب���ي	الع���الء	المع���ري،	
ر�ض�لة	الغفران(	ال�ض�در	عن	دار	ممدوح	عنوان	ع�م	2019م.
ف���ي	البداي���ة	ن�ضي���ر	اإل���ى	مح�ول���ة	اإع����دة	كت�ب���ة	ن�ضو�س	
الت���راث	الت���ي	ق����م	به����	بلب���ل	لي�ض���ت	المح�ول���ة	االأولى،	بل	
ه���ي	تندرج	�ضمن	م�ضروع	قرائ���ي	مع��ضر	يقوم	به	لتقديم	
اأتبع���ه	بكت����ب:	�ضي�غ���ة	 ن�ضو����س	تراثي���ة	متع���ّددة،	فق���د	
حديثة	لن�ضو�س	قديمة	ف���ي	االأخالق	وال�ضي��ضة	والحرب	
والبالغ���ة	م���ن	ر�ض�ئل	البلغ����ء،	�ضدر	عن	الهيئ���ة	ال�ضورية	
للكت����ب	ع����م	2020م،	وقد	�ضب���ق	/بلبل/	اإلى	ه���ذه	التجربة	
ف���ي	�ضورية	/نزار	ع�بدين/	م���ن	خالل	اإع�دة	�ضي�غة	كت�ب	
البخالء	للج�حظ	بلغة	جديدة،	و�ضدر	الكت�ب	عن	الهيئة	

ال�ضورية	للكت�ب	ع�م	2010م
وال�ض���وؤال	البني���وي،	هن�،	ه���ل	ثمة	م�ضروعي���ة	لمثل	هذه	
المح����والت؟	بمعن���ى	ه���ل	يحق	لن����	الم�ض��س	ببني���ة	الن�س	
اأو	وتعديله����؟	و�ضك���ب	ج���زء	م���ن	 االأ�ض��ض���ي؟	وتغييره����؟	
	 لغ�تن����	وعقلن����	على	ن�س	كت���ب	بعقل	اآخر	انطالق����ً	من	اأنَّ
اللغ���ة	قطع���ة	م���ن	العق���ل	وانعك�����س	ل���ه،	ال�ضيم����	اأن	تجعل	
ه���ذه	ال�ضي�غة	الجديدة	نهج�ً	مفتوح����ً	م�ضموح�ً	لكل	من	
رغ���ب	به����	من	االأجي�ل	الق�دمة،	كم�	نلحظ	في	قول	بلبل:	
)وق���د	ي�أتي	بعدن�	من	ينتقد	عملن�	ويعّده	من��ضب�ً	لع�ضرن�	
وغي���ر	من��ضب	لع�ضره،	فيبتكر	طريقة	اأخرى	للتع�مل	مع	
الر�ض�لتين	)ابن	الق����رح	والمعري(	لتظل	/الغفران/	اأثراً	

مت�ألق�ً	بين	اأيدي	القراء(.
ف�ل�ض���وؤال	هن����	لم����ذا	يج���ب	عل���ى	الكت����ب	الحف����ظ	على	
بق�ئ���ه	الدائ���م؟	وهل	�ض���ر	البق�ء	ك�من	في	الن����س	ذاته	بم�	
يمتلك���ه	م���ن	مف�تيح	قرائي���ة	ج�ذبة،	وهذا	م����	ح�ضل	مع	/
الغف���ران/،	اأم	بم����	�ضنجري���ه	عليه����	م���ن	تعدي���الت؟	ورّبم�	
يك���ون	ال���رّد	المتوّق���ع	هن����،	اأّن	ال�ضي�غ���ة	الجدي���دة	تهدف	
اإل���ى	تحقي���ق	توا�ضلّية	م���ع	الق�رئ	الع�دي	غي���ر	المحترف	
م���ن	خالل	اإع�دة	�ضلته	ب�لكت����ب،	وهن�	�ضتفتح	اأبواب	كثيرة	
للم�ض�جل���ة	يمكن	�ضي�غته�	من	خالل	االأ�ضئلة	االآتية:	هل	
الكت����ب	عب���ر	ت�ريخ���ه	الطوي���ل	ك�ن	ي�ضته���دف	الخ��ض���ة	اأم	
الع�ّم���ة؟	اأال	يح���ّق	لن����	الف���رز	والتمييز	بين	كت���ب	الخ��ضة	
وكت���ب	الع�م���ة؟	ه���ل	الفعل	القرائ���ي	في	ع�ضرن����	الم�ض�ب	
اأ�ض���اًل	بغرب���ة	ق��ضي���ة	ع���ن	فعل	الق���راءة	�ضي�ضتجي���ب	لهذه	
المح�ول���ة	بعد	م�	و�ضم���ت	و�ض�ئل	التوا�ض���ل	الحديثة	فعل	
القراءة	ب�ل�ضرعة	والميل	اإلى	االختزال	والبعد	عن	الكت�ب	
الورق���ي؟	ثم	ه���ل	فعل	الق���راءة	هو	ح�لة	فردي���ة	ن�بعة	من	
ف�لرغب���ة	 وب�لت�ل���ي	 الفع���ل	 به���ذا	 وهو�ض���ه	 �ض�حبه����	 ذات	
الذاتي���ة	ل���ن	توؤث���ر	فيه����	مح����والت	اإع����دة	ال�ضي�غ���ة؟	وم�	
درج���ة	االأم�ن���ة	للن����س	االأ�ضل���ي	الذي	ق���د	تطم����س	مع�لم	
مهمة	فيه	بفعل	ال�ضي�غة	الجديدة؟	واأ�ضئلة	كثيرة	اأخرى	

جدي���رة	ب�لط���رح	للبح���ث	ع���ن	اإج�ب����ت	بعيدة	ع���ن	الت�ضنج	
للو�ضول	اإلى	راأي	من�ضف.

في م�سوغات ال�سياغة الجديدة:
رّبم����	االإ�ضك�لّي���ة	الكب���رى	التي	تعيق	مح�كم���ة	ال�ضي�غة	
الم�ضني���ة	 للمق�رن���ة	 ح�ج���ة	 ف���ي	 الق����رئ	 اأّن	 الجدي���دة،	
الجدي���د،	 والن����س	 ل�/الغف���ران/،	 االأ�ضل���ّي	 النَّ����س	 بي���ن	
فل���و	اعتم���د	االأ�ضت����ذ	/بلب���ل/	تقني����ت	الطب�ع���ة	الحديث���ة	
الت���ي	ت�ض�ع���د	الق����رئ	عل���ى	مالحظ���ة	موا�ض���ع	ال�ضي�غ���ة	
الجدي���دة	)ك�لبن���ط	العري����س	مث���اًل(	ربم����	�ض�ع���د	ذل���ك	
ي���ن	للو�ض���ول	اإلى	حكم	 عل���ى	�ضهول���ة	المق�رن���ة	بي���ن	الن�ضَّ
علم���ي	دقي���ق،	وقد	ح�ول���ت	اإجراء	بع����س	تل���ك	الموازن�ت،	
غ����ت	ال�ضي�غة	 وب�لت�ل���ي	ف����إّن	المق�ربة	هن����	�ضت�أخذ	بم�ضوِّ
الجدي���دة	لمح�كم���ة	تلك	الم�ضوغ�ت،	فه���ي	تنطلق	من	اأن	
اأ�ض�����س	الغريب	م���ن	االألف�ظ	في	/الغفران/	ه���و	المب�رزة	
والتن�ف�س	بين	/المعري	وابن	الق�رح/	على	اإيراد	الغريب،	
وال	اأدري	اإن	ك�ن	اب���ن	الق����رح	ال�ض�ع���ر	المغم���ور	ك�ن	م���ن	
�ضمن	ان�ضغ�الت	/المعري/	حتى	يجعل	من	المب�رزة	هدف�ً	
ل���ه،	فربم����	قيم���ة	الغفران	ف���ي	مو�ضع	اآخر	غي���ر	ذاك،	من	
هن����	تجعل	ال�ضي�غة	الجديدة	م���ن	التخل�س	من	االألف�ظ	
ة	اأنَّه	ال	قيمة	 الب�ئدة	هدف�ً	من	خالل	التخلُّ�س	منه�	بحجَّ
الإحي�ئه����،	الأّن	اأح���داً	ل���ن	ي�ضتعمله����،	م���ن	ن�حي���ة،	والأّنه����	
تعي���ق	فع���ل	الق���راءة	من	ن�حي���ة	ث�ني���ة.	من	هن����	ك�ن	عمل	
ال�ضي�غ���ة	الجديدة	يق���وم	على	ا�ضتب���دال	الكلم�ت	الغريبة	
الب�ئ���دة	ب�ألف����ظ	ب�ضيطة	يفهمه����	الق�رئ،	واإع����دة	�ضي�غة	
بع����س	التراكي���ب	بحي���ث	تتخل����س	م���ن	)مع�دلته����	الت���ي	

ك�ن	بع�ضه����	دلي���ل	الف�ض�حة	والبالغة	ف���ي	ذلك	الع�ضر(.	
وال�ض���وؤال	هن����:	األي����س	ف���ي	هذا	العم���ل	م�	يمك���ن	اأن	يندرج	
تحت	م�	ي�ضمى	بتحقيق	الن�ضو�س،	وب�لت�لي	ك�ن	يمكن	اأن	
نق���وم	بتحقي���ق	علمي	جديد	اأو	�ضرح	جدي���د	يعتمد	االأ�ض�س	
العلمي���ة	لتحقي���ق	الن�ضو�س	من	خالل	�ضرحه����	والتعليق	
عليه�	بهوام�س	من	دون	الم�ض��س	ب�لن�س	االأ�ضلي،	من	هن�	
ل���ن	نك���ون	في	ح�ج���ة	لل�ضي�غ���ة	الجديدة،	م���ن	دون	اإره�ق	
الأنف�ضن����	ف���ي	البحث	عن	مدى	ف�ض�حة	العب����رة	اأو	اللفظة	
فيك���ون	 الجدي���دة،	 ال�ضي�غ���ة	 اعتمدته����	 الت���ي	 الجدي���دة	
المغن���م	م���ن	ن�حيتي���ن:	�ضرح	جدي���د،	وحف�ظ	عل���ى	الن�س	

االأ�ضلي.

في النيات الح�سنة لل�سياغة:
	االأ�ضت����ذ	فرح����ن	بلبل	يحمل	ف���ي	قلبه	وعقله	 ال�ض���ك	اأنَّ
كثي���راً	من	الني�ت	الح�ضنة	الطيب���ة	التي	تهدف	اإلى	خدمة	
الت���راث،	وه���ذا	م�	ن����س	عليه	�ضراحة	ف���ي	غير	مو�ضع	من	
مت���ه،	ف�له���دف	اإع����دة	المع���ري	اإل���ى	الق����رئ	وو�ض���ع	 مقدَّ
ر�ض�ل���ة	الغف���ران	في	قط����ر	الحي�ة	من	خ���الل	تمييز	االأثر	
االأدب���ي	ع���ن	االأث���ر	الم����دي،	وب�لت�ل���ي	جع���ل	عمل���ه	ين���درج	
�ضم���ن	�ضي����ق	تنوي���ر	العق���ول	وتقريب	الت���راث	بعي���داً	عن	
اأ�ضرح���ة	االأم���وات،	وال�ض���وؤال	ال���ذي	يب���رز	هن����،	اأال	ُيغن���ي	
تحقي���ق	الن����س	تحقيق����ً	مع��ض���راً	ع���ن	ذاك،	واأال	يمكن	اأن	
تك���ون	المخت�ضرات	لكتب	التراث	و�ضيل���ة	اأنجع	في	اإي�ض�ل	
الكت�ب	اإلى	االأجي�ل	الجديدة،	كم�	فعل	ك�مل	الكيالني	في	
تقديمه	ملّخ�ض�ً	مخت�ض���راً	للغفران	في	ثالثيني�ت	القرن	
الم��ض���ي،	وال�ض���وؤال	االأه���م	بعيداً	ع���ن	اإع����دة	ال�ضي�غة	هل	
القيم���ة	الفني���ة	العلي�	للغف���ران	تكمن	ف���ي	ال�ضي�غة	فقط	
اأم	ف���ي	م�ضم���رات	كثي���رة	تخفيه����	تل���ك	ال�ضي�غ���ة	وال�ضكل	
الفني	الذي	اعتمده	المعري،	ولعل	من	اأبرزه�	لم�ذا	ك�نت	
ال�ضخ�ضي����ت	الم�ضتهدفة	في	الجنة	والجحيم	هي	ل�ضعراء	
فق���ط؟	وهن�	نحن	بح�جة	اإلى	ق���راءة	ثق�فية	تحلل	عالقة	
الع���رب	ب�ل�ضع���ر،	وعالق���ة	ال�ضع���ر	ب�للغة،	وعنده����	�ضتكون	
ال�ضي�غ���ة	االأ�ضلية	وثيقة	ودلياًل	ال	يمكن	اال�ضتغن�ء	عنه؟	
كم����	اأّن	اإب���داع	المعري	في	الغفران	يكمن	في	براعة	ال�ضكل	
ال�ض���ردي	المعتم���د	)الذه����ب	اإلى	الع�لم	االآخ���ر(،	وهذا	م�	
يمي���زه	عن	كتب	االأدب	والنقد	االأخرى	في	تراثن�	ك�لك�مل	

والبي�ن	والتبيين.
اأخيرًا:

ال	�ضك	اأّن	اإحي�ء	الكت�ب	ال	يكون	اإال	بفعل	القراءة،	بل	اإن	
القراءة	هي	ا�ضتع�دة	للكت�ب	من	الموات،	وب�ئ�س	هو	الكت�ب	
ال���ذي	ال	يقراأ،	م���ن	هن�	قد	تكون	مح�والت	االأ�ضت�ذ	فرح�ن	
بلبل	وغي���ره،	اتفقن�	معه�	اأم	اختلفن�،	في	�ضي�غ�ت	التراث	
ه���ي	اإع����دة	تحريك	للجمر	ك���ي	ت�ضت�ضيء	العق���ول،	وترى،	

وتختلف.

تلقي المعري
 بين فك العزلة وإعادة الصياغة
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ذو القعدة1443هـ

أبو العالء المعري

الملتقى األدبي الثقافي الشهري لفرع دمشق

انطلق����ت	ظه����ر	االثنين	2022/5/30	فع�لي�ت	الملتقى	الثق�في	ال�ضهري	لفرع	دم�ضق	التح�����د	الكت�ب	العرب	بم�ض�ركة	االأدب�ء:	اأ�ض�مة	
الحمود،	اأ�ضمه�ن	الحلواني،	رندا	قد�ضي،	لجين	عجيب،	ن�دي�	داوود	وهي�م	�ضويحي،	ومن	العراق	ال�ضقيق	ال�ض�عر	د.	رعد	الب�ضري.

كم�	ت�ضمنت	الفع�لي�ت	تقديم	فقرة	تمثيلية	�ض�رك	فيه�	ح�ضن	�ضلم�ن	ولمى	بدران	وجالل	اأورفه	لي.
اأث����رت	الملتق����ى	مداخ����الت	ال�ض�دة	الح�ض����ور،	واأعد	الفع�لي�����ت	وقدمه�	ال�ض�عر	قحط�����ن	بيرقدار	الذي	قدم	�ضك����ره	للح�ضور	الكريم	

لمواكبته	وت�ضجيعه	ولالأدب�ء	الم�ض�ركين	والإدارة	فرع	دم�ضق	التح�د	الكت�ب	العرب	لطيب	اال�ضت�ض�فة	والرع�ية	واالهتم�م.
	وقد	اأ�ض�ر	د.	ابراهيم	زعرور	رئي�س	فرع	دم�ضق	التح�د	الكت�ب	العرب	اإلى	اأن	هذا	الملتقى	االأدبي	الفني	ال�ضهري	م�ضتمر	منذ	�ضنوات	
ف����ي	االثني����ن	االأخي����ر	من	كل	�ضه����ر،	بم�ض�ركة	اأدب�����ء	و�ضعراء	كب�ر	و�ضب�����ب	واأطف�ل	اإيم�ن�ً	من	االتح�����د	ب�ضرورة	رع�ي����ة	المواهب	ال�ض�بة	
االأدبي����ة	والفني����ة،	عل����ى	اختالف	جوانب	الفن	من	م�ض����رح	ور�ضم	وغن�ء	ومو�ضيق�����	وتمثيل،	وب�أهمية	احت�ض�ن	ه����ذه	المواهب	وتقديمه�	

ب�ل�ضورة	الالئقة	و�ضقله�	والعمل	على	تطويره�	ودعمه�.
ي�ض����كل	ملتق����ى	ف����رع	دم�ضق	االأدبي	الثق�في	ال�ضه����ري	ح�لة	فريدة	من	التن�غم	بي����ن	العمل	الثق�في	ومختلف	اأطي�����ف	المجتمع،	وقد	
ا�ضتط�����ع	ه����ذا	الملتق����ى	ا�ضتقط�����ب	الح�ض����ور	والم�ض�ركين	على	اخت����الف	اأعم�رهم	واهتم�م�تهم،	كم�����	يعّبر	عن	توجه�����ت	اتح�د	الكت�ب	

العرب	في	االرتق�ء	ب�لم�ضهد	الثق�في	ال�ضوري	ليتجلى	بمنتهى	األقه	وجم�هيريته	وبريقه.
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أبو العالء المعري

 كتبت: د. لميس داود كتبت: أ.د. سمر الديوب
يع���ّد	ه���ذا	الكت����ب	وثيقة	ت���دّون	اأفك�ر	المع���ري،	وح�الت	
النف�س	ف���ي	امتداداته�،	وال�ضبيل	الإب���الغ	مق��ضد	الحركة	
النف�ضي���ة،	و�ضب���ق	الب���ن	الجوزي	اأن	ق����ل:	»راأي���ت	للمعري	
كت�ب����ً	�ضّم�ه	الف�ضول	والغ�ي�ت،	يع�ر�س	به	ال�ضور	واالآي�ت،	

وهو	كالم	في	نه�ية	الركة	والبرودة...«.
اإن	م���ن	اأ�ض�ء	الظن	ب�أبي	الع���الء	اأ�ض�ف	اإلى	كت�به	ال�ضور	
واالآي����ت،	وال	يعق���ل	اأن	يك���ون	ه���ذا	المو�ض���وع	ق���د	دار	ف���ي	
ذه���ن	اأب���ي	العالء،	فمن	ي���رد	اأن	يع�ر�س	الق���راآن	الكريم	ال	
ي�ضت�ضهد	ب�آي�ت	منه	في	كت�به	نف�ضه؛	لذا	نجد	اأن	حكم	ابن	
الج���وزي	حك���م	دين���ي،	ال	نقدي،	وقد	رّد	تلمي���ذه	ابن	�ضن�ن	
الخف�ج���ي	هذه	التهمة	رداً	عنيف�ً	بقوله:	»وهذا	الكت�ب	اإذا	
ت�أمل���ه	الع�ق���ل	علم	اأنه	بعيد	ع���ن	المع�ر�ض���ة،	وهو	بمعزل	
عن	الت�ضبيه	بنظم	القراآن	العزيز	والمن�ق�ضة«.	فال	تعني	
مح����ذاة	ال�ض���ور	واالآي����ت	المع�ر�ض���ة،	ب���ل	مح����ذاة	الق���راآن	

الكريم	في	الحمد	والتمجيد	والثن�ء	على	اهلل	تع�لى.
وي�أت���ي	منه���ج	الف�ض���ول	والغ�ي����ت	متطوراً	ع���ن	منهجه	
ف���ي	ملق���ى	ال�ضبيل	الذي	جم���ع	فيه	ال�ضع���ر	والنثر،	يعقبه	
اللزومي����ت،	وي�أتي	الف�ض���ول	والغ�ي�ت	في	مرتبة	علي�	من	
التعقيد؛	الأن	المبدع	يتكلف	واحدة	قبل	اأن	يتكلف	ثالث�ً.
وق���د	اهتم	النق����د	ب�ل�ضقط	ور�ض�لة	الغف���ران،	ولم	يولوا	
الف�ض���ول	والغ�ي����ت	االأهمي���ة	الت���ي	ت�ضتحقه����،	وه���و	ن����س	
اأدبي	يجمع	بي���ن	�ضعرية	النثر	والفكر	االأخالقي	الملتزم،	
يمث���ل	مرحل���ة	ن��ضج���ة	ومتط���ورة	م���ن	فك���ر	اأب���ي	العالء،	
والمو�ضوع����ت	الت���ي	ع�لجه����	ف���ي	ه���ذا	الكت����ب	ذات	�ضل���ة	
بح���ّث	االإن�ض����ن	على	ال�ضل���وك	في	�ضبيل	الخي���ر،	فقد	اأراده	
تعليمي����ً،	واأراد	اأن	يمي���ز	نف�ض���ه،	فيك���ون	مبدع����ً	فريداً	في	

زم�نه.	
وق���د	تعمد	اأبو	العالء	اأن	يقّوي	�ضب���ه	الف�ضول	والغ�ي�ت	
ب�ل�ضعر	اإذ	ق�رب	نه�ي�ت	الف�ضول	والغ�ي�ت	بنه�ي�ت	ال�ضعر،	
فق�ض���د	ال�ضب���ه	ب�لهي���كل	المع���روف	للق�ضي���دة	التقليدية،	
فتحم���ل	الف�ضول	والغ�ي�ت	خ�تم���ة	داللية،	له�	حكم	قيمة	
م����،	ق���د	يكون	تحذي���راً	اأو	ن�ضح����ً	اأو	ا�ضتغف����راً...	وقد	اأتى	
به���ذه	الفك���رة	ف���ي	بداية	الفق���رة	ف���ي	الف�ض���ول	والغ�ي�ت،	
وو�ضطه����،	وخ�تمته����،	كم�	نج���د	الت�ضري���ع	وا�ضح�ً	خالف�ً	

للزومي�ت	التي	اأتت	في	جّله�	غير	م�ضّرعة.
وجع���ل	المعري	الب�ضر	ركن����ً	مهم�ً	في	عالق�ت	الت�ض�كل	
والتب�ين	م���ع	ال�ضعر	لغة	ومعنًى	و�ضكاًل.	ويمكن	اأن	ن�ضف	
ه���ذا	الكت����ب	ب�أن���ه	ديوان؛	لتن���وع	الحق���ول	الداللي���ة	التي	
ا�ضتخدمه����.	واإذا	ك�ن	ال�ضع���ر	كالم����ً	موزون����ً	مقف���ى	فهذا	
يعني	اأن	له	عدداً	اإيق�عي�ً،	كل	قول	منه	موؤتلف	مع	االأقوال	
وهند�ض���ة	 مت�ض�وي���ة،	 ن�ض���ب	 فثم���ة	 االأخ���رى،	 االإيق�عي���ة	
وا�ضح���ة	في	توزي���ع	هذه	الن�ضب،	وينجم	ع���ن	ذلك	ت�ض�كل	

�ضوتي،	وت�ض�كل	ب�ضري.
الف�ض���ول	والغ�ي�ت	-اإذاً-	�ضعر	نثرّي	ب�ضرّي،	فثمة	�ضكل	
هند�ض���ي،	وق���د	ع���رف	الع���رب	االأ�ض���ك�ل	الب�ضري���ة	لل�ضعر،	
فثم���ة	ال�ضع���ر	الم�ضّم���ط	والم�ضّج���ر	والمثل���ث	والمربع...	
وكله����	تندرج	تحت	م�ضطلح	هند�ض���ي	له	عالقة	ب�لمنطق	

الب�ضري:
)ك���ن	هلل	مح����ذراً،	ولم���ن	بخ���ل	علي���ك	ع����ذراً،	وللف�ضقة	
ن�في����ً	ج�ذراً،	وف���ي	ط�عة	ربك	ن����ذراً،	وا�ضت�أن�س	بذكره	في	

الدجرات...	غ�ية()58(.

	)اأن���ت	اأيه����	االإن�ض����ن	اأغ���ّر	م���ن	الظب���ي	المقم���ر،	ل�ض���ت	
ب�لموؤتم���ر،	 ال�ض�لح����ت	 ف���ي	 وال	 المعتم���ر،	 وال	 ب�لع�م���ر	
اأح�ضب���ت	الخي���ر	لي����س	بمثم���ر،	بل���ى!	اإن	للخير	ثم���رة	لذة	
المطع���م،	وت�ضوع���ت	لم���ن	تن�ّض���م،	وح�ضن���ت	ف���ي	المنظ���ر	
���م،	وج�وزت	الحّد	في	العظم،	وبقيت	بق�ء	ال�ّضلم،	 والمتو�ضَّ
فم����	ظنك	بثمرة	ه���ذي	�ضفته�،	ال	يمك���ن	ال�ض�رقة	كفته�،	
وال	ت���ذوي	في	الَوق���َدِة	ن�ضرته�،	وقد	اأمن���ت	اأجيَج	القيِظ،	

و�ضن�بر	ال�ضت�ء	غ�ية(	)59(.
يظه���ر	البعد	الب�ضري	في	الت�ض�كل	مع	ال�ضعر	الم�ضمط	

في	ت�ضكيل	الن�ضين	في	�ضورة	ال�ضمط	)القالدة(

كن	هلل	مح�ذراً
ولمن	بخل	عليك	ع�ذراً

وللف�ضقة	ن�في�ً	ج�ذراً
وفي	ط�عة	ربك	ن�ذراً

وا�ضت�أن�س	بذكره	في	الدجرات

اأنت	اأيه�	االإن�ض�ن	اأغّر	من	الظبي	المقمر	المقمر
ل�ضت	ب�لع�مر	وال	المعتمر

وال	في	ال�ض�لح�ت	ب�لموؤتمر
اأح�ضبت	الخير	لي�س	بمثمر

اإن	للخير	ثمرة	لّذت	في	المطعم
م وت�ضوعت	لمن	تن�ضَّ

م وح�ضنت	في	المنظر	والمتو�ضَّ
وج�وزت	الحّد	في	العظم

فم�	ظنك	بثمرٍة	هذي	�ضفته�
ال	يمكن	لل�ض�رقة	كفته�

وال	تذوي	في	الوقدة	ن�ضرته�
وقد	اأمنت	اأجيج	القيظ	و�ضن�بر	ال�ضت�ء

وت�ض����كل	نث���ر	المعري	مع	ال�ضعر	الب�ض���ري	يوؤكد	رغبته	
ف���ي	ا�ضتعرا����س	قدرت���ه	اللغوي���ة	م���ن	جه���ة،	ورغبت���ه	ف���ي	
تفعيل	ح��ضة	الب�ضر	ب�ضكل	رئي�س.	والمعري	ب�ضنيعه	هذا	
يجع���ل	المتلق���ي	اأ�ضيراً	ل���ه؛	الأنه	يح��ض���ره	بوجهة	نظره،	
وال	يري���ده	اأن	يتحرر	منه�.	ويعد	المنطق	الب�ضري	زاوية	
اإبداعي���ة	خ�ل�ضة،	تفعِّل	حوا�س	متع���ّددة	في	الوقت	نف�ضه،	
وت�ضف���ي	عل���ى	الن�س	حركة،	وتدفع	عن���ه	الثب�ت،	فتجتمع	
البني����ت	ال�ضغ���رى؛	لت�ض���كل	ق�ضي���دة	تت�أل���ف	م���ن	�ض���در	
وعج���ز،	وم�	اإن	تنتهي	بنية	حتى	تظه���ر	بنية	جديدة،	وقد	
يتك���رر	العجز	م���ن	دون	�ضدر،	وقد	تكون	الح����ل	مخ�لفة،	
فثمة	نظ�م	من	التكرار	االإيق�عي	يدفع	المتلقي	اإلى	توقع	
الق�فية،	وثمة	قواٍف	جديدة	تو�ضل	اإلى	خيبة	التوقع	لكن	
ه���ذا	الت�ض����كل	مع	ال�ضع���ر	الب�ض���ري	لي�س	ت�م����ً،	اإذ	يتب�ين	
ه���ذا	االإيق����ع،	ف���ال	ينتظ���م،	ف�لفق���رة	-اإذاً-	ُت�ض����كل	البيت	

ال�ضعري،	والغ�ية	ُت�ض�كل	الق�فية.	
واأخي���راً:	يق���دم	هذا	الكت����ب	�ضوؤااًل	عن	جن�ض���ه،	ف�إذا	ك�ن	
نث���راً	ف����أي	نث���ر	ه���و؟	اإن���ه	نث���ر	يحم���ل	الكثير	م���ن	مالمح	
ال�ضع���ر.	وق���د	ق�ض���د	المع���ري	اأن	ي�أتي	فيه	بقم���ة	التعقيد،	
م���ن	دون	اإط����ر	زم�ن���ي	فهي	ن�ضو����س	مطلقة	ف���ي	زم�نه�،	

تتراوح	المع�ني	فيه�	بين	التم�ثل	واالختالف.

ك�ن	اأب���و	العالء	�ض�عراً	دقي���ق	الح�ّس	مرهف	العواطف	
ذا	فك���ر	ث�ق���ب	ج���ّوال	وب�ضي���رة	قوي���ة	نّف����ذة.	وقّلم�	نجد	
�ض�ع���راً	ف���ي	العربي���ة	ا�ضتط����ع	اأن	ُيْظِهر	مكنون����ت	نف�ضه	
بدق���ة	و�ضراح���ة	واأن	يعر����س	اآراء	عوي�ض���ة	بجمل	قليلة	
كم����	فع���ل	اأب���و	الع���الء.	ولق���د	ق����ل	في���ه	د.	ط���ه	ح�ضين:	
»�ضعره	يمثل	�ضخ�ضه	تمثياًل	�ضحيح�ً.	وم�ضدر	ذلك	اأّن	
غي���ر	اأبي	العالء	من	ال�ضعراء	قّلم����	يفكرون	في	اأنف�ضهم	
اأو	يعترفون	به�.	فهم	ُيْفنونه�	فيم�	يح�ولون	اأن	ينظموا	
ال�ضع���ر	في���ه.	ف����إذا	مدح���وا	فني���ت	قوتهم	ف���ي	الممدوح.	
اأم����	اأبو	العالء	فق���د	ك�ن	�ضديد	االعت���راف	بنف�ضه،	كثير	
التفكي���ر	فيه����،	ال	ين���زل	عنه����	ليتق���ن	مدح����ً	اأو	يح�ض���ن	

و�ضف�ً)1(«.
امت����ز	�ضع���ر	المع���ري	ب�الإغ���راب	والتكّل���ف	�ض�أن���ه	�ض����أن	
المدر�ض���ة	الت���ي	ت�ضّم	فيم����	ت�ضّم	من	ال�ضع���راء	اأب�	تم�م،	
والطغرائ���ي	وغيرهم����،	فهو	كثي���ر	الولع	ب�أن���واع	البديع	
والمج����ز	وال	�ضيم����	الجن��س	والتمثي���ل...	ومن	الوا�ضح	
اأّن	كث���رة	مم�ر�ضة	اأبي	الع���الء	ل�ضعر	اأبي	تم�م	ومدار�ضته	
ل���ه	جعلت���ه	يع���رف	كل	خ�ض�ئ�ض���ه	وي�ضت�ض���ف	كل	عن��ضر	
مذهب���ه،	وي�ضع	يده	على	المع�ن���ي	المبتكرة	التي	وّلده�	
ول���م	ُي�ضب���ق	اإليه�	واال�ضتع����رات	الكثيرة	الت���ي	ا�ُضتهر	به�	
مذهب���ه...	وم���ن	هن����	ي�ضب���ح	ت�أث���ر	المع���ري	ب�أب���ي	تم����م	
���دد	ي�ضي���ر	د.	يو�ض���ف	خلي���ف	 اأم���راً	وارداً	وف���ي	ه���ذا	ال�ضّ
اإل���ى	اأّن	اأب����	الع���الء	ك�ن	»اأقرب	اإلى	مدر�ض���ة	اأبي	تم�م	في	
�ضنعت���ه	البديعي���ة	وهي	�ضنع���ة	ظهرت	في	�ضق���ط	الزند	
وظل���ت	ب�قي���ة	ف���ي	اللزومي����ت،	وم���ع	اأّن	اأب����	الع���الء	ق���د	
ا�ضتقّل	بمذهب	فني	متمّيز	يختلف	عن	مذهب	اأبي	تم�م	
ومذه���ب	المتنبي	ف�إنه	لم	يبّت	حب�ل���ه	نه�ئي�ً	من	هذين	
المذهَبْي���ن،	فظّل	م�ضدوداً	اإليهم�	ببع����س	االأ�ضب�ب،	ظّل	
م�ض���دوداً	اإلى	ج���ّو	المتنب���ي	الفل�ضفي،	كم�	ظ���ّل	م�ضدوداً	

اإلى	�ضنعة	اأبي	تم�م	البديعّية«)2(.
واإذا	م�	اأ�ضفن�	اإلى	هذا	التوا�ضل	بين	اأبي	العالء،	وَمْن	
�ضبق���ه	من	ال�ضعراء	اأ�ضح����ب	ال�ضنعة	م�	لحظه	الدكتور	
م�ضطف���ى	ن��ض���ف	م���ن	افتت����ن	ال�ضع���راء	واالأدب����ء	ع�مة	
ب�للغ���ة	ف���ي	ع�ضر	اأب���ي	الع���الء	اإذ	يقول	»وخلي���ق	ب�لذكر	
هن����	اأّن	الق���رن	الخ�م�س	�ضهد	اإلى	ج�نب	لزوم	م�	ال	يلزم	
والت�ضبيه����ت	اللغوي���ة...	بح���ث	عبد	الق�ه���ر	الجرج�ني	
في	التراكيب	الت���ي	تجتمع	فيه�	خ�ض�ئ�س	اللغة	واالأدب	
والنح���و،	فف���ي	ه���ذا	الع�ض���ر	افت���ّن	المفك���رون	ب�للغ���ة،	
	عل���ى	طريقت���ه...	وف���ي	و�ضعن����	اأن	ن�ضتق�ض���ي	مظ�هر	 كلٌّ
العن�ي���ة	ب�للغ���ة	فن�ضير	اإل���ى	غير	اأبي	الع���الء	من	االأدب�ء	
الذي���ن	يلتزم���ون	م�	ال	يلزم،	وهذا	ه���و	الطغرائي	وا�ضح	
ف���ي	االإكث����ر	م���ن	الجن��س،	اأم����	الحريري	في�ضن���ع	�ضعراً	
كل���ه	منق���وط	اأو	كل���ه	مهم���ل،	وم���ن	�ضع���راء	ه���ذه	الفترة	

الزمنية	َمْن	ك�ن	ي�ضنع	ق�ضيدة	كله�	حكمة...«)3(.
نق���ول	اإذا	م����	اأ�ضفن����	ه���ذا	اإل���ى	ذاك	اأمكنن����	اأن	نفه���م	
بو�ض���وح	اأّن	مذه���ب	اأب���ي	الع���الء	الفّن���ي	ل���م	يك���ن	بدع����ً	
برغم	حر�س	المعري	نف�ضه	على	اأن	يحفظ	على	مذهبه	

ط�بعه	الم�ضتقل	و�ضخ�ضّيته	المتمّيزة.
-	وهن����ك	َمْن	ي���رّد	التزام	اأبي	الع���الء	بهذا	النمط	من	
التعقي���د	الفّن���ي	اإل���ى	الّطب���ع	الذي	ُجب���ل	علي���ه	ال�ض�عر،	
غ�ً	لم�	يراه	�ض���ّدًة	في	اآث�ر	اأبي	 وق���د	يّتخذ	م���ن	ذلك	م�ضوِّ
العالء:	»�ضّدًة	في	األف�ظه�،	و�ضّدة	في	مع�نيه�،	و�ضَدة	في	

اأ�ض�ليبه�	اأي�ض�ً«)4(.
ل���م	ُيخلَ���ق	 اإذا	ك�ن	 الع���الء	 اأب���ي	 فيق���ول:	»وم����	ذن���ب	
لل�ضهول���ة	وال	لّلين	واإنم�	ُخِل���ق	للم�ضّقة	والجهد	وح�ضبه	
اأن���ه	ل���م	يل���ق	في	حي�ته	�ضهول���ة	وال	لين����ً،	اأو	اأنه	قد	حمل	
نف�ض���ه	حم���اًل	ف���ي	حي�ته	عل���ى	االإعرا����س	ع���ن	ال�ضهولة	

واللين«)5(.
ويت�ض���ل	به���ذا	االتج�ه	م�	ذك���ره	بع����س	الدار�ضين	من	
اأّن	للت�ض����وؤم	ولتعقي���د	نف����س	اأب���ي	العالء	اأث���راً	في	تعقيد	
اأ�ضلوب���ه	ب�لتزام���ه	القي���ود	الكثي���رة	ومنه����	ل���زوم	م����	ال	

يلزم)6(.
وعل���ى	الرغ���م	م���ن	ه���ذه	ال�ضنعة	وه���ذا	التعقي���د،	فال	
ي�ضتطي���ع	اأحد	اأن	ينكر	م�	ف���ي	ج�نٍب	من	اللزومي�ت	من	

براع���ة	و�ض�عرية	ب�ضبب	الت�أم���ل	الفل�ضفي	الذي	ي�ضطبغ	
بوج���دان	ال�ض�ع���ر	وتثيره	لواعجه	ومخ�وف���ه	وت�ض�وؤالته	

وهمومه...
كث���رة	 اأي�ض����ً،	 الفن���ي،	 مذهب���ه	 خ�ض�ئ����س	 وم���ن	 	-
الم�ضطلح����ت،	وكثرة	االإ�ض�رات	اإلى	الحوادث	الت�ريخية	
واإلى	رج�ل	الت�ريخ	– الم�ضهور	منهم	وغير	الم�ضهور...	
الع���الء	ج����ءت	 اأب���ي	 م���ن	مع�ن���ي	 كثي���راً	 اأّن	 َيْخف���ى	 وال	
جدي���دة،	والمع�ني	الجديدة	قد	تحت����ج	اإلى	لغة	جديدة	
الأدائه�	اأو	لتطوي���ع	اللغة	الم�ضتخَدَمة،	وقد	ا�ضتط�ع	اأبو	
العالء	حّق�ً	اأن	ي�ضتغّل	م�ض�در	اللغة	وثرواته�	اإلى	اأق�ضى	
درج���ة	وال	نك�د	نج���د	�ض�عراً	في	العربي���ة	بلغ	درجته	من	

توظيف	م�ض�در	اللغة	في	ال�ضعر	والنثر.
-	كم����	امت����ز	اأدبه،	ف���ي	�ضعره	ونث���ره،	ب�أ�ضلوبه	ال�ّض�خر	
ال���الذع...	ه���ذا	ولّم����	راأى	المعري	الجن����س	الب�ضري	في	
كي�ن���ه	الف���ردي	وكي�نه	االجتم�عي	على	غي���ر	م�	اأراده	اأن	
يكون	�ض�ر	ينظر	اإلى	الوجود	االإن�ض�ني	بمنظ�ر	ق�تم	من	
الت�ض����وؤم.	ف�تج���ه	تفكيره	اإلى	نزعة	النق���د،	واإلى	تجريد	
الواقع،	واإلى	تعرية	الحقيقة	من	كل	مالب�ض�ته�.	فحتى	
نف�ُض���ه	ل���م	ت�ضلم	من	الق���دح	والتقريع	ف���ي	بع�س	ثرواته	

النف�ضية	حيث	ق�ل:

ُدِعيُت	اأب�	العالِء	وذاك	َمْيٌن
	ولكّن	ال�ضحيح	اأبو	النزول)7(

وي���ك�د	يك���ون	ه���ذا	التهّك���م	�ض�ئع�ً	ف���ي	اأكث���ر	لزومي�ته.	
واأكث���ر	تهّك���م	المع���ري	عل���ى	الع����دات	ال�ض�ئ���دة	والعق�ئد	
الموروث���ة	وعلى	رج����ل	ال�ضي��ض���ة	واالإدارة،	ولم	ينج	منه	

وا�ضعو	ال�ضرائع:

-	ي�ضو�ضوَن	االأموَر	بغير	عقٍل
فينُفُذ	اأمُرهم،	وُيق�ل:	�ض��َضْة

	مني 	من	الحي�ة	واأفَّ ف�أفَّ
ومن	زمٍن	رئ��ضُتُه	َخ�ض��َضْة)8(
-	توّهمَت	ي�	مغروُر	اأّنَك	َديٌِّن

	يميُن	اهلل	م�لَك	ديُن عليَّ
ك�ً ت�ضيُر	اإلى	البيت	الحرام	تن�ضُّ
وي�ضكوَك	ج�ٌر	ب�ِئ�ٌس	وخدين)9(

عل���ى	اأّن	ه���ذا	التهكم	لي�س	م���ن	اله���زل	والتعري�س	بل	
من	االإ�ض�بة	في	المق�رنة	بين	ال�ضحيح	وغير	ال�ضحيح.	
وبي���ن	المعق���ول	وغير	المعق���ول.	وتهّكم���ه	ال	يبعث	على	
ال�ضح���ك	بل	عل���ى	التفكير:	اإن���ه	الحقيقة	الم���رة	نف�ضه�	
م�ضوق���ة	في	ق�ل���ب	�ضع���ري.	وال	ريب	في	اأّن	فه���م	تهّكمه	
يحت����ج	اإل���ى	ثق�ف���ة	واط���الع	حتى	ن���درك	مو�ض���ع	النكتة	

منه:
زي�دُة	الج�ضِم	َعّنْت	ج�ضَم	ح�مله

اإلى	التراب،	وزاَدْت	ح�ِفراً	َتَعب�)10(

الهوام�س:
ينظ���ر:	تجدي���د	ذك���رى	اأبي	الع���الء،	د.	طه	 		)(

ح�ضين:	134،	203،	223.
د.	 العب��ض���ي،	 الع�ض���ر	 ف���ي	 ال�ضع���ر	 ت�ري���خ	 		)2(

يو�ضف	خليف:	293.
درا�ضة	االأدب	العربي:	161،	162. 		)3(

م���ع	اأب���ي	العالء	في	�ضجن���ه،	د.	طه	ح�ضين:	 		)4(
.76

المرجع	ال�ض�بق:	76. 		)5(
اأب���و	العالء	المع���ري،	اإدوار	الب�ضت�ني:	140،	 		)6(

.141
دار	طال����س(:	 )طبع���ة	 يل���زم	 ال	 م����	 ل���زوم	 		)7(

.1329/3
الم�ضدر	ال�ض�بق:	893/2. 		)8(
الم�ضدر	نف�ضه:	1531/3. 		)9(

)10(	نف�ضه:	131/1،	يعني	اأّن	�ض�حب	الج�ضم	ال�ضخم	
ُيتعب	الذين	يحملونه	اإلى	قبره،	كم�	ُيتِعب	ح�فر	القبر.

الُمْشِكُل والَفريد 
في كتاب الفصول والغايات

أسلوب أبي العالء ومذهبه 
الفني

»ضوُع َقصيٍد.. وبعُض نِثار”  
�ضمن	�ضل�ضلة	ال�ضعر	من	اإ�ضدارات	اتح�د	الكت�ب	العرب	�ضدر	ديوان	جديد	

للدكتور	اأ�ض�مة	الحمود	حمل	عنوان	“�ضوُع	َق�ضيٍد..	وبع�ُس	ِنث�ر”  .
ت�ضكل	ق�ض�ئد	الديوان	ح�لة	من	ان�ضي�ب	دافق	فّك	�ضف�ئر	ال�ضور	ال�ضعرية	
واالنزي�ح����ت	والتخيي���الت	ف�أت����ح	لالأبي����ت	التحلي���ق	ف���ي	ف�ض����ءات	جم�لية	
ممي���زة	تعك����س	قن�ع���ة	ال�ض�عر	ف���ي	اأن	الق�ضيدة	هي	خلق	لح�ل���ة	من	االإبداع	

تخلده�	ذاكرة	الن��س	كقيمة	اأدبية	اأواًل	ثم	كقيمة	اجتم�عية	توؤرخ	وتوثق.
ج����ء	الديوان	ف���ي	106	�ضفح�ت	بمقدمة	لالأديبة	الن�ق���دة	الدكتورة	مي�دة	

ا�ضبر	ع�ضو	لجنة	تمكين	اللغة	العربية.
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أبو العالء المعري

�ضخ�ضُت	اإلى	ذكراَك	والّدمُع	ه�مُل
اأع��ضيُرُه	مجنونٌة	والّزالزُل

	بي�ن�ً	ع�ثراً	في	رواحلي اأجرُّ
وي�	ليَت	لم	تبلْغَك	هذي	الّرواحُل!

	واقٍع اأاأهرُب	ك�ل�ّضكراِن	من	ِظلِّ
تح��ضُرني	ُق�ضب�ُنُه	وال�ّضال�ضُل؟!

	معربٌد بالدي	�ضظ�ي�	والعدوُّ
يجو�ُس	خالَل	الّداِر	والَجْمُع	ذاهُل

وهل	نكتفي	َرْدع�ً	لُه	ب�إدانٍة؟!
ولم	تْجِد	نْفع�ً	فْلنُعْد	�ضنح�وُل

واأ�ضي�ُفن�	تبكي	عليه�	غموُده�
وكم	�ض�ركْته�	في	الّدموِع	الَحم�ئُل!

واأ�ضهُب	في	�ضرِح	المع�ن�ِة	ليَتني
وقد	تتمّنى	اأّنني	اليوَم	ب�قُل

وم�ذا	�ض�أجني	حين	اأنك�أُ	ع�بث�ً
جراحي	اأيغريني	العذاُب	المج�ِدُل؟!	

معّرتَي	الخن�ض�ُء	فّتَت	قلَبه�
فم�	نب�ضْت	�ضخٌر	من	الهّم	وابُل

واأوفَد	»هوالكو«	اإليه�	كالَبُه
واأخنْت	على	الّت�ريِخ	تلك	المع�ِوُل

وكيف	تحّيي	»اأردوغ�َن«	حث�لٌة
راأْت	خزَيُه	فخراً	به	كم	ت�ض�وُل		

على	المتحِف	الّت�ريِخ	اأفرَغ	حقَدُه
ف�إجراُمُه	اإح�ض�ُنُه	المتوا�ضُل

وفي	حلَب	ال�ّضهب�ِء	خّلَد	عهَرُه
وقلعُته�	تروي	لن�	والمع�مُل

يريُد	اإلى	)عثم�َن(	ردَّ	بالِدن�
وقد	خ�َب	َم�ضع�ُه	الحقيُر	الُمق�ِوُل

لقد	زاَل	اأجداٌد	له	ك�ن	اأمُرهم
بلى	فُرط�ً	فْلت�ضهدي	ي�	مزابُل!

واأعرُف	كم	ع�نيِت	من	َنتِن	ريِحهم
بوُر	ُمق�ِتُل ف�ضبٌر	جميٌل	وال�ضّ

يقيمون	في	�ضرق	الفرات	ُدويلًة
ُط	ف��ضُل اأب�ّضُرهم	هذا	المخطَّ

دويلُة	)حّداِد(	الجنوِب	خرافٌة
	ج�َء	اليوَم	يزهُق	ب�طُل اإذا	الحقُّ

اإرادُة	�ضعبي	ب�لعالِج	تكّفلْت
ورّبي	مع	ال�ّضعِب	المع�ِلِج	ك�فُل

	معتٍد لن�	موطٌن	نفديِه	من	كلِّ
غ�ِر	القب�ئُل و�ضوف	توّلي	ب�ل�ضَّ

وي�ضتيقُظ	االأعراُب	بعَد	�ُضب�ِتهم
هم	مردودٌة	والّنوافُل فرائ�ضُ

�ضي�أتونن�	م�ضتغفريَن	لذْنِبهم
فهل	ت�ضتُر	العوراِت	تلَك	الغالئُل؟!

	على	تلَك	الّتح�ي�	�ُضموِمهم نردُّ
بُغفراِنن�	اأين	الِق�ض��ُس	الُمع�ِدُل؟!

ولكّنن�	قوٌم	كراٌم	ترّفعوا
عن	الّث�أِر	هذا	الّداُء	ال	ك�ن	ق�تُل

ونفُرُغ	لالإعم�ِر	نن�ضى	جراَحن�
لن�	عن	مج�زاِة	الم�ضيئيَن	�ض�غُل

اأتعِذُلني	�ضيَخ	المعّرِة!	لم	اأُِطْل
ولكّن	حْزني	�ضرمٌد	متط�وُل

مق�ُمَك	اأ�ضمى	ال	يليُق	بزهِوِه
اإراقُة	دمٍع	خطُوُه	متث�قُل

عِر	اإْذ	اأمراوؤُه واأنت	اأميُر	ال�ضِّ
لديَك	َرع�ي�	ح�كٌم	اأنت	ع�ِدُل

اأتيَت	بم�	لم	ن�أِتِه	في	زم�ِنن�
وكم	ُهّيئْت	اأ�ضب�ُبُه	والو�ض�ئُل!

	العبقرّيِة	غ�م�ٌس ولكّن	�ضرَّ
اأواخُرن�	ن�ءْت	بِه	واالأوائُل

 شعر: د. جهاد بكفلوني

 شعر:مجيب السوسي

 شعر: محمد منذر لطفي

أتعِذُلني 
شيَخ 

على	عينيك	اأ�ضئلٌة	�ضيوُفالمعّرِة!
اأ�ضفُو	الم�ء	تلكْم	اأم	ُحتوُف؟

ُت�ض�ئُل	في	المعرِة	اأين	اأهلي؟
واأين	نق�ُء	ِظّلهُم	يطوُف؟

رهين	المحب�ضين	وه�	َذَبحن�
ب�ض�ئرن�...		ولم	يلِد	النزيُف!

	ين�م	على	الرفوِف	�ضميُر	قومي
�ُس...		والرفوُف وينتحُب	التكدُّ

تخ�ف	على	العروبِة؟	اأّي	خوٍف
وقد	�ض�رت	توؤاخيه�	ال�ضروُف

وكم	�ضَنَفت	اإلى	�ض�ٍد	لغ�ٌت
جوُف وه�	ع�ضفت	ب�أحرفه�	ال�ضُّ

تدو�س	على	بالغته�	االأغ�ني
ه�	قرٌع	وزيُف ويطحُن	نب�ضَ

	اأت�ض�أل	عن	دٍم،	ونق�ء	ِعرٍق
ردُئ	النذِل	واَزَنُه	ال�ضريُف

ُه	ربوٌة	بوطيئ	اأر�ٍس ُت�َضبَّ
وم�	للذّل	نوٌع	اأو	�ضنوُف

َعمين�	والعيوُن	به�	اّت�ض�ٌع
فهل	حذفْت	ب�ضيَرَتن�	الظروُف؟

اإذا	ُك�ِضَر	الزج�ُج	فال	انت�ض�ٌح
لم�ء	ريَق	منه	وال	ُقطوُف

دعون�	عند	قبرك	وانتحبن�
ومن	يبكي				فموقُفُه	�ضعيُف

َتح�ُر	بن�	قب�ئُل	من	َت�َضظٍّ
ت�ضيُق	بن�	الفج�ج	وال	ُنخيُف

ك�أّن�	وال�ضراُب	على	ف�ض�ٍء
ن�أت	عّن�	المواطُئ	وال�ّضقوُف

)اأال	اليجهلن	اأحد	علين�
َعن�ترٌة...		وواحدن�	اأُلوُف(

	انتفخن� 	كف�ن�...		ي�معريُّ

ف�أِب�ضْر...		في	ب�ضيرتك	االأُزوُف
	اأِعد	�ضوَت	الفتوِح	فقد	تعبن�

احتالاًل،	وا�ضت�ض�ط	بن�	النزيُف
	كوٌن 	ُتع�د	االأر�ُس	حين	ي�ضجُّ

بوحدتن�...		وتلتحُم	ال�ضفوُف
اأبعَد	طع�من�	اليومّي	تبقى

لعّزتن�	الخن�دُق...		والجروُف؟
نموُت	لينطق	الّترُب	الُمعّنى

وُيق�ضى	الفقُر...		�ض�حبن�	االأليُف
وت�ضبح	اأبَجدّيُتن�	تالاًل

وطوع�ً	ُت�ضتزاُد	له�	الحروُف
نق�ِتُل	ب�لحم�م	اإذا	اتفقن�

وب�لكلم�ِت	�ض�ِطُعه�	ع�ضوُف
ونزحُف	ب�ل�ضلوع	اإذا	هواه�

تلّهَف	نخوًة	جرٌح	لهوُف
اأُيحن�	الزيزفوُن،	وكم	جنحن�

اإلى	�ِضلٍم...	وكم	ُذّلت	اأنوُف
وم�ذا	بعُد	والدُم	اإْن	نق�وْم

واإن	نجنْح...		فداِفُقُه	كثيُف!
وم�	الحرّيُة	الحمراُء	اإاّل

ثي�ُب	كرامٍة،	ودٌم	رعوُف
�ضالُح	الدين	ه�	هو	في	ِحم�ن�

ومن	يدِه	تواثبت	ال�ضيوُف
هن�	رهٌط،	لهم	�ضيٌخ	ونفٌط

وخلَف	العير	ط�بوٌر	كفيُف
فوّفر	دمعتيَك	الإلُف	قومي

اإذا	اجتمعوا	�ِضب�ٌب	اأو	ُعزوف
تع�َل	تجْد	ثي�َب	القد�س	ُقّدت

يراوده�	-بال	خجٍل-�ضخيُف
تخجُل	من	�ضوؤالك	عن	ِعراٍق

وفي	فمه	تلجلجت	الحروف

لم�ذا	اأنت	من�ضغٌل	حزيٌن
ووجُه	ُق�ض�تن�	فَرٌح	�ضفيُف؟

ف�ضول	الوّد	ك�ن	له�	طقو�ٌس
وذي	في	ع�ضرن�	ف�ضٌل	خريُف

غريٌب	اأنت	ت�ض�أل	عن	قالٍع
وي�ضكنه�	التوّجُع	والطيوُف

اأت�ضت�ُق	ال�ضهيَل؟	واأنت	تدري
يد	الفر�ض�ن	كّبله�	الر�ضوُف

عقدن�	ال�ضلح	في	عتم�ت	ليٍل
وجئن�	ب�لعدّو	فهم	�ضيوُف

اأ�ض�َب	�ضمو�ضن�	مر�ٌس	طويٌل
	�ضي�ءه�	هذا	الك�ضوُف ولفَّ

اأتبحث	عن	فتوح�ٍت	ون�ضٍر
تغيب	الق�د�ضيُة...		والزحوُف

رهين	المحب�ضين	لقد	قتلن�
بالَغَتن�،	فلي�س	بن�	رهيُف

عك�ظ	على	اأ�ض�بعن�	تدّلت
مك�ًء...	وانذوى	العقل	الح�ضيُف

	ف�آه	ِ	على	العروبة	ِجلُد	�ض�ٍة
ين�م	عليه	ثعب�ٌن	ُمخيُف

غريٌب	اأنت..		قد	هطلت	غيوٌم
ويجمُع	ِريَعه�	طرٌف	�َضغوُف

ونلهث	خلف	لقمتن�	ُجموع�ً
ويجمُح	من	تراك�ضن�	الرغيُف

في�	اأبت�ُه..		اأبن�ٌء	ُجن�ٌة
وذنُبَك	لم	تلد	اأَمم�ً	ت�ضوُف

وحين	عرفَت	اأن	الريَح	تنوي
بن�	ذّراً...	وين�ضُغن�	الُعجوُف

وقفَت	على	الذرا...		ن�ديَت...		لكْن
تج�هْلن�...		واأزَعجن�	الوقوُف!!

»اأب�	العالِء«	�ضالم�ً	اأيه�	الَعلَُم
ي�	من	اأ�ض�ء	الدن�	ِفكراً..	لمن	قدموا

	علين�	في	موا�ضمه ي�	مْن	اأطلَّ
بدراً..	فراحْت	لي�لي	ال�ضرق	تبت�ضُم
	ن�ٍر	قب�ضَت	ال�ضعر	ف�ئتلقْت من	اأيِّ
حروُفُه..	وم�ضى	ب�لنور	يزدحُم
اأق�َم	ب�ل�ضعر	ُدني�ن�..	واأقعده�

واأطلق	الفكر..	وهو	الث�ئُر	الَعِرُم
ب�ضيرٌة..	قد	َجلَْت	بحر	الظالم	�ضن�ً
واأين	منه�	حدوُد	العين..	والُحُلُم؟

ومو�ضٌم	من	ُن�ض�ر	العقل	ين�ضرُه
على	االأن�م..	فتجني	الُعْرُب	والعجُم
ي�	خ�لداً..	كخلود	الحب	في	وطني
ي�	طيِّب�ً..	حين	غ�ب	الطيُب	والكرُم

	في	م�ضيرته ي�	ك��ضف�ً	األَف	�ِضرٍّ
ي�	واهب�ً	األَف	م�ضب�ٍح	لمن	ُحِرموا

ة«..	ي�	�ضم�ض�ً	الأمتن� »اأب�	المعرَّ
ي�	من	ُتب�رُكَك	االأجي�ُل..	واالأَمُم

	م�	ملكْت	كفي..	وَهْب	قلمي ُخْذ	كلَّ
�ِضّر	الخلود	الذي	وافى	به	القلُم

نِج	ف�تنٍة وليلٍة..	كعرو�س	الزَّ
قد	زفه�	الُم�ضكران..	الح�ضُن..	والن�ضُم

َجلَْوَته�	�ضورًة	عذراَء..	�ض�حرًة
ورائداَك..	�ضي�ُء	العقل..	والَكِلُم
في	»الالذقيِة«	اأ�ضواٌت	ُموؤرِّقٌة

وفي	الح�ض�	األُف	�ضوٍت	راح	ي�ضطرم
ُز	دعواُه..	وم�	عرفوا 	ُيعزِّ كلٌّ

	العقيدَة	»للب�ري«..	وم�	علموا..! اأنَّ

�َضَمْوَت	عن	ُتّره�ِت	الن��س	في	�ضمٍم
مم وع�ضَت..	َي�ضحُبَك	االإن�ض�ُن	وال�ضَّ

»اأب�	العالء«	اأِجبني..	اإنني	َكِلٌف
اأهوى	الجم�ل..	ويهواني..	ونلتحُم
م�	ذنُب	»حّواَء«..	حتى	ُرحَت	ُتبغ�ضه�
وهي	الحي�ُة..	هي	الفردو�ُس..	والنَِّعُم

طْت	»خ�لٌة«	يوم�ً	بحقَك	في اإْن	فرَّ
ل	اأيه�	الَحَكُم بنٍت	له�..	َفتمهَّ

ه�	لَك..	يبقى	رف�َس	واحدٍة َفرف�ضُ
..	واالأُخري�ُت	الكرُم	والنََّغُم منهنَّ

	ي�	اأبِت 	جميع�ً..	ُردَّ م�	َذْنُبُهنَّ
اء«..	حتى	رحَت	تنتقُم.. م�	ذنُب	»حوَّ

اإني	اأُجلَُّك	اآراًء..	وفل�ضفًة
واأ�ضتميحَك	ُعْذراً	اأيه�	الَعلَُم

حوار مع سيوف المعري
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 شعر: منير خلف
	ذنٍب	دع�َك	للغفراِن؟	 اأيُّ

	الح�ض�ِن قل	اإذا	�ضئَت	ي�	عدوَّ
	جم�ٍل هل	راأيَت	الجم�َل؟	ربَّ

تجتليِه	اليداِن	ال	العين�ِن
ربَّم�	ت�ضل�ُس	القي�َد	ُنفو�ٌس

روَّ�ضوه�	بخ�دع�ِت	االأم�ني
اأنَت	اأدرى	ب�أنَّن�	في	هوان�

نتَّقي	بع�َس	زخرف�ِت	الَهواِن
كم	لب�ضن�	من	بردٍة	و	خلعن�

وطريُق	الخال�ِس	ن�ٍء	و	داِن
كم	زرعن�	اأحالمن�	فتال�ضْت

ب�ِح	في	االأجف�ِن قبل	�ضوِء	ال�ضَّ
جحدتن�	اأر�ٌس	عبْدن�	ثراه�

ُة	النُّعم�ِن 	اأر�ٍس	معرَّ كلُّ
	ك�ليقيِن	رداٌء كُّ اإنَّم�	ال�ضَّ

ن�ضجْتُه	حم�قُة	االإن�ض�ِن
ِة	الجحيِم	تالقى وعلى	�ضفَّ

فرق�ٌء	في	الكفِر	واالإيم�ِن
نحُن	من	يعبُد	االإلَه	طقو�ض�ً

يط�ِن ك�َة	لل�ضَّ وُيوؤدِّي	الزَّ
�َس	الخيوَل	على	الذُّ نحن	من	روَّ

ه�ِن 	ف�أخفْقَن	دائم�ً	في	الرِّ لِّ
جوِن	ليتَك	تدري ي�	رهيَن	ال�ضُّ

كم	نع�ني	من	بع�ِس	م�	ال	تع�ني
ْرَف	فين� اأنَت	اأعمى	فقلِِّب	الطَّ

تجِد	المب�ضريِن	ك�لُعمي�ِن
ن�ِد	من	�ضئَت	كي	ي�ضيَر	رويداً

فوَق	موتى	ولي�َس	في	اأكف�ِن

ي�َء	و	اإْن	لم قل	لهم:	مّزقوا	الرِّ
	في	االآذاِن تلَق	�ضوت�ً	يقرُّ

نحن	جيٌل	– اأب�	العالِء	– دفعن�
وْزَر	ذنِب	االإب�ِء	و	العنفواِن

ي�ُط	علين� كلَّم�	ت�ضفُق	ال�ضِّ
�ِن جَّ اأ�ضحكْتن�	ظرافُة	ال�ضَّ

لغُة	العقِل	ال	يترجمه�	العق�
�ُل.	اأت�أبى	حتَّى	على	التُّرجم�ِن؟

نحن	بعن�	اآب�َءن�	و	ا�ضترين�
قبَّع�ٍت	ُتخفي	خواَء	المك�ِن

يِح	ن�فذَة	الع�ض� وفتحن�	للرِّ
�ِر	ليخت�َر	للكالِم	المع�ني

ي�	رهيَن	ال�ّضجوِن	كم	ف�ج�أْتن�
	ب�لح�ضب�ِن �ضوٌر	لم	يكنَّ

يُف	للمذّلِة	مرمى ي�ضبُح	ال�ضَّ
	الجب�ِن كلَّم�	قلَّبْته	كفُّ

ًة	ال	ت�ضلني زرَت	بغداَد	مرَّ
كيَف	�ض�َر	النَّخيُل	والنَّهراِن

ِة	اأخ�ضى ال	ت�ضلني	عن	المعرَّ
منَك	اإْن	قلُت:	من	تراُه	الج�ني؟

	�ضوٍط	ُمت�ٍح قد	�ضقطن�	في	كلِّ
	حرٍب	عواِن وُهزمن�	في	كلِّ

	�ضيٍء 	وانتهى	كلُّ ُخدَع	الكلُّ
اِن دَّ والتقى	عند	قبِرَك	ال�ضِّ

َق	اللَّيَل	نجٌم ..	مزَّ يُّ المعرِّ
طوِع	واللَّمع�ِن 	ال�ضُّ اأبديُّ

ه	ك�َن	فين� 	�ضكَّ ح�ضُبُه	اأنَّ
وحده	ك�َن	فر�ضًة	لالأم�ِن

	االأ�ضواِت	�ض�رْت	�ضراب�ً يوَم	كلُّ
م�ِن 	�ضوُته	في	الزَّ ه�دراً	ظلَّ

هو	بعد	القروِن	فتٌح	اأخيٌر
وهو	ن�ٌر	في	ع�لٍم	من	ُدخ�ِن

وعلى	المنكرين	اأن	ي�ضتعيدوا
لغَة	القلِب	الكت�ض�ِف	اللِّ�ض�ِن

وعلى	المب�ضريَن	اأن	ي�ضتمدوا
من	�ضقيِع	الُق�ض�ِة	دفَء	الحن�ِن

عِر	حتى �ض�عراً	ك�ن	فل�ضَف	ال�ضِّ
ف�َق	مجَد	الهنوِد	واليون�ِن

موؤمن�ً	ك�ن	يعبُد	اهلل	ال	م�
َب	الموؤمنوَن	من	اأوث�ِن َن�ضَّ

ع��ضق�ً	ك�ن	لم	يقبِّْل	�ضف�ه�ً
قد	�ضبْغَن	الي�قوَت	ب�لمرج�ِن

الغواني	اأق�ضى	ُمن�ُه	وي�كم
	فهُم	الغواني اأعجَز	العبقريَّ

د	العقَل..	كلَّم�	قيَل:	م�ذا؟ مجَّ
ق�ل:	خمري	لغير	هذي	االأواني

ً اأنزل	القيَد	عن	يديِه	ُمِدالَّ
	من	�ُضلط�ِن م�	على	العبقريِّ

ى واحداً	عنَدُه	الوجوُد	تبدَّ
ف�لنُّهى	فيِه	والتُّقى	اأَخواِن

حرمْتُه	الحي�ُة	اأن	ي�ضهَد	الح�ض�
�َن	ف�أغنى	جم�َله�	ب�لبي�ِن

هَر..	و	اتَّق�ُه..	و	لكْن ح�رَب	الدَّ
هَر	كلَّه	في	ثواِن اأوجَز	الدَّ

غفران المعّرة
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في	فوؤادي	�ضدًى	و�ضرخة	�ض�ِد	
وبك���������ٌء،	وغرب���������ٌة	في	ازدي������������������ِد	

اأهرَق	العمَر	�ضمُتن��،	وا�ضتب�ح���ْت
�ضرخُة	النعِي	غ�في������������������ِت	الفوؤاد

قّيَد	الفْقُد	�ض�فن�������������������������ِت	االأم���ني
هدَم	الي�أ�ُس	�ض�هق���������������������������ِت	الوداِد

اأينَع	الح������������زُن	في	دمي	فتع����لى
كدع������ٍء	على	تخ�������������وم	ِح�َدادي

اأترى	فّت�َق	الّرحي��������������������������������ُل	بقلبي
َة	الن�أي	وامتح���َن	الع�وادي؟ غ�ضّ

اأم	ُت�رى	ال�ضمُت	رق�����دٌة	وم�واٌت
واغتراٌب	اأم	يقظ���ٌة	في	الرم��ِد؟

اأّي	ب�ٍب	اأدّق	كي	ي�ضتفي�َق	ال�
�عمُر	من	نك�ض��ٍة	تعيُق	اّتح��دي؟

اإن	تَر	الموَت	ج�مع�ً	ل�ض��������واٍد
ف�لحي�	في	جموعن�	خيُر	ن������������������ِد

اأقتفي	الورد	�ض�عي�ً	في	مداه
الرتداء	الربي�����������������������������ع	واالإن�ض��������د

لم	اأَر	اليوم	م�ضعف�ً	النتظ�ري
فجر	هذا	الطريق	غير	ال�ّض��������واد	

لم	اأَر	البحر	في	مداه	ات�ض�ع�
غيَر	طول	االأحزاِن	واالآم������������������د	

�ضّيدي	�ضيَد	الحروف	وقوف���������ً
اإنم�	الي�أ�س	�ضعلة	من	�ضه��������������������������د	

كم	�ضرى	في	بن�ت	فكرك	ظبٌي
م�ّضُه	ال�ضح�������������ُر	ف�نت�ضى	في	مدادي	

�ضغلَي	اليوَم	ي�	معّل�����������������َم	ذاتي
في	ف�������������������راٍغ	يه�������������������������������������������ّم	ب�لتعداد	

حَب�َضْتُه	الظن�����������وُن	خ�ضيَة	فْق����������ٍد
ف��ضتوى	فيه	�ضغُلُه	ب�فتق���������������������������������دي	

جهد	الحلم	في	روؤاك	اعتب�راً
وم�ضى	القلب	رافاًل	في	اجته����������������������د	

ة	االآن	�ضبراً ي�	حنين	المع�����������رَّ
كم	دن�	منك	في	هواك	ابتع����������������دي

زاد	في	القلب	جمرة	فوق	�ضهدي
من	عيون	الهوى	لطيب	رق����������������������ِد

ة	حيٌّ 	في	المع������������������رَّ والمعريُّ
	الف�������������وؤاِد	 لي�س	ميت�ً	من	ك�ن	حيَّ

	لحٍد	قد	ك�ن	يوم���ً	رف��ت�ً ربَّ
	�ض�َر	�ضم�ض�ً	وثورًة	في	الت�ض����������ِد	

اأيقظي	ي�	دم��وُع	ن�ئ������َم	حزني
وا�ضفحي	ي�	بروُق	غي��َم	رق�����������دي

راَعن��ي	م�ضهُد	الحي�ِة	فخذن�ي
ي�	اإله��ي	اإلى	�ضبيل	الر�ض�����������������������ِد

غربتي في ازدياد

اأِطْل	مكوثَك،	م�	اأحالَك	تنتِظُر						
حيَّ�َك	َمن	�ضلفوا،	حيَّ�َك	َمن	َغَبروا

ع�ضروَن	جياًل	وهذا	الجيُل	اآِخرُهْم
لكي	تقوَم	م�ضيح�ً	فيِهم،	انتَظروا

�ً	تقوُم؟	لقد اأم�	تقوُم؟	اأم�	حقَّ
َيُر �ض�َقْت	بم�	اأحدثوا	ِمْن	بعِدَك.		ال�ضِّ

	بعدم�	ُطِوَيْت		 خم�ضوَن	األَف	نبيٍّ
َعنَّ�	الر�ض�الُت،	والب�قوَن،	م�	َظَهروا

)�ضج�ُح(	فين�	وكم	فين�	)ُم�َضيلمٌة(؟!		
وَكْم	عرفن�؟!	واإني	منَك	اأعتذُر

غن�ُه	اآِلَهًة		 لم	يبَق	ِم�ضٌخ	وم�	�ضُ
اأَبْعَد	)الِت(	ُقري�ٍس	ُيعَبُد	الحَجُر؟!

اِر		واِرَفٌة	 اإنِّي	تِعبُت	فهل	في	الدَّ
وهْل	�ُضالٌف؟	وهل	للُمبَتغي	َوَطُر؟	

وهل	لعوِدَك		اأوت�ٌر		اأَُدوِزنه�		
نَته�_	ُدَرُر؟ �	�ضُ وهل	ق�ض�ِئُد	_	ممَّ

ْحَل؟	اإنِّي	�ض�ِعٌر	َطِرٌب				 اأَاأُنِزُل	الرَّ
َجُر 	وال�ضَّ 	يغيُب	عنَد	ح�ضوري	الهمُّ

َحنَّْت	اإلى	ُمفرداِت	الِع�ضِق	ق�فيتي
ُر؟ فهل	اأقوُل	ُمطياًل	اأْم	�ض�أخَت�ضِ

م�	دمُت	في	بيِتَك	الع�لي	العم�ِد	وم�
َوُر ُرني	من	عبَقَر	ال�ضُّ داَمْت	ُتح��ضِ

ِة	لي	قلٌب	يحوُم	على وفي	المعرَّ
ي��ِس،	ولي	في	ُحبِّه�	ُغَرُر ح�لي	الرِّ

عِر	عن	�ضَفٍر		 فكيَف	اأطوي	جن�َح	ال�ضِّ
عُر	ينتِظُر؟! اإلى	ُعالَك؟	وكيَف	ال�ضِّ

ِة،	اإْن	�ضم�ض�ً،	واإن	َقَمراً �ضقَف	المعرَّ
	واإن	�ضم�ًء	اإذا	م�	اأخلََف	المَطُر

ُة	ِمْن	اأهلي	وِمْن	بلدي لَك	التََّحيَّ
�ً	لقد	َخِبروا ٌد	َحجَّ 	واأنَّني	ق��ضِ

	وُركُن	القبِر		ُم�ضَتلَمي متى	اأُحجُّ
		بيِت	اهلِل		اأفتِخُر	 اإالَّ	على	حجِّ

مهرجان أبي العالء المعري
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 كتب: ِعيسى َعِلي العاُكوب

 كتب: د. فاروق اسليم

���ًة	 ُخال�ضَ اأكُت���َب	 اأْن	 دي���ُق	 ال�ضّ �ض�ألن���ي	
َله����	َن�ضي���ٌب	واِفٌر	ِم���َن	االإيج�ِز	ع���ن	َعلٍَم	
ِمْن	اأع���الِم	ال�ّضعِر	واالأدِب	والّتفل�ُضِف	ِفي	
ِة	ال�ُمب�ركِة؛	اأْن	اأكُتَب	ِمثَل	 ِبالِدن�	ال�ّض�ِميَّ
	، يِّ هِذِه	الُخال�ضِة	عْن	اأبي	الَعالِء	ال�َمَعرِّ
اأحم���َد	بِن	عبِد	اهلِل	ب���ِن	�ُضلَيم�َن	فوَجدُت	
َنف�ض���ي	ِفي	َعيِن	َق���وِل	ذِلَك	ال�ّض�ِعِر	اّلذي	

َق�َل:
ْرُت	اأَ�ْضَتبِقي	الَحي�َة،	فلَْم	اأِجْد َت�أَخَّ

م� ِلَنْف�ض�ِي	َحي�ًة	ِمثَل	اأْن	اأَتَقدَّ
	اأْن	اأُق���وَل	ِل�ضِديِقي:	ال.	 	علَ���يَّ ���ُه	عزَّ اِلأنَّ

واهلُل	�ُضبح�َنُه	ال�ُم�ضتع�ُن.
	 ِدي���ٌق	�ض�آِم���يٌّ َوق���ْد	اأَ�ضَعَفِن���ي	�َضريًع����	�ضَ
اآَخ���ُر،	من�ُضوٌب	اإل���ى	»َحم�َة«،	وُه���و	ي�ُقوٌت	
	اّلذي	اأَ�ْض���َدى	ِخدمًة	ه�ِئلًة	اإلى	 الحَم���ِويُّ
االأَدِب	الَعرب���ّي	ب�إع���داِدِه	ُمعَجَمُه	الّراِئَع:	
»اإر�ض����ُد	االأَِري���ِب	اإل���ى	َمعِرف���ِة	االأَِديِب«	اأو	
»ُمْعَج���ُم	االأَُدب����ِء«.	وقْد	وج���دُت	�ض�ِحبي	
	 يِّ 	َيُق���ول	َع���ْن	�ض�ِحبن����	ال�َمع���رِّ الَحَم���ِويَّ

االآِتَي:
ُب���و	الَعالِء	 ،	ُهو	اأَ يُّ »اأَُب���و	الَع���الِء	ال�َمع���رِّ
اأحم���ُد	ب���ُن	عبِد	اهلِل	ب���ِن	�ُضليم����َن	...ك�َن	
واِف���َر	 ك���ِر،	 الذِّ �ض�ِئ���َع	 ���ِل،	 الَف�ضْ َغِزي���َر	
الِعل���ِم،	غ�َيَة	الَفْهِم،	ع�ِل�ًم�	ب�للُّغِة،	ح�ِذًق�	
ال���كالِم،	 َج���ْزَل	 ْع���ِر،	 ال�ضِّ ���َد	 َجيِّ ِب�لّنح���ِو،	
ُلُه	ينِطُق	 فِتِه،	وف�ضْ �ُضْهرُتُه	ُتْغِني	ع���ْن	�ضِ
ْعم�ِن	�ضنَة	�ضبٍع	 ِة	النُّ ِت���ِه.	ُوِلَد	ِب�َمعرَّ ِب�َضِجيَّ
ْع���َر	وهَو	 و�ِضتِّي���َن	وَثالِثِم�ئ���ٍة،	وق����ل	ال�ضِّ
اب���ُن	اإحَدى	َع�ْضرَة	�ضنًة،	َورَحَل	اإلى	َبغَداَد	
�ضن���َة	َثم����ٍن	َوِت�ضِعي���َن	وَثالِثِم�ئ���ٍة،	اأق����َم	
	َرجَع	اإلى	 ِببغ���داَد		�ضنًة	و�َضبع���َة	اأ�ْضُهٍر،	ُثمَّ
َبلِدِه،	ف�أق�َم	وَلِزَم	منِزَلُه	اإلى	اأْن	م�َت	يوَم	
�ِن���ي	ِم���ْن	�َضه���ِر	َربي���ٍع	االأّول،	 الُجُمع���ِة	الثَّ

�ضَنَة	ِت�ْضٍع	َواأَرَبِعيَن	واأرَبِعِم�ئٍة«)1(.
ا	اِلأبي	الَعالِء	 ورٌة	ُمكثَّفٌة	ِج���دًّ وه���ذِه	�ضُ
ٍخ	ِلالأَدِب	ظ�ِهِر	 رِّ ه����	َقلَُم	ُموؤَ 	اأعدَّ يِّ ال�َمعرِّ
َعقُل���ُه	 ِفيه����	 ���َل	 و�َضجَّ والنَّب�َه���ِة،	 ����أِن	 ال�ضَّ
دب�ِء	 ال�ُمخَت���ِزُن	اِلإنج����َزاِت	ال�ِمئ�ِت	ِمَن	االأُ
�ِع���ِر	 ِلل�ضَّ ُح�ْض���ٍن	 ف����ِت	 َثم�ِن���َي	�ضِ الَع���َرِب	
الَكبي���ِر	ِف���ي	َزم�ِن���ِه،	ِف���ي	الَق���ْرِن	ال�ّض�ِب���ِع	

. الِهْجِريِّ
	َمع�ِني	الثَّن����ِء	واالإْطراِء	اّلتي	 وَم���َع	ُكلِّ

ٍع	 اأغَدَقه����	ي�ُق���وٌت	َعلي���ِه،	َعَمَد	ِف���ي	َمو�ضِ
�	َكَتبُه	عنُه	اإلى	َحِديٍث	عْن	َف�ض�ِد	 اآَخ���َر	ِممَّ
���ِة	فق����َل:	}َوك�َن	ُمتََّهًم�	 َعِقيدِت���ِه	الّديِنيَّ
ِف���ي	ِديِن���ِه،	َي���رى	َراأَي	الَبراِهم���ِة.	ال	َيرى	
وال	 َلْحًم����،	 َي����أُكُل	 وال	 ���ورِة،	 ال�ضُّ اإف�ض����َد	
�ُضور{)2(. �ُضِل	والّبعِث	والنُّ ُيوؤِمُن	ِب�لرُّ

����	ُع�ْض���ًرا	ِف���ي	َقُب���وِل	 َويِج���ُد	ال�َم���ْرُء	ِمنَّ
االإِْفراِط	ِفي	الثَّن�ِء	وِفي	ج�ِنِبِه	االإفراُط	
���ُه	َيخ����ُل	ال�ُمتَكلِّ���َم	 ���ى	اإنَّ ب����ِب،	حتَّ ِف���ي	ال�ضِّ
	 ِل		ال���كالِم	َغي���َرُه	ِف���ي	اآِخ���ِرِه.	لِكنَّ ِف���ي	اأوَّ
ذِل���َك	ال	ينَبِغي	اأْن	يُكوَن	ب�ِع���َث	ا�ضِتْغراٍب	
���ٍة	َعَرف���ْت	َثق�َفُته�	َجيًِّدا	 َودْه�ض���ٍة	ِعنَد	اأُمَّ
ال�ّض���يِء	 َمح��ِض���َن	 َتتن����َوُل	 ُم�ضنَّف����ٍت	
ِف���ي	 اإليه����	 وانَح���َدَر	 َوم�ض�ِوَئ���ُه،	 نف�ِض���ِه	
ِل	)132-234ه����(	 	االأوَّ ِره����	الَعبَّ��ِض���يِّ َع�ضْ
وُع���ُه	»�َض�ِي�ْضْت	 	َمو�ضُ 	ف�ِر�ِضيٌّ ِجن�ٌس	اأَدِب���يٌّ
���ٌة	ِب�َمعنى:	»الاّلِئِق	 وَن��ض�ِي�ْض���ْت«	)ف�ِر�ِضيَّ
َث	 َر	االأمُر	فَتحدَّ 	تطوَّ ِئِق«(	ُثمَّ وَغي���ِر	الالَّ
�َض���يٍء	 َمح��ِض���ِن	 ع���ْن	 دب����ِء	 االأُ 	 بع����سُ
وَم�ض����ِوِئ	�َض���ْيٍء	اآَخ���َر،	َكَحِدي���ِث	�َضْهِل	بِن	
ج����ِج	وَم�ض����ِوِئ	 ه����روَن	َع���ْن	مح��ِض���ِن	الزُّ

َهِب،	َمثاًل. الذَّ
ُر	 ����ٍس	َت�َض���وُّ وال	َيحت����ُج	اإل���ى	َكبي���ِر	َتفرُّ
َت�ْضتِطي���ُل	 َكبي���ٌر	 �ض�ِع���ٌر	 	 يَّ ال�َمع���رِّ 	 اأنَّ
ًة	 ���ًة	ُوجوِديَّ ِفَك���ُرُه	ِلتَتن����َوَل	َق�ض�ي����	ِفْكِريَّ
ِل	الَخْل���ِق	والّنْف�ِس	 ل���ًة	ِب�أ�ضْ ���ًة	ُمتَّ�ضِ اأ�ض��ِضيَّ
ويب���ُدو	 ي���ِر.	 وال�َم�ضِ وال�َم���وِت	 والَحي����ِة	
	اأَ�ضب�ًب����	َكِثي���رًة	َدفعْت���ُه	اإلى	�َض���ْرٍب	ِمْن	 اأنَّ
ُمجَتلَب�ِت���ِه	 ِم���ْن	 َتْنِف���ُر	 التَّْفِكي���ِر	 ���ِة	 يَّ ُحرِّ
	 يُق	ِب���ِه	َذرًع�.	َواِلأنَّ ُفو����ِس،	َوَت�ضِ 	النُّ بع����سُ
���ُدُه	َمن�ِج���ُل	اآَخِري���َن،	 َزرَع	ال�ّض�ِع���ِر	َتح�ضِ
َي�ْضتِطي���ُع	اأ�ضح�ُب	ه���ذِه	ال�َمن�ِجِل	الَعَبَث	
	،���� اإْنق��ضً اأو	 ِزي����َدًة	 �ِع���ِر،	 ���وِل	ال�ضَّ ِب�َمح�ضُ

.� اإْطراًء	اأِو	انِتق��ضً
���ٍة	ِفي	�َض�أِْن	 يَّ َو�َض���يٌء	اآَخُر	اأح�َضُبُه	ذا	اأَهمِّ
مواِق���ِف	الُقَدم����ِء	ِم���ْن	اأب���ي	الَع���الِء	ُه���و	
���ُه	ِلذك�ِئ���ِه	ال�ُمف���ِرِط	وَفط�َنِت���ِه	وَعم�ُه	 اأنَّ
م����	 َكِثي���رٍة،	 اأُخ���رى	 َوِلبواِع���َث	 وُعزَلِت���ِه،	
ك�َن	ُيِقي���ُم	وزًن�	اأَْحي�ًن�	ِل�َم�	َتع�َرَف	النَّ��ُس	
اإْكب�َرُه	ِم���ْن	اآراٍء	َوَعق�ِئ���َد	اجَتَمعْت	علَيه�	
اأْو	ك�َدْت	َكِلم���ُة	الّن�����ِس.	َوَلعلَّ���ُه	ِم���ْن	ُهن����،	
���َب	 َواأَغ�ضَ اأْقواًم����،	 الع���الِء	 اأُب���و	 اأْط���َرَب	

َكِثي���ًرا	ك�َن	 	َخي���ًرا	 اأنَّ َواأح�َض���ُب	 اآَخِري���َن.	
ِه	 	اأبي	الَع���الِء	وَقِري�ضِ �ضيُك���وُن	ِمْن	َح���ظِّ
اّل���ذي	ُيَحلِّ���ُق	ِفي���ه	َكِثي���ًرا	اأْحي�ًن����،	َل���وال	
	ِذي	ِل�ض�ٍن	 ���ُه	ُمعَت���رًك�	َمفُتوًح�	ِل���ُكلِّ َخو�ضُ
	ِبزم�ٍن	 يِّ ِلَيُق���وَل	م����	َيُقوُل.	َوقبَل	ال�َمع���رِّ
���ُه	اأَح�َط	 :	»َلْوال	اأنَّ َق����َل	َجِري���ٌر	الَخَطِف���يُّ
�َض�ِع���ًرا	 اأرَبُع���وَن	 اأي:	 َكْلًب����،	 اأْرَبُع���وَن	 ِب���ي	
	 َيهُجوُه���م	َويهُجوَنُه،	َلَن�َضْبُت	َن�ِضيًب�	َتِحنُّ

منُه	الَعُجوُز	اإلى	�َضب�ِبه�«.
�	اأَْطَرَب	�ض�ِحَب	»ُمعَجِم	االأَُدب�ِء«	 َوِممَّ
	َقوُلُه: يِّ َكِثيًرا	ِمْن	َقِري�ِس	ال�َمعرِّ

ْمِع	َفْوَق	اأَ�ِضيِل 	الدَّ ِتيَّ اأَ�َض�لْت	اأَ
	ِب�لِعراِق	َظِليِل َوَم�َلْت	ِلِظلٍّ

اأَي�	َج�رَة	البيِت	ال�ُممنَِّع	اأهُلُه
َغَدوُت،	وَمْن	ِلي	ِعنَدُكْم	ِب�َمِقيِل؟

ِلَغْيِري	َزك�ٌة	ِمْن	َجَم�ٍل،	واإْن	َتُكْن
َزك�ُة	َجَم�ٍل	َف�ْذُكِري	اْبَن	�َضِبيِل

�	َبَعْثِتِه َواأَْر�َضْلِت	َطْيًف�	َخ�َن	َل�مَّ
َفاَل	َتِثِقي	ِمْن	َبْعِدِه	ِبَر�ُضوِل

َخَي�اًل	اأَراَن�	َنْف�َضُه	ُمَتَجنًِّب�
وِل َوَقْد	َزاَر	ِمْن	�ض�ِفي	الِوَداِد	َو�ضُ
َن�ِضيِت	َمك�َن	الِعْقِد	ِمْن	َدَه�ِس	النََّوى

َفَعلَّْقِتِه	ِمْن	َوْجَنٍة	ِب�َم�ِضْيِل
ٍة 	�َضْم�َس	ُغَديَّ نِّ َوُكْنِت	اِلأْجِل	ال�ضِّ

يِل َوَلِكنَّه�	ِلْلبْيِن	�َضْم�ُس	اأَ�ضِ
م����	 الَع���الِء	 اأب���ي	 اإل���ى	 ُن�ِض���َب	 َوَيِقيًن����	
َب	َواأَث����َر	الَحف�ِئَظ،	َوَقْد	يُكوُن	َهذا	 اأَْغ�ضَ
ِم���ْن	َنْظِمِه	ُهَو،	َوُربَّم�	ال	َيُكوُن	ِمْن	َنْظِمِه	

	الَع�َلِميَن. َحِقيقًة.	والحمُد	هلِل	ربِّ

المراجع:
)1(	ُمعَجم	االأُدب�ء	3:	108-107.	

)2(	ُمعَجم	االأُدب�ء	3:	125.

المع���ّري	كبير	ب�ضعره	وفكره	ولغته	و�ضلوكه	
ا	الأّن	كثي���ًرا	مّم����	 االإن�ض�ن���ّي،	وه���و	كبي���ر	ج���دًّ
اأنتجه	يطرح	اأ�ضئلة	اإ�ضك�لّية،	ويذهب	ب�لق�رئ	
نح���و	الت�أويل	اأكثر	مّم����	يذهب	به	نحو	ال�ضرح	
الت���ي	 الرئي�ض���ة	 االأ�ضئل���ة	 وم���ن	 والتف�ضي���ر.	
يطرحه����	مجمُل	�ضع���ِر	المعرّي	وج���وُد	تب�ين	
�ضديد	بين	�ضعره	في	)اللزومّي�ت(	و�ضعره	في	
)�ضق���ط	الزن���د(؛	فهو	في	)اللزومّي����ت(	يفّكر	
ب�ل�ضعر،	وله	ق�رئ	�ضمنّي	هو	الق�رئ	المثّقف	
الجدي���د	الم�ضب���ع	بثق�ف���ة	الع�ض���ر	المنفتحة	
)�ضق���ط	 ف���ي	 وه���و	 والمع����رف،	 العل���وم	 عل���ى	
الزن���د(	�ض�ع���ر	يفّك���ر،	ول���ه	ق����رئ	�ضمن���ّي	هو	
الق�رئ	التراث���ّي	الم�ضبع	ب�لثق�ف���ة	ال�ضف�هّية	

العربّية،	وبذائقته�	ال�ضعرّية.
وم���ن	الالف���ت	اأّن	المعّري	قد	�ض���رح	)�ضقط	
الزند(،	وجعل	له	مقّدمة،	فيه�	تعريٌف	موجٌز	
لالإب���داع	ال�ضع���رّي،	نج���ده	ف���ي	مقّدم���ة	كت�ب	
)االإي�ض����ح	ف���ي	�ض���رح	�َضق���ط	الزن���د	و�ضوئ���ه،	
تحقيق	فخر	الدين	قب�وة(،	وقد	اأ�ض�ر	المعّرّي	
في	ه���ذا	التعريف	اإلى	اأمري���ن	رئي�ضين،	هم�:	

ال�ضبُق	االإبداعّي	وتمثيُل	الحقيقة.
وق���د	عّب���ر	المع���ّري	ع���ن	ال�ضب���ق	االإبداع���ّي	
بقول���ه:	“اأّم����	بع���ُد:	ف����إّن	ال�ضع���راَء	ك�أفرا����س	
َر	منه�	ُلِحَق،	 ره����ٍن،	َتت�بعَن	في	م���ًدى،	م�	ق�ضَّ
وم�	وقَف	ِلي���َم،	و�ُضبَق”؛	ف�ل�ضعراء	يت�ض�بقون	
منزل���ٌة	 منه���م	 ول���كّل	 االإب���داع،	 مج����ل	 ف���ي	
بي���ن	ال�ضع���راء	تتغّي���ر	بم����	ي�ضتج���د	ف���ي	دائرة	
ُر	وتتراجع	 االإب���داع	ال�ضعرّي؛	فبع�ضه���م	يق�ضّ
هم	االآخُر	يقُف	عند	 �ض�عرّيت���ه،	فُيلحُق،	وبع�ضُ
نمٍط	معّين	من	االإبداع،	فُيالم	على	تق�ضيره،	
وُي�ضب���ُق.	وم�ض�رك���ة	ال�ض�ع���ر	في	ه���ذا	ال�ضب�ق	
م�ضتّم���رة	م����	دام	اإبداع���ه	ينتقل	م���ن	جيل	اإلى	
اآخ���ر،	ومنزلته	في	ه���ذا	ال�ضب�ق	ق�بلة	للتغيير	
م���ن	 غي���ره	 ب�قت���دار	 اأو	 ب�قت���داره	 والتبدي���ل	
ال�ضع���راء	على	تج����وز	االإب���داع	القديم:	قديم	

الذات	وقديم	االآخرين	مًع�.
ث���ّم	عّبر	المع���ّري	عن	ق�ضّية	تمثي���ل	ال�ضعر	
مث���ُل	 للَخلَ���ِد	 وال�ضع���ُر	 بقول���ه:”  للحقيق���ة	
ال�ض���ورة	للي���ِد”.	فم�ض���در	االإب���داع	ال�ضع���رّي	
ه���و	القلب)الَخلَ���د(	ال	العق���ل،	والحقيقة	في	
ال�ضع���ر	هي	م�	ُنعيد	ت�ضكيل	وجوده	بعواطفن�،	
ليك���ون	وفق	ه���ذا	الت�ضكيل	ال	وفق	م�	هو	عليه	
حقيق���ًة.	وج����ء	الت�ضبي���ه	ف���ي	عب����رة	المع���ّري	
ال	 “م����	 ���ُل	 ُيمثِّ ف�ل�ض�ن���ُع	 فكرت���ه؛	 لتو�ضي���ح	
حقيق���َة	له،	ويق���ول	الخ�طر	م�	ل���و	ُطولَب	به	

الأنك���ره”،	وبذلك	ج�ز	اأم���ٌر	“في	ُحْكم	النَّْظم،	
َدعوى	الجب�ن	اأّنه	�َضجيٌع”.

اإل���ى	ذل���ك	رب���ط	المع���ّري	االإب���داع	 اإ�ض�ف���ة	
اإذ	 ال�ضع���ر؛	 ق���ول	 عل���ى	 ْرب���ة	 ب�لدُّ ال�ضع���رّي	
و�ض���ف	�ضع���ره	ف���ي	ال�ضق���ط	ب�أّن���ه	“م���ن	ب����ب	
اأّن���ه	 يعن���ي	 و����س”.	 ال�ضُّ وامتح����ن	 ي��ض���ة،	 الرَّ
�ضن�ع���ة،	ُي�ضهم	في	اإتق�نه�	التدريُب	وامتح�ُن	
الطب���ع	ال�ضعرّي.	والنظر	ف���ي	تقديم	المعّرّي	
لبع����س	ن�ضو����س	ال�ضقط،	وم�ضم���ون	بع�ضه�	
يرّج���ح	اأّنه����	م���ن	قبي���ل	العمل	العقل���ّي	بق�ضد	
الدرب���ة	وامتح�ن	الطب���ع،	كنظم	اأربع���ة	اأبي�ٍت	
ف���ي	و�ض���ف	�ضمع���ة	)ق71(	،	ومقطع����ت	غزل،	
اأّنه����	م���ن	قبي���ل	ال�ضن�ع���ة	ال�ضعرّي���ة	 ُيرّج���ح	
)ق22و23و55(.	وف���ي	ذل���ك	م����	يخ�ل���ف	عل���ى	
نح���و	�ضريح	و�ضفه	ال�ض�بق	لالإبداع		ال�ضعرّي	

ب�أّنه	من	نت�ج	القلب.
اإّن	م����	ق�ل���ه	المعّري	في	مقّدم���ة	ال�ضقط	ال	
يتواف���ق	تم�ًم����،	م���ع	م�	بّث���ه	ف���ي	ق�ض�ئده	من	
اآراء	تّت�ض���ل	بموقف���ه	م���ن	االإب���داع	ال�ضع���رّي؛	
اإذ	ف���ي	ق�ض�ئ���ده	اإ�ض�ف�ت،	منه�		رب���ط	االإبداع	
ال�ضعرّي	ب�الإن�ض�د؛	فقد	جعل	من�ضَد	الق�ضيدة	
اأف�ض���َل	من	ق�ئله����	)ق35ب19(،	لكّنه	قّدم	في	
	اآخر	)ق49	ب25-26(	جم�ل	االإبداع	على	 ن����سّ
ح�ض���ن	االإن�ض�د.	ومن	ذل���ك	التن�ق�س	راأيه	في	
عالقة	االإبداع	ب�لمو�ضوع؛	فقد	ادعى	مّرة	اأّن	
المو�ض���وع	الح�ضن	ُي�ضهم	في	تح�ضين	النظم؛	
اإذ	ق����ل	يخ�طب	ام���راأة:	“َح�ّضْن���ِت	َنْظَم	كالٍم،	
ُتو�ضفيَن	به”،	واّدعى	في	ن�ّس	اآخر	اأّن	االإبداع	
���ُل	َمْن	ُيْم���َدُح	ب���ه،	ويقّدُمه	على	 المعج���ز	ُيجمِّ
م���ن	يفوق���ه	منزل���ًة،	وذلك	ف���ي	قول���ه	لبع�س	

ال�ضعراء:
رّي� و�ضعُرَك	لو	مدحَت،	به،	الثُّ

م�ِس،	افِتخ�ُر َل�ض�ر	له�،	على	ال�ضَّ 	
وثّم���ة	اأح���ك�م	اأخ���رى	متن�ق�ض���ة	ف���ي	�ضع���ر	
الب���داوة	 م���ن	 موقف���ه	 �ضّيم����	 وال	 ال�ضق���ط،	
وقيمه�	–ولذل���ك	تف�ضيل	في	كت�ب	)ال�ض�عر	
وه���ذه	 الع���رب2013(،	 الكت����ب	 ن�قًدا/اتح����د	
التن�ق�ض����ت	ل���دى	المع���ّري	في	�ضقط���ه	ُتمّثل	
اإره��ض����ت	م����	اأثبت���ه	ف���ي	)اللزومّي����ت(	م���ن	
اأح���ك�م	واآراء	متن�ق�ض���ة	ك�ن���ت،	وف���ق	م����	راأى	
	 عب���د	اهلل	العاليلي	“ب�لق�ضد	كّل	الق�ضد	ِلَبثِّ
،	ُيغري	 كوك،	وِلَبثِّه�	في	�ضكٍل	ح�دٍّ َيِب	وال�ضُّ الرِّ

االأحي�َء	ب�لت�ض�وؤِل	والنظر	من	جديد”.
وم�	يزال	المعّري	ُيغري	ب�لت�ض�وؤل	والنظر.

، الّشاِعُر اّلذي  يُّ أُبو الَعالِء الـَمعرِّ
أطَرَب فأغَضَب

من وعي المعّري لإلبداع الشعرّي

دور اللغة العربية في حماية التراث ندوة في محطة جرمانا الثقافية
  نبوغ أسعد

الن����دوة	الت����ي	اأق�مه�����	ف����رع	اإدل����ب	التح�����د	الكت�ب	العرب	والمحطة	الثق�فية	في	جرم�ن�	ج�ءت	بعنوان	دور	اللغة	العربية	في	حم�ية	التراث	�ض�رك	فيه�	عدد	من	الب�حثي����ن،	وت�ضمنت	الندوة	مح�ور	مختلفة	الإبراز	دور	اللغة	العربية	في	حم�ية	التراث	�ضيم�	اأنه�	من	اأهم	االأدوات	
واأقدم	اأ�ض�س	االنتم�ء	على	مر	الت�ريخ.

في	محوره	تحدث	مدير	ثق�فة	ريف	دم�ضق	ابراهيم	ال�ضعيد	عن	قيمة	التراث	الذي	يعتبر	من	اأولوي�ت	االنتم�ء	الأنه	يمثل	م�	و�ضل	اإلين�	من	قيم	وح�ض�رة	واأخالق	منذ	اأن	بداأ	االن�ض�ن	بمن�ف�ضة	موجودات	الطبيعة	والكون	ولعبت	اللغة	العربية	دورا	ه�م�	في	�ضرح	القيم	التي	
يحمله�	التراث	كونه�	من	اأقدم	لغ�ت	الع�لم	ولعبت	الدور	االأكبر	في	نقل	التراث	الالم�دي	وم�	يتكون	منه	من	ع�دات	وتق�ليد	وحك�ي�ت	و�ضعر	وخطب	واأقوال	م�أثورة	وحكم.

رئي�س	المحطة	الثق�فية	محمد	خير	�ضخر	في	الك�ضوة	اأكد	على	تقوية	اللغة	عند	الن�سء	الجديد	واالهتم�م	بو�ض�ئل	التطوير	والتركيز	على	المن�هج	الدرا�ضية	ورفع	معنوي�ت	الطلبة	للتم�ضك	ب�للغة	والتع�مل	من	خالله�	الأنه�	من	اأهم	الروابط	بين	اأبن�ء	االأمة	العربية	وهي	
لغة	القراآن	الكريم	واأقوى	لغ�ت	الع�لم	فهي	حم�ية	للتراث	في	الم��ضي	والح��ضر	وال	يمكن	الأحد	اأن	ينكر	اأن	في	�ضوري�	اأول	اأبجدية	في	الت�ريخ	واأنن�	اأ�ضح�ب	تراث	عريق	وتليد	ومتنوع،	لذلك	دائم�	يهدد	ب�لتدمير	وااللغ�ء	الأنه	من	اأهم	مكون�ت	القوة.

وبين	موجه	اللغة	العربية	في	تربية	ريف	دم�ضق	ع�دل	حجيز	اأن	هجر	اللغة	العربية	وعدم	التع�مل	به�	وال�ضم�ح	للوثة	االفرنجية	اأن	ت�ضعى	لتخريبه�	هو	من	اأخطر	م�	يمكن	اأن	تتعر�س	له	االأمة	الأن	اللغة	اأداة	فكر	وعلم	واأخالق	تمثل	الهوية	التي	نعتز	به�	وتقوى	ب�جته�د	
اأبن�ئه�.

في	مداخلته�	اأ�ض�رت	رئي�ضة	المحطة	الثق�في	في	جرم�ن�	رمزة	خيو	اإلى	�ضرورة	ال�ضيطرة	على	المدار�س	االفترا�ضية	والتي	تعلم	عن	بعد	ب�ضكل	مب��ضر	لتكون	ملتزمة	ب�للغة	التي	تح�فظ	على	التراث	وتحميه.
رئي�س	فرع	ادلب	التح�د	الكت�ب	العرب	ال�ض�عر	محمد	خ�لد	الخ�ضر	األقى	عددا	من	الن�ضو�س	ال�ضعرية	التي	تعتبر	من	التراث	االأ�ضيل	لل�ض�عر	ح�ض�ن	بن	ث�بت	وعنترة	العب�ضي	وال�ضنفرى	ودع�	ل�ضرورة	االلتزام	بمقوم�ت	ال�ضعر	االأ�ضيل	كونه	اأ�ض��ض�	مهم�	في	التراث.

وك�ن	للمداخالت	والحوارات	بين	المح��ضرين	والجمهور	اأهمية	كبيرة	لم�	قدموه	من	طروح�ت	مهمة	تخدم	المو�ضوع	وتقدم	دعم�	اأ�ض��ضي�	للو�ضول	للهدف	ال�ض�مي	في	تحقيق	م�	ن�ضتطيع	اأن	نوفره	لجيل	الم�ضتقبل	الذي	ب�ت	مهددا	من	قبل	الع�لم	االفترا�ضي	وم�	يفر�ضه	
على	اأبن�ئن�	من	عب�رات	دخيلة	وغير	مفهومة..	ليبعده	عن	اللغة	االأم	وهويته�	االأ�ض��ضية.

شعر
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الحك�ية	اأو	الق�ضة،	اأو	الخرافة	على	األ�ضنة	الطير	
والحيوان	جن�س	اأدبي	له	ح�ضوره	الم�ضهود	في	اآداب	
الع�لم	قديم����ً	وحديث�ً،	واالنطب�ع	الذي	يعتري	من	
يق����رب	عوال���م	ه���ذا	االأدب	ي�ضي؛	اأنه	�ضه���ل	االنتق�ل	
م���ن	اأدب	اأمة	اإلى	اأدب	اأمة	اأخرى،	واأن	المنظوم	منه	
اأكث���ر	حظ�ً	م���ن	المنث���ور،	واأن	قّراءه	هم	م���ن	الكب�ر	
وال�ضغ�ر	لم�	في	ديب�جته	من	ي�ضر	وو�ضوح،	واأنه	قد	
اتخذ	قن�ع�ً	ي�ض���ّف	عم�	وراءه،	ورمزاً	تتعدد	دالالته،	
وك�ن	ذل���ك	الأغرا����س	كثي���رة؛	اأخالقي���ة	واجتم�عية	
عل���ى	 تنط���وي	 وق���د	 وتربوي���ة	وفني���ة	وجم�لي���ة...	

االإده��س	والمف�رقة	والخي�ل.	
الطاوو�س بين ال�سمو والتطامن

	ي�ضتب���د	ب���ك	العج���ب	حين	تطوِّف	ف���ي	عوالم	هذا	
الط�ئ���ر	االأ�ضط���وري	بو�ضف���ه	مخلوق����ً	ل���ه	تكوين���ه	
واأنواع���ه،	واألوانه،	وطب�ئع���ه،	وبو�ضفه	رموزاً	كثيرة	
له����	ح�ض���ور	ف�عل	ف���ي	ح�ض�رات	االأم���م	على	قدمه�	
وتنوعه�	وتب�عده�	اأزمن���ة	واأمكنة،	بع�س	االأ�ض�طير	
ُتعل���ي	م���ن	�ض�أن���ه	فق���د	اتخذ	م���ن	ري�ضه	ُرْقي���ًة	تدفع	
ح�ض���ن	 وتجل���ب	 ال�ضري���رة	 االأرواح	 وتط���رد	 ال�ض���ر،	
الط�ل���ع،	وه���ي	ع���الج	للعظ����م	الم�ض�ب���ة	والت�لف���ة	
ويحم���ي	�ضب�ب	ال�ضيدات،	وفي	بع����س	من�طق	الهند	
عبد	الط�وو�س	بو�ضف���ه	طوطم�ً.	وبع�س	االأ�ض�طير	
تعتق���د	اأن	لحم���ه	ال	يف�ض���د	وال	يتحل���ل	كلح���م	�ض�ئر	
الطي���ور.	وبع�ضه����	يعتق���د	اأن	العي���ون	الت���ي	ي���زدان	
به����	ذيل���ه	– ويق����ل	اإنه�	مئة	– ترم���ز	اإلى	المعرفة	

المطلقة.	
حي���ن	 المح��ض���ن	 والف���ن	 االأدب	 اأه���ل	 في���ه	 راأى	 	
مق�رنت���ه	بغيره	من	الطيور،	فقيل:	هو	اأبو	الُح�ضن،	
وقي���ل:	هو	رو�ضة	يم�ضي	على	قدم،	وهو	يرفع	قو�ض�ً	
لل�ضم����ء،	وهو	ملك	الطيور	تح���ت	لواء،	كم�	ا�ضتلهم	
�ضكل���ه	في	ت�ضميم	عرو����س	بع�س	ال�ضالطين	فنحت	
عل���ى	مث�ل���ه	اأكث���ُر	عرو����س	الملوك	فخ�م���ة	وعظمة	
وزين���ة،	ون�ضبت	لوح�ته	فوق	بع����س	اأبواب	المع�بد،	
و�ضمم���ت	�ض�ع���ة	عل���ى	�ضكل���ه	وه���ي	معرو�ض���ة	ف���ي	
متح���ف	»االأرميت����ج«.	وق���د	اتخ���ذ	من	ري�ض���ه	مراوح	
ف�خ���رة	بديع���ة،	مق�ب�ضه����	م���ن	الع����ج،	اأو	من	خ�ضب	

ال�ضندل.	
الح���ظ؛	 ب�ض���وء	 ري�ض���ه	 ارتب���ط	 	وب�لمق�ب���ل	فق���د	
فوج���ود	ري�ض���ة	على	�ضري���ر	�ضخ�س	ن�ئ���م	داللة	على	
جل���ب	الم���وت	ف���ي	اعتق����د	بع�ضه���م،	واالإ�ض����رة	اإل���ى	

رجل���ه	ارتبطت	ب�لهج�ء	فقيل:	فالن	من	الط�وو�س	
رجل���ه،	ومن	ال���ورد	�ضوكه،	ومن	الن����ر	دخ�نه�،	ومن	
الم�ء	زبده.	والط�وو�س	ال	يحب	النظر	اإلى	قدميه،	
وهو	ين�ضى	عيوبه،	وثمة	ح�ض�رات	ن�ضبت	الط�وو�س	
اإل���ى	العب���ث	والحمق.	وفي	الغ���رب	اقترن	الط�وو�س	
وق���ورن	 والتب�ه���ي،	 والتغطر����س	 الغ���رور	 بفك���رة	

ب�ل�ضيط�ن	ب�ضبب	من	�ضوته	المنفر.	
اأبو العلء والطاوو�س:

	تذكر	الم�ض����در	اأن	اأب�	العالء	المعري	له	تجربته	
ف���ي	هذا	الجن�س	االأدبي،	فقد	ذكرت	بع�س	الم�ض�در	
اأنه	األف	كت�ب	)الق�ئف(	على	منوال	)كليلة	ودمنة(،	
وف�ض���ره	ف���ي	كت����ب	اآخر	ل���ه	عنوانه	)من����ر	الق�ئف(،	
ول���ه	كت�ب	اأدب	الع�ضفورين،	وكت�ب	�ضجع	الحم�ئم:	
تكل���م	في���ه	على	ل�ض�ن	حم�ئ���م	اأربع،	ول���م	ي�ضل	اإلين�	

من	�ضيء	من	هذين	الكت�بين	االأخيرين.	
اأم����	حك�ي���ة	المعري	ع���ن	الط�وو�س	فه���ي	حوارية	
�ضعرية	درامية	تربوية	مكثفة،	وهي	تنتمي	اإلى	هذا	

االأدب	الع�لمي	االإن�ض�ني؛	يقول	فيه�:
	َم�َضى	الط�وو�ُس	يوم�ً	ب�ْعوج�ٍج	

	فقّلَد	�ضكَل	م�ضيتِه	بن����وُه
	فق���َل	عالَم	تخت�ل�وَن؟	ق�ل����وا:	

	بداأَْت	به	ونحُن	مقل����ّدوُه
	واع��دْل	 فخ�ِلْف	�ضيرَك	المعوجَّ

	ف�إن�	اإن	ع���دْلَت	مع����ّدل��وه
	ف��رٍع	 	اأَم���	تدري	اأب�ن���	ك������لُّ

	يج�ري	ب�لُخط�	من	اأّدبوه؟
وين�َض�����أُ	ن��ضُئ	الفتي���ِن	من�����	

َده	اأب�����وه 	على	م����	ك�ن	عوَّ
تحليل الحكاية: 

-	ه���ي	اأبي����ت	م���ن	عي���ون	ال�ضع���ر؛	فيه����	الحكم���ة	
والرم���ز	والفك���ر	والفن	والجم����ل	والخي����ل،	وفيه�	
وفيه����	 �ضن���ة،	 األ���ف	 عل���ى	 يزي���د	 االأ�ض�ل���ة	فعمره����	
المع��ض���رة	الأن	م�ضمونه�	فيه	من	الغنى	م�	يجعله	

ي�ضلح	الأزمنة	متط�ولة،	ويجعلن�	نتف�عل	معه.	
-	ال���كالم	ظ�ه���ره	ف���ي	ع�ل���م	الطي���ر	وب�طن���ه	ف���ي	
نم����ذج	م���ن	بن���ي	الب�ض���ر؛	ف�لح���وار	ح���وار	اإن�ض�ن���ي	
واإق�م���ة	 )الفتي����ن(.	 م���ن	 ه���م	 والن��ضئ���ة	 ب�متي����ز	
�ضل���ة	بين	بن���ي	الب�ضر	والط�وو�س	يوؤي���ده	كالم	اأهل	
الفل�ضف���ة	عن	)متالزمة	الط�وو�س(	من	اأنه�	�ضم�ت	
ف���ي	�ضخ�ضي����ت	ذكورية	غ�لب����ً	يتب�ه���ون	ب�لمظ�هر	

والث���روة	واالأزي����ء	والو�ض�م���ة	والع�ض���الت...	ويرى	
اأه���ل	علم	النف�س	اأنهم	�ضخ�ضي����ت	نرج�ضية	مفتونة	

ب�لذات.	
-	الم���رء	على	االأغلب	ال	يرى	عيوبه	)االعوج�ج(،	
لكن���ه	ق���د	يراه����	ف���ي	االآخري���ن.	واآث����ر	الكب����ر	ف���ي	
م���ن	 ال�ضلب���ي	 )تقلي���د(	 ف���ي	 كم����	 خط���رة	 ال�ضغ����ر	
ال�ضل���وك	)االعوج�ج(	ف����إن	اأ�ضبح	هذا	ال�ضلوك	ع�دة	
–وه���و	كذل���ك،	ف�لخط���ر	اأده���ى	واأم���ر	لثب�ت	ذلك	

ال�ضلوك	وا�ضتقراره.	
-	الح���وار	الذك���ي	ف���ي	االأبي����ت	ف���ن	الأن���ه	م���ن	اأهم	
عن��ض���ر	الق�ض���ة	واأ�ضعبه����،	وهو	يم���د	الق�ضة	بثراء	
الحي����ة	ويجعله����	اأكث���ر	اإمت�ع����ً	وت�ضويق����ً،	والطف���ل	
ف���ي	عمر	التخيل	يت�ضور	فيه	اأن	الطير	والحيوان�ت	

تتحدث.	
-	ترتف���ع	منزل���ة	البي���ت	االأخي���ر	اإلى	مق����م	المثل	
ت���رداده	ف���ي	 اأو	الحكم���ة،	وكالهم����	يكث���ر	 ال�ض�ئ���ر،	
مق�م����ت	من��ضبة	تقوي	الخط�ب،	وتوؤكد	م�ضمونه،	
ب�لبي���ت	 والعن�ي���ة	 والمح�جج���ة.	 الج���دال	 وتنه���ي	
االأخي���ر	غ���دت	نهًج�	متبع����ً،	ولن�	في	حك�ي����ت	»اأمير	
ال�ضع���راء«	دليل	على	ه���ذه	العن�ي���ة،	واإذا	ك�ن	ال�ضيء	
ب�ل�ض���يء	يذك���ر،	ف�إن	حك�ي���ة	)�ضليم����ن	والط�وو�س(	
تق�رب	م�	نحن	فيه،	وملخ�س	الحك�ية	اأن	الط�وو�س	
ين���دب	حظ���ه	عل���ى	الرغ���م	مم����	اأوتي،	فه���و	قد	حرم	
مم����	عند	بع�س	الطيور	من	�ضوت	�ضجي	ندي،	وفي	
نه�ي���ة	الحك�ي���ة	يتلق���ى	رّداً	ين��ضب	حمق���ه	وكفرانه،	
فه���و	لم	ير�َس	بم����	ُق�ضم	له،	ولم	يدرك	الحكمة	من	

خلقه	على	م�	هو	عليه:
	ُكف��ران� رَت	ي�	َمغروُر	ُنعمى	اهلَلِ غَّ َقد	�ضَ

َوُملُك	الَطيِر	َلم	َتحِفْل	ِبِه	ِكبراً	َوُطغي�����ن�
ن�ض���ن� وٍت	َلم�	َكلَّمَت	اإِ َفلَو	اأَ�ضَبحَت	ذا	�ضَ

تو�ض���ل	اأب���و	الع���الء	بح���ر	الواف���ر،	وه���و	وزن	�ضه���ل	
محب���ب	ذو	نغ���م	وا�ضح،	اأم�	اللغة	فق���د	ك�نت	مي�ضرة	
لكنه����	تحتف���ظ	بح���ظ	م���ن	الف�ض�ح���ة	لبعده����	عن	
بليغ���ة	 و)ق���د(	 واالبت���ذال،	 والغراب���ة	 الحو�ضي���ة	
الأنه����	تو�ض���ل	المعن���ى	الوا�ضح	البّي���ن.	وقد	ظهرت	
المفردات	ذات	ال�ضلة	ب�لتربية	وك�نت	مت�ض�دة	دلت	
على	�ضلوك	ترافق	ب�عوج�ج	واختي�ل	وتقليد	اأعمى،	
وتعوي���د	يت�أ�ض���ل،	ف���ي	مق�ب���ل	�ضل���وك	قوي���م	من�ضود	
مخ�لف...	الغريب	اأن	االأبن�ء	ي�ضككون	بقدرة	اأبيهم	
عل���ى	انته�ج	ال�ضل���وك	القويم	بدالل���ة	قرينة	لفظية	
ع���دْل���َت	 اإن	 )ف�إن����	 قوله���م:	 ف���ي	حك�ي���ة	 )اإْن(	 ه���ي	

مع����دل��وه(.	
م����	�ضبق	ه���و	�ضورة	الط�وو�س	ف���ي	االأدب	وكم�	راآه	

المعري	بعيون	ب�ضيرته	ال	بعيون	ب��ضرته.	
لك���ن	الط�وو�س	في	االأدب	اأجمل	واأكثر	غنى؛	فمن	

اأين	ن�أتي	بط�وو�س	ن�طق،	حكيم،	مح�ور
	حواراً	درامي�ً	بدا	فيه	االأب	مهزوم�ً	اأم�م	)الحجج(	
الت���ي	األق�ه����	بن���وه	عل���ى	م�ض�مع���ه.	فظه���روا	ك�أنهم	
اكت�ضب���وا	مه����رات	اأه���ل	ال�ضف�ضط���ة	ف���ي	المح�ججة	
واالإقن����ع...	ك���ذا	ه���ي	الكلم���ة	عندم�	تنه���ل	من	قيم	
الواقع،	وتطير	بجن�ح	من	الخي�ل،	وتزدان	بمو�ضيق�	
ال�ضع���ر،	وتقتب����س	�ضعلة	م���ن	اإيم��س	ال���روح،	وتغنى	
بقيم	تعبيرية	وفنية	وجم�لية	واأدائية،	وت�أثيرية...	
نعت	ف���ي	مت�رف	 له���ذا	ولغي���ره	ك�ن	للكلم���ة	التي	�ضُ
االإبداع	حي�ة	ممتدة.	وت�أثير	م�ضتمر،	وجم�ل	ظ�هر	

وب�طن.	
وعل���ى	م����	تق���دم	ف����إن	حك�ية	المع���ري	عل���ى	ل�ض�ن	
اإل���ى	اأدب	ع�لم���ي	غن���ي	ب�أ�ضع����ر	 الط�وو����س	تنتم���ي	
نظمت،	واأمث�ل	ن�ضجت،	وم�أثورات	�ضجلت،	وخراف�ت	
وكف�ءاته���م،	 مبدعيه����،	 ثق�ف���ة	 تعك����س	 �ض�ع���ت،	
وخال�ض���ة	تج�ربهم،	ولغتهم،	وخي�لهم،	وقد	حققت	
ه���ذه	الحك�ي���ة	تميزاً	ف���ي	الفك���رة	واالأداء	التعبيري	

والفني	والجم�لي	والت�أثيري.

“أدب الحب المؤلم”... في فرع دمشق
ا�ضت�ض�����ف	ف����رع	دم�ض����ق	التح�د	الكت�ب	العرب	الدكتور	محمد	ي��ضر	�ضرف	الإلق�ء	مح��ض����رة	بعنوان	“اأدب	الحب	الموؤلم” وذلك	ظهر	

الثالث�ء	2022/5/31.

تطرق	د.	�ضرف	خالل	المح��ضرة	اإلى	قي�م	االآث�ر	االأدبية	في	كثير	من	االأحي�ن	بدور	»التطهير«	في	المجتمع�ت	�	منذ	فجر	الح�ض�رة	

الب�ضرية	�	حيث	ك�ن	ِنت�ج	المبدع	يزيل	م�	في	دخيلة	المتلّقي	من	اأحزان،	ويخرج	م�	فيه�	من	م�آ�ٍس	عن	طريق	تفريغه�	بم�	�ضّم�ه	علم�ء	

النف�����س	»اال�ضتدع�����ء«	ف����ي	اأثن�����ء	التف�عل	مع	الحك�ية	اأو	الم�ضرحي����ة	ال�ضعرية	�	قديم�ً	�	والفنون	االأدبية	االأخ����رى	في	الحي�ة	المع��ضرة،	

وال�ضيم�����	بع����د	اأن	دخل����ت	تقني�����ت	عدي����دة	اإل����ى	ه����ذه	المج�����الت،	وغ����دت	و�ض�ئط	اال�ضتف�����دة	م����ن	مكت�ضب�ت	العل����وم	الجديدة	ف����ي	النف�س	

واالجتم�ع	والت�أريخ	اأكثر	قدرة	وف�علية	في	الت�أثير	واال�ضتخدام.

كم�	اأ�ض�ر	اإلى	اختالف	ت�أثير	االأدب	في	االإن�ض�ن	»المتلّقي«	من	�ضخ�س	اإلى	اآخر،	ب�ختالف	المدى	الذي	يم�ّس	فيه	»االأثر«	�ضف�َف	ذلك	

»االآخر«	وبقدر	ا�ضتراك	االأر�ضية	التي	يقف	عليه�	ك�تب	التجربة	ومتلّقيه�.	وتبع�ً	لهذا	ُحّددت	زمرة	غير	قليلة	من	االأ�ضول	االأ�ض��ضية	

في	عملية	قبول	التجربة	االأدبية	اأو	االإعرا�س	عنه�،	واُتخدت	جملة	من	»المواقف«	اإزاء	مبدع	التجربة	ومتبّنيه�	مع�ً.

اأدار	فع�لي�����ت	الن����دوة	االأ�ضت�����ذ	اأيمن	الح�ضن	الذي	عبر	عن	�ضكره	وتقديره	للدكتور	محمد	ي��ضر	�ضرف	على	تقديمه	هذا	الكم	الرائع	

من	الُمعطي�ت	المهمة	من	خالل	هذه	المح��ضرة.

أبو العالء المعري
وحكايته عن الطاووس

شعر
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أبو العالء المعري
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قلبي	الكفيُف،	واأنَت	اأنَت	الُمْب�ضُر

ِلَم	ال	اأرى،	والكوُن	حولي	ُمقمُر؟

اأَ�ْضَعْلَت	لي	م�ضب�َح	ظنَِّك	كي	اأرى

فراأيُت	دربي	واُلهداُة	تعّثروا

�ضي هذي	الطقو�ُس	واأنَت	ُلْغُز	توجُّ

ب�ل�ضك	تنك�ضف	االأمور	وتظهر	

المحب�ض�ِن،	وُكْنَت	في	َقَف�َضْيهم�

	على	الخي�ل	وَيْخُطُر ن�ضراً	ُيطلُّ

	ال�ضجون	َدَخْلَته�	اإال	ّ	الخي� كلُّ

َل	دخلَته	قف�ض�ً	واأنَت	محّرُر

ِب،	اإنم� لَم	َت�ْضَع	يوم�ً	للتك�ضُّ

اأْعطْيَت	م�	لم	ُيْعِط	بحٌر	َيْهُدُر

قلبي	الكفيُف،	واأنَت	اأنَت	ق�ضيدتي

وبكل	حرٍف	من	كت�ِبَك	اأ�ْضُطُر

ذنبي	كذنبَك	اأنن�	ال	ننتمي

اإاّل	اإلى	االأ�ضمى	به	نتجّذُر

ٌر اأن�	ي�	رهيَن	المحب�ضيِن	مح��ضَ

عط�ضى	�ضب�ب�تي	ونبُعَك	كوثُر

	بني	الخليقة	ج�ئٌع اأن�	مثُل	كلِّ

	قمُحَك	بيدُر وعلى	حدود	يديَّ

	ذنٍب	قد	َجَنْت ُقْل	للمعرة	اأيَّ

	اآالِء	البي�ن	�َضَتْغِفُر وب�أيِّ

اآٍت	اإليَك	وفوق	ري�س	جوانحي

�ضنواُت	عمٍر	�ض�ئٍع	تتك�ّضُر

	اإذا	�ض�ألُتَك:	َمْن	اأن�؟ ف�كتْم	عليَّ

ع�ضٌب	اأن�،	اأنَت	الغم�ُم	الُمْمِطُر

ي�	من	اأ�ض�أَت	الظّن	في	هذا	الورى

في	ظّنك	الِّ�ضْدُق	الذي	ال	ُينَكُر

م�ذا	تقوُل	الأُوجٍه،	حرب�وؤُه�

في	كل	وقٍت	لوُنه�	يتغّيُر؟

هذا	زم�ن	ال�ض�متين	ببع�ضهم

ال	قمَح	في	كي�س	المحّبة	ُيبذُر

ُقْم	وا�ضهِد	الدني�	تلَّوَث	نبُعه�

	�ض�ع	الجوهُر في	طيِنه�	العبثيِّ

اإاّلك	ي�	قَمَر	المعرِة،	لم	تزْل

	يوم	ُتزهُر اأغ�ض�ُن	�ضوِئَك	كلَّ

م�زال	»�ِضْقُط	الّزنِد«	يحمُل	َزْنَدُه

�ضيُف	الخلوِد	على	الرزاي�	ُي�ْضهُر

اأّم�	»اللزومي�ُت«	تلك	خزانٌة

َبقيْت	مراي�	من	�ضي�ٍء	ت�أ�ِضُر

م�ذا	اأقوُل	وبينن�	لغُة	الّندى

من	َثْغِر	زهِرَك	حولن�	تتقّطُر

ال�ضعُر	مئذنُة	الخي�ِل،	واأنَت	في

َهواته�	الُعلي�	االإم�ُم	ُيكبُِّر �ضَ

هذي	المعّرُة	لم	اأُزْره�	دائم�ً

اإال	الأنك	غ�ضُنه�	المخ�ضِو�ضُر

قلبي	الكفيُف،	واأنَت	اأنَت	المب�ضُر

ِلَم	ال	نرى،	والكوُن	فين�	مقمُر؟

الأبيَك	اأن	َيجني	عليَك	ولي	اأن�

اأنّي	على	�ُضُرف�ِت	جرِحَك	اأ�ضهُر

للن��س	اأن	يجدوَك	ُتهمَة	ع��ضٍق

لم	َيْدِر	كيف	َيفي�ُس	َطْرٌف	اأْحَوُر

للُمْلِك	والملكوت	ِاأن	يتع�نق�

واأن�	بنزف	ق�ضيدٍة	اأ�ضت�أثُر

ٍة 	م�	اأبقيَت	لي	من	ُغ�ضّ هي	كلُّ

�ْضَكُر في	الك�أ�س	ُي�ضكره�	الحنيُن	واأَ


