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مقدمة

إىل حاجٍة يف يكونوا لم العرب أنَّ وأعتِقد العربي، األدب عىل جديدة الحايل بشكلها القصة
الرحالت كانت وإن الفنَّني، هذَين َمناِبت عن البُعد كلَّ بعيدين كانوا فقد املرسح، أو القصة
لم العرب من التُّجار أنَّ أعتِقد فإنني الحضارات، تناُقل يف كبري بَدور قامت قد التجارية
األدبية الفنون عن يُغنيهم شعُرهم كان فقد املرسح؛ أو القصة بمجال ون يَهتمُّ يكونوا
وقد ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل القرآن نزل حني إالَّ يزدِهر لم نفُسه األدبي فالنثر كامًال، َغناءً األخرى

قراءتها. إىل اليوم القصة اق بُعشَّ تنِزع التي النَّزعة نفوسهم يف يُشيع عر الشِّ كان
من الشعراء من سنختاُر فإننا منهجية؛ بِسمٍة الدراسة هذه تتَِّسم أال أرجو كنُت وملا
من ُشعرائها من ونختار املكتبة إىل أيدينا نمدُّ وإنما ُمعني، بعٍرص نتقيََّد أن دون نشاء،
أنَّ فاعتقادي شعره؛ يف القصة أثََر ونرى قصائده، بني العني ونُقلِّب نختاَره أن لنا يَطيُب
عن ِغنًى يف جعلهم ذلك بعد العرب ألِسنُة تتناَقلُه كانت وما القصائد هذه تَرويه كانت ما

وروايتها. القصة إنشاء

أباظة ثروت





ُبثينة يفشعرمجيل القصة

البحث. هذا به لنبدأ بُثينة جميل شعر اخرتنا وقد
دمغ جميل شعر ألن اسمها؛ األجيال فتناقلِت إليه انتسبْت بُثينة. جميل هو وجميل
ُعذرة، بني من ر، ُمعمَّ بن هللا عبد بن جميل فهو جميل اسم ا أمَّ ته. وِرقَّ بُعذوبته األجيال
وليس الحب. بينهما يشبَّ أْن إذًا عجيبًا فليس ُعذرة، من أيًضا وبُثينة ُقضاعة. قبيلة من
٦٠ إىل ٤٠ من سفيان، أبي بن معاوية عهد يف عاش أنه إال جميل، ُولد متى املعروف من
التاريخ يَِعي أن عجٍب ومن هجرية، وثمانني اثنني عام يف فكان جميل َموت ا أمَّ هجرية.

… علينا ال مولده. عام يَعي وال َموته عام
امَلنِكبني عريض القامة طويل َقسيًما، وسيًما كان جميًال أنَّ أيًضا التاريخ ويروي
كما غريُه وَوصَفها امُلحب، بَعني جميل «وصَفها العقد عنها فيقول بُثينة ا أمَّ امللبس، ُمتأنِّق
قال كما طوالة، أْدماءَ كانت أنها فات الصِّ هذه ُجملة من لنا فخلُص رآها، من كلُّ يراها
بَدوية «حسناء وصِفها يف فيقول جميل ا أمَّ طوًال.» النساء تَفُرع وأنها ربيعة، أبي بن عمر
ساِمقة الَخْلق ُمعتدلة رقيقة فهي العيش، شَظُف يُعِرْقها ولم الحارض، تَرف يُثِقلها لم
عِلمْت حني بُثينة إن وقيل مفتون.» غري أو بها مفتونًا يراها، ملن املالمح ُمستحبَّة الُخلُق،
عنه. تتوارى ال إليه خرجْت إالَّ َخالءٍ عىل يأتيها ال باهلل حلَفْت بها وتَشبيبه لها جميٍل بحبِّ
ُحرية مبادئ — التاريخ أغوار يف البُعد السحيقة الفرتة هذه يف — بُثينُة وضعْت وهكذا

اللقاء. وُحرية الحب
وما الحديث بنا َلطاَل التاريخ خالل من العاشقني أخبار تتبَّْعنا لو أننا وأحَسُب

خالله. من القصة نستشفَّ أن نُريد الذي عر الشِّ إىل خلُصنا



العربي الشعر يف القصة

اسَمْعه جميل؟» إالَّ النَّسيَب لنا َ وطَّأ «هل : ُكثريِّ عنه قال الذي جميل شعر إىل اآلن بنا
يقول: معي

ِس��ب��اُب بُ��ثَ��ي��ن ي��ا ب��غ��ي��ٍض ِب��وادي ب��يْ��نَ��ن��ا ال��م��ودَّة ق��اد م��ا ُل وأوَّ
ج��واُب بُ��ث��ي��ن ي��ا ك��الٍم ل��ك��لِّ ِب��م��ث��ِل��ِه ف��ج��اءْت ق��وًال ل��ه��ا وق��ل��ُت

أول الحبُّ هذا نشأ وكيف بينهما، والُحبِّ اللقاء قصة البيتنَي هذَين يف لَك روى لقد
أمَلَح بالتفاصيل يُعنى أن يريد ال الذي القصيص الكاتب وشأن بينهما، سباٍب عىل نشأ ما
اُصون القصَّ بها يُنهي كان التي بالِحكمِة القصة وأنهي بمثِله. فجاءْت قوًال قال أنه إليك
وتنُسَجها القصة تتخيَّل أن أنت ولك جواب. بُثني يا كالٍم لكل الخالية: األزمان يف قَصَصهم
فيما تُشارك أن لك يرتُُك الذي ذلك هو الفنِّ أنواع أجمل فإن والنَّسج؛ التخيُّل لك طاب ما

فيها. الحياة ُحرية لك وترك أبوابها لك فتََح ُدنيا وتعيش معه وتتخيَّل الفنان، يخلُُقه
قوله: إىل وانظر

؟ ال��ح��بُّ ال��رج��َل ي��ق��ت��ُل ه��ل أُس��ائ��لُ��ك��م ه��بُّ��وا وي��َح��ُك��ُم ال��نُّ��واُم أيُّ��ه��ا أال
لُ��بُّ ل��ه ل��ي��س َح��ي��ران وي��ت��ُرَك��ه ِع��ظ��اَم��ُه ي��س��لَّ ح��ت��ى ن��ع��م ف��ق��ال��وا
ال��رَّك��ُب يُ��وِج��ِف ل��م أن��ِت ول��وال إل��ي��ِك َوج��ي��َف��ُه��م دف��ع��ُت ق��د رك��ٍب ُربَّ أال
أش��ُب نُ��ِس��بَ��ْت إذا ف��ي��ه��ا وال ُم��ع��اٌب ��َرْت تُ��ب��صِّ م��ا إذا ف��ي��ه��ا م��ا بُ��ث��ي��ن��ُة
ال��ع��ق��ُب ل��ه��ا ك��ان األب��ص��اُر ك��رَِّت وإن وبَ��س��ط��ٌة ع��ل��ي��ه��م األول��ى ال��ن��ظ��رُة ل��ه��ا
َح��ْس��ُب ن��ي��ق��ٍة ِل��ِذي ازدان��ْت إذا وف��ي��ه��ا زي��ن��ٍة ت��رُك يُ��زِره��ا ل��م اب��ت��ذَل��ْت إذا

والناس النوم، جفاني ليلة ذات يف لك: لقلُت القصة هذه عليك أقصَّ أن أردُت أنَّني لو
و… أفكر ورحُت نيام، جميًعا

الخطري األمر اكتشف فجأة إنه … هبُّوا ويَْحُكم النوام، أيُّها أَال فجأة: فَرصخ هو ا أمَّ
ويرتُُكه ِعظامه ويسلُّ نعم، وأجابوه: الرجل؟ الحبُّ يقتُل هل ويسألهم: الناس يُوِقظ وراَح

… عقل وال لُبٌّ له ليس َحريان
دام ما امَلوت ينتِظر أن عليه إذن به؛ بأَس ال أن وَعِلم الرأي هذا إىل اسرتاح وكأنَّما
جرى ما بُثينة ولوال بُثينة، إىل راكًضا يجري الرَّكَب يجعل ربما فهو الُعنف، بهذا يحبُّ
هي إذا أنسابها يف خْلط وال الَعني، عليها وقعْت إذا فيها َعيب ال التي بُثينة الركب.
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العني تلبَُث وما نصيبها، من األوىل النظرة كانت غريها نساءٍ بني عنٌي رأتْها إذا انتسبت.
العني فتلَقُف بجماِلها تبدو هي. إال النظرة تستحقُّ من النساء بني فليس إليها، تعود أن
لبَسْت وإذا النظر، تُنِعَم أن العني أرادِت إذا النظر وتقتِنُص رسيًعا. مروًرا العني تمرُّ حني
ٌة قصَّ لألناقة. األعىل امَلثَُل فهي لْت تجمَّ وإن للزينة، ترُكها جماَلها يُنِقُص ال البيِت مالبس
طريقه يف الركَب ووصَف وَمشاِعره نفسه وصف الوصفية؛ القصص ِخرية من َوصفيَّة
زينة، بال بيتِها يف وَوصَفها إليها، ناظرًة العني ووصَف وحَسبها، جمالها ووصف إليها،
عرص يف أدَرَكنا حتى األجيال يَمتطي جميل حبُّ ويظلُّ زينِتها. كامل يف وهي َوصَفها ثم
ليخطر كان ما والذي العلماء يُذِهل الذي العلمي التقدُّم وهذا القمر. إىل والصعود الذَّرَِّة
يظلُّ ِعلمه يف يتقدَّم مهما العاَلم أنَّ عىل دليًال هذا أليس ُمعارصيه. وال جميل بال عىل

والجمال؟ والفنِّ الحبِّ إىل ُمحتاًجا
أِزْد فلم العالم؟ تُطاِلع التي هذه الِعلم حياة يف األدب َدور ما سائل: مرًة سأَلني وقد
أنَّنا من البقاء يف وثُبوتِِه بقائه عىل أَدلُّ وهل بقي. ما َدور له يُكن لم لو قلت: أن عىل

وبُثينة؟ جميل عن نتحدَُّث نزاُل ال
جميل: شعر من امُلكتِملِة ِة القصَّ هذه إىل َمعي استِمْع

َه��ودِج رب��ي��ب��ِة إل��ى دف��ع��ُت ح��تَّ��ى ف��لَّ��ه��م أت��ب��ُع ال��ح��يَّ أب��غ��ي زل��ُت م��ا
ال��َم��ولِ��ِج خ��ف��يِّ إل��ى َول��ج��ُت ح��ت��ى ِب��ب��ي��ِت��ه��ا أُِل��مُّ ُم��خ��ت��ف��يً��ا ف��َدنَ��وُت
تَ��خ��ُرِج ل��م إن ال��ح��يَّ ألُنَ��ب��ه��نَّ واِل��دي وُح��رم��ة أب��ي وََع��ي��ش ق��ال��ت
ت��ح��رِج ل��م ي��م��ي��نَ��ه��ا أنَّ ف��ع��ل��م��ُت ��َم��ْت ف��ت��ب��سَّ ي��م��ي��ِن��ه��ا خ��وَف ف��خ��رج��ُت
ُم��ش��نَّ��ِج َغ��ي��ر األط��راِف ��ِب ب��ُم��خ��ضَّ ��ُه م��سَّ ل��ت��ع��ِرف رأس��ي ف��ت��ن��اول��ْت
ال��ح��ْش��َرِج م��اءِ ِب��ب��ْرِد ال��ن��زي��ِف ُش��رَب ب��ُق��رونِ��ه��ا آِخ��ذًا ف��اه��ا ف��ل��ث��ْم��ُت

آثار يتتبَّع راح رجل إنه كاملة. فهي القصة سري أتتبَّع أن إىل حاجٍة يف أظنُّني ما
رفيًقا دخوًال ودَخَله البيت بلَغ حتى الُعيون عن ى يتخفَّ فراح عليها، عثر حتى حبيبتِِه
إذا فاِضَحتُه أنها األيماَن تُلقي فهي املنزل، عليها اقتََحَم أِن به تَثُور حبيبتُُه فإذا يًا. ُمتخفِّ
نظرِة يف ولكنه يَمينها، خوَف يخُرج أن فيوُشك َوِعيدها، ذ تُنفِّ أن يخىش هو فإذا يخُرج. لم
تفَضَحه، لن وهي ُمحِرجة، َغري إذًا فأيمانُها فِمها، عىل ابتسامٍة طيَف يرى األخرية الَوداع
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لكلِّ النفسية العوامل تحِمل ٌة قصَّ إنها اللقاء. ويتمُّ رأسه ُس تتلمَّ بيِدها تمدُّ هي وإنما
يشء. ينُقُصها ال كاملة فيها. حركٍة

أجمَل الَحبيبنَي بني الحوار فيها يَُدور التي الطويلة القصة هذه إىل معي استِمْع ثم
ال كأنما ذكرياِته، يروي راح عليه، تَقُسَو أن تُوِشك أنها أحسَّ إذا حتى الحوار، يكون ما
والرِّضا: العطَف الحبيَب يَستمِنُح الواقع يف أنه حني عىل إزجاءً الحديث إزجاء إالَّ يُريد

وأس��رُح ه��م��وًم��ا أم��ض��ي وَل��ل��ُم��غ��ت��دي ُح تُ��روِّ أم تَ��غ��ت��دي ل��ي��ل��ى آِل أِم��ن
ُح تُ��س��رَّ م��ا َم��ح��ب��وس��ًة ب��أك��واِره��ا ِرك��ابُ��ن��ا وظ��ل��ْت ل��ي��ل��ى ل��دى َظ��ل��ْل��ن��ا
أن��َج��ُح ال��لُّ��ب��ان��ِة ف��ي ال��تَّ��أنِّ��ي ف��ب��ع��ُض ط��ل��ب��تَ��ُه ب��ش��يءٍ تَ��ظ��َف��ر ل��م أن��ت إذا
يَ��ج��ل��ُح ك��اد ق��د ال��ل��ي��ل وَس��واُد ل��ن��ا ُص��ح��بَ��ت��ي ن��اَم ب��ع��دم��ا تُ��راءى وق��ام��ت
وأم��َدُح ال��تَّ��ن��ائ��ي ف��ي ن��ف��س��ي َألح��م��ُد ِل��م��ق��اَل��ت��ي تَ��س��م��ِع��ي ل��م وإن وإن��ي
ُم��م��لَّ��ُح — ب��س��وءٍ ق��ال��ْت ول��و — إل��ي��ن��ا ح��دي��ث��ه��ا وك��لُّ ق��ال��ت، ق��د وبُ��ث��ن��ُة

∗∗∗
ال��ُم��ت��ن��طِّ��ُح ال��ُم��س��ِرُف ال��ع��دوُّ وأن��َت أظ��نُّ��ُه ع��ل��ي��َك ��ي ع��مِّ بَ��ن��ي ت��ق��ول
��ُح ُك��شَّ َع��دوِّك م��ن وَح��ول��ي ع��ل��ي��ن��ا ُم��ط��لَّ��ًة ت��زال ال ُع��ي��ون وق��ال��ت:
��ُح يَ��ت��ن��صَّ م��ن يَ��غ��ُرْرك وال إل��ي��ن��ا، ج��ل��يَّ��ٍة ب��ع��ي��ٍن ف��ان��ُظ��ر ِج��ئ��ت��ن��ا إذا
ونُ��ف��َض��ح ��ي ع��مِّ ي��اب��َن نَ��خ��َزى وإي��اَك أنَّ��ن��ي يُ��ري��دون ونِ��س��واٌن رج��اٌل
ت��م��َزُح ك��ن��َت إن م��ن��ه��نَّ س��ب��ا أي��ادي ب��اط��ل ُق��ل��ت م��ا أنَّ ت��ع��لَّ��ْم وق��ال��ت:
س��ت��ف��َرُح إالَّ م��ن��ه��نَّ وم��ا َش��ِم��تْ��َن ب��ري��ب��ٍة ذُِك��رُت إن ن��س��اء وَح��ول��ي
تَ��ك��َل��ُح — َل��ك أب��ا ال — ك��الًم��ا ل��ل��ي��ل��ى ن��ُق��ْل ول��م ق��ل��ي��ًال ُع��ج��ن��ا أن أج��ِل أِم��ن
��ُح نُ��صَّ ال��غ��ي��َب ت��ح��َف��ُظ ِل��ل��ي��ل��ى ج��ي��وٌب ف��إن��ه��ا ذم��ي��ًم��ا ِع��ْش أو ك��م��ًدا ف��ُم��ْت

∗∗∗
ف��يُ��ص��رُح يَ��ب��وُح أح��ي��انً��ا ال��ب��ثِّ وذُو ال��ِع��دى ع��ن ال��ُم��ج��رب��ي��ن ال��واِج��دي��ن َس��لُ��وا
يُ��ق��َرُح بُ��ث��ن��َة ُح��بِّ م��ن َك��ِب��دي أرى ك��ال��ذي ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن أك��ب��اُد أت��ق��رُح
وأم��َل��ُح أل��ذُّ ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ِذك��راِك ل��ص��ادٌق إن��ي ال��ل��ه ث��مَّ ف��وال��ل��ه
م��ن��ف��ُح ورائ��ِك ِم��ن إن��ي ِب��ص��رِم��ِك أَم��ْرنَ��ن��ي ال��ل��وات��ي ��وء ال��سُّ ال��ن��س��وِة ِم��ن
يُ��ن��َض��ُح ف��ي��ِك ي��ُك��ن ل��م ج��ل��ًدا ويَ��ن��ض��ْح��َن يُ��ق��ل��نَ��ُه أن ي��ن��ب��غ��ي ال م��ا ُق��ل��َن ل��ق��د
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تَ��م��َزُح ب��ذل��ك ك��ان��ْت أم بُ��ث��ي��ن��ُة تُ��ري��ُدُه أص��ْرٌم أدري م��ا ووال��ل��ِه
وت��ج��َرُح ب��ال��لِّ��س��ان ت��أُس��و رأي��تُ��ك ح��اج��ٌة ل��َك ي��ُك��ن ال ق��ال��ت: ع��ش��ي��َة
ُم��م��لَّ��ُح ش��يءٌ ِم��ن��ك ف��ه��ذا َدالًال ي��ك��ن وإن دالٌل أم أَص��ْرٌم ف��ق��ل��ُت
ال��ك��ش��ُح ال��ص��دي��ُق ف��ي��ِك َل��ح��ى وح��ت��ى َرَدْدِت��ِه ح��ت��ى ال��ودَّ ع��َرض��ُت ف��إن��ي
ُج��نَّ��ُح ب��ال��ق��وِم وال��َع��ي��ش ق��رٍن ع��ل��ى ذك��رًة بُ��ث��ُن ي��ا ال��ن��ح��ِر ي��وَم ذك��رتُ��ِك
أُف��ِص��ُح ب��اس��ِم��ِك ك��دُت ح��ت��ى ��وُق ال��شَّ ل��ِك ع��اَدن��ي بُ��ث��ُن ي��ا ال��ِح��ْج��ر وَرْدن��ا ويَ��وم
ي��ْل��م��ُح أرِض��ِك ن��ح��ِو ِم��ن ب��اِرٍق َس��ن��ا ه��اَج��ن��ي ب��ال��ج��ن��ي��ن��ِة ِب��تْ��ن��ا ول��ي��ل��َة
ُح ُم��ط��رَّ ُخ��ش��ٌب ب��األك��وار ال��ِع��ي��ِس ل��دى ك��أنَّ��ه��م َص��رع��ى وال��ق��وُم ل��ه ق��ع��دُت
أُص��ِب��ُح ك��دُت وم��ا م��ش��ه��وٌر ��ب��ِح ال��صُّ ِم��ن ُم��تَ��ب��لِّ��ٌج ب��دا ح��ت��ى أراِق��بُ��ه

تمتِزج الحبِّ ِقصص من كاملة قصة الذكريات، وهذه النُّصح وهذا الحوار هذا أرأيَت
الشاعر ويلجأ حكمٍة كلِّ عىل القلُب يَثُور وحني والِحكمة، بالعقل امَلشبوبة العاطفة فيها
أم تُريدينها أقطيعٌة ذلك؟ م أَرصْ قال: أنه لنا فيحكي ه، تَُصدَّ أن تُحاول وحَده ُحبِِّه إىل
وهللا لقد ألطفه! وما منك أمَلَحُه فما — يكون أن أرجو وكم — َدالًال يكْن فإن الدالل؟
أن يُريد إنه بالجنينة. وِبتْنا الِحجر ورْدنا ويوَم النحر يوَم ذكرُت املاضية، األيام ذكرُت
ويُدِرك القصة هذه يُدرك أحبَّ قلٍب ذي كلَّ إنَّ القطيعة. وليسِت الدَّالل أنه نفسه يُطمنئ

فيها. كلمة كل وراء تِقُف التي النفسية العوامل
آخرين ُشعراء هناك ولكن نَرتُكه، ال جميٍل مع لظَلْلنا سجيَّتها عىل النفس ترْكنا ولو

جديد. شاعر فإىل نُالقيهم، أن لنا بُدَّ وال بِقَصصهم، العربي الشعر أغنَوا
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القيس امرئ يفشعر القصة

أن أيًضا الجاهلية استطاعِت هل مًعا، ننُظر البعيد الزمن أغواِر يف رضبْنا لو علينا وماذا
الدِّين بعد جاءوا الذين عراء الشُّ وال الجاهلية فال فعلت؟ إْن عليها وماذا شعًرا؟ تُقدِّم
َد لَرتِ تكن لم ة القصَّ فكرة إنَّ بل شعر، من يَنُظمون فيما قصًة يكتُبوا أن َقَصدوا الَحنيف

جميًعا. أذهانهم عىل
نفسها القيس امرئ قصة ولعلَّ القيس، امرئ شعر من بعٍض عىل نظرًة فلنُْلِق
القيس امرئ فأبو العرب. الشعراء تاريخ به جاء ما أمتع من فهي تُروى؛ بأن جديرة
أن يُِحبُّ القيس امرؤ وكان وَغطفان، أسٍد بني عىل مِلًكا كان وقد الحارث، بن َحَجر هو
ويَضيُق جميعه هذا منه يكَرُه أبوه وكان الشعر. ويقول النساء ويصَحَب الخمر يَرشب
ولكن ِبَعينَيه. له ويأتي فيذبَحه به، يذهب أن األمر آِخَر أتباِعه أحَد أمَر لقد حتى به،
وجاء ُجؤذًرا وذبََح خبيئًا، الَقيس امرأ فرتََك امللك. أمر ذَ يُنفِّ أن ِمن أْحَصَف كان التاِبع
به يأِتيَه بأن فأمره ولَده. يقتُْل لم أنه التاِبع ه َ فبَرشَّ ذلك عىل َحَجر فنِدَم املِلك، إىل بَعينِِه
وُرشِب النساء، وُصحبة الشعر، قوِل عىل ظلَّ االبَن ولكن األب، وصَفَح به، فأتى َفوِره. من
يَهبَّ ولم أبوه، ُقِتَل حتى األهوال وقاىس نَِكَدة، حياًة وعاش وُطِرد. أبوه به فأمر الخمر،
َوجَد حني إنه ِقيل وقد القيس، امرئ عىل الثأُر فوَقَع الثأر. ِليناَل اآلَخرين أبنائه من أحٌد
اليوم، ألصحَو كبريًا. دَمُه َلني وحمَّ صغريًا، «ضيََّعني قال: ألبيه، الثأر بنَيل ُمطالبًا نفسه
ِبُدهن، ِهَن يَدَّ وال خمًرا، يََرشَب وال لحًما، يأُكَل أالَّ وآىل أمر.» وغًدا خمر اليوم غًدا. ُسْكر وال
مائة. — أباه قتلوا الذين — أسد بني من يَقتَُل حتى رأَسُه يَغِسَل وال امرأة، يُصيَب وال

الثأر؛ طريق غري آخر، طريٍق عن ُقِتَل ولكنه ثأره، يَنال أن الَقيس امرؤ استطاع وقد
أحبَّ ولكنه بوستنيانوس، الَقيرص من الِحماية يطلُب الرُّوم أرض إىل خَرج إنه ِقيل فقد



العربي الشعر يف القصة

القيرص تاِبع ولكن القيس، امرؤ فهَرب قتِله، عىل أمَره فأجَمع القيرص، وسِمع ابنتَه،
رسوُل وقدََّم جديدة، بُحلٍَّة عليه ليُنِعم يُريُده كان امَلِلك إن له وقال أنقرة، عند أدَرَكه
أن مَّ السُّ العَرُق فساَعَد حارٍّا الجوُّ وكان مة، ُمسمَّ هي فإذا الَقيس امرئ إىل الُحلََّة القيرص

القيس. امرؤ ومات رسيًعا، يَرسي
َمالمح األمر، تنفيذ عن التاِبع فيعِدل ابنه، يقتل أن امَلِلِك أْمِر حكاية يف ترى ألسَت
القصصية األعمال من لكثرٍي أساًسا الواقعة هذه من جعل الذي العاملي، الغربي القصص
الغرب، ُملوك حياة يف القصة تكرَّرِت هل تُرى أيًضا؟ األطفال قصص من بل العاملية،

أدري. ال منه؟ واستَوَحوا العربي تاريخنا إىل نظروا هم أو القصة، ُكتَّاب فاستْلَهَمها
امرئ من ستنتَِظُر أظنُّك وما فيه، القصة أثََر نتتبَّع القيس امرئ ِشعر إىل اآلن بنا
قصة، لك يَروى أن يقِصْد لم وأخريًا أوًَّال فهو ونهاية؛ وُعقدة بداية ذات ًة ِقصَّ القيس
فيما لنَِجَد هذا عِرصنا يف ونأتي قصيص. أسلوٍب يف له، وقع ا ِممَّ شيئًا لك يحكي هو وإنما
إنشاءً تُنِشئُُه اإلنسانية، النفس من ُجزء الفن هذا أن ونستخِلص القصص، لفنِّ أثًرا حكى
يف ُمكتمًال قصًصا أصبح حتى العربي الشعر يف الفن هذا ر تطوَّ وقد تعرفه. تكن لم إن

القيس. امرئ عرص تلْت التي العصور
القيس: امرؤ يقول

��ِل ال��ُم��ف��صَّ ال��وش��اِح أث��ن��اءِ ت��ع��رَُّض ت��ع��رَّض��ْت ال��س��م��اء ف��ي ال��ثُّ��ري��ا م��ا إذا
��ِل ال��ُم��ت��ف��ضِّ ل��بْ��َس��َة إال ��تْ��ر ال��سِّ ل��دى ِث��ي��ابَ��ه��ا ِل��نَ��وٍم ��ْت ن��ضَّ وق��د ف��ج��ئ��ُت
تَ��ن��َج��ل��ي ال��غ��وايَ��َة ع��ن��َك أرى إْن وم��ا ِح��ي��ل��ٌة ل��َك م��ا ال��ل��ِه يَ��م��ي��ن ف��ق��ال��ت:
��ِل ُم��رجَّ م��رٍط ذَيْ��َل أثَ��َريْ��ن��ا ع��ل��ى وراءن��ا تَ��ج��رُّ أم��ش��ي ب��ه��ا خ��َرْج��ُت
ع��ق��ن��َق��ِل ق��ف��اٍف ِذي َخ��ب��ٍت ب��ْط��ُن ِب��ن��ا وان��ت��ح��ى ال��ح��يِّ س��اح��َة أَج��ْزن��ا ��ا ف��ل��مَّ
ال��ق��رن��ف��ِل ِب��َريَّ��ا ج��اءْت ��ب��ا ال��صَّ ن��س��ي��ُم ِري��ُح��ه��ا َع تَ��ض��وَّ نَ��ح��وي ال��ت��ف��تَ��ْت إذا
ال��ُم��خ��ل��َخ��ِل َريَّ��ا ال��ك��ش��ِح َه��ض��ي��َم ع��ل��يَّ تَ��م��ايَ��َل��ْت نَ��وِّل��ي��ن��ي ه��ات��ي ق��ل��ُت إذا
��ج��ن��َج��ِل ك��ال��سَّ َم��ص��ق��ول��ٌة ت��رائ��بُ��ه��ا ُم��ف��اَض��ٍة َغ��ي��ر ب��ي��ض��اءُ ُم��ه��ف��ه��ف��ٌة

القصة، نقرأ ونحن طريَقنا اعرتضْت التي األلفاظ هذه نُقدِّم أن لنا بُدَّ ال أنه وأعتِقد
الثُُّريَّا ا أمَّ ألفاظه، يف تتعثَّر وال القيس امرأ تقرأ أن بالَهنيِّ وليس القيس، المرئ فالكالم
ولعلَّها النوم، عند يُلبَُس ما فهي ل، امُلتفضِّ لبسة ا وأمَّ خَلَعتْه، الثوَب ِت ونضَّ نجم، فهي
هو ل واملرجَّ الحرير من الثوب فهو يُجرجر الذي املْرُط ا وأمَّ العربية، التعبريات أجمل ِمن
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التي الَعقنَقُل ا وأمَّ وارتفع، األرِض ِمن َخُشَن ما والِقفاُف َقَصَد، معناها وانتحى امُلخطَّط،
أن معي الحظَت ولعلَّك بعض، عىل بعضه امُلنعِقد الكثري الرمل فهي البرص، صكَِّت شكَّ ال
َخري األخريين اللفظني هذَين ويف معنى، من تؤديه ا ممَّ دائًما قريٌب العربية اللفظة جرَس
اللفظة بجرِس تُذكِّرنا أيًضا ولعلَّها الضاِمر، البطِن ذات فهي امُلهفهفة ا أمَّ ذلك. عىل دليل
ا أمَّ القالئد، َموضع وهو النَّْحر، هي والرتائب الكبري، البطِن ذات هي وامُلفاَضة ومعناها،

املرآة. فهي جنَجل السَّ
الفنِّ شأَن الوصف يف يُباِلغ وهو له، غرامية ُمغامرة عن يروي إنه إذن؟ ة القصَّ أين
أن تَنتِظر ال الحال وبطبيعة عرش. التاِسع القرن يف إالَّ األدب يف يظهر لم الذي الواِقعي
فهي جمالها، من يكن مهما املرأة إنَّ يقول أن له بُدَّ ال إنما األحداث، يف واقعيٍّا يكون
عر الشِّ من الكاثرة األغلبية أن تعِرف شكَّ ال وأنَت وِفتنتَه. أَرسُه تُقاِوم أن تستطيع ال
يَنُظُمه، ما عىل الشاعر يُضفيه كان الذي الكِذب ِمقدار من جمالها تكتِسب كانت العربي،

منظوًما. إالَّ تقبلُُه ال عاشْت إنها بل امَلنظوم، الكِذب بهذا تستمتع األجيال عاشت وقد
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نفَسه الهوى وَعِشق لذاِته، الُحبَّ أحبَّ العربية يف شاعٍر أول هو ربيعة أبي بن عمر لعلَّ
بُثينة. وجميل عزة وُكثريِّ ليىل، مجنون فعل كما بذاتها، واحدٍة حبِّ عىل يثبَُت أن ُدون
أن يل ويبدو بعَده. ولألجيال لجيله الُحبَّ وغنَّى الكثريات، أحبَّ ربيعة أبي بن فُعمر
به ويَدور عر بالشِّ ُب يتكسَّ فقريًا شاعًرا ُعمر يكن ولم الُحب، أحبَّ كما عر الشِّ أحبَّ ُعمر
َموُفور، َغنيٌّ وهو نَسبًا، هذا وحْسبُه قريش إىل ينتِسُب فهو والِغنى، الَوجاهة ذي عىل
قد أنه وفكَّرْت الفن، أحبَِّت قد ُعمر جيل تلْت التي األجيال كانت وإن للفن، عنده فالفنُّ
فقد لفنِّه، عمر ُحبَّ خاَلَط قد املعنى هذا أظنُّ فما يت، الصِّ وبُعد الذِّكر، نَباهة إليها يَجلُُب
يُوِفَد أن يستطيع كان وقد العرب، عَرَفُه بيٍت أَرشِف إىل انتساِبه ِبُحكم الذِّكر، ناِبَه كان

ه. وأرقَّ وأجمَله الغناء أعذَب فغنَّى يتغنَّى، أن هو أراد ولكنه به، فيتغنَّوا الشعراء
فقد والسالم، الصالة عليه الرسول ِهجرة عام من قريبًا َمولِده يف ُعمر كان وقد
ُشعراء من إذن فهو وتِسعني، ثالٍث سنة وتُويفِّ للهجرة وعرشين ثالثة عام يف ُعمر ُولِد
فني ونقاءٍ ِحس، رهافِة يف ولكن التأثُّر، أعظَم الجاهيل عر بالشِّ تأثَّروا الذين اإلسالم، صْدر
هذه ويف الصايف. الرَّقراق كالنَّبع ِشعره وجاء عبة الصَّ الجاهلية ألفاظ من تخلَّص ُمرشق،
فنَّ أحَسنوا الذين الشعراء أعظم من ربيعة أبي بن ُعمر أن سنِجُد نُحاولها، التي امُلحاولة

قصائدهم. يف الكثري منها وقدَّموا القصة،
حتى بعَده، األجيال وعىل جيله عىل نفسه يفِرض أن ِبُعذوبته، ُعمر استطاع وقد
من ألفاظه يف ِلما ُعمر إىل ينتِسُب اليومية، حياتنا يف نُردِّده ا ِممَّ الكثري وإن هذا، يَوِمنا
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قافية وال مكانها، عن تَنبُو أن تُريد لفظة عنده تُحسُّ فال إحكام، من نظِمِه ويف موسيقى،
بَيتِها. يف ُمطمئنَّة غري

الشعر يف القصة دعائم ثبَّتَْت التي القصائد أعظم من نُعم» آِل «أِمن قصيدتَه ولعلَّ
الشعر يف القصة أتتبَّع أن إيلَّ أوحْت التي لُعمر أخرى قصائد وبعض هي ولعلَّها العربي،
أرشف ربيعة، أبي ابن ُعمر ِديوان من نُسخة يدي يف وقعْت وقد الُجهد. قْدر العربي
«أِمن قصيدته يف له لتِجد «وإنك الديوان: به قدَّم فيما يقول ووجدتُه يموت، بشري عليها
وال منها أبدَع تِجُد ال رواية، منها ألخرج روائي، كاتب قَلُم لها تجرَّد لو ة قصَّ نُعم» آِل
الِفتياِن َمعبودي من غريهما وال موسيه دي وال رمبو يَعِرُفُه ما أسلوٍب يف باِبها، يف أْوَىف
وثالثني أربعة عام وراء من الديوان، شارُح إيلَّ ينُظر أن عجيبًا كان وهكذا امُلتفرنجني.»
عاًما. بأربعني ذلك بعد ُعمر ِشعر يف القصة أُقدِّم أن أحاِوُل ليَِجَدني وألف، وتسعمائة

إىل لك أُشري أن بُمحتاٍج ولسَت ربيعة، أبي بن لُعمر أخرى قصيدًة مًعا فلنُردِّد واآلن،
نُعم، آِل أِمن قصيدة إىل ذلك بعد بك مُلنتِقل وإني بها، تتمتَّع التي ة والرِّقَّ الُعذوبة ِمقدار
إىل تحتاج ال فيها القصة أنَّ لواِجٌد وإنك يََديك، بني أوًَّال هذه أُقدِّم أن يل يَطيب ولكن

إشارة:

ك��تَ��ْم��تَ��ا ق��د م��ا ب��ب��ع��ِض أتَ��ي��ن��ا ق��د ب��أنَّ��ا إل��يَّ خ��لَّ��ت��ي أرَس��ل��ْت
ف��ع��ْل��تَ��ا ق��د م��ا خ��ل��ي��ُل ي��ا َس��وءٌة ح��دي��ثً��ا ال��رَّب��اَب وِب��ِه��ج��ران��َك
ُق��ل��تَ��ا ُك��ن��َت ل��ه��ا ال��ذي ونَ��س��ي��َت ُس��ع��دى ُح��بِّ م��ن ال��رَّي��اب وه��ج��رَت
أِل��ف��تَ��ا ق��د َغ��ي��َره��ا ك��ن��َت إذ ع��ن��ك ع��زائ��ي ل��يَ��ح��ُس��ن��نَّ ول��َع��م��ري
َغ��دْرتَ��ا ق��د ب��ه ك��َم��ْن إالَّ ل��س��ُت أنِّ��ي أع��ل��م ك��ن��ُت ق��د وك��أنِّ��ي
ُخ��ِب��رتَ��ا إذ ك��اذبً��ا ف��َوج��دن��اك ُخ��ب��ٍر َق��ب��ل َغ��دْرتَ��ن��ي ق��د أن َغ��ي��ر
نَ��ق��ْض��تَ��ا ق��د ك��لُّ��ه��ا وم��واث��ي��ق ِع��ن��دي ال��غ��ل��ي��ظ��ُة أي��م��انُ��ك أي��ن
وُخ��ن��تَ��ا َغ��دْرَت ف��ق��د ��ي َع��مِّ اب��َن ي��ا ح��يٍّ��ا دم��َت م��ا ال��رَّب��اب ت��خ��ون ال
َظ��ل��ْم��تَ��ا ثُ��مَّ ل��ذاك تَ��ه��بْ��ن��ا ل��م ِب��ع��م��ٍد أتَ��يْ��َت ال��ذي وأت��ي��َت
خ��َدْع��تَ��ا َم��ن ب��ع��َده��ا ال��ل��ُه ق��بَّ��َح ف��إنَّ��ا ِم��ن��ك ال��ِوص��اَل تَ��ِج��دَّ إْن
َح��َل��ْف��ت��ا ق��د ف��ُربَّ��م��ا ف��َل��َع��م��ري وِب��َح��ل��ٍف تَ��ه��زُُّه ك��الٍم م��ن
أنْ��تَ��ا األم��ان��ِة َم��وِض��ُع ذُو ب��ئ��َس ب��ع��ه��ٍد خ��ل��ف��َت أو تُ��وِف ل��م ثُ��مَّ
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عىل لك َرواها وكيف األبيات، هذه يف اكتملْت وكيف الغاِدر الحبيب قصة تلَمح أتُراك
كثرية أيماٍن، عىل يُبقي وال َعهد، عىل يُقيم ال غاِدر إنه االعتزاز، ِبَرنَّة وتُحسُّ خليلِته، ِلسان

َغلُظت. ما وغليظة األيمان، هذه كثَُرْت ما

ن��ق��ْض��تَ��ا ق��د ك��لُّ��ه��ا وَم��واث��ي��ق ِع��ن��دي ال��غ��ل��ي��ظ��ُة أي��م��انُ��ك أي��َن
وُخ��ن��تَ��ا غ��درَت ف��ق��د ��ي ع��مِّ اب��َن ي��ا ح��يٍّ��ا دم��َت م��ا ال��رب��اب ت��خ��ون ال

وُخنت، غدرَت فقد حيٍّا، ُدمَت ما الرباَب تخوَن أالَّ تُقِسمها ُكنَت التي األيمان هذه
أنَُّه جميًعا أبياته يف السعادة نغماُت ترتنَُّح سعيد والشاعر أنت. األمانة َموِضع ذو فبئَس
يَبَقون ال أنهم اعتزاُزهم كان وكيف جوان، ودون وكازانوفا فالنتينو لنا يُمثِّل إنه َوِيف. غري
فِحني َعرصه، عىل غريبة حالًة يُمثل عري، الشِّ بقَصِصه ُعمر كان وهكذا واحد، ُحبٍّ عىل
ُعمر يَنتِقل فيها، جميعها الدنيا يَرون واحدة، بفتاٍة يُشبِّبون َقيس، واملجنون جميل كان
أن قبَل بالفتاِة يَغُدُر أنه سعيًدا عر، الشِّ رقيَق القلب، خفيَف الفتياِت بني ربيعة أبي بن
ِميثاًقا أو عهًدا ترعى لن أيًضا هي أنَّها واِثًقا ِميثاًقا، وال عهًدا ذلك يف يُراعي وال به، تغُدَر

ِبُحبِّهما. األَمُد طال إذا
نعم». آل «أِمن الشهرية قصيدته إىل ِبنا واآلن

وال به، ُمها أُقدِّ شيئًا أِجَد أالَّ نعم» آِل «أِمن قصيدة عىل ُمقِدٌم وأنا أخاُفُه ما أكثر إنَّ
وتنسج ُخيوطها تتناَوَل أن شئَت وإن كاملة، ٌة قصَّ فالقصيدة أبياتها؛ عىل أعلُِّق شيئًا أِجَد
إىل تحتاج تكاد ال املعاني، قريبة َميسورة، سهلٌة وألفاظها برواية، تَخُرج أن الستطْعَت
نقول. أن نَستطيع ماذا نرى ثم مًعا، أبياتها يف ننُظر أن علينا فماذا ذلك ومع تعليق. أيِّ
يف حوَّلتُها وهكذا القصة، ُن يكوِّ ما منها أجَمَع أن اخرتُت وقد طويلة، القصيدُة
القديم كان فقد الحديث؛ الواقعي الَقَصص إىل القديم الواِقعي الَقصص من االختيار هذا
الخطوط أصبحِت الواقعي، األدب نظرية رْت تطوَّ وحني الدقيق، والَوْصف بالتفاصيل يُعنى
نُعم آِل أِمن قصيدة أصبحت وهكذا بالتفاصيل، عناية كبري ُدون الصورة، ُن تكوِّ القليلة

الوصف: يف أبياٍت ِبضعَة منها َحَجبُْت أن بعد

ف��ُم��ه��ج��ُر رائ��ٌح أم غ��ٍد غ��داَة ف��ُم��ب��ِك��ُر غ��اٍد أن��ت نُ��ع��م آِل أِم��ن
تُ��ع��ِذُر؟ وال��م��ق��ال��ة ُع��ذًرا ف��ت��ب��لُ��َغ ج��واِب��ه��ا ف��ي ت��ُق��ْل ل��م ن��ف��ٍس ِل��ح��اج��ِة
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ُم��ق��ِص��ُر ال��ق��ل��ُب وال َم��وص��وٌل ال��ح��ب��ُل وال ج��اِم��ٌع ال��ش��م��ُل ف��ال نُ��ع��ٍم إل��ى تَ��ه��ي��ُم
تَ��ص��ِب��ُر أن��ت وال يُ��س��ِل��ي نَ��أيُ��ه��ا وال ن��اِف��ٌع ل��ك دنَ��ْت إن نُ��ع��ٍم ُق��رُب وال
��ُر يَ��ت��ن��مَّ الَق��ي��تُ��ه��ا ُك��لَّ��م��ا ل��ه��ا ق��راب��ٍة ذُو يَ��َزْل ل��م نُ��ع��ًم��ا ُزرُت إذا
يُ��ظ��ِه��ُر وال��بُ��غ��َض ال��ش��ح��ن��اءَ ل��َي يُ��ِس��رُّ ِب��ب��ي��ِت��ه��ا أُِل��مَّ أن ع��ل��ي��ه ع��زي��ٌز
َويُ��ن��كَّ��ُر ِب��ه��ا إل��م��ام��ي ��ُر يُ��َش��هَّ ف��إنَّ��ُه ب��ال��س��الم إل��ي��ه��ا أِل��ك��ن��ي
��ُر؟ ال��ُم��ش��هَّ أه��ذا أك��ن��اٍف ب��م��دف��ِع َل��ِق��ي��تُ��ه��ا َغ��داَة ق��ال��ت م��ا ب��آي��ِة
يُ��ذَك��ُر؟ ك��ان ال��ذي ال��ُم��غ��ي��ريُّ أه��ذا تَ��ع��رف��ي��نَ��ُه ه��ل أس��م��اءُ ف��ان��ُظ��ري ِق��ف��ي
��ُر وال��تَّ��ه��جُّ ��ُه نَ��صَّ يُ��ح��ي��ي ال��ل��ي��ِل ُس��رى َل��ونَ��ُه َغ��يَّ��َر ش��كَّ ال ن��ع��م ف��ق��ال��ت:

وكيف بها، القديمة ِصلتَُه لنا يَروي أن القليلة األبيات هذه يف استطاع كيف أورأيَت
من هي وكيف بينهما، البُعاد طال كيف ثمَّ أهلها، وبني بينَُه والبَغضاء العداوة قامِت
ومىش الليِل يف رسى ما ُطول من َ وتغريَّ َلونُُه حال وقد هَو إنه لرفيَقِتها لتقول حتى ُحبِِّه
ما جميعه التاريخ هذا لك َم يُقدِّ أن امُلتمكُِّن القاصُّ أراد ولو وحرِّها، الشمس َهجري يف
إىل امُلتكلِّم لغة من ل يَتنقَّ فهو الصورة، هذه من أْرَوِع وال أبَرِع يف َمه يُقدِّ أن استطاع
القصة إىل يُومئ هو ثم التنقل. بهذا تُحسُّ تكاد ما حتى فائقة، َمقِدرٍة يف الحوار لغة
له ِصلَة وال يُتىل َخَربٌ البغضاء هذه وكأنَّ حبيبته، أهل بعض له يُكنُّها التي البَغضاء بهذه
بدَّ ال ذلك ومع النهاية عن يكشف ال فهو البارع، القصيص يفعل وهكذا القصة. بُعقدة

األبيات: بَقيَِّة إىل مًعا ولنْمِض ُمفاجئة، النهاية تَجيء ال حتى إيماءً بها يُومئ أن

ال��ُم��غ��رَُّر ال��ُم��ح��بُّ ال��ه��وَل يَ��ج��َش��ُم وق��د ��رى ال��سُّ ��ْم��ِت��ن��ي َج��شَّ َدوران ِذي ول��ي��ل��َة
وأن��ُظ��ُر يَ��ط��وُف َم��ن م��ن��ه��م أح��اِذُر َش��ف��ا ع��ل��ى ل��ل��رِّف��اق رق��ي��بً��ا ف��ِب��تُّ
أوَْع��ُر ال��لُّ��ب��ان��ُة ل��وال َم��ج��ِل��ٌس ول��ي ِم��ن��ُه��ُم ال��ن��وم يَ��س��ت��م��ِك��ُن م��ت��ى إل��ي��ه��م
َم��ص��َدُر األْم��ِر ِم��ن آت��ي ل��م��ا وك��ي��ف ِخ��ب��اؤه��ا أي��ن ال��ن��ف��َس أُن��اج��ي وِب��تُّ

القادر، القصيص الكاتب من التشويق إنها نفِسه؟ يف ُد ترتدَّ التي الحرية هذه أرأيَْت
للتشويق، التشويق تقديم عن يَعفُّ الذي ع امُلرتفِّ الكاتب شأَن الحرية هذه من يُطيل وال

ِلذاِتِه. يُريده ال وكأنَُّه ا ِرسٍّ القصة ُخيوِط يف فيَسوُقُه
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يَ��ظ��َه��ُر ك��اَد ال��ذي ال��ن��ف��ِس وه��وى ل��ه��ا َع��رْف��تُ��ه��ا َريَّ��ا ال��ق��ل��َب ع��ل��ي��ه��ا ف��دلَّ

فتاته، من يَعرُفه بعبٍَق الِخباء عَرف لقد ُرومانسيٍّا، قصصيٍّا كاتبًا يَعود وهكذا
لها. يُِكنُّه الذي قلِبِه وِبَهوى

وأن��ؤُر ب��ال��ع��ش��اء ُش��بَّ��ْت م��ص��اب��ي��ح وأُط��ِف��ئ��ْت م��ن��ه��م ال��ص��وَت ف��ق��دُت ��ا ف��ل��مَّ
��ُر ُس��مَّ ون��وَّم ُرع��ي��ان ح وروَّ ُغ��ي��وبَ��ُه أه��وى ك��ن��ُت ُق��َم��ي��ر وغ��اب
أْزَوُر ال��ح��يِّ خ��ش��ي��َة وش��خ��ص��ي ـ��ُح��ب��اِب ال��ـ م��ش��ي��َة أق��ب��ل��ُت ال��ص��وُت ع��نِّ��ي ��َض وُخ��فِّ

ضحيتها إىل يذهب أن يستطيع أنه اطمأنَّ حني صورته يرُسم كيف اص القصَّ أرأيَت
أحد يراه أن ُمحاذَرَة الحي إىل ُملتفتًا الُحباب كأنَُّه يميش قام وُحبِِّه. ِبِريَّاها عَرفها التي

ُمقدِّمات. أي ودون كاملة، فنية صورة إليها؛ طريقه يف وهو

ت��ج��ه��ُر ال��ت��ح��ي��ِة ب��م��ك��ن��وِن وك��ادْت ف��ت��ولَّ��ه��ْت ف��اج��أتُ��ه��ا إذ ف��ح��يَّ��ي��ُت
أع��َس��ُر أم��ِرَك َم��ي��س��وُر ام��رٌؤ وأن��َت ف��ض��ح��تَ��ِن��ي ب��ال��ب��ن��اِن ��ْت وع��ضَّ وق��ال��ْت
��ُر ُح��ضَّ َع��دوَِّك م��ن َوَح��ول��ي رق��ي��بً��ا تَ��َخ��ْف أل��م ع��ل��ي��ك ُه��نَّ��ا إذ أري��ت��َك
ت��ح��ذَُر ك��ن��َت م��ن ن��اَم ق��د أم ب��ك س��رْت ح��اج��ٍة أت��ع��ج��ي��ُل أدري م��ا ف��وال��ل��ه
ت��ش��ُع��ر ال��ن��اس م��ن ن��ف��س��ي وم��ا إل��ي��ك وال��ه��وى ال��ش��وُق ق��اَدن��ي ب��ل ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
ال��ُم��ت��ك��بِّ��ُر ربُّ��ُك ِب��ح��ف��ٍظ َك��الَك َروُع��ه��ا وأف��َرَخ الن��ْت وق��د ف��ق��ال��ْت

∗∗∗
ف��أُك��ِث��ُر ال��خ��الءِ ف��ي ف��اه��ا أُق��بِّ��ُل ح��اج��ت��ي أُع��ط��ي��ُت ال��ع��ي��ِن ق��ري��َر ف��ب��تُّ
ُج��ؤذَُر ال��خ��م��ي��ل��ة وس��ط َظ��ب��ي��ٍة إل��ى َرن��ا ك��م��ا إل��يَّ ِب��ع��ي��نَ��ي��ه��ا وتَ��رن��و
أْش��ق��ُر ال��ص��ب��ِح م��ن م��ع��روٌف الَح وق��د ��ل��وا ت��رحَّ ُم��ن��اٍد إالَّ راَع��ن��ي ف��م��ا
ت��أُم��ُر ك��ي��َف أِش��ْر ق��ال��ت: وأي��ق��اَظ��ه��م م��ن��ه��م ت��ن��بَّ��َه ق��ْد َم��ن رأْت ��ا ف��ل��مَّ
ف��يَ��ث��أُر ث��أًرا ال��س��ي��ُف ي��ن��اُل ��ا وإمَّ أف��وتُ��ه��م ��ا ف��إمَّ أُب��ادي��ه��م ف��ق��ل��ت:
يُ��ؤث��ُر ك��ان ل��م��ا وت��ص��دي��ًق��ا ع��ل��ي��ن��ا ك��اِش��ٌح ق��ال ِل��م��ا أت��ح��ق��ي��ًق��ا ف��ق��ال��ت:
وأَْس��تَ��ُر ل��ل��َخ��ف��اء أدن��ى األم��ر م��ن ف��َغ��ي��ُره م��ن��ه بُ��دَّ ال م��ا ك��ان ف��إن
��ُر ُم��ت��أخَّ تَ��ع��َل��م��ا أن ِم��ن ل��َي وم��ا ح��دي��ِث��ن��ا بَ��دءَ أُخ��ت��يَّ ع��ل��ى أق��صُّ
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∗∗∗
ُر ت��ت��ح��دَّ دم��ع��ًة تُ��ذري ال��ُح��زن ِم��ن دٌم َوج��ِه��ه��ا ف��ي ل��ي��س ك��ئ��ي��بً��ا ف��ق��ام��ْت
وأخ��ض��ُر ِدَم��ق��ٍس َخ��زٍّ م��ن ِك��س��اءاِن ع��ل��ي��ه��م��ا ُح��رَّت��اِن إل��ي��ه��ا ف��ق��ام��ْت
يُ��ق��َدُر ل��ألم��ِر واألم��ُر زائ��ًرا أت��ى ف��تً��ى ع��ل��ى أَِع��ي��ن��ا ألخ��تَ��ي��ه��ا ف��ق��ال��ْت
أي��َس��ُر ف��ال��خ��ط��ُب ال��ل��وَم ع��ل��ي��ِك أِق��لِّ��ي ق��اَل��ت��ا ثُ��مَّ ف��اْرت��اَع��ت��ا ف��أق��بَ��َل��ت��ا
يَ��ح��ذَُر ك��ان إن ال��بُ��رَد وه��ذا وِدرع��ي ِم��ط��َرف��ي س��أُع��ط��ي��ِه ��غ��رى ال��صُّ ل��ه��ا ف��ق��ال��ْت
يَ��ظ��َه��ُر ه��و وال ي��ف��ُش��و ِس��رُّن��ا ف��ال ُم��ت��ن��كِّ��ًرا ب��ي��نَ��ن��ا ف��ي��م��ش��ي ي��ق��وم
وُم��ع��ِص��ُر ك��اِع��ب��اِن ش��خ��وٍص ث��الُث أتَّ��ِق��ي ك��ن��ُت م��ن ُدوَن ِم��ج��نِّ��ي ف��ك��ان
ُم��ق��ِم��ُر وال��ل��ي��ُل األع��داءَ تَ��تَّ��ق��ي أَم��ا ل��ي ُق��ل��َن ال��ح��يِّ س��اح��ة أج��ْزن��ا ��ا ف��ل��مَّ
تُ��ف��كِّ��ُر؟ أو ت��رَع��وي؟ أو تَ��س��ت��ح��ي؟ أَم��ا س��اِدًرا؟ ال��ده��َر دأبُ��َك أه��ذا وُق��ل��َن
ت��ن��ُظ��ُر ح��ي��ُث ال��ه��وى أنَّ يَ��ح��َس��ب��وا ل��ك��ي َغ��يْ��َرنَ��ا َع��ي��ِن��َك ط��رَف ف��ام��نَ��ْح ج��ئ��َت إذا
وِم��ح��َج��ُر ن��ق��يٌّ خ��دٌّ ل��ه��ا والح أع��رض��ْت ِح��ي��ن ب��ه��ا ل��ي ع��ه��ٍد ف��آِخ��ُر

ووجَده الصبح أسفر حني أنفاُسك تتالَحق ألم ُمتكامًال؟ قصًصا هذا من أجمَل أرأيَت
منها تُريدان فهما امُلشكلة انتهت لقد تؤنِّبانه؟ واألُختان أنفاُسك تهدأ ألْم ثم القبيلة؟ بني

فريعوي. راِدًعا له تكون أن
غري تعليق أنت لديك فهل عندي، تعليق فال أنا ا أمَّ تعليق؟ إىل أحتاج أتراني

االسِتحسان؟
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أنه ومعروف امُلمتعة، القصرية القصص من مجموعة عنده يِجد عمر ِشعر إىل الناظر إنَّ
الزمن يتباَعد ال أي الزمن، يف ُمتَِّحدة األشخاص، قليلة تكون أن القصرية بالقصة يَجُمل
ملَعْت التي الَوْمضة عىل كامًال يكون أن يُوِشك تركيًزا تُركِّز أن بها ويَجُمل أطرافها، بني
بن ُعمر عند القصرية القصص من عليه وقعُت فيما هل مًعا لننُظر الكاتب. ِذهن يف

هذا؟ مثل ربيعة أبي
جاريًة أطلَق إالَّ الشعر من بيتًا يقول ال أقسَم السنُّ به َعلْت حني عمر إنَّ يُقال
: الشابُّ فقال تتزوَّجان؟ ال ملاذا فسأَلُهما: يَتناَجيان حبيبنَي وَجَد يوٍم ويف جواريه. من
الحبيبان، ج وتزوَّ الفتاة، مهر ودفع إليه. بنا عمر: فقال كبريًا، َمهًرا يطلُُب الفتاة أبا إن
يكتُم أن وبني بالَقَسم فيحنَُث يقول أن بني نفُسه فتوزَّعْت به، يَثور عر بالشِّ عمر وأحسَّ

صدره. يف يَغيل الذي امِلرَجل هذا
وانفَجَر صربًا يُِطق فلم به، ا عمَّ فسألته حرية، من فيه هو ما امُلقرَّبة جاريتُُه ورأْت

عر: بالشِّ

ح��ي��نَ��ا أْق��ص��رُت ق��د وك��ن��ُت ط��ِرب��ُت رأتْ��ن��ي ��ا ل��مَّ َول��ي��َدت��ي ت��ق��ول
دف��ي��نَ��ا داءً ال��ه��وى ل��ك وه��اَج ش��وًق��ا أح��دث��َت ق��د ال��ي��وم أراك
ال��َق��ري��نَ��ا ف��ارق��َت ِش��ئ��َت م��ا إذا ع��زاءٍ ذُو أن��ك زع��ْم��َت وك��ن��َت
َخ��دي��نَ��ا؟ ل��ه��ا ل��ق��ي��َت أم ف��َش��اق��َك رس��وٌل ل��ه��ا أت��اَك ه��ل ب��ربِّ��َك
تَ��ع��ل��م��ي��نَ��ا إذ زم��اِن��ن��ا ك��بَ��ع��ِض ُم��ِح��بٌّ أٌخ إل��يَّ َش��ك��ا ف��ق��ل��ت:
نَ��س��ي��نَ��ا ُك��نَّ��ا م��ا ب��ع��َض ف��ذكَّ��ر ب��ه��ن��ٍد يَ��ل��ق��ى م��ا ع��ل��يَّ ف��ق��صَّ
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ال��ع��اِش��ق��ي��نَ��ا ي��ل��ق��ى ح��ي��ن َم��ش��وٌق تَ��ع��زَّى وإن ال��ق��دي��م ال��ش��وق وذو
َض��ن��ي��نَ��ا ب��ه��ا وك��ن��ُت ِق��ًل��ي ل��َغ��ي��ر ع��ن��ه��ا أع��رض��ُت خ��لَّ��ٍة ِم��ن وك��ْم
ُج��ن��ونَ��ا ب��ه��ا ال��ف��ؤاُد ُج��نَّ ول��و ع��ن��ه��ا وص��ب��رُت ِف��راَق��ه��ا أردُت

وال أحبَّ ما أنه أحَسُب إنني بل للفن، يعيش أن يُريد كان لقد جواٍر. ِتسَع وأطلَق
الشعر. ليقول إالَّ غاَمَر

العاِشقني. إىل املال من قدَّمه ما يَذُكر أن عن يعفُّ األصيل الُقريشَّ الحظَت هل تُراك
زال ما الذي البيت هذا ثم زمانه، بعَض بها تَذكَّر التي النَّبضاِت هذه يذُكر وإنما

اليوم: حتى األجيال سْمِع يف يرنُّ َصداُه

ال��ع��اِش��ق��ي��نَ��ا يَ��ل��ق��ى ح��ي��ن َم��ش��وق تَ��ع��زَّى وإن ال��ق��دي��م ال��ش��وق وذو

ُمقدِّمات: إىل تحتاج ال وهي أخرى، قصٍة إىل إذًا معي

نَ��راَك��ا؟ ال َل��ن��ا م��ا أن ع��اِت��بً��ا رس��وًال إل��ي��ن��ا ه��ن��ٌد أرس��َل��ْت
َع��داَك��ا؟ م��ا أم ال��ص��داَم أأردَت ُص��دوًدا؟ َع��نَّ��ا أج��َم��ْع��َت ق��ْد ف��ي��َم
ك��ف��اَك��ا ق��د م��ا أدرْك��َت ف��ل��ق��ْد ِب��َه��ْج��ري َغ��ي��ظ��ي ح��اول��َت ت��ُك��ْن إن
ذاَك��ا ُك��نْ��ُه م��ا أْج��ِن ل��م أنَّ��ن��ي َربِّ��ي ال��ل��ُه ي��ع��َل��ُم ق��د ك��اذبً��ا
دع��اَك��ا إن ع��ام��ًدا وتَ��ص��اَم��ْم َدع��ان��ي إن داع��يً��ا وأُل��بِّ��ي
أت��اَك��ا إن ك��اش��ًح��ا وتُ��ص��دِّْق أت��اِن��ي إن ك��اِش��ًح��ا وأُك��ذِّب
ِس��واَك��ا ك��ث��ي��ًرا وم��ن��ادي��َح ع��ري��ًض��ا س��اًح��ا األرض ف��ي إنَّ
أراَك��ا ح��تَّ��ى ال��نِّ��ع��م��َة أرى ال ��ا ح��قٍّ ذاك ف��اع��َل��َم��ْن أنِّ��ي َغ��ي��ر
ذاَك��ا َف��وق ل��ُك��ْم ال��ودَّ أُظ��ِه��ُر ف��إنِّ��ي ِب��ي تَ��ِج��دي م��ه��م��ا ق��ل��ُت
أراَك��ا م��ا وإذ ت��َغ��يَّ��ب��َت م��ا نَ��ف��س��ي وأح��ادي��ُث ��ي ه��مِّ أن��ت

فلقد الِحوارية، للقصة الصور أوضح من صورًة األبيات هذه يف ترى أن وتستطع
األرض إنَّ له قائلٌة فهي ُحبَّها، ثم وَغضبها حبيبتُُه عليه تأُخذُه الذي َموِقَفُه األبيات َرسدِت
هو، إالَّ املناِديح هذه ومن األرض، من تُحبُّ ال ولكنها سواه، كثرية َمناديح وبها واِسعٌة

َحبيبتِِه. هوى عىل هو ويَعِطف
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بها يتعلَّق التي الرائعة قصيدته أذُكر وال ربيعة، أبي بن ُعمر أتُرك أن أستطيع وال
إالَّ إخالك وما العبَّاسية، الدولة حياة يف األحداث أهمِّ من حَدٌث — الرواة يروي فيما —

األبيات: عرفَت

ت��ِج��ْد ��ا م��مَّ أن��ُف��س��ن��ا وش��َف��ْت تَ��ِع��ْد م��ا أن��ج��َزتْ��ن��ا ه��ن��ًدا ل��ي��َت
يَ��س��ت��ِب��ْد ال َم��ن ال��ع��اِج��ُز إنَّ��م��ا واح��دًة م��رًَّة واس��ت��ب��دَّْت
تَ��ب��ت��ِرْد ي��وٍم ذات وت��ع��رَّْت ج��اَراِت��ه��ا س��أل��ْت َزَع��ُم��وه��ا
ي��ق��ت��ص��ْد؟ ال أم ال��ل��ه َع��م��َرك��نَّ تُ��ب��ِص��ْرنَ��ن��ي يَ��ن��ع��تُ��ن��ي أك��م��ا
تَ��َوْد م��ن َع��ي��ٍن ك��لِّ ف��ي ح��َس��ٌن ل��ه��ا ُق��ل��َن وق��د ف��ت��ض��اَح��َك��ْن
ال��َح��َس��ْد ال��ن��اِس ف��ي ك��ان وق��دي��ًم��ا ش��أِن��ه��ا ِم��ن ��ل��نَ��ُه ُح��مِّ َح��َس��ٌد
تَ��طَّ��ِرْد خ��دِّي ف��وَق وُدم��وع��ي ل��ه��ا ق��ل��ُت إذ أذُك��ُر ول��ق��د
ال��َك��َم��ْد وأب��اله ال��َوْج��ُد ��ُه ش��فَّ َم��ن أن��ا ف��ق��ال��ْت أن��ِت َم��ن ق��ل��ُت
َق��َوْد َق��ت��ل��ن��اُه ل��َم��ق��ت��وٍل م��ا ِم��نَ��ى أه��ِل ِم��ن ال��ِخ��ي��ِف أه��ُل ن��ح��ُن
ِه��ن��ْد أن��ا ف��ق��ال��ْت ��ي��َن ف��تَ��س��مَّ بُ��غ��يَ��تُ��ن��ا أن��ت��ُم أه��ًال ق��ل��ُت
أَح��ْد ش��يءٌ وُه��م ن��ح��ن إن��م��ا ل��ن��ا ِج��ي��راٌن أه��لُ��ِك إنَّ��م��ا
ال��ُع��َق��د ت��ل��ك ح��بَّ��ذا ي��ا ُع��َق��ًدا ن��ف��ثَ��ْت ل��ي أن��ه��ا ح��دَّث��ون��ي
َغ��ْد ب��ْع��َد وق��ال��ْت ه��ن��د ض��ِح��ك��ْت ِم��ي��ع��اُدن��ا م��ت��ى ق��ل��ُت ك��لَّ��م��ا

ونشأته؟ الحب وقصة الفتيات، بني الغرية قصة كاملة؛ قصص مجموعة هذه أليسْت
يُحاول حني العادية حياتنا يف هذا مثل تَرى أال بأهلها؟ ِصلته عن يقوله ما الحظَت أتُراك
يشء وأهلها أهله إن لها ويقول قديمة، بينهما ِصالٍت فيخلُق فتاة، من يتقرَّب أن الفتى
وهو حر، بالسِّ عليه تَستعني حبيبته أن يذُكر وكيف الشاعر قرير إىل أترى ثم واحد؟!
الفتة علق الذي امَلطعم صاِحب قصة يُشِبُه الذي األخري البيت ثُمَّ هذا، ِبِسحرها سعيٌد
أبًدا. الغد هذا يأِت فلم معلقًة الالفتة وترك انًا، مجَّ غًدا يأكل ويدفع اليوم يأكل من تقول:

غد. بعد وقالت هنٌد ضحكت ِميعاُدنا متى قلُت كلَّما
غنَّى امَلوِصيل إسحاق أن يُروى فإنه التاريخ يف القصيدة هذه أثَر عن قيل ما ا أمَّ
يطَرُب وظلَّ يَستبد». ال من العاِجُز إنما واحدة، مرًة «واستبدَّْت الرشيد: هارون أمام
أنزَل حتى يستِبد» ال من العاِجُز «إنما يُردِّد ظلَّ الرشيد أنَّ يُروى ثُمَّ ويَزيد، ويُعيُد فيها

أنزله. ما بالربامكة
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ال الناس ولكن نكبة؟ يف سببًا العذُْب الَغِزل الرقيُق عر الشِّ هذا يكون أن عجيبًا أليس
ُظلًما منها يجعلون ُهْم فإذا الحياة، يف الجمال مواطن عن يَنأوا أن هم رشِّ يف يستطيعون
قاله، ما والجمال الفن ِلَغري الشطر هذا يقول أنه يدري ُعمر كان لو هللا علم واستبداًدا،
هند. استبداد بل الرشيد، استبداد قصد وما امُلحب، استبداد بل الكاِرِه استبداد قَصَد فما
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منها، للزَّواج يتقدَّم أن يَجرؤ ال لعبلة، حبُُّه هي مأساة، يعيش كان اد شدَّ بن عنرتة إنَّ
الحياة. به ْت امتدَّ ما الحبِّ هذا عىل وفيٍّا وظلَّ ُحبَّه، فأظهر شأنُه ظهر حتى

القصة من لوٍن عىل نتعرَّف أن لنا بُدَّ ال عنرتة ِشعر يف للقصة نعِرَض أن وقبَل
األدب. عالم يف مكانتها إىل تحبو وهي القصرية

ِعنايٍة كبرِي ُدون الفنية الصورة تقديم عىل تَعتِمد التي الوصفيَّة القصة هي تلك
من شتَّى بنماذَج السواء عىل والغربيُّ العربي األدُب طاَلَعنا وقد والحل، والُعقدة بالتمهيد

القصص. من النوع هذا
نِجد أننا والعجيب اللون. بهذا غنيٍّا وجدناُه عنرتَة ِشعر من بعًضا مًعا قرأنا فإذا
الشاعرين. بني يفصل الذي الضخم الزمني الفارق مع امُلتنبي، عند القصص هذا نفس
الذي األمر املنال، قريَب سهًال ِشعره نِجد أننا هي عنرتة، عند غريبة أُخرى وظاهرة
واآلَخر تمام، أبي الِعمالق الشاعر مثل كثريًا عنه رين ُمتأخِّ ُشعراء عند نِجده فال نفتِقُده
ما الجاهلية؟ ابن وهو لعنرتة، السهولة هذه تأتَّْت أين فمن األندليس. هانئ ابن الشهري
بني الشعرية األلفاظ كانت فقد الغريب، عن يبحُث ال َمطبوًعا شاعًرا كان أنه إالَّ أحَسب

طريق. أقرب من يُريد الذي املعنى تؤدِّي التي هي يَديِه
شعره: يف الوصفية والقصة عنرتة مأساِة إىل َعوًدا

��ُج ي��ت��وهَّ الع��ٌج م��ن��ه ف��ق��ل��بُ��ك ال��ُم��ب��ه��ُج ال��خ��ي��اُل ع��ب��ل م��ن أش��اَق��َك
َه��وَدُج ل��ل��بَ��ي��ن ع��ن��ك اح��ت��واه��ا وت��ل��ك ُم��ع��ذَّبً��ا ف��ِب��تَّ ب��ان��ْت ال��ت��ي ف��ق��ْدَت
ت��ره��ُج ال��ع��واص��ُف ال��ُه��وج األرب��ُع ب��ه��ا أص��ب��ح��ْت ع��ب��ل��ة ال��ِخ��دِر ل��ذاِت ِدي��ار
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ُم��زِع��ُج اآلن أه��ِل��ه��ا ع��ن وأزَع��َج��ن��ا م��زاُره��ا ع��نِّ��ي ش��طَّ أْن ت��رى ه��ل أَال
تُ��ه��م��ِل��ُج ال��ِق��ف��ار ب��ي��ن ه��َم��لَّ��ع��ٌة ش��دن��يَّ��ٌة داَره��ا تُ��ب��ل��غ��نِّ��ي ف��ه��ل

سهلة. لعنرتة بالنسبة أنها والواِقع هولة؟ السُّ هي أِتلك شفتيك. عىل ابتسامٍة ظلَّ أملُح
يف ألَغَز إْن عليه بأَس وال صعوبة. من إليه صارْت ما إىل فصارْت استعمالها، َعنَّا ابتَعَد ثم
ْدِنيَّة فالشَّ حال، أيَِّة عىل عنده السهولة مدى لتبيَّنَت السابقة األبيات إىل نظرَت قد فلو بيت،
يف الرسعة والَهْمَلَجُة الرسيعة، الخفيفة والهَملَّقة الجيدة. باإلبل يُعَرف باليمن َموِضٌع

الصورة: مع ري السَّ ونواصل تبخُرت.

أه��َوُج اإلب��ِل م��ن م��ه��ري وت��ح��ت��َي ُم��ب��ادًرا ال��ك��راِم ب��ن��َت ي��ا س��رُت وق��د
��ُج ي��ت��وهَّ نَ��ب��تُ��ه��ا ف��ي��ه��ا ف��أص��ب��َح ه��ض��ب��اِت��ه��ا ِم��ن ال��م��اءُ تَ��ردَّي ب��أرٍض
وم��وس��ُج وورٌد ونِ��س��ري��ٌن ون��ب��ٌق وال��َغ��ض��ا وال��ض��اُل اآلُس ف��ي��ه��ا وأورَق
ِم��ب��َه��ُج ال��َع��ي��ِش م��ن ف��ي��ه��ا ي��ُك��ن ل��م ك��أْن خ��وال��يً��ا م��ن��ه��ا األط��الُل أض��ح��ِت ل��ئ��ن
ال��ُم��غ��نَّ��ُج ال��غ��زاُل ف��ي��ه��ا وم��اَزَح��ن��ي ُع��ب��ي��ل��ة ف��ي��ه��ا م��ازح��ُت ط��اَل��َم��ا ف��ي��ا
أدع��ُج أب��ل��ُج ال��خ��دِّ ن��ق��يُّ أزجُّ أْك��ح��ٌل أْح��وُر لِّ ال��دَّ م��ل��ي��ُح أغ��نُّ

إالَّ كلمة بينها وليس وتالُحَقها األخرية األوصاف هذه أرأيَت أنا. أبتِسم أن يل آَن
واألزهار للورود الوصفية الصورة هذه أرأيَت هذا، وقبل امُلحدثني؟ الشعراء من سمعناها
العربي الشعر إىل عنرتة قدَّمه ما أروَع ولعلَّ وتُماِزُحه؟ هناك يُمازحها عبيلة إىل وحنينِِه
كلما أذهل زلُت ما ببيٍت يبدؤها التي الشهرية ُمعلَّقتُُه ًة خاصَّ القصيص الشعر وإىل ًة عامَّ

فيه: فكرُت

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

ألفي بعد نحن نقول فماذا الجاهلية؟ يف بعُد وهو ُمرتدَّم من الشعراء يُغاِدر لم كيف
يفعل فماذا يقوله، ألحد شيئًا يرتكوا لم الشعراء إن يقول عنرتة كان إذا ُمعلَّقته؟ من عاٍم
والروائيُّون الناِثرون إليهم انضمَّ وقد الشعراء ظلَّ عام؟ ألفي بعد األدبي بالفنِّ امُلشتغلون
الفني العمل يف امُلهمَّ أن معي ترى ألسَت القول. عن ينقِطعون وال يقولون اصون والقصَّ

املعنى؟! يُصِبِح لم
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الرائعة: القصيدة هذه من بعًضا مًعا فلنقرأ

أُظ��َل��ِم ل��م إذا ُم��خ��ال��ف��ت��ي س��ه��ٌل ف��إنَّ��ن��ي ع��ل��م��ِت ب��م��ا ع��ل��يَّ أث��ِن��ي
ال��ع��ل��َق��ِم ك��ط��ع��ِم َم��ذاَق��تُ��ُه ُم��رٌّ ب��اس��ٌل ُظ��ل��م��َي ف��إنَّ ُظ��ِل��م��ُت ف��إذا
ال��ُم��ع��َل��ِم ب��ال��م��ش��وِف ال��ه��واِج��ُر رك��َد ب��ْع��َدم��ا ال��ُم��دام��ِة ِم��ن ش��رب��ُت ول��ق��د
ِم ُم��ف��دَّ ال��ش��م��ال ف��ي ب��أزه��َر ُق��رن��ْت أس��رٍَّة ذاِت ص��ف��راءَ ب��زج��اج��ٍة
يُ��ْك��َل��ِم ل��م واِف��ٌر وِع��رض��ي م��ال��ي ُم��س��ت��ه��ِل��ٌك ف��إنَّ��ن��ي ش��رب��ُت ف��إذا
وتَ��ك��رُِّم��ي ش��م��ائ��ل��ي ع��ِل��م��ِت وك��م��ا نَ��ًدي ع��ن ��ُر أُق��صِّ ف��م��ا ص��ح��وُت وإذا

∗∗∗
ال��م��غ��نَ��ِم ع��ن��د وأع��فُّ ال��َوغ��ى أغ��ش��ى أنَّ��ن��ي ال��وق��ي��ع��ة ش��ِه��َد م��ن يُ��خ��ب��رِك
َدم��ي م��ن ت��ق��ُط��ُر ال��ه��ن��د وِب��ي��ض ِم��نِّ��ي نَ��واِه��ٌل وال��رِّم��اُح ذك��رتُ��ِك ول��ق��د
��ِم ال��ُم��ت��ب��سِّ ثَ��غ��ِرِك ك��ب��اِرِق ل��َم��َع��ْت ألنَّ��ه��ا ال��س��ي��وَف تَ��ق��ب��ي��َل ف��وَدْدُت

قليًال: معي وامِض الثالثة، األبيات هذه كاملة جاهلية وصفية قصة

األْق��تَ��ِم ال��ُغ��ب��اِر ف��ي رب��ي��ع��َة واب��نَ��ْي ع��َال ق��د ُم��رََّة ن��داءَ س��م��ع��ُت ��ا ل��مَّ
ُم��ح��لَّ��ِم آِل ل��واءِ ت��ح��َت وال��َم��وُت ل��وائ��ِه��م ت��ح��َت يَ��س��َع��ون وُم��ح��لَّ��م
ال��ُج��ثَّ��ِم ال��ِف��راخ ع��ن يَ��ط��ي��ر ض��رٌب ل��ق��ائ��ه��م ِع��ن��د س��ي��ك��وُن أْن أي��ق��ن��ُت
��ِم ُم��ذمَّ غ��ي��َر ك��ررُت يَ��ت��ذاَم��رون ج��م��ُع��ه��م أق��ب��َل ال��ق��وم رأي��ُت ��ا ل��مَّ
األدَه��ِم َل��ب��اِن ف��ي ب��ئ��ٍر أش��ط��اُن ك��أنَّ��ه��ا وال��رِّم��اح ع��ن��تَ��َر ي��دُع��ون
ِم ب��ال��دَّ تَ��س��ربَ��َل ح��ت��ى وَل��ب��اِن��ِه ن��ْح��ِرِه ب��ث��غ��رِة أرِم��ي��ه��م زل��ُت م��ا
وتَ��ح��م��ُح��ِم ِب��ع��ب��رٍة إل��يَّ وش��ك��ا ب��َل��ب��اِن��ِه ال��َق��ن��ا وْق��ِع ِم��ن ف��ازَورَّ
ُم��ك��لِّ��م��ي ال��ك��الم َع��ِل��َم ل��و ول��ك��اَن اش��ت��ك��ى ال��ُم��ح��اَوَرُة م��ا يَ��دري ك��ان ل��و
أق��ِدِم ع��ن��ت��َر َوي��َك ال��ف��وارس َق��ي��ُل ُس��ق��َم��ه��ا وأب��رأ ن��ف��س��ي ش��ف��ى ول��ق��د

امُلحاورة ما يدري كان لو العبقرية: اللَّمحة هذه ورأيَت الحصان، هذا قصة أرأيَت
َويك الفوارس، َقيُل إالَّ يَشِفِه لم الذي حصانه أجل من وُسقَمُه أَسَفه أرأيَت ثم اشتكى،

أقدم؟ َعنرتة
الوصف. اذة أخَّ األحداث، كاملة النَّبض، كاملة قصة
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بالنرجسية أُصيب وقد جميًعا، حياته جوانب عليه أخذَ ُشغًال بنفسه مشغوًال امُلتنبِّي كان
«لم الشهرية بقصيدته قوًما هجا إنه قيل فقد أيًضا، املوت إىل وأسَلَمتْه حياته، فأكلْت
يف بعضهم عليه خرج منه له ينتقموا أن ضبََّة أهل أراَد وحني ضبة»، القوم يُنصِف

القائل: وأنت أتهُرب فتاه: له فقال الهروب، الطيب أبو فحاول الطريق،

وال��ق��ل��ُم وال��ِق��رط��اس وال��رم��ُح وال��س��ي��ُف تَ��ع��ِرُف��ن��ي وال��ب��ي��داءُ وال��ل��ي��ُل ال��َخ��ي��ُل

ِشعره. حتف ليحدث الحلبة إىل فعاد
امُلتنبي، الطيب أبي مثل والنرجسية بالغرور يُصاب بأن جديًرا أحًدا أعرف وال
يكون أن غريه كثرٍي من َقِبلنا ولقد كامُلعِجزة، جيله عىل خرج ِعمالق، فذٌّ شاعر أنه فالواِقع
ما الغرور من يبلَُغ أن امُلتنبي حقِّ فمن الشعراء، عند الغرور هذا أحبَبْنا بل مغروًرا،

نرفض؟! فكيف وإالَّ هذا، ِبغروِره نحن َب نُرحِّ وأن يشاء،

وَرُم ش��ح��ُم��ُه ف��ي��م��ن ال��ش��ح��َم ت��ح��َس��َب أن ص��ادق��ًة م��ن��ك ن��ظ��راٍت أع��ي��ذُه��ا
ق��َدم ب��ه ت��س��ع��ى م��ن َخ��ي��ر ب��أنَّ��ن��ي َم��ج��ِل��ُس��ن��ا ض��مَّ ��ن ِم��مَّ ال��ج��م��ُع س��ي��ع��ل��ُم
َص��َم��ُم ِب��ِه م��ن ك��ِل��م��ات��ي وأس��م��َع��ْت أَدب��ي إل��ى األع��م��ى ن��َظ��َر ال��ذي أن��ا
وي��خ��تَ��ِص��ُم ج��رَّاه��ا ال��خ��ْل��ق ويَ��س��َه��ُر ش��واِرِده��ا ع��ن ُج��ف��ون��ي م��لءَ أن��اُم
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الذي فهو نحن. وتَمتَّعنا بُغروره، ُهَو تَِعَب فقد يشاء؛ كما مغروًرا نرجسيٍّا ليُكن
أراد ما ثمَن دفع الذي وهو الزمن، نفسه من يبلُُغه ليس ما يُبلَِّغُه أن ذا زمنه من أراد

يَنَْل. ولم
السواء. عىل والِهجاء املديح فيتخلَّل الفخر ا أمَّ والهجاء، املديح يف امُلتنبِّي ِشعر أغلُب
كما يَخذُلني أن وخشيُت البحث، هذا يف يُعينني ما عنده أِجَد أن عب الصَّ من كاَن وهكذا
املعروفة. القصص ألوان من لوٍن بأي يُوصف أن ِشعره استعىص الذي تمام، أبو خذَلني
يف َقصيدتنَي عنده ووجدُت تمام، أبي من عيلَّ أحنى كان األمر آِخر يف امُلتنبي ولكن

فيها: يقول التي فهي األوىل القصيدة ا أمَّ القصص، ألوان من لوٌن منهما كلٍّ

ال��م��ك��ارُم ال��ِك��رام ق��ْدر ع��ل��ى وت��أت��ي ال��ع��زائ��ُم ت��أت��ي ال��ع��ْزم أه��ل ق��ْدِر ع��ل��ى
ال��ع��ظ��اِئ��ُم ال��ع��ظ��ي��ِم ع��ي��ِن ف��ي وت��ص��ُغ��ر ص��غ��اُره��ا ال��ص��غ��ي��ر َع��ي��ن ف��ي وت��ع��ُظ��ُم

الشهرية: بأبياِتِه تَُه ِقصَّ ويبدأ

ن��ائ��ُم وه��َو ال��رَّدى َج��ف��ِن ف��ي ك��أنَّ��َك ل��واِق��ٍف ش��كٌّ ال��م��وُت ف��ي وم��ا وق��ْف��َت
ب��اِس��ُم وثَ��غ��ُرَك ��اٌح وضَّ َووج��ُه��ك ه��زي��م��ًة َك��ْل��م��ى األب��ط��ال ِب��َك ت��م��رُّ
ع��اِل��ُم ب��ال��َغ��ي��ِب أن��َت ق��وٍم ق��وِل إل��ى وال��نُّ��ه��ى ��ج��اع��ِة ال��شَّ ِم��ق��داَر ت��ج��اوزَت
وال��ق��واِدُم ت��ح��تَ��ه��ا ال��َخ��واف��ي ت��م��وُت ��ًة ض��مَّ ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى َج��ن��اَح��ي��ِه��م ض��َم��ْم��َت
ق��اِدُم وال��نَّ��ص��ُر ال��لَّ��ب��اِت إل��ى وص��اَر غ��ائ��ٌب وال��نَّ��ص��ُر ال��ه��ام��اِت أت��ى ب��ض��رٍب
��واِرُم ال��صَّ ال��ِخ��ف��اُف ال��ِب��ي��ض م��ف��ات��ي��ُح��ُه ف��إن��م��ا ال��ج��ل��ي��ل ال��ف��ت��َح ط��َل��َب وم��ن
ال��دَّراِه��ُم ال��َع��روِس ف��وَق نُ��ِث��َرْت ك��م��ا ُك��لِّ��ِه األُح��ي��ِدِب ف��وَق ن��ث��رتَ��ُه��م

البطولة تِصف فهي ُمطمنئ، وأنت الرُّوماني األدب إىل تنِسبها أن تستطيع قصة وتلك
ال وإفاضة ًة ِدقَّ يف الحرب أحداَث يِصف هو ثم يُبالغ، أن الكاِتب شاء ما فيها وتُباِلغ
القلب عىل الَجناَحني فضمُّ إيماءً؛ إليه يُوِمئان كانا وإن الواقعي، األدب إىل بها يِصالن
حني دور الصُّ بأعايل ينتهي والذي بعيد، النرص حني بالرءوس يبدأ الذي الرضِب ووصُف
حاٍل أيَِّة وعىل فيه. عر الشِّ ُمباَلغة لوال واقعيٍّا يكون أن يُوِشك الوصف هذا قادم، النرص
إنما فيه، ِشعر ال نثًرا أصبح وإال خالًصا، قصًصا عر الشِّ إلينا م يُقدِّ أن املعقول من فليس

ِبنصيب. الَفنَّني ِكال خصائص من آِخذًا والقصة، عر الشِّ بنَي يَجَمع أنه جمالُُه
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وإنَّ الشخصية، التجربة هو القصص ألوان من آَخَر َلوٍن إىل امُلتنبي مع وننتِقُل
ِليوِهموا أو لهم، شخصية تجربة عن ليتحدَّثوا امُلتكلم، ضمري إىل يلجئون الُكتَّاب من كثريا
نفس إىل دائًما قريب القصص من اللون وهذا شخصية، تجربة له يُقدِّمون أنهم القارئ
أن دائًما القارئ يُِحبُّ ملاذا أدري ولسُت القول. يَصُدقه الكاتب أن يُشِعُره فهو القارئ؛
بنا ْدق. الصِّ أنه ِم التوهُّ يف بامُلتَعِة يُحسُّ أنه األمر أغلُب القول. يَصُدقه الكاِتب أن يُحسَّ

تلك: الشخصية تَجربته لنرى امُلتنبي إىل

أم��ام��ي وال ال��رِّك��اُب ِب��َي ت��خ��بُّ ورائ��ي ف��ال م��ص��َر ب��أرِض أق��م��ُت

شيئًا: علينا يُقصَّ أن سبيله يف أنه األوىل الكلمة من أحَسْسَت ولعلََّك

ع��اِم ك��لِّ ف��ي ِل��ق��اءه ي��م��لُّ َج��نْ��ب��ي وك��ان ال��ِف��راُش وَم��لَّ��ِن��َي
َم��رام��ي َص��ْع��ٌب ح��اِس��دي ك��ث��ي��ٌر ف��ؤادي َس��ْق��ٌم ع��ائ��دي ق��ل��ي��ٌل
ال��ُم��داِم غ��ي��ر ِم��ن ��ْك��ِر ال��سُّ ش��دي��ُد ال��ِق��ي��ام ُم��م��ت��ِن��ُع ال��ِج��س��م ع��ل��ي��ُل
ال��ظ��الم ف��ي إالَّ تَ��ُزور ف��ل��ي��َس ح��ي��اءً ب��ه��ا ك��أنَّ وزائ��رتِ��ي
ِع��ظ��ام��ي ف��ي وب��اتَ��ْت ف��ع��اَف��تْ��ه��ا وال��َح��ش��اي��ا ال��َم��ط��اِرَف ل��ه��ا ب��ذل��ُت
��ق��اِم ال��سِّ ب��أن��واع ف��تُ��وِس��ُع��ُه وع��نْ��ه��ا نَ��َف��س��ي ع��ن ال��ِج��س��ُم يَ��ض��ي��ُق
ال��ُم��س��ت��ه��اِم ال��َم��ش��وِق ُم��راَق��ب��َة َش��وٍق َغ��ي��ر ِم��ن وق��تَ��ه��ا أراِق��ُب
ال��ِع��ظ��اِم ال��ُك��َرِب ف��ي أل��ف��اَك إذا َش��رٌّ ��ْدُق وال��صِّ وع��ُده��ا ويَ��ص��ُدُق
��ه��اِم ال��سِّ وال ��ي��وِف ل��ل��سُّ َم��ك��اٌن ف��ي��ه يَ��ب��َق ل��م ُم��ج��رًَّح��ا َج��رح��ِت
وال��طَّ��ع��اِم َش��راِب��َك ف��ي وَداؤَك ش��ي��ئً��ا أك��ل��َت ال��ط��ب��ي��ُب ل��ي ي��ق��وُل
ال��ج��م��اِم ُط��ول ِب��ج��س��ِم��ِه أض��رَّ ج��واٌد أن��ي ِط��بِّ��ِه ف��ي وم��ا
اع��ِت��زام��ي ُح��مَّ ف��م��ا أُْح��َم��ْم وإْن اص��ِط��ب��اري َم��ِرَض ف��م��ا أم��َرْض ف��إْن
ال��ِح��م��اِم إل��ى ال��ِح��م��اِم م��ن س��ِل��م��ُت ول��ك��ن أبْ��ق��ى ف��م��ا أس��َل��ْم وإْن
ال��رج��اِم ت��ح��َت ك��ًرى ت��أَم��ْل وال ُرق��اٍد أو ُس��ه��اٍد ِم��ن ت��م��تَّ��ْع

النشأة يف القصة ُكتَّاُب إيرادها عىل يُرصُّ كان التي الِحكمة بهذه قصتَُه يُنهي وهكذا
الفنون تَلتقي أن الدهشة تلك الشعر يف الرائع بفنِّه اإلعجاب مع لنا وترك للقصة، األوىل
ويف فكره، يف الكون وَوْحدة وعال، جلَّ الخاِلق وحدانية عىل يدلُّ الذي العجيب اللقاء هذا

زمان. عن وزماٌن ِفكر عن ِفكٌر يَتباَعْد مهما زمانه،
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عىل يَتطاَول كان لقد حتى يشء، به يِقف ال وكان عرصه، ُشعراء أهجى الرومي ابن كان
الوزير هذا وكان هللا، عبيد بن القاسم الحسن أبو هو قاٍس وزير عرصه يف وكان الجميع.
من الرومي ابن يَمنعا لم الجربوت وذلك البطش هذا ولكن وَجربوته. ببطِشه معروًفا
القتل؛ عن يَقلَّ أن يَجوز ال الوزير وعقاب عقاب، دون يُفِلته أن الوزير وأبى فهجاُه ِهجائه،
َمسموًما، الطعام إليه م ويُقدِّ طعام، إىل الوزير مجلس يف فيدُعوه أعواِنِه أحد إليه يدسُّ فهو
أين إىل يًا: ُمتشفِّ الوزير فيقول بالقيام، فيهمُّ جسمه يف يَرسي مِّ بالسُّ الرومي ابن ويُحسُّ
هي وما منزله، يف امَلوت لينتِظر ويخُرج حار.» عيلَّ طريقي «ما الرومي: ابن فيقول تذهب؟
وهذه ِبِحكمة. يُنهيها ما وغالبًا كثري، ِشعره يف قصص الرُّومي والبن يُوافيه. حتى أيام إالَّ
طولها يف وتجُمل تَطول التي القصص ومنها الِقرص، كلَّ القصرية القصص فيها القصص
الرُّومي والبن بيضاَوين. َشعرتنَي عن قصته امُلعجزة القصرية ِقصصه ومن الجمال. غاية
فيها قصة تكون فهي قال، ما أجمل من األبيات هذه لعلَّ ولكن يب، الشَّ عن كثرية أحاديُث
أن الرومي ابن يُحبُّ التي الِحكمة أيًضا وفيها الذكية، الذِّهنية واللفتة الرسيعة الوْمضُة
يقول: األوىل. بواكريها يف القصة َمطاِلع إىل ينُظر كان وكأنَُّه القصرية ِقصصه بها يُنهي

ِب��ي ��ت��ا أل��مَّ َش��ي��ب��تَ��ي��ن ط��واِل��ُع ف��روَّع��تْ��ن��ي ال��م��رآِة إل��ى ن��ظ��رُت
ال��تَّ��ص��اب��ي ف��ي ُح��بٍّ��ا ال��ِم��ق��راض إل��ى م��ن��ه��ا ف��ف��زع��ُت َش��ي��ب��ٌة ��ا ف��أمَّ
ِخ��ض��اب��ي م��ن ب��ال��ب��راءة ل��ت��ش��ه��َد ع��ن��ه��ا ف��ص��َف��ح��ُت ش��ي��ب��ٌة ��ا وأمَّ
َش��ب��اب��ي ع��ل��ى ال��دل��ي��َل ب��ه أق��م��ُت َم��ش��ي��ٍب ع��ل��ى ب��ال��دَّل��ي��ِل ف��أع��َج��ُب
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الِعمامة: مع له وَقع ما أخرى قصرية قصة يف لك ويروي

َص��َف��ْع إذا وال��َح��روِر ط��وًرا ال��ق��رِّ ِم��ن بُ��ره��ًة ل��رأِس��َي إح��ص��انً��ا ��م��ُت ت��َع��مَّ
وال��َق��َرْع اإلط��ال��ِة بَ��ع��َد ب��ه��ا ف��أزَرى ��ِت��ي َل��مَّ ��ِم ال��تَّ��َع��مُّ ُط��وُل َوَه��ى ��ا ف��ل��مَّ
��َل��ْع ال��صَّ م��ن ع��ل��يَّ ج��رَّْت م��ا ل��تَ��س��تُ��َر ح��ي��ل��ًة ال��ِع��م��ام��ِة ل��ب��ِس ع��ل��ى ع��زم��ُت
ال��ف��َزْع ِج��ن��اي��ِت��ِه م��ن إل��ي��ه ج��ع��ل��ُت ِج��ن��اي��ًة ع��ل��يَّ ج��اٍن م��ن ل��ك ف��ي��ا
نَ��َف��ْع ب��أْن وأْع��ِج��ْب ع��م��ٍد ع��ل��ى َدوائ��ي َج��ع��ل��تُ��ُه دائ��ي ك��ان ب��ش��يءٍ وأْع��ِج��ْب

اليوم القصص عالم يف ِمثلها نرى التي الِقَرص الباِلغة القصص هذه من وننتِقل
أني ولو الرومي، البن اآلثار بهذه أعِجبوا بُكتَّابها وكأنِّي الجرائد، صفحات عىل ُمنتِرشة
ينُظرون ال أمِرهم أغلِب يف اليوم القصة فُكتَّاب اليقني، درجة يبلُُغ يكاُد شكٍّا ذلك يف أشكُّ
بالرجعية، يُتَّهموا أن يَخَشون ألنهم إليه أدبَهم يَنِسبوا أن ويأنَفون العربي، تُراِثهم إىل
يَبقى ماذا ألعَجُب وإني العربي، اث والرتُّ العربي األدب عن البُعد هي عندهم فالتقدُّمية
بكتابتها قَصَد أنه يف أشكُّ ال كاِملة الرومي البن قصة يدي بني علينا، ال فعلوا! هم إن لهم
أو ِحكمة إليك يُقدِّم أن ُدون الحديثة القصة تنتهي كما يُنهيها هو بل قصة، تكون أن

يقول: للفن، الفن مذهب إىل تُنَسب قصة فهي َموعظة،

اج��ت��ن��اب��ي ط��وَل إل��يَّ تَ��ت��ش��كَّ��ى ال��ِع��ذاِب ال��ث��ن��اي��ا ربَّ��ُة ك��ت��ب��ْت
ال��ِك��ت��اِب ُس��ط��ور ف��ي تُ��ب��يِّ��نْ��ُه ل��م ب��ق��وٍل ع��ن��ه��ا ال��رس��ول وأت��ان��ي
َع��ذاب��ي ط��وَل األن��ام ف��ي ب��ه ال��ل��ه َر ق��دَّ ال��ذي ال��ظ��اِل��م رأيُ��ه��ا
ج��واب��ي ل��ُك��ن��ِت ال��ه��وى وض��رَّ ـ��ِم ��ق��ـ ال��سُّ ِم��ن ِب��ج��س��م��ي ال��ذي ع��ل��م��ِت ل��و
األب��واِب ع��ل��ى َه��وَُّم��وا ق��د اس وال��ُح��رَّ ال��ه��وَل نَ��ح��َوه��ا ��م��ُت ف��ت��ج��شَّ
الرتِ��ق��اب��ي ِب��رق��دٍة َج��ف��نً��ا ـ��ح��ل��َن يَ��ك��ـ ل��م َح��واِس��َر ِن��س��وٍة ف��ي وه��ي
ال��ب��وَّاِب َرق��ب��َة يُ��ح��اِذرَن ـ��ر ال��ق��ص��ـ ُش��َرِف م��ن ع��ل��يَّ ط��اِل��ع��اٍت
ِب��ي ِل��م��ا ي��ِرقُّ ل��ي��تَ��ُه ج��لُّ��ُه ح��دي��ٌث ف��يَّ ب��ي��ن��ه��نَّ ول��ه��ا
األح��ب��اِب ع��ل��ى ِم��نِّ��ي س��الٌم ـ��ُت ن��ادي��ـ ث��م س��اع��ًة ��ف��ُت ف��ت��وقَّ
وان��ِت��ح��اِب وزف��رٍة ِب��ش��ه��ي��ٍق نَ��ح��وي وأْش��َرْف��َن ب��ي ف��تَ��ب��اَش��ْرَن
واْج��ِت��ن��اب��ي ِه��ج��رت��ي ُط��ول ف��ي ـ��اَس ـَّ وال��ن�� ال��ل��ه اتَّ��ق��ي��َت أَم��ا ق��ال��ت: ثُ��مَّ
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أط��راب��ي ِم��ن يَ��ه��ي��ُج وص��وٌت ُس ال��ك��ا ِزي��ارتِ��ِك ع��ن ع��اَق م��ا ق��ل��ُت:

ِرفاِقهم عىل يَدلُّون الذين امُلراِهقني بقصص تكون ما أشبَُه ترى، كما كاِملة ٌة ِقصَّ
يكن لم الرومي ابن أنَّ عرفَت فإذا الحب، ِة شدَّ من النوم يَطَعموَن ال يُحبُّون َمن بأنَّ
ومن امُلراهقة، أحالم تُمثُِّل جميعها القصة أن أدركَت أنيًقا، حتى وال َوضيئًا وال جميًال

ْدق. الصِّ بنبَْضِة فيها تُحسُّ هنا
يف تَثُور التي عيفة الضَّ الرغبة فإن األخالقي، الصدق َغري آَخُر يشء الفنيُّ دُق فالصِّ
صادقة، نفسية حالة عن تُعربِّ ألنها صاِدَقًة تُصِبُح فني عمٍل يف عنها فيُعربِّ الفنان، نفس
قد الرومي ابن أنَّ نِجد وهكذا يَقع. لم أو ا حقٍّ وقَع الفنان يرويه ما كان إذا يل شأن وال
تَستقِبله واِقفٌة فتاتُه إليه؛ يِصل أن يستطيع وال يتمنَّاه كان ما كلَّ القصيدة هذه يف أفَرغ
وهي بها ملا الرومي ابن يِرقَّ أن أَمِلها عن إالَّ ُث تتحدَّ ال وهي أُخَريات، فتيات من َموكٍب يف
يرُسم أن أيًضا الرومي ابن ينىس وال واجتنابي؟ ِهجرتي طول يف هللا ترعى أال له: تقول
األبواب. عىل هوَُّموا قد والحرَّاس الَهول نَحَوها مُت فتجشَّ نديد، الصِّ البَطل ُصورِة يف نفسه
عىل الحرَّاس يِقف دونها من امَلحِتد، عريقة امَلنبَت، كريمة أنَّها إلينا يُومئ أن ينىس وال

األبواب.
نَظَر هل ترى الرائعة. الشعرية القصة هذه يف الرومي ابن لنا ساَقها آمال هذه كلُّ
أداء، فالفنُّ فعل، إن عليه ال نُعم»، آل «أِمن قصيدته يف ربيعة أبي بن عمر إىل الرومي ابن

عنرتة: عنها قال وامَلعاني

ِم ُم��ت��ردَّ م��ن ال��ش��ع��راء غ��اَدَر ه��ل
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التي املوسيقى كتلك ُموسيقى قبله العرُب تعِرف لم العبقري، الصائغ ذلك البُحرتي،
املعنى عىل ِكالهما اْلتَأَم وقد اللَّفظ، من أعراٍس ويف األسلوب من أناقٍة يف شعره بها يَعزف
ِشعر يف القصة ا أمَّ األجيال. عن تَوارثْناه الذي الخالد، عر الشِّ هذا فكان الذكي، الرشيف
الواقعة لك يروي فهو منه، قصٍد غري عىل ِشعره إىل تََسلَُّل رفيع، باِذٍخ فن فهي البحرتي
يُعلُِّق فهو القصة تعِرف أنك يعلُم كأنه أو بقصته، يُسلِّيك وكأنه ِروايتها، يقِصَد أن ُدون

عليها.
معي: اقرأ

ُرب��وُع��ه��ا وأْق��َوْت م��ن��ه��ا َم��ص��اِي��ُف��ه��ا ع��َف��ْت إذ «رب��ي��ع��ة» ألخ��وال��ي أَس��ي��ُت
َج��م��ي��ُع��ه��ا وش��تَّ��ى َم��غ��ان��ي��ه��ا َووح��ًش��ا ِدي��اُره��ا َخ��الءً ب��اتَ��ْت أْن ِب��ُك��رِه��ي
َض��ج��ي��ُع��ه��ا وه��و ال��ث��أِر ُدوَن ب��اَت إذا بَ��ع��ِل��ه��ا ِش��ي��م��َة ال��رُّوُد ال��ف��ت��اُة تَ��ذمُّ
ُخ��ض��وُع��ه��ا ال��رِّج��اَل أع��ي��ا ُك��َل��ي��ِب��يَّ��ٌة وِع��زٌَّة ج��اِه��ِل��يٌّ ش��ع��ٍب ح��ِم��يَّ��ُة
ُدروُع��ه��ا ت��ض��ي��َق ح��ت��ى ب��أح��ق��اِده��ا ُص��دوُره��ا تَ��ج��ي��ُش ه��ي��ج��اءٍ وف��رس��اِن
تُ��ط��ي��ُع��ه��ا ت��ك��اُد م��ا ب��أي��ٍد ع��ل��ي��ه��ا ن��ف��وِس��ه��ا أع��زَّ ِوت��ر م��ن تُ��ق��تِّ��ل
ُدم��وُع��ه��ا ف��ف��اض��ْت ال��ُق��رب��ى ت��ذكَّ��رِت دم��اؤه��ا ف��ف��اض��ت ي��وًم��ا اح��ت��َربَ��ْت إذا
ُق��ط��وُع��ه��ا َم��ل��وٍم أرح��اٍم ش��واِج��َر ب��ي��ن��ُه��م تُ��ق��طِّ��ُع أرم��اٍح َش��واِج��ُر
َش��ف��ي��ُع��ه��ا ذاَك ي��وَم (ف��ت��ح) وَم��والك ح��ي��اِت��ه��ا َم��ول��ى — ال��ل��ه أم��ي��ن — وك��ن��َت
يُ��ش��ي��ُع��ه��ا ف��ي��ه��م ظ��لَّ ونُ��ع��م��ى إل��ي��ه��م ِب��ص��ن��ي��َع��ٍة ش��رَّف��تَ��ُه ل��ق��د َل��ع��م��ري،
ُرج��وُع��ه��ا بَ��ط��يءٍ أخ��الٍق َح��ف��ائ��ُظ ِب��ِه��ْم َش��َردْت م��ا بَ��ع��ِد ِم��ن ت��ألَّ��َف��ُه��م
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ُش��ُس��وُع��ه��ا ودانَ��ى َغ��اِل��ي��ه��ا وأْق��َص��َر ف��اه��ت��دى ��َة ال��َم��ح��جَّ غ��اِوي��ه��ا ف��أب��َص��َر
وَرِف��ي��ُع��ه��ا ِب��ِه راٍض وَم��خ��ُف��وُض��ه��ا ف��ت��ح��اَج��َزْت بَ��ي��ن��ه��ا َق��ض��اء وأم��ض��ى
وَص��ن��ي��ُع��ه��ا َم��ج��ل��وُّه��ا ال��ظِّ��ب��ا ِرق��اُق وأُغ��ِم��َدْت ال��رم��اح، ُس��م��ُر ُركِّ��َزْت ف��ق��د
ُه��ج��وُع��ه��ا نَ��زًرا ك��ان ُع��ي��وٌن ون��اَم��ْت َوج��ي��بُ��ه��ا ��ا َج��مٍّ ك��ان ق��ل��وٌب ف��ق��رَّْت
ُض��ل��وُع��ه��ا واط��م��أنَّ��ْت َح��ش��اه��ا ف��ق��رَّْت ج��أِش��ه��ا نَ��اِف��َر ال��ق��وم ِب��ُص��ل��ِح َرب��ْط��َت

يف الِعمالق الشاعر تناولها الخليقة؟ بدء منذ الثأر الحرب؛ ة قصَّ هي هذه أليسْت
يناَل أن ُدون َزوجها باَت أن الزَّوجة فذكر ملَّاحٍة إنسانية نظراٍت ويف رائع، فني رسٍد
ثمَّ الدماء تَسيل تُطيعها، تكاد ما بأيٍد تقطُعها والرِّماح والرَِّحم الُقربى ِصالِت وذكر ثأًرا،
الذي الساِبغ الفضل لهذا فني تمهيٍد يف جميًعا لهذا يعِرض الدموع. فتنثاُل الُقربى تذُكر
سعيدة. فة ُمرشِّ بنهاية القصة وتنتهي لح، الصُّ وعقَد امُلضطِرب، أقرَّ حتى امَلِلك أضفاه

كاملة. ِقصة ر تُصوِّ قصيدة وللبُحرتي
البُحرتي: قصائد أشهر من وهي سأرويها، وإنما القصيدة، لهذه أُقدِّم لن وأنا

تُ��غ��اِوُرْه ج��ي��ًش��ا ال��ده��ِر ُص��روُف وع��ادْت دائ��ُرْه أخ��َل��َق ال��ق��اط��ول ع��ل��ى َم��َح��لٌّ
ن��اِض��ُرْه ويُ��وِرُق ح��واِش��ي��ه ت��رقُّ َع��ه��ُدُه — ثَ��مَّ — ن��اع��م زم��اٍن وُربَّ
وح��اِض��ُرْه «ال��ج��ع��ف��ري» ب��ادي وُق��وَِّض وأُن��ُس��ُه «ال��ج��ع��ف��ري» ُح��س��ُن تَ��غ��يَّ��َر
وَم��ق��اِب��ُرْه ُدوُره َس��واءً ف��ع��ادْت ُف��ج��اءًة س��اك��ن��وه ع��ن��ه ��َل تَ��ح��مَّ
زاِئ��ُرُه يُ��ب��َه��ُج ال��ي��وِم َق��ب��َل ك��ان وق��د األَس��ى ل��ن��ا أج��دَّ ُزرن��اُه ن��ح��ن إذا
وَج��آِذُرْه أط��الؤُه ذُِع��رْت وإذ ِس��ربُ��ُه ِري��َع إذ ال��ق��ص��ر وح��َش أن��َس ول��م
وس��ت��اِئ��ُرُه أس��ت��اُرُه ع��ج��ٍل ع��ل��ى ف��ُه��تِّ��ك��ْت ب��ال��رح��ي��ل ف��ي��ه ِص��ي��َح وإذ
ِزاِه��ُرْه يُ��ش��ِرُق وال��ُم��ل��ُك بَ��ش��اَش��تُ��ه��ا، َط��ْل��ق��ًة ال��ِخ��الَف��ُة ف��ي��ه تَ��ِب��ْت ل��م ك��أْن
َم��ك��اِس��ُرْه غ��ضٌّ وال��َع��ي��ش وبَ��ه��ج��تَ��ه��ا ب��ه��اءَه��ا إل��ي��ه ال��دن��ي��ا ت��ج��ِم��ع ول��م
وَم��ق��اِص��ُرُه أب��وابُ��ه ِب��ه��ي��ب��ِت��ه��ا ت��م��نَّ��ع��ْت ح��ت��ى ��ع��ُب ال��صَّ ال��ِح��ج��اُب ف��أي��ن
وآِم��ُرْه؟ ف��ي��ه��م ال��دَّه��ر ون��اِه��ي ت��ن��وب، ن��وب��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��ن��اِس ع��م��ي��ُد وأي��َن
يُ��ج��اِه��ُرْه ل��و يَ��غ��ت��الُ��ه ل��م��ن وأول��ى ِغ��رٍَّة ت��ح��َت ُم��غ��ت��الُ��ه ل��ه ��ي ت��خ��فَّ
أُس��اِوُرْه ك��ي��ف ال��َع��ج��الُن ال��ف��اِت��ُك درى ي��دي ف��ي ال��ف��ت��ِك س��اع��َة َس��ي��ف��ي ك��ان ول��و
َم��ن��اِب��ُره ال��دع��اءَ ذاك ح��َم��ل��ْت وال َم��ض��ى ال��ذي تُ��راَث ال��ب��اق��ي ُم��لِّ��َي ف��ال
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َدي��اِج��ُرْه ُس��وٌد ال��ل��ي��ِل وُج��ن��ُح ه��رق��تُ��ْم، «ج��ع��ف��ٍر» ل��ي��ل��َة ال��َم��س��ف��وُح ُم ال��دَّ ل��ِن��ع��َم
غ��اِدُرْه! ال��ع��ه��َد ُولِّ��َي أن َع��ج��ٍب ف��ِم��ن غ��درًة؟ أض��َم��َر ال��ع��ه��د ول��يُّ أك��اَن

والنهاية؟ والعقدة التمهيد فيها معي ترى أال تعليق؟ إىل تحتاج القصة أترى
له: يقول فأرسل امُلتوكِّل، له أهداه الذي الَفَرس منها قصرية قصص ذلك بعد وللبُحرتي

ن��اِدرْة ال��ع��ج��ائ��ِب ف��ي ه��ي أُع��ج��وب��ًة أْه��َدي��تَ��ن��ي
ال��ط��ائ��رة ال��ري��اح َوْش��ك ُه��ب��وبَ��ُه ك��أنَّ ف��رٌس
ل��آلِخ��رة ه��ن��ا م��ن ف��َة ال��َم��س��ا َق��َط��َع ل��ي��ل��ٍة ف��ي

توديعه: يستطع لم الذي امُلسافر ذلك مع وقصته

ع��راِق��ْك أو ش��اِم��ك ِت��ْل��َق��اءَ ان��ط��الِق��ْك ف��ي ج��اُرك ال��ل��ُه
أُالِق��ْك ول��م ِس��رَت ي��وَم ـ��َرَك َم��س��ي��ـ ف��ي تَ��ع��ِذل��نِّ��ي ال
َم��اِق��ْك غ��رَب تَ��س��َف��ُح ل��ل��بَ��ي��ِن َم��واق��ًف��ا خ��ش��ي��ُت إن��ي
واع��ِت��ن��اِق��ك ��ك ض��مِّ ع��ن��د ع ال��ُم��ودِّ ي��ِج��ُد م��ا وذك��رُت
ِف��راِق��ك م��ن أه��ُرُب وخ��رج��ُت ��ًدا تَ��ع��مُّ ذاك ف��ت��رك��ُت
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إبراهيم حافظ يفشعر القصة

مثًال حافظ عند فنَِجد ِسمات، فيها أخذْت قد القصة وجْدنا الحديث، عر الشِّ إىل اقرتبْنا إذا
غريبة ظلَّْت قد الحني ذلك حتى القصة كانت وإن القصة، بَلون ن يتلوَّ عر الشِّ من كثريًا
ولكن العربي، األدب يف امُلنشئون يُنشئها وال الغرب، كتََب فيما ُسها يتلمَّ العربي، األدب عىل
يُرتِجَم أن عىل حافًظا حَمَلْت لقد حتى العربي، الذَّوَق داعبَِت قد كانت الغربية الرياح
من الُقرب كل قريبة سطيح ليايل يكتُب أن نفسه حافًظا وحملْت هوجو، لفيكتور البُؤساء
يقصد أن ُدون شعره يف القصة يُداِعب حافًظا جعل الذي هو االتجاه هذا ولعلَّ القصة.

عامًدا. قصًدا ذلك إىل
طعاًما، وطلَب البلدة، يف أبي عىل َضيًفا كان أنه عنه يُروى ما طريِف ِمن ولعلَّ
أحمد، اسُمُه وكان الخَدم، رئيس إىل فلجأ فاطمة، اسُمها وكان الخاِدمة، عليه رْت فتأخَّ

بَيتنَي: يف القصة هذه فكتب أمره، تلبيِة إىل فساَرع

ق��اِدَم��ْة ُم��ظ��اه��رة وج��دَت لُ��ق��م��ًة ط��ال��بً��ا ج��ئ��تَ��ُه��م إذا
ف��اِط��َم��ْة ع��ل��ى َربِّ��ي ول��ع��ن��ُة أح��م��ٍد ف��ي ال��ل��ُه ب��ارك أَال

يَرشب كان أنه ذلك من لحاِفظ، مثلها كثري شاع وقد امُلزاح، فيها يُبني قصة وهي
ُمريديه بعض أن يُخِربه َمن للشيخ جاء وفجأًة األصدقاء، وبعض ء األجالَّ املشايخ أحد مع

حافظ: وكتب ُمريديه إىل الشيخ فقام الصالة، يف ليؤمهم قِدموا

ع��ن��ه نَ��ْس��َك��ر ون��ح��ن يُ��ص��ل��ي ق��ام ال��ش��ي��خ
م��ن��ُه ت��ق��بَّ��َل وال ِم��نَّ��ا ال��ل��ه ت��ق��بَّ��ل
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وأنهما فرنيس، تعليمهما أنَّ الوزارة رئيس باشا وعديل باشا ُرشدي عن معروًفا وكان
أن حافظ يستِطع ولم الصالة، يف «فؤاد» امللك يُصاِحبا أن اضُطرَّا ولكنَّهما يُصلِّيان، ال

يسكت:

ربِّ��ي ب��ال��ل��ه آَم��ن��ُت وُرش��دي يُ��ص��لِّ��ي ع��دل��ي
أل��ل��ن��ب��ي يُ��ص��لِّ��ي ح��ت��ى ف��ؤاًدا أب��ِق ربِّ ي��ا

الحني. ذلك يف مرص يف الربيطاني امُلعتمد أللنبي كان وقد
ال َعنيف زلزال — إيطاليا بجنوبي بلدة وهي — مسينا يف وقع ١٩٠٨م عام ويف

يقول: حافًظا أتُرك وإنما أِصَفه أن يل يَجوز

ال��ف��ْرَق��داِن أيُّ��ه��ا ال��ك��ون َده��ى م��ا تَ��ع��ل��َم��ان ُك��ن��ت��م��ا إن ن��بِّ��ئ��ان��ي
اإلن��س��اِن بَ��ن��ي ع��ل��ى ف��ان��ح��ن��ْت ُض األر ت��َم��رََّدِت أم ال��ل��ُه غ��ِض��َب
األك��واِن ط��ب��ي��ع��ُة ول��ك��ن ك ذا وال َربِّ��ي ُس��ب��ح��ان ه��ذا ل��ي��س
ال��ربَّ��اِن ِم��ن غ��ف��ل��ًة راص��ٌد ف��ي��ه��ا وال��َم��وُت ال��ِب��ح��ار أخ��ش��ى ك��ن��ُت
غ��اِدراِن ِك��الُه��م��ا َخ��الٍق ف��ي َس��واء وال��ِب��ح��ار األرُض ف��إذا
َداِع��ي��اِن ال��رَّدى ِم��ن ودع��اه��ا ِص��ب��اه��ا ف��ي ُع��ولِ��َج��ْت ِل��م��س��ل��ي��ن م��ا
ثَ��وان��ي ف��ي ك��ل��ه األم��ُر ُق��ِض��َي ب��اَدْت ثُ��مَّ أُغ��ِرَق��ْت ثُ��مَّ ��ْت خ��فَّ
ُط��غ��ي��اِن أيَّ��م��ا ال��ب��ح��ُر وط��غ��ى ع��ل��ي��ه��ا وال��ج��ب��اُل األرُض ب��َغ��ِت
ال��َغ��َل��ي��اِن ك��ث��رِة ِم��ن ان��ِش��ق��اًق��ا ف��ت��ن��َش��قُّ ع��ل��ي��ه��ا ِح��ق��ًدا تَ��غ��ل��ي ت��ل��َك
وُدخ��اِن م��ارٍج م��ن ب��ُش��واٍظ وَق��ذًْف��ا َرج��ًم��ا ال��ِج��ب��ال ف��تُ��ج��ي��ُب
دان��ي ال��َج��ن��اَح��ي��ن ن��ائ��ي َم��وٍج ج��ي��َش ع��ل��ي��ه��ا ا َردٍّ ال��ب��ح��ار وتَ��س��وُق
��ج��ع��اِن ال��شُّ ع��زائ��ُم وخ��اَرْت ُس ال��ي��أ واس��ت��ْح��َك��َم ال��نَّ��ج��اءُ ف��اس��ت��ح��اَل
أدِرك��اِن��ي أب��ي، ��ي، أمِّ يُ��ن��ادي: األرض ب��اِط��ِن ف��ي س��اَخ ق��د ط��ف��ٍل ُربَّ
ال��يَ��داِن م��ن��ه تَ��م��ت��دُّ ُم��س��ت��م��ي��تً��ا يَ��م��ش��ي ال��ن��اِر إل��ى داِخ��ٍل وأٍب
ال��ج��ن��اِن ُم��س��ت��ط��ي��ر ال��خ��ط��ر م��روع وبَ��ن��ي��ه بَ��ن��اِت��ِه ع��ن ب��اِح��ثً��ا
دان��ي ع��ن��ُه ال��لَّ��ظ��ى وال ِب��ط��ئ��ه��ا ِم��ن ن��اٍج ه��و ال م��ن��ه ال��ن��اُر ت��أُك��ل
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ُكتَّاب شأن دقيق بتفصيٍل يِصُف إنه املنظومة؟ القصة هذه يف الواقعيَِّة ِظالَل أترى
ل امُلفصَّ الوصف كان وإن الروائي، الفنَّ يَُسود هذا مذهبهم بدأ ِحني الواقِعيِّني الرواية
أول يف الواقعية الرواية يف كان فقد امُلنتقاة، واأللفاظ الجميلة اللغة بفضل اذًا أخَّ هنا
تعوََّد قد القارئ فإن الرواية؛ إكمال عن القارئ ُف يْرصِ يكاد ، ُمِمالٍّ الواقعي املذهب نَشأِة
يف التفصيالت هذه ا أمَّ الذم. أو املديح يف إطالًة فيه اإلطالة كانت الذي الرُّوماني األدب
هذا زال وما الواِقعي. املذهب ابُن فهو جوانبه جميع من به يُحيط وما الحَدِث وصف
دخول ولعلَّ التفاصيل. يف اإلطالة عن وعَدَل اعتَدَل حتى به ُقرَّاؤه زال وما بُقرَّائه املذهب
هنا بلمسٍة يَكتفون الواقعيِّني الُكتَّاب أغلب جعل قد الفنون يف والتَّعبريية رييالية السِّ

املالمح. ُمكتملة املعالم، واضحة أمامك الشخصية فإذا هناك، وأخرى
أنه ح أَُرجِّ إنني بل يقرأ، لم أم الواقعي األدب يف قرأ قد حاِفظ كاَن إن أعِرف ال وأنا
تُرى الواقعية. القصة هذه فكانت القلم، منه وجرى به، سِمع وال عنه وال منه يقرأ لم
نهاية يف به نُالقيه حني الشعراء أمري عند واِجُدون نحُن القصيص الفن من مذهٍب أيَّ

املطاف.
الشعراء. أمري شوقي أحمد عند القصة مًعا نرى اللقاء. يتمَّ حتى فلننتِظر
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ويُِحبُّ يُحبُُّه أبي كان فقد َوطيدة، وثيقة ِصلة الشعراء أمري شوقي بأحمد ِصلتي إنَّ
ُمنذ جذَبَني وقد حياتي، يف سِمعتُُه ِشعر أول هذا «شوقي» ِشعر أن وأحَسب ِشعره،
شوقي يَعتِربون الذين الكثريين من وإنني س. وتحمُّ وإكبار إعجاٍب يف به وتعلَّقُت سِمعتُه،
يجمع أن استطاع فقد عر؛ الشِّ ُعرف منذ العربية أنجبتهم الذين الشعراء أعظم هو
ذلك كل تمام، أبي وصناعة الريض، الرشيف وأناقة البحرتي، وِصياغة امُلتنبي، ضخامة
الشعرية املرسحية أنشأ الذي هو ثُمَّ وبالده، ِجيله وبمالمح هو بمالِمحه يتَِّسم ِشعر يف
باذًخا، أشمَّ فنٍّا وجعلها بعده املرسحية َر طوَّ قد أباظة عزيز كان وإن العربي، األدب يف

دائًما. يقول باشا عزيز كان كما والريادة، بِق السَّ فضُل دائًما فلشوقي
أذُكر حاٍل أيِة عىل ولكنني متى، أذُكر ال منذ ِشعره وِحفظ شوقي قراءَة بدأُت وقد
يف االبتدائية الشهادة نتيجة أنتِظر وأنا ُمتعاِقبة مرًَّة عرشَة ثالَث ليىل مجنون قرأُت أنني

سنة. عرشة اثنَتَي ذاك إذ ُعمري وكان ١٩٣٩م، عام
أن تستطيع مجموعة وحَده فيه لكتبُت شوقي، عند القصة عن أتكلَّم أن شئُت ولو
واللفتات لها، نهاية ال عنده التاريخية فالقصة أكثر؛ تكن لم إن فصًال، عرشين إىل تِصل

بحث. يُحيُطها أن يُمكن ال أيًضا التاريخية
يَفعلون. ما ألهِلِه أََحلَّ بَدريٌّ والِعلُم مثًال: يقول فحني

يقول: وحني ذُنوبهم، لهم غَفَر هللا بأن بدٍر أهل بَرشَّ النبي أنَّ إىل بذلك ُمشريًا

تَ��س��ِب��ق��ون ال��ق��ي��ام��ة أت��رى ع��اداِت��ك��م م��ن ال��س��ب��ُق
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زمانهم. عىل املرصيني قدماء َسبِق إىل ُمشريًا
به. وتعلُِّقه بالتاريخ اتِّصاله مدى تُحسُّ

يف فكَّرُت أدَع. وأيَّها لك أختاُر أيَّها يف حائًرا شوقي قصائد بني ُل أتنقَّ وأنا كنُت ولقد
وفكَّرُت ُصوِرها. أروع يف الشعرية الرواية تُمثِّل وهي أحَفُظها، أكاد وأنا األيام» «مصاير
الكاملة، التاريخية القصة تُمثِّل وهي النيل» وادي يف الحوادث «ِكبار من لك أقتِبَس أن
خالدات. روائَع عناءٍ ُدون لك سيُقدِّم وهو يَجري، القلم أتُرك أن وانتهيُت وفكَّرت، وفكَّرُت

الكاملة: القصة هذه معي اقرأ

وع��ل��ق��تُ��ُه َدم��ي َم��ح��اِج��رُه ع��ِل��ق��ْت ِب��ك��ف��يَّ��ٍة م��ه��ا م��ن أك��ح��َل وأغ��نَّ
ن��ح��ي��تُ��ُه ُخ��طَّ ال��ُخ��طَّ��ار ال��ق��ن��ا ب��ي��ن ك��ن��اُس��ُه وف��ي��ه داَرتُ��ُه ل��ب��ن��اُن
ُق��وتُ��ُه ال��خ��م��ائ��ل ُخ��ض��ِر م��ن واآلُس َورُدُه ال��ج��داول م��ن ال��س��ل��س��ب��ي��ُل
َم��ثَّ��ل��تُ��ُه ِب��راَح��ت��ي ال��َج��م��ال ق��ال ُم��ن��ص��بٍّ��ا ال��َج��م��ال ت��م��ث��اُل ق��ل��ُت إن
ف��زِح��ْم��تُ��ُه ط��ري��ِق��ِه ُدون ف��أت��ي��ُت يُ��ِط��ْل ف��ل��ْم ف��ارت��ق��ب��ُت ال��ك��ن��ي��س��ة دخ��َل
َع��رف��تُ��ُه ال��ِم��الِح ال��ِغ��ي��د ِم��ن ح��اٌل ن��اف��ًرا وأع��َرَض غ��ض��ب��انً��ا ف��ازَورَّ
ف��أَغ��ْرتُ��ُه لُ��ب��انَ��ت��ي وزع��م��تُ��ه��نَّ أت��راِب��ِه إل��ى ت��ل��ع��اب��ي ف��ص��رف��ُت
ف��َق��نَ��ْص��تُ��ُه ح��ب��ائ��ل��ي ع��ل��ي��ِه وق��ع��ْت ُج��ؤذٍَر َل أوَّ ول��ي��َس إل��يَّ ف��م��ش��ى
ف��ِص��دتُ��ُه ال��ب��ي��ان ِس��ح��ر م��ن وأت��ي��ُت ف��ص��اَدن��ي ال��ُج��ف��ون ِس��ح��ر م��ن ج��اء ق��د

القصة بطلِة وْصف وفيها وأزهاها، ُصورها أنَرض يف الرومانسية فيها كاملة قصة
له: تقول بأن تَهمُّ التشويق رشارَة القارئ لدى يقَدح الذي الوصف ذلك ق، موفَّ لفٍظ يف
قصة كتب كيف معي وانُظر َمزيًدا. الوصف ِمن نسَمع أن نُريد تتأنَّى، ثم بعد، ثم كفى،

وبرملانها: ِمرص كفاح َة قصَّ فكتَب مرص، يف األحزاب بني لح الصُّ ُمؤتمر

األرواِح َم��ن��اِك��ُب وال��رب��ي��ع ه��و نَ��ب��اتَ��ُه ت��ه��زُّ ال��وادي إل��ى بُ��ش��رى
ب��ط��اِح ل��ك��لِّ ُغ��رَّتُ��ه��ا وتَ��س��ي��ل ال��رُّبَ��ى ع��ل��ى ال��ُح��ج��وِل ُم��ل��م��ح��َة ت��س��ري
تَ��الح��ي ب��ع��د األق��الم وت��ع��ال��ِت ت��ص��دٍُّع ب��ع��َد األح��زاُب اْل��ت��أَم��ِت
واألق��داِح األوت��اِر ع��ل��ى وم��ش��ى ال��ه��وى أذي��اَل األح��ق��اِد ع��ل��ى س��ح��ب��ْت
ال��راِح واش��ِت��ب��اك ال��تَّ��ع��انُ��ِق َغ��ي��ر ت��رى ال ال��م��ج��ام��ع ف��ي ِب��ط��رِف��ك تَ��رم��ي
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وِص��ف��اِح َق��ن��ا م��ن ِس��الٍح ش��تَّ��ى ك��أن��ه��ا ال��رج��ال ف��ي ف��ض��ائ��ل ش��تَّ��ى
ون��ط��اِح م��ن��اع��ٍة ُح��ص��ون ك��ان��ت ج��ب��ه��ة ل��م��ل��ك اج��ت��م��ع��ْت ه��ي ف��إذا
ص��راِح وك��لِّ داه��ي��ٍة ك��لِّ م��ن ص��دوَره��ا ل��ل��ِب��الد ألَّ��ف ال��ل��ه
ص��ب��اِح أُس��وُد ُم��ؤت��م��ٍر أع��الُم دول��ٍة َدع��ائ��ُم َم��م��ل��ك��ٍة ُوَزراءُ
األرم��اِح ع��ل��ى وال ��ف��اح ب��ال��صِّ ال ُم��ل��ِك��ه��م ح��ائ��َط ب��ال��دس��ت��وِر يَ��ب��ن��وَن
ِص��ح��اِح َغ��ي��ر ال��دس��ت��ور َم��ع��ِدِن م��ن تُ��تَّ��َخ��ذْ ل��م م��ا ال��تِّ��ي��ج��ان وج��واِه��ر
ال��م��ف��ت��اح ع��ل��ى أي��ٍد وت��ك��ال��ب��ْت ُج��ن��وِده َغ��ي��ُر ال��ح��قِّ ح��ص��َن اح��ت��لَّ
ال��نُّ��زَّاح ل��ُك��م��اِت��ه��ا واس��ت��وح��َش��ْت ث��ك��ن��اتُ��ُه أب��ط��ال��ه��ا ع��ل��ى ��ْت ض��جَّ
وال��رُّوَّاِح ال��غ��اِدي��َن ِم��ن وَخ��ال ُع��وُدُه وُع��طِّ��ل أرائ��ُك��ه ُه��ِج��رْت
ص��الح وس��ْم��ِت ش��رٍف ِم��ن ك��ال��غ��اِر ف��زاَدُه ال��ع��ن��ك��ب��وِت نَ��س��ُج وع��اله

البيت يف اإلشارة هذه أرأيَت ثم مرص؟ يف والربملان الدستور ِمحنة روى كيف أرأيَت
والسالم؟ الصالة عليه النبي ِهجرة يف والعنكبوت الغار قصة بها لك روى وكيف األخري،
الخالد. وفنه العبقري ِشعره بَهَرنا ما أروَع وما لشوقي نرى أن أعظَم وما ورأيت، ورأيت،
فن ينُقل أن به أراد الذي َشوقي، عند األطفال لِشعر الفصل هذا ص أُخصِّ أن أنوي كنُت
وحفظتُها أحببتُها قصيدة أتُرك أن عيلَّ عزَّ ولكن العربي، الشعر إىل الفرنيس الفونتني
«مصاير قصيدة إنها منها، أنُقل أن دون الحياة، وقصة الحياة وتُمثِّل األيام، من يوٍم يف
أقدِّم أن سأحاِوُل ولكنني تزيد، قد أو بيتًا الثمانني عىل تربُو طويلة قصيدة وهي األيام»

سبيًال: ذلك إىل استطعُت إِن رسيعة، نقالٍت يف منها، القصة

أح��ِب��ِب ب��أي��اِم��ِه وأح��ِب��ْب ال��م��ك��ت��ِب ُص��ح��ب��ة ح��بَّ��ذا أال
َص��ِب��ي ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ي��اة ع��ن��ان يَ��م��رح��ون ِص��ب��ي��ة ح��بَّ��ذا وي��ا
وال��َم��غ��ِرِب ال��ش��م��ِس م��ش��رِق ع��ل��ى ك��ال��ق��ط��ي��ع ب��ه��م ويُ��غ��دى يُ��راُح
أج��نَ��ِب��ي ال��ع��ص��ا غ��ري��ِب وراٍع َغ��ي��ره أِل��ُف��وا َم��رتَ��ٍع إل��ى
ُم��س��ت��ص��َع��ِب ال��ن��ف��ِس ع��ل��ى ش��دي��ٍد ال��ح��ي��اِة ق��ي��وِد ِم��ن وُم��س��ت��ق��ب��ٍل
ال��ع��ق��رِب دائ��رُة ال��ن��اِس ع��ل��ى ل��ل��زَّم��اِن س��اع��ٌة ب��ه��م ت��وارْت
��يَّ��ِب ال��شُّ ف��ي ��مِّ ب��ال��سُّ وت��ق��ِذُف ��ب��اِب ل��ل��شَّ ِب��إب��رتِ��ه��ا ت��ش��وُل
ال��لَّ��ول��ِب ف��ي ال��م��ق��ادي��ُر وتَ��ج��ري ال��ق��ض��اءُ ِب��م��ط��رَق��تَ��ي��ه��ا ي��دقُّ
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ال��ُم��خ��تَ��ِب��ي ال��غ��ُد ف��ي��ه��ا ح��ق��ائ��ُب ب��أيْ��م��اِن��ِه��م األواع��ي وت��ل��ك
يُ��ْح��َس��ِب ال ي��م��ِض أو ال��ن��اس م��ن يَ��ُع��ْد ال يَ��ُق��ْم إن ال��ذي ف��ف��ي��ه��ا
ال��نَّ��ب��ي وف��ي��ه��ا ال��ت��ب��ي��ُع وف��ي��ه��ا ال��م��ن��اُر وف��ي��ه��ا ال��ل��واء وف��ي��ه��ا
ال��م��وك��ِب ف��ي ال��ُم��ق��دَّم وف��ي��ه��ا ال��زِّح��اِم خ��ل��َف ��ُر ال��م��ؤخَّ وف��ي��ه��ا

الصبا: إىل معه فلننتِقْل الطفولة، يف الحياة قصة بواكري هذه أليست

يُ��ق��ِش��ِب ول��م ��ْل يُ��ج��مَّ ل��م وم��ا ال��ثِّ��ي��اِب َق��ش��ي��ُب ع��ل��ي��ه��م ج��م��ي��ٌل
ال��ُم��ذَه��ِب ال��ُم��خ��َم��ِل ِم��ن أع��زَّ ُح��لَّ��ًة ��ب��ا ال��صِّ ب��ن��اُن ك��س��اه��م
األه��َدِب ف��رِع��ِه ف��ي رفَّ إذا ال��نَّ��َدى ت��ح��ت ال��ورِد م��ن وأب��ه��ى
يَ��ْس��ح��ِب ول��م م��اٍش ال��ن��اِس م��ن يَ��لُ��مَّ ل��م ذَي��ِل��ه��ا م��ن وأط��ه��َر

من يَطري أن قلبك وأمِسك أبناءها، الحياة به تُحيط الذي الَهول هذا إىل انُظر ثمَّ
مكانه:

ُص��لَّ��ِب وال ي��ل��ي��ُن ل��ي��س ـ��ِر ال��ده��ـ م��ن راٍع ��ي��ِه يُ��زجِّ ق��ط��ي��ٌع
ال��ُه��رَِّب ال��ُح��يَّ��ِد ع��ل��ى ون��ادْت ب��ال��رِّف��اِق ه��راَوتُ��ُه أه��اب��ْت
يَ��ره��ِب ول��م ش��ي��ئً��ا ي��خ��َش ول��م ف��اس��تَ��بَ��دَّ ُق��ط��ع��انَ��ُه وص��رََّف
ب��ال��ُم��خ��ِص��ِب ش��اءَ م��ن وأن��زَل ال��َج��دي��ِب َرْع��َي ش��اءَ ِل��م��ن أراَد
تَ��ش��رِب ف��ل��م ال��ظِّ��م��اءَ وردَّ ال��نَّ��ِه��الُت ريِّ��ه��ا ع��ل��ى وروَّى
تُ��ض��َرِب ف��ل��ْم ب��أُخ��رى وَض��نَّ ��اِرب��ي��َن ال��ضَّ إل��ى ِرق��ابً��ا وأل��ق��ى
ال��ُم��ت��َع��ِب ال��ن��اِق��ِم َض��َج��َر وال ال��ُم��س��ت��ري��ِح ِرض��ا يُ��ب��ال��ي ول��ي��س
ال��ُغ��يَّ��ِب ع��ل��ى ِب��ب��اٍك ول��ي��س ال��ح��اِض��ري��ن ع��ل��ى ِب��ُم��ب��ٍق ول��ي��س
تَ��ل��َع��ِب ل��م وه��ي َل��ِع��ب��وا ل��ق��د ال��ح��ي��اَة ��وا أَح��سُّ ه��ل َوي��َح��ُه��م ف��ي��ا
األرن��ِب ف��ي ال��ط��بِّ ك��ت��ج��رب��ِة يَ��ع��ل��م��ون وم��ا ف��ي��ه��م تُ��ج��رُِّب
ي��ن��ض��ِب ول��م ال��ف��روَع وروَّى األص��ول ف��ي ج��رى ِب��ُس��مٍّ س��َق��تْ��ه��م

وما الحياة. ولكنها الحياة؟ هذه ما صدري؛ يف يتقاَفُز قلبي أحسُّ أِقف، أْن بدَّ ال
فَرتوُعَك تعرفها التي الحقيقة أمامك يَضع الفنان هو ذلك الحقيقة. ولكنها الهول؟ هذا

تعرفها. تكن لم وكأنك
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أن الحياة لنا تَسمح وهل ف؟! التوقُّ نستطيع وكيف الحياة؟ قصة يف مًعا أنميض
نميض: أن لنا تُريد الحياة فإنَّ فلنمض؛ ف؟ نتوقَّ

ال��َم��ك��تَ��ِب ع��ن ��غ��ار ال��صِّ وَش��بَّ ��ب��ا ال��صِّ ف��داَل ال��زم��ان ودار
ف��األص��ع��ِب ��ع��ِب ال��صَّ ف��ي وأْوَغ��َل ال��ش��ب��اُب وك��دَّ ال��طِّ��الُب وج��دَّ
األع��ذَِب ِب��م��ن��َه��ِل��ِه ��وا وَغ��صُّ بُ��ُه ُط��الَّ ِب��ال��ع��ل��م وُع��ذَِّب
وال��َم��ك��س��ِب ال��ن��ب��اه��ِة وح��بُّ ال��ح��ي��اِة َش��ه��وات ب��ه رَم��تْ��ُه��م
ِب��ال��ُم��ن��ِج��ِب ل��ي��س َم��ن يُ��ف��اِخ��ُر ُم��ن��ج��ٍب ِم��ن األبُ��وَِّة وَزْه��و
األق��َرِب ال��نَّ��س��ِب ك��نَ��ِف وف��ي ال��رَّخ��اءِ ِظ��الِل ف��ي تُ��ؤلِّ��ُف��ه��م
وال��َم��ن��ِص��ِب ال��والدِة وَزْه��َو ال��ث��راءِ ُغ��روَر ف��ي��ه��م وتَ��ك��ِس��ُر
تُ��ح��َج��ِب ول��م تُ��س��تَّ��ْر ل��م وإن ك��ال��َع��ت��ي��ِق ُم��ن��زَّه��ٌة ب��ي��وٌت
يَ��ث��رِب ِم��ن ال��طُّ��ه��ِر ف��ي ويَ��ق��ُرُب َم��كَّ��ٍة ثَ��رى ثَ��راه��ا يُ��دان��ي
ال��رُِّب��ي ِع��ن��د ك��ال��نَّ��ح��ِل يَ��ُم��وج��ون َح��وَل��ه��ا رأي��تَ��ُه��ُم��و م��ا إذا
األغ��َل��ِب ُج��ن��ده��ا وف��ي ه��ن��اك ِح��ْص��ن��ه��ا ف��ي ال��ح��ض��ارَة رأي��َت

نهاية إىل يِصل اإلنسان حياة يف القدر َدور باذخة ِدرامية يف لك َرَسم أن وبعد
القصة:

ال��ُم��ع��ج��ِب ِب��ش��ِره��ا ِم��ن وَغ��يَّ��َض ال��ُوُج��وَه ال��زَّم��ان ظ��ف��ُر وخ��دََّش
��يَّ��ِب ال��شُّ ف��ي ال��ُم��رُد ِش��يَ��ِت ول��و ال��ش��ب��اب َش��ْرُخ ال��ح��داث��َة وغ��اَل
ال��ُم��ع��ِش��ِب ال��َم��وِض��ِع ف��ي ال��ن��اِر ُس��رى ءوِس ال��رُّ ف��ي ُم��تَّ��ئ��ًدا ��ي��ُب ال��شَّ َس��رى
َغ��ِب��ي ع��ل��ي��ه��م ك��ي��ف ��ب��ُت تَ��ع��جَّ ال��ح��ي��اة ِب��َخ��ي��ِط أح��اَط ح��ري��ٌق
يُ��رَع��ِب ِم��ن��ه��م َزرِع��ِه وف��ي َداِرِه ف��ي ال��ن��اُر تَ��ظ��َه��ُر وم��ن
وال��ِم��خ��َل��ِب ب��ال��نَّ��اِب تَ��س��لَّ��َح ام��رؤ ف��ي��ه��ا يُ��غ��اِم��ُر ح��ي��اٌة
ال��ُم��ت��ِرِب َوَل��ُد ال��ِغ��ن��ى والق��ى ال��َغ��ن��يِّ اب��ُن ال��ف��اَق��ِة إل��ى وص��اَر
يَ��ذَه��ِب ف��ل��ْم ��ق��ي��ُم ال��سَّ وص��حَّ ��ًة ِص��حَّ ال��ُم��م��تَ��ل��ي ذه��ب وق��د
يُ��نْ��ِج��ِب ف��ل��م ال��ح��ي��اَة ��ى ت��َل��قَّ ال��دُّروِس ��ي ت��ل��قِّ ف��ي ُم��ن��ج��ٍب وك��ْم
تَ��ْص��َح��ِب ول��م ع��ه��ٌد ل��َك ِب��ه��م يَ��ُك��ْن ل��م ك��أْن ال��رِّف��اق وغ��اَب
��بْ��َس��ِب ال��سَّ ع��ل��ى ��راب ال��سَّ َف��ن��اءَ ثُ��لَّ��ًة ثُ��لَّ��ًة َف��نَ��وا أْن إل��ى
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