

قراءة في شعر يحيى بن حكم الغزال
شعبان حممد مريس
هو حييى بن حكم البكري اجلياين ،وهذه النسبة إىل منطقة جيان ،وهي مدينة مجيلة باألندلس،
وصفها أبو عبداهلل احلمريي يف كتابه فقال" :مدينة باألندلس بينها وبني بياسة ستون ميال ،وهي كثرية
اخلصب ،رخيصة األسعار ،كثرية اللحوم والعسل ،وهلا زائد عىل ثالثة آالف قرية ،كلها يربى فيها دود
احلرير ،وهبا جنات وبساتني ومزارع ،وغالت القمح والشعري والباقالء وسائر احلبوب ،وعىل ميل منها
هنر بلون ،وهو هنر كبري ،عليه أرحاء كثرية جدا ،وهبا مسجد جامع ،وعلامء جلة"(.)1
يف هذه الكورة الرائعة الغنية كانت أرسة الشاعر وقبيلته ،لكن يبدو أن والد الشاعر رحل إىل
قرطبة وأقام فيها ،وترك باقي القبيلة ،ولذا نشأ الشاعر حييى يف عاصمة الدولة اإلسالمية ،وكانت مقر
الثقافة العربية واإلسالمية الواسعة العميقة .كام أهنا كانت موطن العلوم الطبيعية والرياضية ،أو علوم
األوائل عىل حد قول القدماء.
متى ولد حييى بن حكم؟
يرى أبو عبداهلل احلمريي أنه ولد سنة 651هـ ،وهو ينقل هذا التاريخ عن حبيب بن أمحد
أيضا عام وفاته وهو 052هـ ،فيكون
الشطجريي ،الذي مجع ديوان الشاعر حييى( ،)2ثم حدد احلميدي ً
بذلك قد عاش أربعة وتسعني عاما.
هذا ما ورد يف تاريخ والدته ووفاته ،وقد نقله املؤرخون الالحقون من احلميدي ،ولكن يف
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أبو عبداهلل حممد بن فتوح احلميدي ،جذوة املقتبس ،الدار املرصية للتأليف والنرش6811 ،م ،ص .175

نفيس يشء من هذا التحديد لتاريخ ميالده ،ألن الشاعر نفسه يقول يف شعره:
كله

خلقي

ألست ترى أن الزمان طواين

وبدل

حتيفني عضوا فعضوا فلم يدع

سوى اسمي صحيحا وحده ولساين

ولو كانت األسامء يدخلها البىل

لقد بيل اسمي المتداد زماين

وما يل ال أبىل لتسعني حجة

سنتان()3

وسبع أتت من بعدها

وبراين

فإن كانت رواية هذا البيت صحيحة فقد عاش حوايل مائة سنة؛ ألنه ربام عاش عاما بعد قوله
هذا ،وربام أكثر ،فهو إذن ولد سنة 652هـ ،وتويف سنة 052هـ ،وتاريخ الوفاة متفق عليه .وقد الحظ
البنداق هذا البيت األخري ،ورأى أن الغزال عاش مائة سنة( )4ويلحق اسم الشاعر دائام بوصف الغزال،
وقد نص احلميدي عىل ضبط الصفة ،فقال" :الغزال بتخفيف الزاي"( )5لكن ملاذا لقب هبذا اللقب؟
يذكر املؤرخون أنه كان مجيال وسيام ،فيقول املؤرخ متام بن علقمة" :كان الغزال يف اكتهاله وسيام ،وكان يف
صباه مجيال ،ولذلك سمي بالغزال"( ،)6ويبدو أنه ظل عىل هذا احلسن ،ألن األمري عبد الرمحن بن احلكم
داعبه يوما عندما دخل عليه الشاعر قائال له" :جاء الغزال بحسنه ومجاله".
فقال وزير عبدالرمحن للشاعر :أجز ما قال األمري.
فقال حييى بن احلكم:
قال

األمري

مداعبا

بمقاله

جاء

الغزال

بحسنه

ومجاله

من

أحواله

التسعني

أين اجلامل من امرئ أربى عىل

متعدد

وهل اجلامل له اجلامل من امرئ

ألقاه ريب الدهر يف أغالله

وأعاده من بعد جدته بىل

حاله()7

وأحال رونق حاله عن

وقد ذكر املقري أن حييى الغزال عارص مخسة من ملوك األندلس ،هم :عبد الرمحن بن معاوية،
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ديوان الغزال ،ص .72

وهشام بن عبد الرمحن واحلكم بن هشام وعبد الرمحن بن احلكم وحممد بن عبد الرمحن ،وهو ينقل هذا
الكالم عن مؤرخ األندلس أ ي مروان بن حيان( )8وقد قال الشاعر نفسه:
أدركت باملرص ملوكا

أربعة

وخامسا هذا الذي نحن معه

كان الغزال حيفظ القرآن ،وحيسن التفسري ،ويروي احلديث ،ويتقن الفقه ،وهو متعمق يف
الفلسفة واحلساب والفلك والتنجيم ،وكان متبحرا يف اللغة وآداهبا ،حافظا لكثري من الشعر القديم،
ويظهر من شعره الباقي تأثره بشعراء العرص العبايس مثل أ ي نواس ،وأ ي حكيمة وغريهم.
ويتصف الغزال باحلكمة وجودة الرأي وحسن الترصف ،ولذلك اختاره عبدالرمحن األوسط
سفريا له مرتني ،األوىل إىل القسطنطينية ،والثانية إىل الدانامرك .قال ابن دحية" :وملا وفد عىل السلطان
عبدالرمحن رسل ملك املجوس تطلب الصلح بعد خروجهم من إشبيلية ،وإيقاعهم بجهاهتا ثم هزيمتهم
هبا ،وقتل قائد األسطول فيها ،رأى أن يراجعهم بقبول ذلك ،فأمر الغزال أن يميش يف رسالته مع رسل
ملكهم ،ملا كان الغزال عليه من حدة اخلاطر ،وبديه اجلواب والنجدة واإلقدام ،والدخول واخلروج من
كل باب.)9(...
هذه الصفات النفسية هي صفات السفري الناجح الذي يفيد بالده ،ويكسب هلا الفوز ،وقد كان
ملوك األندلس يف عرص بني أمية يعنون بوظيفة السفري ،وخيتارون هلا أفضل العقول.
ما الوظائف التي توالها الغزال؟
حكيام ،أسند له األمري عبدالرمحن األوسط قبض األعشار ببالط
شاعرا عاملًا
عالوة عىل كونه
ً
ً
مروان ،واختزاهنا يف األهراء ،أي املخازن ،وكان بنو مروان خيزنون احلبوب للجهاد ،ولوقت احلاجة،
فامتألت تلك املخازن ،وحدث جفاف يف البالد ،ونقصت األغذية ،وارتفع سعر الغالل ،فأخذ حييى
الغزال يبيع ما يف األهراء للناس ،حتى أتى عىل كثري منها ،ثم تغري احلال ،وكثرت الغالل بعد
سقوط األمطار ،وانخفض السعر ،وقد بلغ األمري عبدالرمحن ما فعل اخلازن حييى الغزال فأمر بحبسه،
وطلب منه أداء ثمن ما باعه ،فقال أشرتي قدر ما بعت ،وكان الفرق بني السعرين كبريا ،فأبى األمري،
وملا كان يف السجن نظم قصيدة طويلة بديعة يف مدح األمري عبدالرمحن األوسط ،وملا أنشدت أمامه
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املطرب ،ص .618 619

استحسنها وعفا عنه(.)10
ويفرس الدكتور حممد رضوان الداية هذا املوقف بقوله" :ويتوجه تفسري اخلرب عن قلة االحرتاز
واإلتالف أكثر مما يتوجه إىل صفات أخرى من االحتجان واجلشع ،ألن جمريات حياة الغزال وأخباره فيام
بعد ال تدل عىل مثل ذلك .)11(...حيتمل هذا التعليل ،ولكن أرى أن الغزال كان كريام جوادا ،وكان
القحط أو املجاعة قد عمت البالد ،فترصف يف الغالل كي ينقذ الشعب من اجلوع ،وأما احتفاظه بفرق
أيضا عىل املساكني ،فهناك أشياء كثرية سكت عنها املؤرخون ،غري أننا يمكن أن نستنبطها
السعر فربام أنفقه ً
من املوازنة بني املواقف املختلفة ،واملقارنة بينها.
وأسند إليه األمري عبدالرمحن السفارة إىل ملك الروم البيزنطيني ،فذهب ونجحت سفارته،
وكانت له صلة طيبة باإلمرباطور وزوجته تيودورا ،وقد وصف مجاهلا وتغزل هبا يف قصيدة مجيلة.
وسافر يف رحلة أخرى إىل بالد الدانامرك ،وعقد اهلدنة التي طلبوها معهم ،والتقى بامللكة،
وداعبها بطريقة دبلوماسية ،كانت سببا يف نجاح سفارته ،وقد عاد هبدايا كثرية لألمري عبدالرمحن.
وربام كانت له وظائف أخرى ،ولكن كتب التاريخ مل تذكرها ،بيد أننا نجد يف شعره ما يدل عىل
أنه كان مستشارا لبعض القضاة ،أو بتعبري األندلسيني "مشاورا" .يقول الغزال:
يقول يل القايض معاذ مشاورا

ووىل امرأ فيام يرى من ذوي الفضل

فديتك ماذا حتسب املرء صانعا

فقلت وماذا يفعل الدب بالنحل

يدق خالياها ويأكل شهدها

ويرتك للذبان ما كان من فضل()12

ففي هذا الشعر نجد القايض معاذ بن عثامن الشعباين يطلب رأي الغزال يف هذين الرجلني
اللذين والمها أحباسه يف قرطبة ،أي أوقافه ،فخانا األمانة وهنباها ،وقد كان معاذ حيسن الظن هبام ،فخاب
ظنه ،وكان رأي الغزال فيهام أهنام مثل الدب يأكل العسل ،ويقتل النحل ،وهذا أسوأ وصف هلذين
الرجلني غري األمينني.
وقد أورد املقري اسم الغزال ضمن الراحلني إىل املرشق ،فلعله رحل لالزدياد من العلم،
والتجارب احلياتية ،ولعله أجرب عىل الرحيل ملا أكثر من هجاء زرياب بن نافع املغني ،وكان أثريا لدى
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أبو عبداهلل حممد بن احلارث اخلشني ،قضاة قرطبة ،الدار املرصية للتاليف والنرش6811 ،م ،ص .51

عبدالرمحن األوسط ،ولدى عليه القوم يف األندلس .والغالب عىل الظن أنه رحل حبا للرحلة إىل املرشق
عىل عادة أهل األندلس طلبا للعلم ،أو رغبة يف احلج ،إال أننا ال ندري أحج أم ال؟
ديوان الغزال:
كان حييى الغزال قوي املوهبة ،غزير الشعر ،ينظم يف كل ما وقعت عليه عينه ،ويف كل ما حيدث
يف حياة األندلسيني ،وكان كثري التأمل يميل إىل احلكمة ،ولذلك نعته القدماء باحلكيم ،وال نعرف هل
رتب الشاعر شعره ،ومجعه ونقاه مما ال يراه جديرا باإلثبات أو ال؟ وإنام الذي نعرفه هو أن الشاعر
القرطبي حبيب بن أمحد الشطجريي هو الذي مجع شعره ورتبه ،ويقول احلميدي" :وشعره أي شعر حييى
الغزال ،كثري جمموع ،مجعه حبيب بن أمحد"(.)13
وال شك أن شعر الغزال كان كثريا ،ألنه عاش طويال ،حوايل مائة سنة ،ومل يكن من عبيد
الشعر ،وإنام كان مطبوعا ،ينظمه رسيعا كأنه مرجتل ،وحوادث األندلس عديدة ،لذا كانت سببا من
أسباب غزارة شعره عالوة عىل املوهبة.
لقد ترجم احلميدي جلامع ديوان الغزال فقال" :حبيب بن أمحد الشطجريي ،شاعر من أعيان
أهل األدب ،مشهور من أهل قرطبة ،أدرك أيام حكم املستنرص ،وبلغ سنا عالية( .)14غري أن احلميدي
مل حيدد تاريخ وفاته بالضبط ،وإنام ذكره عىل التقريب قائال" :إنه تويف قريبا من الثالثني وأربع مائة"(.)15
أيضا أنه جامع ديوان حييى بن حكم الغزال ومرتبه عىل حروف املعجم .وقد روى احلميدي عن
ونص هنا ً
شيخه ابن حزام بعض شعر الغزال ،مما يعني أن أهل األندلس كانوا يروون من شعره ،ويستشهدون به،
وال شك أن إعجاب الشطجريي بقصائد الغزال هو الدافع له إىل مجعه.
أين هذا الديوان الضخم اآلن؟ لسوء احلظ مازال مفقودا ،ولعل الزمن يكشف عن نسخة منه،
وقد عني بعض الدارسني بجمع ما تبقى من شعره يف كتب التاريخ واألدب والرتاجم ،وممن صنع هذا
حممد رضوان الداية ،فقد مجع شعره ،وسامه جمازا ديوان حييى بن حكم الغزال وهي النسخة التي أعتمد
عليها يف هذه الدراسة.
األغراض الشعرية:
__________________
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املرجع السابق ،ص .688

يبدو أن الغزال قد نظم يف موضوعات كثرية عرب حياته املديدة ،غري أن ما بقي من شعره يضم عدة
أغراض هي :الغزل والوصف واملدح والفخر واالعتذار واهلجاء والنقد االجتامعي واحلكمة واخلمر.
-1

الغزل:
هذا املوضوع احلي ينظم فيه الشعراء منذ القدم وحتى يومنا هذا ،وسينظمون فيه كثريا ،ألنه

مرتبط بإنسانية اإلنسان ،وذو صلة باحلياة نفسها ،فهو أصل من األصول التي تبنى عليها.
وقد قرض فيه الغزال قصائد ومقطعات ،بعضها مستقل ،وبعضها اآلخر مقدمات ألغراض
أخرى ،أو هو قسم من قصائد حتوي موضوعات عديدة ،واملسألة املهمة يف هذا املوضوع ،هل أحب حييى
بن حكم الغزال امرأة؟ ومن التي أحبها؟ وهل تزوج أو مل يتزوج؟ هذه األسئلة مل نجد هلا جوابا يف سريته
املقتضبة ،بل هي تعريف به ،وليست سرية عىل احلقيقة.
ولكن الطبيعة البرشية حتتم أن يكون قد مال قلبه نحو امرأة ما ولكن عادة الشعراء العرب
تركزت حول إخفاء اسم احلبيبة ،والرمز هلا بأسامء ختلفة مثل ليىل وسلمى وسعاد وهند ودعد وغريها،
ال يستثنى من هذا االجتاه سوى قليل من الشعراء ،وهم شعراء بني عذرة ،وعدد قليل آخر من غريهم.
وأسامء النساء الاليت ورد ذكرهن يف شعر الغزل هي:
-0

لعوب.

-6

نود زوجة ملك الدانامرك.

-4

تيودورا زوجة إمرباطور الدولة الرومانية البيزنطية.

-1

زينب.

-5

سلمى.

أما تغزل الشاعر بامللكة نود ،فهو نابع من التأثر بجامهلا ،وكذلك فيه نوع من املودة السياسية،
واسمها بالنون كام جاء يف املطرب ،ولكن جامع شعره الدكتور الداية ،أثبت رواية النفح بالتاء ،وهنا
خطأ ،ألن نود اسم ملكة الدانامرك ،وتود اختصار تيودورا ملكة بيزنطة ،ويرد اسمها يف قصيدة أخرى،
فحدث التحريف والتصحيف واخللط.
كان الغزال جيتمع مع امللكة نود ،وكانت تسأله عن أحوال املسلمني وعاداهتم االجتامعية،
وتسأله عن نسائهم ،وهو جييبها ،وكانت تعجب بلباقته وذكائه وظرفه ،فسألته مرة عن سنه ،وكان يف ذلك
الوقت يف اخلمسني قد وخطه الشيب ،فأجاهبا أنه عرشون سنة ،فلام ترجم هلا الرتمجان ذلك ،قالت:
والذي سنه عرشون عاما يكون به شيب؟ فرتجم له املرتجم ،فابتسم وقال :أمل تر قط مهرا ينتج وهو
أشهب؟ أي ختلط شعره األبيض باألسود ،فضحكت ،وأنشد قصيدة مجيلة أشار فيها إىل ذلك:
كلفت يا قلبي هوى متعبا

غالبت منه الضيغم

األغلبا

جموسية

تأبى لشمس احلسن أن تغربا

إين

تعلقت

أقىص بالد اهلل يف حيث ال

ذاهب

مذهبا

يا نود يا رود الشباب التي

تطلع

من أزرارها

الكوكبا

يا بأبى الشخص الذي ال أرى

أحىل

عىل قلبي وال أعذبا

يلقى إليها

إن قلت يوما إن عيني رأت

مشبهه

مل أعد أن

أكذبا

قالت أرى فوديه قد نورا

دعابة

أن

أدعبا

قلت هلا

يا بأ ي

إنه

فاستضحكت عجبا بقويل هلا

توجب

قد ينتج املهر كذا
وإنام قلت لكي

أشهبا
تعجبا()16

هذه الصورة الشعرية اجلميلة متحدة مرتابطة ،فهو يعرب عن مدى احلب العميق الذي مأل قلبه
عندما رأى هذه امللكة اجلميلة ،وصور هذا احلب باألسد الغضنفر الذي يغلب من تعرض له ،ثم بني أن
هذه املحبوبة جموسية وليس من بنات املسلمني ،ورسم هلا صورة فيها مبالغة شعرية رائعة ،وهي شمس
احلسن وشمس اجلامل دائمة ال تأفل أبدا ،ولذا فهو مأخوذ هبا ،ثم أبان عن بعد بالدها ،فهى يف أقىص
الشامل مسالكها وعرة ،أو عىل حد املبالغة ال جيد هلا السائر طريقا ،وهنا يشري من طرف خفي إىل ما القاه
يف رحلته إىل تلك البالد عرب البحر وينادهيا نداء حتبب ،ويذكر اسمها ،ويصفها بأهنا أمجل البنات ،ناعمة
أسيلة ،مجيلة الصدر ،كأن فيه كواكب منرية المعة ،فهي أصل النور واحلسن ،فالكواكب تطلع منها.
وهي صورة شعرية معتمدة عىل املبالغة ،وهو يفدهيا بأبيه عىل عادة الشعراء واملتكلمني العرب،
وهو يذكر أهنا أحىل شخص يف قلبه ،ومل ير أفضل منها ،ولو فرض جدال أنه قال :إنه وجد أمجل منها ،فهو
كاذب مدع.
ويعرض الشاعر احلوار الذي دار بينه وبني نود بطريقة شعرية مكثفة فهي تقول بأنه قد ظهر
الشيب يف رأسه ،واستخدم الشاعر عبارة رائعة "أرى فوديه قد نورا" فالشعر األبيض يف رأسه مثل النور
وسط الظالم ،أو هو مثل النوار األبيض يف احلديقة ،وقوهلا هذا تقصد به الضحك معه ،فأجاهبا بأنه ال يوجد
عجب يف ذلك ،فاملهر يولد أشهب ،وال شك أن هذا قياس خاطئ ،يعتمد عىل املغالطة ،ولكنه قصد به
الدعابة واملزاح .وملا سمعت امللكة منه هذا الكالم ،أي أنه مثل املهر ضحكت وتعجبت من ظرفه ولباقته.
تلك صورة غزلية تعتمد حيوية التعبري ويرسه وسهولة اللغة وحسن احلوار .ورغم مرور حوايل
__________________
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ألف ومائتي عام فام زالت القصيدة سهلة ،كأهنا من شعر العرص احلارض .هكذا فإن الشاعر مطبوع
ال يتكلف التقعر يف اللغة ،وال يتعمد استعامل الغريب من األلفاظ.
هذا الشعر البديع أثنى عليه ابن دحية ،ووجده موازيا لشعر املشارقة ،ولكن نقاد الرشق دائام
يغمطون األندلسيني حقهم ،ويعرب عن ذلك ابن دحية يف عبارة ال ختلو من مرارة" :وهذا الشعر لو روي
لعمر بن أ ي ربيعة أو لبشار بن برد أو للعباس بن األحنف ،ومن سلك هذا املسلك من الشعراء املحسنني
الستغرب له ،وإنام أوجب أن يكون ذكره منسيا أن كان أندلسيا ،وإال فام له أمهل؟ وما حق مثله أن
هيمل ...يا هلل ألهل الرشق"( .)17واملؤرخ متام بن علقمة أراد أن يعرف حقا أكانت نود مجيلة يف الواقع أم
هي صورة شعرية خيالية؟ فسأل الغزال عن األمر فأجابه" :وأبيك لقد كانت فيها حالوة ،ولكني اجتلبت
هبذا القول حمبتها ،ونلت منها فوق ما أردت"(.)18
ونجد يف شعر الغزال قصيدة غزلية فيها بعض املجون ،أو هي من الشعر املكشوف ،مع أن
الرجل كان عفا مستقيام ،غري أنه فيام يبدو أراد أن يثبت قدرته عىل النظم يف كل موضوع ،كام نظم يف اخلمر
وهو مل يرشهبا قط ،وقد قدم املقري هلذه القصيدة بقوله" :وله عىل أسلوب ابن أ ي حكيمة"( )19ثم أورد
القصيدة وعدد أبياهتا ستة عرش بيتا .وهذا التقديم يوحي بأن الشاعر جياري الشاعر العبايس أبا حكيمة،
ليثبت مقدرته ،كام جارى شعر أ ي نواس يف اخلمر ،فالتبس عىل العراقيني كام جاء يف كتب التاريخ واألدب
كاملطرب ،وأبو حكيمة اسمه راشد بن إسحاق ،وكان صديقا ملحمد بن عبدامللك الزيات ،وشعره جيد،
غري أنه مال إىل املجون ،وبالغ يف وصف عنته ،وضعف منته ،ورثى متاعه بقصائد كثرية .وقال عنه ابن
املعتز" :وأبو حكيمة هو الذي رثى متاعه بام مل جيئ أحد بمثله"( .)20وأورد له قصيدة يف هذا املوضوع
ليدل هبا عىل صحة ما يقول .وقد أخذ منها جامع ديوان الغزال مخسة أبيات فقط من قصيدته وترك الباقي،
كأنه نظر إىل األخالق العامة يف هذا العرص ،مع أن األمانة كانت تقتيض نقل القصيدة كاملة ،وناقل الكفر
ليس بكافر كام يقول علامء املسلمني.
يقول الشاعر:
__________________
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خرجت إليك وثوهبا مقلوب

ولقلبها

طربا
تعلل

إليك

وجيب

وكأهنا يف الدار حني تعرضت

ظبي

بالفال

مرعوب

وتبسمت فأتتك حني تبسمت

بجامن در مل يشنه

ثقوب

ودعتك داعية الصبا فتطربت

نفس إىل داعي الضالل طروب

وعرفت ما يف نفسها فضممتها

رعبوب()21

فتساقطت هبنانة

ويستمر الشاعر يف وصف املوقف عىل طريقة القص ،يبدي ويظهر ضعف قوته يف صورة
مأساوية حتتوي عىل بعض السخرية ،ونلحظ أنه ينعت هذه املرأة بنعوت مجيلة ،ويبدو أهنا كانت جارية له،
فهو يشبهها بالغزال الذي يمرح يف الصحراء ،ويرسم صورة رائعة البتسامتها ،ويستعري اللؤلؤ ليصور به
بياض أسناهنا وحسنها ،ثم يذكر ميله إليها ،وميلها إليه ،وتظن أنه قوي كام كان شابا ،ولكن احلال تغريت،
فعجز عنها ،وأخريا تسخر هي منه يف عبارة مضحكة وقد نص املقري عىل أن ابن دحية روى هذه القصيدة
باختالف يف أبياهتا ،وبالرجوع إىل املطرب نرى ابن دحية يقول" :وقال يف جارية اشرتاها ،واسمها
لعوب .)22(...ثم يورد القصيدة ومطلعها:
مل أنس إذ برزت إىل لعوب

طربا وحيث قميصها مقلوب

ويرى الدكتور الداية أن هذه قصيدة أخرى ،اختلطت بعض أبياهتا بالقصيدة السابقة(،)23
ولكن يبدو أن كالم املقري صحيح ،وهو أهنا قصيدة واحدة اختلفت روايتها ،وهي من الوزن نفسه
والروي عينه.
وروى له ابن دحية قصيدة يف مدح عبدالرمحن األوسط واالعتذار له عام أحدثه يف األهراء،
وهلذه القصيدة مقدمة غزلية مجيلة تغزل فيها بزينب ،وقد يكون هذا اسم امرأة حقيقية أحبها ،وقد يكون
رمزا شعريا فحسب ،يقول ابن دحية" :فمن قوله (شعر الغزل) فيام ذكره متام بن علقمة يف تارخيه:
بعض تصابيك عىل زينب

ال خري يف الصبوة لألشيب

تقضتيها

الربرب

أبعد مخسني

كل رداح الردف مخصانة
__________________
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وافية تصبو إىل

كاملهرة الضامر مل تركب

قال ابن دحية" :وفيه تشبيب حسن اخترصناه لطوله"( )24وليته ما اخترصه ،ألن هذا القصيد
مجيل ،واالختصار ضيع الصورة الكلية الرائعة ،وقد زاد فيها جامع الديوان بيتني من كتاب التشبيهات
البن الكتاين مها:
أو درة ساعة ما استخرجت

مل متتهن بعد ومل تثقب

مرشبة اللون متوع الضحى

صفراء باآلصال كاملذهب()25

إن الشاعر ينصح نفسه بأال يندفع يف احلب ،ألن هذه العاطفة إن كانت تالئم الشباب ،فهي
ال تفيد الشيوخ ،وهو قد جاوز حد الفتوة ،وبلغ اخلمسني من العمر ،فأوىل به أن يتجنب الصبابة ،ولكن
نفسه رغم النصح تنزع به نحو املحبوبة زينب.
ويصور لنا املحبوبة ،فهي من اجلميالت الاليت يشبهن الغزالن ،وزينب تتصف بصفات جسمية
يرسمها الشاعر بالكلامت ،فهي ممتلئة األرداف ،هضيمة الكشح ،كأهنا مهرة صغرية مل تذلل ،ويذكر هلا
تشبيها آخر ،فهي مثل اللؤلؤة أول ما تستخرج من البحر ،فطرية مل متسها يد بسوء ،ويبني لنا لوهنا ،فهي
بيضاء الوجه مرشبة بحمرة يف الضحى أو بداية النهار ،ويف آخره كأهنا من ذهب.
هذه صورة كأهنا متثال مجيل يتفنن النحات يف تقاطيعه حتى يأيت كام يتخيل ،فالغزال شاعر
مبدع ،وتبدو العبارات يف النص يسرية ال تعقيد فيها ،وال توعر يف ألفاظها ،وإنام هي من السهل املمتنع
كام كان يقول القدماء .روى ابن عبد ربه للغزال قصيدة مجيلة يف عقده الفريد ،يف الزمردة الثانية:
كتبت وشوق ال يفارق مهجتي

ووجدي بكم مستحكم وتذكري

ببلدة

نأيت هبا عن أهل ودي ومعرشي

سقى اهلل من مزن السحائب ثرة

دياركم التي حوت كل جؤذر

بحق اهلوى أقر السالم عىل التي

أهيم هبا عشقا إىل يوم حمرشي

لئن غبت عنها فاهلوى غريغائب

مقيام

املتفطر

كأن مل أبت يف ثوهبا طول ليلة

إىل أن بدا وجه الصباح املنور

وعانقت غصنا فيه رمان فضة

وقبلت ثغرا ريقه ريق سكر

أأنسى وال أنسى عناقك خاليا

وضمي ونقيل نظم در وجوهر

بقرطبة قلبي وجسمي

__________________
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بقلب

اهلائم

فوا حزين أن فرق الدهر بيننا

وكدر وصال منك

لقد غررت نفيس بحبك ضلة

ولو علمت عقبى اهلوى مل تغرر

بكيت فام أغنى البكا عند صحبتي

وشوقي إىل ريم من اإلنس أحور

مكرر

ويا حامال عني الرسالة كرر

أال يا نسيم الريح بلغ سالمنا

وصف كل ما يلقى الغريب وخرب

وقل لشعاع الشمس بلغ حتيتي

جعفر()26

سالم سالم ألف ألف

سميك واقراها عىل آل

غري مكدر

هذه قصيدة يف هيئة رسالة شعرية كتبها حلبيبته يف قرطبة ،فيا ترى هل كتبها عندما رحل إىل
الرشق ،أم كتبها عندما ذهب إىل الدانامرك أو القسطنطينية؟ ال ندري بالضبط ،فالقدماء مل يذكروا
مناسبتها ،وابن عبد ربه مل يقدم هلا بيشء ،ويغلب عىل ظني أنه كتبها إليهم يف رحلته الطويلة إىل العراق،
ألنه غاب فيها عن بلده أكثر من غيابه يف السفارتني السابقتني ،وكام يبدو من القصيدة أن شعور احلنني
مسيطر عليها ،فعاطفته نحو حبيبته هي التي تغمر هذا النص.
والقضية املهمة يف هذا النص هي صدق العاطفة فيه ،فالقارئ يشعر هبا وهو يقرأه ،ويبدو أنه
خياطب زوجته التي عاش معها سعيدا زمنا طويال ،وإن كان مل يذكر اسمها ،ولكن استدعاءه للذكريات
البهيجة يوحي بذلك.
يف مطلع القصيدة يوضح الشاعر أنه خط هذه الرسالة ،وقلبه مفعم بالشوق إىل أهله ودياره يف
األندلس ،وخواطره جتول يف صدره ،وهو يعاين من احلزن لفراق األهل والوطن.
ثم يبني االنقسام النفيس ،ففي قرطبة روحه ،وجسمه يف بلد بعيد تغرب فيه ،ومن هنا نجد
الرصاع العاطفي لدى الشاعر .وحيمله حبه لقومه بالدعاء هلم بالسقيا عىل عادة العرب القدامى ،فهم
يدعون ملن حيبون بالري ،ويدعون عىل من يكرهونه بالقحط واجلفاف ،ويرى أن بالد األندلس
قد اشتملت عىل اجلامل كله ،والسيام مجال النساء.
وينتقل الشاعر بعد هذه األبيات الثالثة التي تشبه مقدمة الرسالة إىل خطاب رجل متخيل،
ويطلب منه أن حيمل سالمه ،ويقرئه إىل حبيبته التي هييم هبا ،ثم يأخذ يف نعتها بطريقة مجيلة:
بحق اهلوى أقر السالم عىل التي

أهيم هبا عشقا إىل يوم حمرشي

__________________
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لئن غبت عنها فاهلوى غري غائب

مقيم بقلب اهلائم املتفطر

إنه يؤكد أنه خلص هلذه احلبيبة ،حمب هلا إىل يوم القيامة ،وهو إن بعد عنها بجسمه ،فهي يف قلبه
حيث سار ،وهواها مركوز يف فؤاده ،وينتظر اإلياب إليها رسيعا ،ألنه هائم وهلان.
ويتذكر الشاعر يف غربته تلك األيام اجلميلة التي قضاها مع زوجته ،ويستعرض بعض ما كان
بينهام ،كأنه رشيط سينيامئي يمر أمام عينيه فتزيده الذكرى شوقا وغراما:
كأن مل أبت يف ثوهبا طول ليلة

إىل أن بدا وجه الصباح املنور

وعانقت غصنا فيه رمان فضة

وقبلت ثغرا ريقه ريق سكر

أأنسى وال أنسى عناقك خاليا

وضمي ونقيل نظم در وجوهر

فوا حزين أن فرق الدهر بيننا

وكدر وصال منك غري مكدر

لقد غررت نفيس بحبك ضلة

ومل علمت عقبى اهلوى مل تغرر

بكيت فام أغنى البكا عند صحبتي

وشوقي إىل ريم من اإلنس أحور

يف هذا اجلزء من القصيدة تتوارد الذكريات عىل ذهن الشاعر ،وتتقاطع اخلواطر ،فهو يذكر
الليايل اجلميلة التي قضاها مع زوجته ،ويصور فمها اجلميل ،وأسناهنا التي تشبه اللؤلؤ واجلواهر النفيسة،
وكل هذا قد مىض كأنه أحالم الكرى ،ولذا يطرد عليه احلزن ويكثر ،ألن الزمن فرق بينه وبينها ،والزمان
عدو الشعراء ،فكلهم يشكون من فعله وتغريه عليهم ،فهو الذي أبعد الشاعر عن حبيبته ،وهو الذي قطع
الصلة احلميمة التي تسبب فيها أي منهام .لقد هام هبا وأحبها ،وأثر ذلك يف قلبه ،ولو كان يعلم مرارة
الفراق وأمل احلب ما أحب ،ولكن األمور جتري بمقادير ،وكلام حاول أن يسرتيح من الوجد بكى ،بيد أن
بكاءه مل يفده شي ًئا ألن شوقه إىل امرأته احلسناء يزداد كل يوم ،وهو يراها مثل الغزال األبيض اجلميل.
وخيتم الرسالة الشعرية بإرسال رساالت كثرية يعرب عنها بألف ألف ،أي مليون ،ثم يزيد،
أيضا ويكرر ،فهي ماليني السالمات ،وهذا تعبري عن حبه الشديد
ويطلب من حامل الرسالة أن يزيد ً
لتلك املرأة الطيبة ولوال أهنا كانت حسنة العرشة ما أحبها وال دام هواها ،فإن احلب يزيد مع طيب املعاملة
وحسن احلديث ،وينقص بضد ذلك .ونالحظ أن الشاعر قد كرر طلبه ،ففي البيت الرابع أراد من صديقه
أن يقرئ سالمه حلبيبته التي هييم هبا ،وهنا يف البيت الثاين عرش يريد منه أن يكرر هلا سالمه ماليني املرات.
أيضا نسيم الريح ،ويريده أن يبلغ سالمه لتلك
وال يكتفي الشاعر بحامل الرسالة من البرش ،وإنام حيملها ً
احلبيبة ،ألن النسيم أرسع من اإلنسان ،فهو يصل قبله ،ويرجوه أن يصف هلا ما يعانيه من أمل الفراق

والغربة واحلنني ،ويضيف إىل النسيم شعاع الشمس ،وهذا أرسع من الريح أو النسيم ،ويرجو منه أن يبلغ
حتيته للجميلة التي تشبهه يف اللون الذهبي البديع ،ونستطيع أن نقول :إن اسمها شمس ،وذلك استنباط
من كلمة سميك ،أو أن اسمها شعاع الشمس ،وهو اسم مركب كبدر السامء.
هذه القصيدة البديعة متحدة املوضوع ،مرتابطة األجزاء ،فيها عاطفة صادقة ،وتعبرياهتا سمحة،
ال معاظلة فيها ،وهي متينة الرتكيب ،فال نجد فيها خطأ نحويا وال رصفيا وال موسيقيا ،مما يدل عىل أنه
فنان ،وأما الصور البالغية فيها فقريبة املأخذ ،سهلة اإلدراك ،ال تنافر فيها وال عوج.
وملا أرسل األمري عبدالرمحن األوسط حييى بن حكم الغزال سفريا إلمرباطور القسطنطينية،
اجتمع معه ورأى زوجته تيودورا ،أنس هبا واسرتاحت حلديثه ،ألنه كان لبقا مهذب احلديث واسع
الثقافة ،خفيف الظل ،لطيف العرشة ،يف أحد األيام جاءه ومعها ابنها الفتى ،وهي حتمل زجاجة مخر
ليرشب هو وابنها ،ويتمتعا ويتحدثا كام يطيب هلام احلديث ،وكان الطقس باردا ،ولكن الشاعر أبى أن
يرشب ألنه مسلم ،فرضيت امللكة ،وأخذت يف احلديث معه دون رشاب ،وذكر الغزال هذا املوقف،
وتغزل يف الغالم وأمه غزال عفيفا.
يقول الشاعر:
وأغيد لني األعطاف رخص

كحيل الطرف ذي عنق طوي

ترى ماء الشباب بوجنتيه

يلوح كرونق السيف الصقيل

من أبناء الغطارف قيرصي

العمومة حني ينسب واخلؤول

كان أديمه نصف بنصف

من الذهب الدالص أو الوذيل

طريف

فأحسب أنه من عظم فيل

عىل قدر سواء ال قصري

فتحقره

بالطويل

ولكن بني ذلك يف اعتدال

كغصن البان يف قرب املسيل

لشكيل

ويكثر يل الزيارة باألصيل

مخر

شمول الريح كاملسك الفتيل

ليرشهبا معي ويبيت عندي

اخلليل

وربام

حين

أكرر

إيل

فيه

مطرفا

أتى يوما إيل بزق
وجاءت

أمه

معه

فيثبت

وال

بيننا

هو

ود

فكانا

كأم اخلشف والرشأ الكحيل

توصيني به وتقول أخشى

عليه الربد يف الليل الطويل

فقلت محاقة مني ونوكا

فديتك لست من أهل الشمول

ر ي

لو أين كنت من أهل العقول()27

فأية

عزة

سبحان

لقد أورد ابن سعيد من هذه القصيدة تسعة أبيات عند ترمجته للشاعر ،وقال عنه" :شاعر أديب
حكيم ،أرسله عبدالرمحن األوسط إىل القسطنطينية رسوال ،وحصل له أنس مع السلطان وزوجته ،فجاءه
ليلة بخمر ،وقالت له :ارشب هذه مع ابني هذا ،وكان غالما بديع اجلامل ،فذكر أن ذلك ال جيوز يف دينه،
ثم ندم ،وقال :وأغيد لني "...ورجع من عنده بذخائر ملوكية"( .)28وكالم ابن سعيد هذا صحيح يف
حتديد رحلة حييى بن حكم الغزال إىل القسطنطينية وقد علق املحقق الدكتور شوقي ضيف عىل هذا النص
يف اهلامش قائال" :واحلقيقة أنه أرسل إىل النورمان الشامليني يف بالد الدانامرك ،وقد فصل ابن دحية
احلديث يف هذه الرحلة"( .)29قلت :إن كالم ابن سعيد صحيح ،والوهم من املحقق ،ألن الغزال سفر
لعبدالرمحن األوسط مرتني ،مرة لبالد الدانامرك ،وهذه التي ذكرها صاحب املطرب عن املؤرخ األندليس
متام بن علقمة ،وقد أنشد يف ملكتها نود قصيدة سبق رشحها ،ومرة ثانية سفر حييى لعبدالرمحن يف بالد
الروم ،وهي التي أنشد فيها هذه القصيدة ،وتغزل فيها بامللكة تيودورا .وكان ليفي بروفنسال يعتقد أهنا
رحلة واحدة إىل القسطنطينية ،عىل النقيض من الدكتور شوقي ضيف ،ولكن كليهام جانبه الصواب،
واحلق ما ذكرته بأهنام رحلتان ختلفتان.
يبدأ الشاعر بوصف مجال ابن اإلمرباطور البيزنطي ،فيذكر أنه شاب مجيل ناعم ،يبدو عليه أثر
النعمة والرتف ،وأن عينه كحيلة كحال طبيعيا ،وأن عنقه طويل يزيده حسنا .ثم يصف وجهه ،فهو صاف
المع مرشق ،فيه حيوية الشباب ونرضته ،كأنه سيف جملو نظيف ،ويبني أصله ،فهو من أبناء العظامء
القيارصة ،سليل األرسة املالكة من ناحية أبيه ومن ناحية أمه ،فهو مؤهل من اجلانبني وليس هجينا،
ويرسم صورة لبرشة هذا الغالم ،فجلده ناصع كأنه الذهب اخلالص والفضة السبيكة النقية.
وأما أثره عىل الشاعر فكان كبريا ،إذ أخذ بجامله ،وظل يكرر فيه نظره ،ويتمىل حسنه ،وهو يظن
أن جسده من العاج الرائع .وحيدد لنا طوله بطريقة شعرية لطيفة ،فهو ربعة ،ال طويل وال قصري،
مما حيملك عىل إجالله ،فهو معتدل القامة ،وهو يشبه غصن البان قرب النهر ،وهذه صورة واردة يف
__________________
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الشعر العر ي القديم كثريا ،ولكنه وضعها وضعا جيدا ،فأثرت يف القارئ.
ويوضح الشاعر أن هذا الفتى كان ينظر إليه وهو مرسور ،ألن شكله يف زيه ختلف وطريقة
كالمه ختلفة ،فهو طريف من هذا اجلانب ،ولذا كان يكثر اجللوس مع الشاعر ،ويطيل احلديث معه ،وهنا
دليل عىل أن الشاعر كان جييب عىل أسئلة هذا الفتى جوابا جذابا ،فكان حديثا كالقرى ،وذكر أن أغلب
اللقاءات كانت تتم بعد العرص ،وقت األصيل.
وحيدثنا الشاعر أن الغالم جاءه يوما حامال زجاجة مخر ،يفوح شذاها كرائحة املسك اخلالص،
لكي يسقيه منها وتقوى الصلة بينهام ،وعندما حرض كانت أمه معه ،وهي حتب حديث الغزال ،وهتوى
جمالسته ،وقد صورمها الشاعر بصورة الغزالة وابنها الغزال الصغري ،وهي صورة كثرية الدوران يف شعر
احلب .ومن حب امللكة البنها أهنا كانت تويص الشاعر به خريا ،وختاف عليه من الربد ،ويتضح من
احلديث أن الرحلة كانت يف الشتاء ،والدولة البيزنطية باردة يف الشتاء ،خاصة العاصمة القسطنطينية.
فلام عرضت عليه اخلمر ليدفئ جسده وينتعش أبى ،وذكر أن هذا حمرم يف دينه اإلسالم ،ويدل
ذلك عىل أن الشاعر كان متدينا ،مل يرشب اخلمر قط ،كام سريد عند وصف اخلمر.
وخيتم األبيات بتسبيح اهلل ،ويصف نفسه باحلمق والنوك ،فهل كان فعال أمحق؟ وهل حقا
ما قاله ابن سعيد عند قول الشاعر:
فأية غرة سبحان ر ي

لو اين كنت من أهل العقول

قال ابن سعيد" :قالت (تيودورا) له ارشب هذه مع ابني هذا ...فذكر أن ذلك ال جيوز يف دينه ،ثم ندم
وقال القصيدة"(.)30
احلق أنه مل يندم إنام هو يمزح ،وعلق الدكتور الداية عىل قول ابن سعيد بقوله" :إنام هو مقال
شعري من الغزال ،والدعابة غالبة عىل القصيدة( )31تلك القصيدة موحدة املوضوع ،بناها الشاعر
بطريقة قصصية مجيلة ،ولغتها سمحة ،وصورها قريبة ،وهي متينة الرتكيب ،وحيوية التصوير ،والقص
واحلوار فيها بادية واضحة.
ويقول الغزال يف قصيدة وصف فيها رحلته إىل بالد املجوس بالد الدانامرك وكان املسلمون
يسموهنا بالد املجوس ،ألهنم كانوا وثنيني ،وطقسهم بارد ،لذا كانوا يوقدون نارا كثرية ،فظن األندلسيون
__________________
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الديوان ،ص .18

أهنم يعبدون النار مثل أهل فارس قبل أن يسلموا .وقد صار الدانامركيون مسيحيني بعد ذلك ،ولكن إىل
عهد الغزال كانوا عىل ديانتهم القديمة ،يقول الشاعر:
وسليمـى ذات زهـد

يف زهيد من وصـال

كلمـا قلت صلينــي

حاسبتني بـاخليــال

والكـرى قــد منعته

مقلتي أخرى الليايل

وهي أدرى فلمـــاذا

دافعتنـي بمـحـــال

أتـراين أقتضيهـــــا

بعد شي ًئا مـن نـوال

لألسف مل يورد ابن دحية هذا الغزل كامال ،إنام اقتضب تلك األبيات التي أعجب هبا ،ورآها
غريبة عجيبة ،مل يسبق إليها أحد من الشعراء ،وقد وصف ابن دحية القصيدة كلها ،وحكم هلا باالنطباع،
يقول" :وهذا القصيد جيول فيه رونق االنطباع ،وهو القريب غري املستطاع ،ورأيت له يف الغزل من هذا
القصيد معنى ،انفرد يف اخرتاعه ،وأبدع ماشاء يف إبداعه ،وهو قوله" :وسليمى.)32( "...
إن الشاعر يف هذه األبيات يستخدم اسم سلمى مصغرا ،وهو للتمليح ،وهو يصفها بالعفة،
وهي صفة نبيلة تزيد املرأة مجاال ،ويبالغ الشاعر يف تصوير هذه العفة ،وذلك بأهنا مل تنله شيئا يف اليقظة،
وال يف املنام ،وعىل الرغم أنه هيواها وخيلص هلا ،فإهنا تبخل عليه ،ويذكر أنه ال ينام من شدة اهليام ،وهي
تدري هذه احلال ،وكلام طلب منها الوصال رفضت وتعلقت بعلل واهية ،وخيتم األبيات بسؤال
استنكاري ،هل هو يطلب منها ماال أو أقل القليل منه؟ واألبيات كام ترى سهلة مرتابطة ،تنساب عباراهتا
حاملة املعنى للمتلقي دون عرس ،وهي من جمزوء الوافر ،وروهيا الالم املكسورة هذا الشعر املطبوع يذكرنا
بشعر العباس بن األحنف ،وعىل منواله شعر البهاء زهري املرصي .ويقول الشاعر:
أقر السالم عىل إلف كلفت به

قد رمت صربا وطول الشوق مل يرم

ظبي تباعد عن قر ي وعن نظري

فالنفس

األمل

كنا كروحني يف جسم غذاؤمها

ماء املحبة

إلفني هذا هبذا مغرم كلف

ال واحد يف اهلوى منا بمتهم

هلل تلك الليايل والرسور هبا

كأنام أبرصهتا العني يف احللم

ففرق الدهر شمال كان ملتئام

ملتئم

__________________
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ومجع

واهلة

شدة

من

من هام

شمال

غري

ومنسجم

مازلت أرعى نجوم الليل طالعة

أرجو السلو هبا إذ غبت عن نجمي

نجم من احلسن ما جيري به فلك

كأنه الدر والياقوت يف النظم

ذاك الذي حاز حسنا ال نظري له

كالبدر نورا عال يف منزل النعم

وقد تناظر والربجيس يف رشف

وقارن الزهرة البيضاء يف توم

فذاك يشبهه يف حسن صورته

وذا يزيد بحظ الشعر والقلم

أشكو إىل اهلل ما ألقى لفرقته

شكوى حمب سقيم حافظ الذمم

لو كنت أشكو إىل صم اهلضاب إذن

تفطرت

أمل

يا غادرا مل يزل بالغدر مرتديا

أين الوفاء أبن يل غري حمتشم

إن غاب جسمك عن عيني وعن نظري

فام يغيب عن األرسار والوهم

إين سأبكيك ما ناحت مطوقة

النشم()33

للذي

أبديه

تبكي أليفا عىل فرع من

من

يبدو أن هذه القصيدة أنشدها الشاعر وهو بعيد عن وطنه ،فهي قريبة املعنى من قصيدته التي
مطلعها:
كتبت وشوق ال يفارق مهجتي

ووجدي بكم متحكم وتذكري

وكان الشاعر قد رحل إىل املرشق ،أو اضطر إىل الرحيل عن وطنه ،إذ يروى أن الشاعر الغزال
هجا زريابا املغني ،وكان هذا املعني مقربا من األمري عبدالرمحن األوسط ،فلام أكثر الشاعر من هجائه أمر
األمري بنفيه إىل املرشق ،يقول املقري" :وكان الغزال أقذع يف هجاء عيل بن نافع املعروف بزرياب ،فذكر
ذلك لعبدالرمحن ،فأمر بنفيه ،فدخل العراق .)34("...هذه الرحلة املختارة ،أو اإلجبارية ،طبقا لرواية
املقري ،أشعلت احلنني يف قلب الشاعر ،فتذكر زوجته أو حبيبته ،وتذكر وطنه وأهله ،فلم جيد إال الشعر
ينظمه ،فيفرج به كربه ،ويوسع به صدره ويرسله إىل أحبته يف قرطبة ،فهذه القصيدة تشبه الرسالة السابقة.
يبدأ الشاعر قصيدته بالتامس من صاحبه احلقيقي أو اخليايل ،يلتمس منه إبالغ سالمه إىل حبيبته
التي تعلق هبا ،وهو يف غربته أراد أن يصرب نفسه ،ولكن الشوق املربح مل يفارقه ،بل زاد واشتعل واستخدم
الغزال كلمة "إلف" ،وهي كلمة بالغة الداللةعىل املحبة واملودة وطول العرشة .وهو يصورها بصورة
__________________
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الريم ،وقد بعدت عنه وبعد عنها ،ولذلك يشعر بالوله ،ويكاد هيلك من ضغط احلب وأمل الفراق ،ويرشح
ما كان عليه هو وزوجته ،ويستدعي املايض اجلميل ،فقد كانا زوجني متحدين يف جسد ،تغذيه املودة،
وتنميه املحبة الغامرة .ويصور تبادل احلب بينهام ،فهام إلفان متحابان ،كل واحد منهام شديد اهلوى لآلخر،
وصادقان يف حبهام ،ال ينقص أحدمها يف حبه عن اآلخر ،وال يتهم أحدمها أليفه .ويتعجب الشاعر من
مجال تلك الليايل املاضية عندما كان مع حبيبته ،لقد كانت أياما سعيدة ،وليايل هنية ،ثم يبدي حزنه ملرورها
رسيعا ،كأهنا حلم من أحالم الكرى ،ويذكر أن الدهر هو الذي فرق بينهام ،فأبعده عن حبيبته ،ومجعه
بناس ال هيواهم ،وال هيوونه ،لذا فهو مهموم ،ال ينام ،كأنام يرعى النجوم ،لكي يلهو ويتسىل هبا ،ألن
حبيبته غابت عنه ،وهي نجمه احلقيقي.
وينطلق الشاعر يف وصفه وتغزله بتلك احلبيبة ،فيجعلها نجام من احلسن ال يسري كام تسري
النجوم الساموية ،وإنام هو يميش عىل األرض ،ويرسم له صورة أخرى ،فهو مثل اللؤلؤ أو الياقوت يف
بيوت األغنياء املنعمني .ويبالغ الشاعر يف تصوير نجمه اجلميل ،أي زوجته احلبيبة ،فريفعها حتى تنافس
املشرتى والزهرة ،هذان الكوكبان الالمعان الرفيعان ،فهي رفيعة القدر ،مجيلة املحيا ،ويزيد الشاعر يف
هذه الصورة البديعة ،فالكوكب يشبهه يف حسن صورته وشكله ،وهو يزيد عىل الكوكب بمزية الشعر
والكتابة ،فهذه املحبوبة شاعرة كاتبة ،والثقافة الواسعة كانت تزيد احلسناء حسنا ومجاال ،فهي بجانب
مجاهلا اجلسمي وحسنها النفيس مثقفة ،مبدعة ،يطيب حديثها مع زوجها إذا حتدثت ،وترشح صدره إذا
تكلمت ،وهتدهده إن كان حزينا ،وترسه وتشاركه إن كان فرحا.
ويبني الشاعر ما يالقي من أمل الوجد والفراق ،فهو يشكو إىل اهلل ما حل به ،ويطلب منه العون
عىل حتمله ،وهو ينعت شكواه بأهنا شكوى حمب واله ،مريض حافظ لعهد حبيبه ،مل تشغله امرأة أخرى
عنها ،ويرى أن شكواه شديدة بالغة لو عرضت للحجارة الصلبة لتأثرت هبا ،ألن ما يظهره من األمل وما
يبدو عليه من احلزن يفتت الصخر .وهو يتصور أن أليفه قد غدر به ،وابتعد عنه ،وهذا رضب من خياله،
ألنه مريض ،فكأنه يتصور تلك احلالة ،مع أنه وصف خليله قبل ذلك بأنه يساويه يف املحبة واملودة ،وليس
بمتهم ،ويطلب منه الوفاء ،كأنه يريد أن يرحل إليه يف غربته.
وخيتم الشاعر قصيدته بختام مجيل يوحي بإخالصه ،فإن كان املحبوب قد غاب عنه بجسده فلم
يعد يراه بعينه ،فهو يف قلبه وخياله ال يفارقه ،أي أنه دائم الذكر له ،وهو سيظل يبكي من فراقه دائام،
أيضا بصدق عاطفة
كام تنوح محامة عىل هديلها فوق شجر النشم أو الزيزفون .هذه القصيدة نشعر فيها ً

الشاعر ،ونراها موحدة املعنى ،كل جزء فيها مرتبط باآلخر ،اللهم إال قوله:
يا غادرا مل يزل بالغدر مرتديا

أين الوفاء أبن يل غري حمتشم

وهو يف الظاهر يناقض وصف املحبوبة بالوفاء ،وهو قد وضحه سابقا ،لكن مع التأويل والتفسري يبدو
ملتئام كام رشحنا.
ولغة النص ميسورة ،وهذا ديدن الشاعر ،ال يميل أبدا إىل احلويش أو الغريب ،وال يعقد
العبارات واجلمل .هذه هي النصوص الغزلية التي وصلت إلينا من إبداع الغزال ،وهي تدل عىل عمق
حبه لزوجته ،وتشري إىل استحسانه للجامل أينام كان ،ويعرب عن عاطفته بسهولة ويرس ،فيصل املعنى إىل
قلوبنا عندما نسمع النص أو نقرأه ،ال يعوقه عائق .وهو عف يف تعبريه عن عشقه ،مل يستخدم أية كلمة
فاحشة ،أو أي تعبري ماجن ،باستثناء تلك القصيدة التي أنشأها ليناقس هبا الشاعر العراقي أبا حكيمة،
وذلك ليثبت مقدرته الشعرية ،ويؤكد موهبته يف هذا الفن.
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الوصف:
أول قطعة شعرية يف غرض الوصف وردت يف الديوان ،وهي يف الشيب ،وكيفية إخفائه

باخلضاب ،والقطعة رواها املطرب ،وقدم هلا ابن دحية بحديث هو منقول بالقطع عن متام بن علقمة
املؤرخ يقول" :إنه (الغزال) ،ملا أنشد نود الشعر ،وفرسه هلا الرتمجان ،ضحكت منه ،وأمرته باخلضاب،
ففعل ذلك الغزال ،وغدا عليها يوما ثانيا وقد اختضب ،فمدحت خضابه وحسنته عنده ،ففي ذلك
يقول .)35("...وأورد األبيات وعددها مخسة ،تلك هي مناسبة هذه القطعة ،ومنها يبدو رأي الغزال يف
الشيب واخلضاب .يقول الشاعر:
بكرت حتسن يل سواد خضا ي

فكأن

ذاك

أعادين

لشبا ي

ما الشيب عندي واخلضاب لواصف

إال كشمس

جللت

بضباب

ختفى قليال ثم يقشعها الصبا

فيصري ما سرتت به لذهاب

ال تنكري وضح املشيب فإنام

هو

األفهام

واأللباب

فلدي ما هتوين من شأن الصبا

وطالوة

األخالق

واآلداب

زهرة

يذكر الشاعر أن امللكة نود قد حببت له اخلضاب ،وذكرت له حماسنه ،ولكنه مل يقتنع هبذا
التحسني ،ألنه إن كان يغري اللون األبيض ،فهل يعيد له شبابه الذي وىل ال يمكن ،فالشباب إذا وىل
__________________
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ال يعود ،ويصور الشاعر الشيب واخلضاب بشمس حجبها الغامم ،فهي تسترت قليال ،ورسعان ما تأيت
الرياح فتزيح السحاب ،وتبدو الشمس واضحة .ثم يتجه إىل نود فينصحها بعدم إنكار بياض الرأس ،ألنه
عالمة عىل النضج العقيل ،وإشارة إىل جتارب الزمن التي حتنك اإلنسان ،وجتعله خبريا ،وهو وإن كان
وخطه الشيب فامزال قادرا عىل احلب ،وعالوة عىل ذلك لديه أخالق كريمة ،وثقافة واسعة ،وموهبة
شعرية وأدبية عالية ،تسعد من جيالسه أو خيالطه.
القطعة يف موضوع وصفي واحد ،وقد حتدث الشعراء عن الشيب والشباب ،ولكن هذا الشاعر
يسمو بحديثه عن الشيب ،ويراه مجيال ،عىل النقيض من أكثر الشعراء العرب الذين اشتكوا من ضعف
املشيب ومتنوا عودة الشباب كام قال الشاعر القديم:
أال ليت الشباب يعود يوما

ألخربه بام صنع املشيب

وتصوير الغزال للمشيب بالشمس ،وللخضاب بالسحاب الذي يغطي الشمس ،ثم يأيت اهلواء فيزيل
السحب ،وتظهر الشمس تصوير رائع حي .وهو مقنع بعدم رضورة اخلضاب ملن شاب .وكذلك تشبيهه
للشعر األبيض بزهرة األفهام صورة مجيلة ثبتت املعنى يف القلب مبارشة بطريقة حمسوسة.
أورد ابن الكتاين يف كتابه التشبيهات ،قطعة شعرية للغزال يف باب البحر والسفن ،وعنه نقلها
جامع شعره وهي:
ولبس كثوب القس جبت سواده

عىل ظهر غربيب القميص نآد

قد استأخرت أردافه ومضت له

غوارب

وهواد

له ظلامت بعضها فوق بعضها

دآدي

يبيت هبا املالح من حذر الردى

مالزم صاريه لزوم

يف
موصول

آذيه
هبن

دآدي
قراد()36

والبيت األول يبدأ بكلمة "لبس" وقد فرسها جامع الديوان بأهنا اختالط الظالم ،ولكن يف
نفيس يشء ،وأظن ،الكلمة حمرفة ،وأهنا "وليل" ،فهو يصف البحر والليل عىل أية حال ،فالشاعر حيكي أنه
قطع سواد الليل الداكن الذي يشبه ثوب القسيس يف اللون يف سفينة سوداء اللون ،جتري عىل ماء بحر
متالطم األمواج ،بعضها يرضب بعض ،وكلها ظلامت ،ظلامت الليل ،وظلامت البحر ،وأهوال خيفة،
جتعل املالح وهو خبري باإلبحار خائفا من اهلالك كذلك يمسك صاري السفينة وال يفارقه ،وال يفارقه،
__________________
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كأنه قراد الصق بالدواب.
والقطعة معتمدة عىل التصوير اجلميل ،فهو يشبه سواد الليل يف ظالمه بسواد مالبس القس،
وكذلك يف اشتامله عليه ،وجسد لنا البحر يف صورة حيوان أسود اللون ،له أرداف ضخمة فظيعة ،وله
ظهر وأعناق ،وهي صورة تذكرنا بليل امرئ القيس .ثم يرسم لنا صورة لظلامت البحر ،فهي ليست
مفردة إنام هي مركبة ،تشعر اخلوف يف النفوس مجيعا حتى ذلك املالح اخلبري ،يظل مرعوبا من أمواجه
وظلامته احلالكة ،وقد اعتمد يف هذه الصورة عىل القرآن الكريم :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ()37

وصورة املالح املرتعد املالزم لصاريه صورة حية مجيلة ،تضع هذا املسكني أمام أعيننا كأننا نراه .إن الغزال
شاعر فنان ،يرسم الصور املوحية الرسيعة .وأنشد الغزال قطعة يصف فيها حاله يقول:
أصبحت واهلل حمسودا عىل أمد

من

حتى بقيت بحمد اهلل يف خلق

كأنني بينهم من خشية وحدي

أفارقه

إال حسبت فراقي آخر العهدي

انظر إيل إذا أدرجت يف كفني

وانظر إيل إذا أدرجت يف اللحد

واقعد قليال وعاين من يقيم معي

ممن يشيع نعيش من ذوي ودي

هيهات كلهم يف شأنه لعب

خدي()38

وما أفارق

يوما من

احلياة

قصري

يرمي الرتاب وحيثوه عىل

غري

ممتد

يشعر الشاعر بأنه حمسود ألن عمره طال ،فهو قد عاش ما يقارب املائة أو يزيد عليها قليال،
طبقا ملا ورد يف شعره ،وهو ينظر إىل املعارصين له يف بلده من األجيال اجلديدة ،وهم ينظرون إليه يف
تعجب ،لقد طال عمره وفني أترابه ،لذلك حيس الشاعر باخلوف بينهم ،كأنه يعيش وحده يف صحراء
خيفة ،وهو ينتظر النهاية دائام ،ويتخيل ساعة موته ،ويرشد املتلقى إىل النظر يف أمره عندما يفنى ،ويوضع
يف كفنه ،ويلحد يف قربه ،وكأنه يعظه بشأنه ،كام يوصيه بأن يقيم عىل قربه قليال ،لريى من يستقر عند قربه
من أهله وأحبابه وأصدقائه ،بالطبع لن يبقى أحد منهم عند القرب بعد الدفن ،فكلهم بعد أن حيثوا عليه
الرتاب سريجعون إىل بيوهتم ،ويستغرقون يف أعامهلم وأوالدهم.
هذه صورة ذهنية متخيلة ،ولكنها مؤثرة جدا ،فكل بني آدم يصري عليهم ما صار عليه ،ومن هنا
تأيت املشاركة العاطفية .ويف قصيدة أخرى من الرجز يقول:
__________________
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تسألني عن حالتي أم عمر

وهي ترى ما حل  ي من الغري

وما الذي تسأل عنه من خرب

وقد كفاها الكشف عن ذاك النظر

وما تكون حالتي مع الكرب

أربد مني الوجه وابيض الشعر

وصار رأيس شهرة من الشهر

ويبست نرضة وجهي واقشعر

ونقص السمع بنقصان البرص

ورصت ال أهنض إال بعد رش

لو ضامني من ضامني مل انترص

فانظر إيل واعترب ثم اعتب فإن

للـحلـيـم فـي معتبـــر()39

أم عمر تسال الشاعر عن حالته ،فمن أم عمر هذه؟ هل هي زوجته؟ أو هل هي جارته؟ أو هل هي امرأة
ختيلها الشاعر ،وتوهم سؤاهلا عن حالته كل ذلك ممكن يف الشعر ،ألنه فن يعتمد عىل احلياة واخليال معا.
تسأل املرأة الغزال عن أحواله ،فيجيبها بأهنا ترى ما حل به عرب الزمان ،فال داعي للسؤال ،ألهنا
ترى ببرصها ،ورؤية العني أدق من األخبار ،ومل يقف الشاعر عند هذا احلد ،وإنام وقف يوضح ما نزل به
من الكوارث ،أوهلا شيخوخته ،فقد بلغ من الكرب عتيا ،وقد تغري لون وجهه ،فبعد أن كان أبيض مرشبا
بحمرة ،ناصعا مجيال ،أربد وجتعد وختدد ،وصار رأسه كالقطن املندوف ،وأما سمعه فقد ضعف ،وكذلك
برصه ،وأما قواه فقد وهنت ،حتى إنه لو اعتدى عليه معتد ما استطاع أن يدافع عن نفسه كام كان يفعل
وهو يف صحته .ثم يرشد املتلقي إىل االتعاظ بحاله ،واالعتبار هبا ،فال يغرت القوي بقوته ،وال الشاب
بشبابه ،وال الغني بامله ،ألن كل يشء يف هذه الدنيا إىل زوال ،والعاقل من يتعظ بغريه.
هذه صورة للشيخوخة رسمها الشاعر بكلامته ،واستمدها من حياته اخلاصة ،وإن كان فيها
حزن ورثاء لنفسه ،فإهنا وصف مؤثر ،يفتح قلوبنا ويثري مشاعرنا ،فنسلك الطريق القويم .ويقول الغزال
يف وصف أهل الرزق احلالل:
طالب الرزق احلالل ال يقر

هناره وليله عىل سفر

يف احلر والربد وأوقات املطر

وماله يف ذاك نذر حمتقر

إن احلالل وحده ال خيتمر

أين ترى ماال حالال قد ثمر

ما إن رأينـا صافيـا منه كثـر()40

__________________
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يف هذه القطعة يعرض الشاعر فكرته عن أصحاب املال احلالل الذين يتحرونه يف مكاسبهم ،ويرسم هلم
صورا مجيلة مؤثرة ،فهم يشتغلون ليال وهنارا ،ويكدون يف احلر والربد ،واملطر والوحل ،ومع ذلك فهو
حمدود ال يزداد كثريا ،وهو يرى أن هذا املال احلالل ال ينمو إال قليال ،وكأن الشاعر يغمز أصحاب
األموال العديدة يف بلده ،ويعتقد أن ماهلم ختلط حالله بحرامه ،ونحن نعلم أن الشاعر كان شديد النقض
لألغنياء ،وخاصة الذين يفتخرون ،ويلهيهم التكاثر ،حتى إهنم يفتخرون يف بناء مقابرهم مع أهنا ال تفيد
شيئا ،وإنام املفيد الكسب احلالل والعمل الصالح.
ونلحظ أن القطعة ترتكز يف أسلوهبا عىل استقصاء املعني ،وتتبع جزئياته حتى تستوفيه ،مثل
قوله:
طالب الرزق احلالل ال يقر

هناره وليله علـى سفــر

ويف احلر والربد وأوقات املطر
فهو يستقيص املعنى هنا ،ويرسم صورة حركية دءوبا لطلب احلالل ،وصور القطعة اجلزئية قريبة املأخذ،
يصل حمموهلا إىل القلب والعقل رسيعا .ويقول الشاعر يف وصف الفقر:
إين حلبت الدهر أصناف الدرر
فمرة حلوا وأحيانا مقر

وعلقام حينا وحينا

وجل ما يسقيكه الدهر كدر

فلم أجد شيئا من الفقر أمر

أال ترى أكثر من فيها يفر

سفر()41

خافة الفقر إىل نار

صرب

إن الشاعر يعرض لنا جتربته عرب حياته املديدة ،فيحكي أنه جرب األحداث ،وعرك األيام
والليايل ،فكانت حتلو له احلياة حينا ،وأحيانا كثرية تصري مريرة ،واملرارة أشد من احلالوة ،وزمنها أطول،
وخيلص من تلك التجارب إىل تقرير حقيقة هي أن احلياة مرة ،وأمر يشء فيها الفقر ،ويدلل عىل صحة رأيه
بام يف الدنيا ،فإننا نجد كثريا من الناس خيشون الفقر ،فتحملهم خاوفهم عىل الطمع يف املال احلرام،
فريتشون أو حيتكرون أو يرسقون أو خيونون وطنهم ،كل ذلك من أجل الفلوس ،فيفرون من الفقر إىل ما
هو أشد منه ،وهو عذاب النار ،ألن أهل احلرام وقود السعري.
وتبدو ظاهرة التشاؤم يف هذا النص ويف الذي قبله ،وكأنه كان سلفا أل ي العالء املعري ،أكرب
الشعراء املتشائمني .ونلحظ يف هذه القطعة استقصاء املعنى كسالفتها ،واستعامل املرتادفات واملتقابالت
__________________
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لتوكيد القصد ،مثل قوله" :حلو ،مقر ،علقم ،صرب" والصرب.هو املر ،والعلقم شجر مر .والصور قريبة
مثل "حلبت الدهر أصناف الدرر" كناية عن كثرة التجارب واخلربة باحلياة والناس .و "جل ما يسقيه
الدهر كدر" استعارة تشخيصية مجيلة ،وقد نوع يف العبارات ما بني اخلرب واإلنشاء إلثبات رأيه ،فقوله:
"أال ترى أكثر من فيها يفر خافة الفقر إىل نار سقر؟" فاالستفهام يقصد به التقرير.
وهلذا الشاعر قطعة وصفية هي التي ذكرها من ترمجوا له ،يف وصف األهوال التي واجهها يف
رحلته إىل بالد الدانامرك ،وقد سار يف السفينة عرب بحر املانش ،وبصحبته حييى بن حبيب ،ويا ليت
املؤرخني أتوا بقصيدته كاملة .إذ يظهر أهنا كانت طويلة ،وهم الذين اقتطعوا منها هذه القطعة ،باإلضافة
إىل بعض أبيات يف الغزل قدم هبا إىل هذا الوصف ،يقول الشاعر:
قال يل حييى ورصنا بني موج كاجلبال

وتولتنا عصوف من جنوب وشامل

شقت القلعني وانبتت عرى تلك اجلبال

ومتطى ملك املوت إلينا عن حيال

فرأينا املوت رأي العني حاال بعد حال

مل يكن للقوم فينا يا رفيقي رأس مال()42

هكذا يصور الشاعر هياج البحر وهم يف السفينة قاصدين ملك الدانامرك ،إذ هبت العواصف
عليهم من اجلنوب والشامل والرشق والغرب ،واضطربت الفلك وكاد حيتوهيا املاء ،فقد انقطع الرشاع
وانشق القلع ،ومتزقت احلبال ،وأوشك القوم عىل الغرق ،وقد بلغت املخاوف منهم مبلغها ،حتى كانوا
يرون املوت ومالئكته عيانا ،يف هيئة خيفة ،ولو أهنم غرقوا ما درى هبم أحد ،ولكن اهلل نجاهم ،إن القطعة
تعتمد عىل التصوير احلي ،فاحلركة ظاهرة فيها ،واإلضطراب النفيس واضح ،والكناية التي استعملها
محلت املعنى إىل النفس ،وينهيها الشاعر بسخرية لطيفة ،عىل طريقته يف استخراج السخرية من املواقف
احلرجة .هذا الوصف الرائع لو وصلت إلينا القصيدة كاملة لوجدنا قصة تامة مؤثرة ،وممتعة رغم شدهتا.
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الفخر:
يف املجموع الشعري ال نجد فخرا كثريا ،وإنام وردت قطعة من ستة أبيات ،وقصيدة من تسعة

عرش بيتا ،منها ثالثة عرش يف الفخر ،والباقي نصائح زهدية ،ولعل ديوانه لو وصل إلينا كامال لوجدنا فيه
فخرا كثريا ،ألن الديوان كان ضخام كام سبق القول .يقول الشاعر:
أنا شاعر أهوى التخيل دونام

زوج لكيام ختلص األفكار

لو كنت ذا زوج لكنت منغصا

يف كل حني رزقها أمتار

__________________
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كم قائل قد ضاع رشخ شبابه

ما ضيعته

إذ مل أزل يف العلم أجهد دائام

حتى

تأتت

مهام أرم من دون زوج مل أكن

كال

ورزقي

وإذا

خرجت لنزهة

هنيتها

بطالة

وعقار

هذه

األفكار

دائام

ال ضيعة ضاعت وال

مدرار

تذكار()43

يعرب الشاعر عن إيثاره للعزوبة ،ألنه شاعر حيب احلرية ،ويريد أن خيلو لنفسه ليفكر ويعرب تعبريا مجيال،
والزوجة تشغله إن تزوج ،ولو كان تزوج لنغصت الزوجة عليه حياته بكثرة حاجاهتا ومطالبها ،فال شك
أنه كان سيشقى يف سبيل احلصول عىل ما تريد ،ويف ذلك ضياع للجهد والوقت الذي يريد أن يكون
خالصا لإلبداع الشعري.
وهناك كثري من الالئمني يلومونه عىل موقفه هذا ،ويدعون أنه ضيع عمره هباء ،إذ مل يتزوج،
غري أن الشاعر يرد عليهم بأن عمره مل يضع ،ألنه استثمره يف حتصيل العلم واألدب ،ومل ينفقه يف اخلمر
والزمر ،واللعب واللهو ،والدليل عىل ذلك هذا الشعر اجلميل الذي حيتوي عىل أفكار قيمة ،وصور
بديعة ،وموسيقا جذابة.
ومع أنه عزب مل يثقل عىل أحد ،فكان خيدم نفسه ويرعى شأنه ،وكان رزقه يأتيه رغدا مل حيتج إىل
أحد ،وإذا أراد راحة نفسه وترويح باله خرج يف متنزهات قرطبة اجلميلة ،فاسرتاح وهنئ هبا ،مل تنغص
نزهته زوجة مزعجة ،ومل يضع منه يشء كثري وال قليل .أهم يشء يف هذه األبيات فخره بتحصيل العلم،
وفخره باستقامة طريقته يف احلياة ،فهو مستقيم ،يعرف طريقه الصحيح ،وقد عرب عن ذلك بصورة مجيلة.
غري أين أعتقد أنه تزوج بعد ذلك ،ألنه قرض شعرا مجيال رأيناه يف رسالته الشعرية التي بعث هبا من
املرشق إىل حبيبته يف قرطبة .ولقوله يف قصيدة أخرى:
كفاين من كل الذي أعجبوا به

قليلة ماء تستقى يل من النهر

ففيها رشا ي إن عطشت وكل ما

وللقدر()44

يريد عيايل للعجني

فهو يذكر هنا زوجته وعياله ،واملواقف تتغري .والزواج عىل أية حال خري من عدمه ،وهو أصل من أصول
احلياة ،وسنة من سنن الدين اإلسالمي ،ويف التاريخ اإلسالمي نجد ناس فضلوا عدم الزواج ،ولكن هذا
خالف لألصل إذا مل يكن عن رضورة .ويقول الغزال مفتخرا:
__________________
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لعمرى ما ملكت مقودي الصبا

فأمطو للذات يف السهل والوعر

وال أنا ممن يؤثر اللهو قلبه

فأميس يف سكر وأصبح يف سكر

وال قارع باب اليهودي

موهنا

وقد هجع النوام من شهوة اخلمر

حتى

أصاره

من الغي يف بحر أضل من البحر

أغذ الرسى فيها إذا الرشب أنكروا

ورهني عند العلج ثو ي من الفجر

حممد

وما جاء يف التنزيل فيه من الزجر

كفاين من كل الذي أعجبوا به

قليلة ماء تستقي يل من النهر

ففيها رشا ي إن عطشت وكل ما

يريد

للعجني

وللقدر

بخبز وبقل ليس حلام وإنني

عليه

هلل

والشكر

فيا صاحب اللحامن واخلمر هل ترى

بوجهي إذا عاينت وجهي من رض

وباهلل لو عمرت تسعني حجة

إىل مثلها ما اشتقت فيها إىل مخر

وال طربت نفيس إىل مزهر وال

حتنن قلبي نحو عود وال زمر

وقد حدثوين أن فيها مرارة

وما حاجة اإلنسان يف الرشب للمر()45

وأوتغه الشيطان
كأين مل أسمع

كتاب

عيايل
كثري

احلمد

يفخر الشاعر يف هذه األبيات باستقامته ،فهو مل يعبث كام يعبث بعض الشباب ،ومل يذهب إىل
بيوت املتعة ،وال حيب اخلمر واللهو ،وال يسعى إىل حانات اخلمر التي يديرها اليهود والنصارى يف
األندلس كام يسعى غريه من أولئك الذين أضلهم إبليس ،وزين هلم احلرام ،حتى سقطوا يف بحر الكبائر،
وهؤالء يرسفون يف غيهم حتى إهنم لريهنون مالبسهم عند اخلامر ،إذا مل يقدروا عىل دفع ثمن ما رشبوا .إن
القرآن الكريم قد حرم رشب اخلمر ،وأولئك الذين حيتسوهنا كأهنم مل يقرأوا القرآن ،ومل يسمعوا ما فيه من
التحريم ،إن الشاعر يسمع كتاب اهلل قوال وعمال وهو ملتزم بام فيه من األوامر والنواهي التزام املسلم
الطيب ويذكر الشاعر أنه زاهد يف كل ما يعجب به املنحرفون ،فهو يكتفي بقلة ماء صغرية متأل له من هنر
قرطبة ،هنر الوادي الكبري ،إنه يرشب منها ويسقي عياله ،ويعجن منها عجينه ،ويطبخ منها يف قدره ،وهو
يعيش عىل القليل عيشة الزهاد ،فهو يأكل اخلبز والبقول ،كالفول والعدس واللوبيا ،وليس حلام ،فهو غني
بقناعته ،وهو حيمد اهلل ويشكره عىل هذه النعم الكثرية.
__________________
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وخياطب األغنياء الذين ينهمكون يف تناول اللحوم ليال هنار ،حتى أدمنوها ،فيقول هلم سائال:
هل عدم أكل اللحم أثر يف وجهي؟ واجلواب طبعا بالنفي ،فقد كان الشاعر مجيال السيام يف شبابه
وشيخوخته .ويقسم أنه لو عاش مائة وثامنني سنة ما رغب يف اخلمر ،وال هفت نفسه إليها ،وال مالت إىل
املوسيقا والرقص ،وهو يقصد املوسيقا بصفة عامة .وقد سمع الشاعر من شار ي اخلمر أهنا مرة ،ومادامت
مرة ملاذا يرشهبا العاقل؟ ما حاجة اإلنسان إىل املر؟ والسؤال هنا للنفي .ومن هذا البيت نتأكد أنه عندما
عرض وصف اخلمر كان يعرضها شعرا ،أي قوال ال عمال ،فهو مل يرشهبا ،إنام عارض هبا أبا نواس،
كام سيأيت عند احلديث عن هذا املوضوع ،ليثبت أنه قادر عىل التعبري عن هذا الغرض مثل الشاعر العراقي.
إن النص يسري يف سهولة ووضوح ،ألن الشاعر يريد التعبري عن موقفه ،وتوصيل فكرته للقارئ
والسامع من أسهل الطرق وأقرهبا ،والصورة فيه قريبة ال تعقيد فيها ،وال تنافر بينها ،وفخر الشاعر فخر
حقيقي .وقد كتب املؤرخون أنه مل يرشب اخلمر مع أهنا كانت كثرية يف األندلس ،لكثرة أهل الكتاب،
وكثرة مزارع العنب يف تلك البالد الغنية ،فهو من الشعراء املستقيمني.
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املدح واالعتذار:
ليس فيام بني أيدينا من شعر الغزال قصائد مدحية كثرية ،وهذا ضد الثابت ،فالرجل كان ذا

صلة حسنة باألمراء يف األندلس ،صحيح أنه مل يكن يرسف ولكن كان يمدحهم بالتأكيد ،وقد أشار ابن
حيان إىل مدحه هلم ،وإن مل يأت إال بقطعة صغرية من هذه املدائح.
إن القصيدة التي رواها صاحب املطرب للغزال يف مدح األمري حممد ابن عبدالرمحن عدهتا ستة
عرش بيتا ،وال شك أهنا كانت أطول من ذلك ،ألن ابن دحية يقول إنه قد اخترص التشبيب منها ،وربام ترك
شيئا من أبيات املدح ،واكتفى بام اختاره منها ،فسجله يف كتابه ،وهذه هي األبيات املدحية التي ذكرها:
من مبلغ عني إمام اهلدى

الوارث املجد أبا عن أب

مداحه

قصدت يف القول فلم أطنب

ال فك عني اهلل إن مل تكن

أذكرتنا

الطيب

وأصبح املرشق من شوقه

إليك قد حن إىل املغرب

وجده

وباملرحب

أين

منربه

إذا

أطنب

هيتف

من

إليك

من
بالسهل

عمر

أطربه الوقت الذي قد دنا

وكان من قبلك مل يطرب

هفا به الوجد فلو منرب

طار لواىف خطفه الكوكب

إىل مجيل الوجه ذي هيبة

ليست حلامي الغابة املغضب

ال يمكن الناظر من رؤية

إال

املذنب

إن ترد املال فإين امرؤ

مل أمجع املال ومل أكسب

إذا أخذت احلق مني فال

وال ترغب

قد أحسن اهلل إلينا

معا

التامح

تلتمس

اخلائف

الربح

إن كان رأس املال مل

يذهب()46

إن ابن دحية قد أشار إىل سبب قرض هذه القصيدة ،وهو أن الشاعر كان طلب من األمري
عبدالرمحن األوسط وظيفة ،ومدحه بقصيدة توسل هبا إليه ،مل يذكرها أحد من املؤرخني ،فعينه عبدالرمحن
خازنا لألعشار ،وحافظا هلا يف األهراء ،ولكنه ترصف فيها بالبيع ،وذلك كام سبق القول ،وقد آخذه
عبدالرمحن عىل فعله هذا ،وأمر بسجنه ،فأنشد هذه القصيدة يمدحه ،ويعتذر إليه فيها.
والقيم األخالقية التي مدح هبا الشاعر األمري هي أنه إمام اهلدى ،أي أنه مستقيم يف نفسه ،قدوة
حسنة لغريه ،وهي صفة دينية حيبها املسلمون ،ويقدرون من يتصف هبا السيام إن كان أمريا أو خليفة أو ملكا
أو رئيسا .ثم يصف الشاعر بأنه من أصل كريم ،وأن أباه كان من العظامء ،فهو وارث العظمة والعزة،
وطريقة الشاعر يف املدح هي القصد ،وعدم الغلو كام يغلو الشعراء ،ولذلك فإن كالمه موجز دقيق ،وهو
يشبه عبدالرمحن األوسط باخلليفة عمر بن اخلطاب يف عدله واستقامته ،وحيتمل أن يشبهه بعمر بن
عبدالعزيز ،وهو من أجداد األمري ،وكان صاحلا عادال مثل جده ابن اخلطاب ،وهلذا العدل فإن أهل الرشق
يرغبون يف الدخول حتت حكم عبدالرمحن ،أي أن عبدالرمحن أعدل من بني العباس ،فهو أوىل باخلالفة،
وكل يشء حيب األمري حتى املنرب ،وهو مجاد يرحب بعبدالرمحن ويسعد به ،ويبالغ الشاعر يف تشخيص املنرب،
فهو يطرب وهيتف وهيفو ،فلو أن منربا يطري يف العامل لطار هذا املنرب إىل األمري املمدوح أرسع من الكوكب.
ثم يمدحه باجلامل وهو صفة جسمية ،والناس يستبرشون بحسن املحيا ،ويضيف إىل اجلامل صلة نفسية هي
اهليئة ،فكل من يراه هيابه وخيشاه كأنه أسد هصور ،أو هو أشد طبقا لقول الشاعر .ومن دالئل اهليبة أن الناس
ال ينظرون إليه إال نظرة رسيعة ،كنظرة اخلائف املذنب الذي خيشى وقوع العقوبة به.
وخيرب الشاعر األمري أنه مل جيمع املال ،ومل يكسب من بيع الغالل املخزونة ،فإن كان يريد احلق
فليأخذه وال يطلب منه املزيد من الربح ،فإن اهلل قد أكرمهام معا بأن رأس املال مازال موجودا .وهذا اعتذار
لطيف ،وفيه دعابة كانت من خصائص هذا الشاعر ،وكان من نتيجة هذا املدح عفو األمري عنه وأخذ رأس املال.
__________________
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وقد روى ابن دحية اجلزء األخري بكرس اهلمزة "إن كان رأس املال مل يذهب" وهذه رواية جيدة،
ورواها جامع الديوان بفتح اهلمزة ،وهي رواية أجود .وهذه القصيدة متينة سهلة التعبري ،جيدة التصوير.
وأورد جامع الديوان بيتني للشاعر يف مدح احلكم بن هشام امللقب بالربيض ،ومها قوله:
كان امللوك الغلب عندك خضعا

خواضع طري تتقي الصقر لبد

حكمية

تسود()47

تقلب

فيهم

مقلة

فتخفض أقواما وقوما

إن الشاعر يصور احلكم بطال عظيام أعظم من كل امللوك ،وأهنم عندما يأتون إليه خيضعون له
كأهنم طيور صغرية أمام صقر ضخم ،وأن األمري احلكم يترصف يف شئوهنم ،فريفع بعضهم ،وخيفض
بعضهم ،وليت القصيدة وردت كاملة .إن الصورة التي رسمها الشاعر للحكم صورة توحي باهليبة ،وهي
صفة مهمة يستخدمها الشاعر يف مدح احلكم ،كام يستعملها يف مدح األمري عبدالرمحن.
حكى ابن حيان أن حييى الغزال قد مدح األمري حممد بن عبدالرمحن ،وروى له بيتني نقلهام من
كتاب عبادة بن ماء السامء ،صاحب كتاب أخبار الشعراء ،والبيتان مها:
إن سمـي النبي فضلـه اهلل

عىل كل من مىض وبقي

مد له امللك ساعدين لدن

أقبل للحب ممد معتنق()48

واملعنى الذي قصده الشاعر أن األمري حممد بن عبدالرمحن ،كرمه ربه عىل كثري من الناس ،ولكنه يبالغ
فيجعله مفضال عىل كل من سلف ومن بقي ،وربام قصد األمراء ،وقد جعل الدولة نفسها ترحب باألمري،
وهي عاشقة له ،وهذا مثل قول الشاعر اآلخر:
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جترر

أذياهلا

أتته اخلالفة منقادة

إليه

فلم تك تصلح إال له

ومل يك يصلح إال هلا

اهلجاء:
كان الشاعر حييى الغزال رجال مستقيام ،ولذلك مل يكن يعجبه أي منحرف ،فكان يسلط لسانه

عليه ،وكذلك كان يكره اجلهل ،وإذا رأى قاضيا جاهال هجاه ،وإذا وجد فقيها أمحق أو يأكل من حرام
محل عليه مل يكن خيشى أحدا من الناس ،فقد هجا نرص اخليص ،وكان مقربا من األمري عبدالرمحن
األوسط ،ألنه رآه جبارا متغطرسا ،مجاعا للسحت .إن الغزال هجا القايض خيامر ،وكان للقضاة يف
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األندلس مكانة كبرية ،وهيبة شديدة ،ولكن الغزال مل يكن هياب أحدا .فمن خيامر هذا؟ قال أبوعبداهلل
حممد بن حارث اخلشني يف ترمجته هلذا القايض" :هو خيامر بن عثامن بن حسان بن خيامر بن عبيد بن أفنان
بن وداعة بن عمرو ،ويل القضاء سنة عرشين ومئتني ،وهو أخو معاذ بن عثامن ،ومعاذ هذا هو والد سعد
بن معاذ الفقيه ،وكانا من أهل جيان ،من قلعة األشعث ."...هذا القايض من جيان ،والغزال أصوله من
جيان ،لكن ملاذا تسلط عليه الغزال؟ لقد هجاه الشاعر ألنه كان جاهال أمحق فيه اندفاع وعنف ،كل هذه
الصفات نفرت الناس منه ،ولذلك قال اخلشني" :وىل خيامر القضاء فعامل الناس بخلق صعب ،ومذهب
وعر ،وصالبة جاوزت املقدار ،فلم حتتمل العامة له ذلك فسلطت عليه األلسن ،وكثرت فيه املقالة،
وانربى له رجل من شعراء قرطبة يف ذلك الزمان ،وهو املعروف بالغزال ،فكان هيجوه ،ويصفه بالبله
واجلهل ،ومن بعض ما ذكره فيه قوله:
فسبحان من أعطاك بطشا وقوة

وسبحان من وىل القضاء

خيامرا()49

وهذا هجاء شديد ،وإن مل يبد يف اللفظ سب واضح ،فهو من هجاء األرشاف كام كان القدماء من النقاد
يقولون ،كانوا يقولون :إن اهلجاء نوعان :هجاء األرشاف ،وهو الذي تنشده العذراء فال تستحي وهجاء
السوقة ،وهو سباب واضح ،وفحش ظاهر.
ويقول مؤرخ األندلس ابن حيان" :وىل األمري عبدالرمحن خيامر هذا قضاء اجلامعة بقرطبة،
ومل يكن أهال له وال راجح الوزن ،وال حارض اليقني ،وال واسع البصرية فيه .)50("...وذكر ابن حيان
قطعة من قصيدة للغزال هجا فيها خيامر هذا ،هي:
فقلت له كلفتني غري صنعتي

كام قلدوا فصل القضاء خيامرا

فأصبح قد حارت به طرق اهلوى

يكابد جليا

زاخرا

فقلت لو استعفيت منها فقال يل

سأفضح ما قد كان ذاك مغايرا

إقامة

علينا كذا من غري علم مكابرا

وخبطك يف دين اإلله عىل عمى

خباطة

سادرا

فلن حتمل الصخر الذباب ولن ترى(م)

السالحف يزجني السفني املواخرا()51

فقلت له رأس الفضوح

__________________
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من

سكران

البحر

تكلم

نلحظ هنا أن الشاعر هيجو خيامر بصفات هي اجلهل واتباع اهلوى ،واملكابرة يف غري احلق،
وخشيته من الناس ،وعدم خشيته من اهلل ،وأنه خيبط خبط عشواء ال يعرف للعدل طريقا .والتشبيه يف
البيت األول فيه غمز واضح ليخامر ،فهو قد وضع يف غري موضعه ،ولذا حارت به طرق اهلوى ،وهو
صورة دقيقة مليئة باحليوية واحلركة ،وتعرب عن التيه والضالل ،واحلوار الوارد يف النص رائع ،يظهر لنا
القايض خائفا من الفضيحة ؛ حتى ال يقال :إنه استقال جلهله ،واألوىل أن خياف اهلل ،وال خياف من الناس،
فاإلنسان العاقل ال يتوىل القضاء إال إذا كان أهال له ،والصورة األخرية مجيلة رائعة ،فهي تصور خيامر
مرتبكا يف أحكامه ،حيكم هبا عىل املتخاصمني ،وهو يف حريته مثل السكران الذي هيذي ،فال يعرف
ما يقول .وذكر ابن حيان قطعة أخرى أنشدها الغزال يف هجاء خيامر ،هي:
لقد سمعت عجيبا من آبدات خيامر

قرأ عليه غالم طه وسورة غافر

فقال من قال هذا هذا لعمري شاعر

أردت صفع قفاه فخفت صولة جائر

أتيت يوما بتيس مستعربا متحارس

خيامر()52

فقلت قوموا اذبحوه فقال إين

هذه قطعة مجيلة تصور القايض خيامر جاهال حتى بالقرآن ،مع أن حفظ القرآن كان من أول ما يدرس
التالميذ وحيفظون يف األندلس ،ويذكر الشاعر سورة طه وسورة غافر ،ومها من القرآن املكي ،فتخيل
خيامر أهنام من الشعر اجلميل ،وال شك أن هذه مبالغة من الشاعر ،ليؤكد جهل القايض ،ولكنه يزيد يف
املوقف ببيان حالته النفسية ،فإن الشاعر ضاق بيخامر ملا قال هذا الكالم عن القرآن ،أي ملا قال إنه شعر،
فأراد أن يرضبه عىل قفاه تأديبا له ،وتنبيها عىل جهله ،غري أنه خيش سطوة األمري عبدالرمحن األوسط ،ألنه
هو الذي عني خيامر قاضيا يف قرطبة ،وقد صوره بعد ذلك يف صورة التيس ،والتيس يرضب به املثل يف
عدم الفهم ،والقدرة عىل النطاح ،فلام أشار بذبحه ،قال التيس :إين خيامر.
هذه القطعة شديدة جدا ،وربام كانت سببا من األسباب التي جعلت األمري يعزله ،ويويل مكانه
القايض عىل بن أ ي بكر الكال ي(.)53
وهجا الغزال نرص بن أ ي الشمول ،ويلقب أبا الفتح ،ويعرف بنرص اخليص ،وكان أثريا عند
عبدالرمحن األوسط ،فكان خيلفه إذا خرج لغزو أو ألمر ما ،وكان يشارك الوزراء ،وكان عبدالرمحن
يستشريه فيام حيزبه .وكان هذا اخليص مقربا من السيدة طروب حظية األمري ،وقد أراد أن ينقل والية
__________________
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العهد لعبداهلل بن طروب ،ويرتك حممد االبن األكرب ،فرفض عبدالرمحن ،وجعل والية العهد البنه حممد،
فحمل اخليص يف نفسه ،وأراد أن يقيض عىل األمري سيده ،فذهب إىل الطبيب يونس بن أمحد احلراين،
وطلب منه أن يعد له سام قاتال ويضعه يف الدواء الذي يتناوله األمري عبدالرمحن ،ووعد الطبيب هبدية
كبرية ومنصب عال ،وأعطاه ألف دينار عاجلة ،والبقية بعد موت األمري ،فأخذ الطبيب الدنانري ،وأعد
الدواء املسموم ،وأخرب جارية عبدالرمحن التي تدعى "فجر" ،بام اتفق معه نرص ،وقال هلا :أخربي األمري
باألمر ،وقويل له :ال ترشب الدواء الذي يأتيك به نرص ،فذهبت وأخربت عبدالرمحن ،فاحتاط لألمر ،فلام
جاءه نرص حامال الدواء املسموم ،قال :ارشب أهيا األمري ،قال عبدالرمحن :ال أجد رغبة فيه ،ارشبه أنت،
فلام تردد اخليص يف رشبه ،قال له :سبحان اهلل! دواء أعددته يل ملاذا ال ترشبه؟ فلم جيد نرص مناصا من رشبه
فرشبه ،وخرج مرسعا إىل احلراين يطلب عالجا للسم ،فقال له :ارشب لبن املاعز ،فإنه خيفف ،فأرسل
ناسا يطلبون لبن املعز ،فأبطاوا فقىض نحبه قبل أن يأتوا ،وهكذا أهلك نفسه من أجل غريه ،وخرس الدنيا
واآلخرة( .)54قال الغزال يف نرص:
أيا الهيا يف القرص قرب املقابر

يرى كل يوم واردا غري صادر

كأنك قد أيقنت أن لست صائرا

غدا بينهم يف بعض تلك احلفائر

تراهم فتلهو بالرشاب وبعض ما

تلز به من نقر تلك املزاهر

وما أنت باملغبون عقال وال حجى

وال بقليل العلم عند التخابر

ويف ذاك ما أغناك عن كل واعظ

شفيق وما أغناك عن كل زاجر

وكم نعمة يعيص هبا العبد ربه

وبلوى عدته عن ركوب الكبائر

قادم

عاذر()55

سرتحل عن هذا

وإنك

وما أنت يف شك عىل غري

هذه قطعة يف هجاء نرص ،فهو موصوف باللهو والعبث واجلربوت ،وهو يسكن يف منيته التي تسمى منية
نرص ،وكانت يف مواجهة مقابر قرطبة ،فالشاعر يرى نرصا غافال ال يتعظ باملوتى الذين حيملون للمقربة
أمام بيته كل يوم ،كأنه متأكد من دوام حياته ،وأنه ال يدركه املوت ،ويصفه الشاعر بأنه يتعاطى اخلمر،
ويسمع الزمر يف لياليه ،مع أن له عقال وعلام ،وكم من عامل يعرف احلالل واحلرام ،ثم ال يبايل بام أتى.
ويورد الشاعر بيتا كأنه حكمة وسط هذا الشعر .وهي أن اهلل ينعم عىل قوم ،فيفسدون
__________________
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ويستخدمون هذه النعم يف املعايص ،ويصيب آخرين بمصائب فتبعدهم عن الرش ،وبذلك تكون البلوى
يف احلقيقة نعمة ،والنعمة حتولت عىل يد اجلهلة إىل نقمة ،ألهنم بدال من أن يشكروا كفروا وافرتوا.
ملاذا كان الغزال يكره نرص اخليص؟ يبدو أن اخليص كان جبارا غره املنصب ،وقربه من األمري
عبدالرمحن ،وكان يرهب األندلسيني ،وكان طامعا خوانا ،يقول عنه املؤرخ ابن حيان" :وكان هلكه شبيه
الفجاءة ،يف عقب شعبان من هذه السنة 011هـ أرقى ما كان يف غلوائه ،وأطمع ما هو باالحتواء عىل أمر
سلطانه ،وأرهب ما كان الناس له ،وأخوفهم لعدوانه .)56("...،وشخص هذه صفاته البد أن يكرهه
اخللق ،ويستبرشوا هبالكه ،لذا يقول ابن حيان" :فرس الناس بحتفه ،وأطبقوا عىل ذمه"( .)57وأنشد
الغزال عند موت نرص اخليص يذمه:
أغنى أبا الفتح ما قد كان يأمله

من التصانع والترشيف للدور

وكل عرض وفرض كان جيمعه

حفرية حفرت

بني املقابري

مل يأهلا القوم تضييقا وال وقعت

فيها الكرازين إال بعد تقدير

فصار فيها كأشقى العاملني وإن

لفوه بالنفح يف مسك وكافور

ما العرف لو أخربونا بعد ثالثة

إال كعرف سواه يف املناخري

وكان أزمع شيئا مل تكن سبقت

به من اهلل أحكام املقادير

إذا أراد اإلله اليشء كونه

تدبري()58

فلن يرضك فيه سوء

يعرب الشاعر عام حدث لنرص ،ويرى أنه مل يأخذ شي ًئا من دنياه ،ال املنصب أفاده ،وال املال نفعه،
لقد وضع يف حلد ضيق ،يعرب عنه الشاعر بلفظة حفرية ،وهي تصغري حفرة ،للتحقري ،قد ضيقها احلافرون
لتكون عىل مقدار اجلسد فقط .ويرى الشاعر أن نرصا صار فيها كأفقر الناس ممن ال مال له وال سلطان،
أيضا ،حتى وإن وضعوا عىل نرص املسك والكافور ،وإن كفنوه يف احلرير والديباج،
فهم يوضعون يف حفرة ً
فسيصري رحيه مثل غريه بعد ثالثة أيام ،ال فرق بني غني وفقري ،وال بني حاكم وحمكوم.
وأشار الشاعر إىل حكاية نرص ،وحماولته قتل األمري عبدالرمحن بالسم ،ولكن اهلل نجى
األمري ألن له أجال ،ومل يشأ اهلل أن يموت مسموما ،ولذلك جيب التوكل عىل اهلل ،ألن اهلل إذا أراد شي ًئا
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كان ،ولن يرض املرء ما يدبر له أهل السوء واحلسد ،مادام اهلل معه .وهذا البيت األخري حكمة مستمدة
من احلياة.
هذه األبيات أشبه بالقص ،فهي حكاية عن نرص ،ولذلك جاءت بلغة سهلة ،وأسلوب خربي
متصل ،والصورة فيها قريبة جدا مما جيري عىل لسان ألسنة الناس.
وقد وىل األمري عبدالرمحن عثامن أخا خيامر القضاء ،وكان رجال صاحلا ،حيسن الظن ،قال
ابن حيان" :وكان قد وىل األحباس بقرطبة رجال أحسن الظن به ،فلام باله أكذب ظنه"( ،)59فحكى ذلك
للغزال ،فهجا الشاعر ذلك الرجل قائال:
يقول يل القايض معاذ مشاورا

ووىل امرأ فيام يرى من ذوي العدل

فديتك ماذا حتسب املرء صانعا

قلت وماذا يفعل الدب بالنحل

خالياها ويأكل شهدها

ويرتك للذبان ما كان من فضل()60

يدق

هذه األبيات رواها اخلشني يف كتابه عن القضاة ،وقد نقلها ابن حيان عنه ،ونلحظ أن ابن حيان
حيكي أن القايض معاذ استشاره يف هذا الرجل الذي واله أحباس قرطبة ،وأن الغزال كان يعرف أنه غري
أمني ،لذلك هجاه ،وصوره يف صورة الدب الذي ال هم له إال نفسه ،فهو مفسد ،يأكل العسل ويقتل
النحل ،ال ينتظر منه خري ،والصورة هنا تشبيه متثيل ممتع ،قد أدى املعنى ،وأوصله إىل القلب يف أقل
األلفاظ وأدقها ،وهي تدل عىل أن الغزال كان يقصد هبجائه املنحرفني الذين ال يلتزمون جادة الطريق،
وليس هيجو ملجرد اهلجاء.
وقريب من هذا اهلجاء هجاؤه لعدلني من عدول القايض معاذ ،إذ مل يكونا عدلني يف احلقيقة،
بل كانا ظاملني ،يدعى أوهلام أبو حفص ،واآلخر حييى بن مالك ،يقول فيهام الغزال:
أتاك أبو حفص وحييى بن مالك

فأهال وسهال بالوغى واملعامع

رجال إذا صبوا عليك شهادة

حكت فيك وقع املرهنات القواطع

أقول لديكي إذ رأيت وجوههم

تعز فقد جاءتك إحدى الفجائع

رثى واستهلت عند ذاك دموعه

مدامعي()61
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وقال كثريا ما أفاضوا

هيجو الغزال هذين الرجلني بأهنام كذابان ،يشهدان زورا ،حتى إن احليوانات والطيور لتكرههام ،فديك
الشاعر إذا رآهم حيزن ،وعندما يصربه صاحبه الشاعر بعبارة ساخرة "تعز فقد جاءتك إحدى الفجائع"
نظر إليه وبكى ،وقال :إهنم أحزنوه كثريا بكالمهم امللفق ،وكذهبم البني .وتصوير الشاعر لشهادهتام الزور
بوقع السيوف املرهفة تشبيه رائع جسد جربوت هذا القول اليسء ،وأبان عن نتيجته ،فهو يضيع احلقوق،
وينرص الظلم ،وكل هذا ضد ما جيب أن يكون عليه الشاهد العدل .وقد بالغ الشاعر حتى جعل الديك
حيزن لرؤيتهم ،ويشهد أهنم أس البالء ،وأن إساءهتم مل تقترص عىل بني اإلنسان ،وإنام امتدت إىل احليوانات
والطيور ،والديك جزء يراد به الكل .وقال الغزال يف هجاء رجل بخيل يسمى خالدا:
قصدت بمدحي جاهدا نحو خالد

أؤمل من جدواه فوق منائي

فلم يعطني من ماله غري درهم

تكلفه

انقطاع

رجائي

كام اقتلع احلجام رضسا صحيحة

إذا استخرجت من شدة

ببكاء()62

بعد

إن الشاعر مدح خالد هذا وبالغ يف املدح :لكي هيبه بعض املال ،فبخل وشح ،ومل تسمح نفسه
إال بدرهم يتيم ،وهبه له بعد أن يئس الشاعر من عطائه ،ولذلك يصوره بخلع الرضس ،ويف ذلك الزمان
كان نزع الرضس عسريا ،خيلع بدون ختدير ،وهي صورة متثيلية مجيلة توحي بشدة الشح ،وجفاف اليد،
وتفرد املهجو يف خصلة البخل .وللغزال قطعة يف هجاء امرأة يبدو أهنا كانت عجوزا ،سليطة اللسان،
قبيحة السلوك ،يقول الشاعر:
جرداء صلعاء مل يبق الزمان هلا

إال

لطمتها لطمة طارت عاممتها

عن صلعة ليس فيها مخس شعرات

كأهنا بيضة الشاري إذا برقت

باملازق الضنك بني املرشفيات

هلا حروف نوات يف جوانبها

كقسمة األرض حيزت بالتخومات

جرده

القتودات()63

وكاهل كسنام العيس

لسانا

ملحا

طول السفار وإحلاح

باملالمات

يرسم الشاعر صورة ساخرة مضحكة هلذه املرأة السليطة اللسان ،فهي جافة العود ،صلعاء الرأس ،ذهب
مجاهلا ،وطال عمرها ،ومل يبق هلا إال لسان فظيع ،ال يكف عن السباب ،ويبدو أهنا تشاجرت مع الشاعر
فلم يملك نفسه ،فرضهبا رضبة أطارت مخارها ،فظهرت صلعتها ،وبان أن رأسها صلعاء ليس هبا
__________________
-62

الديوان ،ص .07

-63

املرجع السابق ،ص .40

إال مخس شعرات ،عدها الشاعر لقلتها وندرهتا ،ويصور رأسها األصلع بخوذة اخلوارج الالمعة ،وكان
اخلوارج يعنون بأدوات احلرب ،ومنها اخلوذات ،فهي تلمع دائام بني املقاتلني يف املعارك .ويزيد الشاعر يف
رسم الصورة ،فريى أن رأس تلك املرأة هلا عظام ناتئة يف جوانبها ،كأن احلديد الذي يفرق بني األرايض
الزراعية .ويبالغ يف تشويه صورهتا فيقول :إن هلا ظهرا منحنيا ،وهلا حدبة عىل كاهلها كأهنا سنام اجلمل،
غري أهنا سنام جاف ،ال حلم فيه وال شحم.
تلك صورة ساخرة ضاحكة ،رسمها الشاعر بقلمه ،كأهنا صورة كاريكاتورية ،وكأننا نرى تلك
املرأة أمام أعيننا ،فهي صورة كلية بديعة يف تركيبها وترابط أجزائها.
ومل يكن الغزال يعجبه املراءون فكان حيمل عليهم ،وهيجوهم ،وقد رأى رجال منهم فقال فيه:
ومراء أخذ الناس بسمت وقطوب

وخشوع يشبه السقم ووضعف يف الدبيب

فقلت هل تأمل شي ًئا قال أثقال الذنوب

قلت ال تعن بيشء أنت يف قالب ذيب

إنام تبنى عىل الوثبة يف حني الوثوب

ليس من خيفى عليه منك هذا بلبيب()64

إن هذا الرجل املرائي يتصنع التقوى ،ويظهر بمظهر اخلاشع احلزين ،وهو يميش مشيه املريض،
فلام رآه الغزال عىل هذه احلال سأله :هل هو مريض ،فهو حزين ،ويسري ببطء شديد؟ فأجاب إجابة كاذبة
بأنه يعاين من كثرة ذنوبه ،وبالطبع هذا ليس بصحيح ،فإن كان مذنبا ملاذا ال يتوب بينه وبني اهلل دون تظاهر
بالبكاء والتجهم؟ إنام هو خيدع الناس ،ولكن هذا اخلداع ال خيفى عىل الشاعر الذكي ،فواجهه باحلقيقة
املرة ،وهي أنه مثل الذئب يف خبثه ،وأنه ينكمش حتى ينتهز الفرصة ،وأي امرئ يغرت هبيئته إنام هو جاهل
غبي ،ألن الرياء مفضوح دائام.
والصورة التي رسمها الشاعر دقيقة مرتابطة تعتمد عىل اهليئة واحلركة والصوت ،واحلوار ،وهي
بلغة واضحة دقيقة.
ومل يكن الشاعر يقبل أن يتزوج شيخ عجوز بنتا صغرية ،حتى لو قالت له إين أحبك ،وقد
تعرضت له فتاة وهو كبري ،وأخربته أهنا هتواه ،فرد عليها ردا شديدا ،هذا اجلواب داخل يف اهلجاء بطريقة
اإلحياء ،يقول الغزال:
قالت أحبك قلت كاذبة

غري بذا من ليس ينتقد

هذا كالم لست أقبله

الشيخ ليس حيبه أحد

__________________
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سيان قولك ذا وقولك

إن الريح نعقدها فتنعقد

أو أن تقويل النار باردة

يتقد()65

أو أن تقويل املاء

إن هذه الفتاة تريد أن تغري الشيخ بعبارات غزلية ،لقد قالت له مبارشة ،إين أحبك ،فلم يصدقها،
وواجهها بأهنا تكذب عليه ،وهو رجل جمرب ،يعرف طبائع النساء ،فعليها أن تغر غريه ،من الكبار
السذج ،ألن هذا القول ال يقبله أبدا ،ألن العجوز ال حتبه الفتيات ،وهذا قريب من قول امرئ القيس:
آراهن ال حيببن من قل ماله

وال من رأين الشيب فيه وقوسا

ثم يرضب الشاعر مثال لكالم هذه املراة ،فيقول إن كالمها" :أحبك" مثل قوهلا إننا نربط الريح ونعقد
أيضا مثل قوهلا" :النار باردة ،وليست حارقة أو حارة ،وقوهلا :املاء يتقد مثل الزيت،
بعضها ببعض ،وهو ً
وكل ذلك مناف للواقع ،أي أن الفتاة جيب أن حتب فتى مثلها لتدوم العرشة ،أما ضحكها عىل العواجيز
من أجل أن تسلب ماهلم ،فهذا ال ينطيل إال عىل عجوز أمحق.
والصورة التي نسجها الشاعر عربت عن هدفه بأقل قدر من األلفاظ ،والتمثيل الذي استخدمه
من الطبيعة ،وقد جسد ما يريد من املعنى ،وأبلغه للقارئ رسيعا .وهجا الغزال رجال بقصيدة مل يذكر منها
املؤرخون إال بيتني مها:
فكأين بعمري منك قد سل احلشاشة

أنت واهلل كام حامت عىل النار الفراشة()66

كان الشاعر هيدد الرجل الذي هيجوه ،ألنه ارتكب إثام عظيام ،فهو ينذره أن عمريا سيقتله ،ألنه
فاسق مفسد ،فمصريه السجن والتعذيب .وعمري املوجود يف البيت كان جالد األمري عبدالرمحن ،إذا
غضب األمري من أحد ،أرسله إىل احلبس ،وسلط عليه عمريا الضاغط ،وقد كان قاسيا ،من زبانية
العذاب ،ال يعرف الرمحة ،ومصطلح الضاغط عند األندلسيني ،أي الذي يعذب الناس يف السجن ،وهو
اجلالد بتعبرينا احلديث ،ومبالغة الشاعر يف قوله" :سل منك احلشاشة" واحلشاشة هي الروح ،وكذلك
تشبيه املفسد بالفراشة التي حتوم حول النار دقيق ،ألن الفراشة تقع ال حمالة يف النار ،فتحرتق هبا ،وهذا
سينال عقابا شديدا يصل إىل اإلعدام.
-4

النقد االجتامعي:
كان الغزال حكيام عاقال ،غري أنه كان أميل إىل التشاؤم ،فهو ينتقد أهل عرصه انتقادا شديدا
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ال يستثني منهم أحدا ،فها هو يقول:
ال ومن أعمل املطايا إليه

كل من يرجتي إليه نصيبا

ما أرى ها هنا من الناس إال

ثعلبا يطلب الدجاج وذيبا

أو شبيها بالقط ألقى بعينيه

الوثوبا()67

إىل فأرة يريد

يبدو تشاؤمه من أهل عرصه يف هذه األبيات ،فهو حيلف باهلل الذي يشد الناس رحاهلم إىل بيته
احلرام ،يرجون رمحته ،ويرغبون يف رضاه ،يقسم عىل أنه ال يرى أحدا من الطيبني املخلصني ،وإنام يرى
لصوصا وجشعني مثل الثعالب التي تبحث عن الدجاج لتأكله ،وبعضهم مثل الذئاب ،والذئب يرضب به
املثل يف اخلبث واخلتل ،فهؤالء الناس املعارصون له خبثاء ،وإذا مل يكونوا ثعالب وذئابا فهم قطط ترتبص
بالفريسة ،وهي الفئران الضعيفة ،حتى متكنها الفرصة فتسطو عليها ،وتلتهمها.
ولعل الشاعر قد اصطدم ببعض الظاملني ،فساء ظنه بالناس مجيعا ،وهي حالة نفسية تنتاب
بعض اآلدميني ،السيام الشعراء ،ونحن نعرف تشاؤم ابن الرومي الذي حتول إىل مرض نفيس.
والتشبيهات التي استخدمها الشاعر من الطبيعة احليوانية ،وقد أدت وظيفتها يف محل املعنى،
أيضا:
وليس يف هذه الصورة عيب وال تنافر ،فهي متآزرة .ويقول الشاعر ً
إذا اخربت عن رجل برئ

من اآلفات ظاهره صحيح

فسلهم عنه هل هو آدمي

فإن قالوا نعم فالقول ريح

ولكن بعضنا أهل استتار

جريح

ومن إنعام

وعند

اهلل

أمجعنا

خالقنا علينا

بان ذنوبنا ليست تفوح

فلو فاحت ألصبحنا هروبا

فرادى بالفال ما نسرتيح

وضاق بكل منتحل صالحها

الفسيح()68

لنتن ذنوبه البلد

يرى الغزال أن مجيع بني آدم مسيئون ،وأنه ليس فيهم بريء حقيقي ،فإذا سمعت قوما يقولون:
إن فالنا رجل طاهر نقي صحيح ،فيجب أن تسأهلم سؤاال واحدا ،هل هو من نسل آدم؟ فإن جاء جواهبم
باإلثبات فقل هلم ليس صحيحا .إذن ما القضية؟ القضية يف نظر الشاعر ترجع إىل السرت ،أي أن اهلل
يسرتنا ،فقد يفعل البعض أفعاال قبيحة ،فيسرتها اهلل عليهم ،ومن حوهلم ال يدرون عنها شي ًئا ،فيظنون هبم
__________________
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الظن احلسن ،ولكن احلقيقة أن اجلميع خطئون ،وقد أنعم اهلل علينا هبذا السرت ،ومل تنترش رائحة الذنوب،
ولو قدر أهنا فاحت وظهرت هلرب بنو آدم يف الصحراوات ،كل واحد وحده ،ألنه ال يطيق رائحة أخيه،
وال أخوه يطيق رائحته .حتى إن من شهر بالصالح والتقوى تفوح ذنوبه ،فينتن منها البلد الشاسع.
هذه القطعة يغلب عليها التفكري العقيل ،فهي أقرب إىل الفلسفة وإن كانت تضم هجاء مبطنا
لبني آدم ،وخاصة معارصيه .والصورة الواردة تعتمد عىل احلركة والتجسيد ،وتدرك بحاسة الشم .ويقول
عن أهل عرصه كذلك" :إذا ما نظرت يف عرض الناس كأين أراهم يف الظالم".
وكأن الذي أصيب عىل األيام يشء أصبته يف املنام( )69ملاذا يرى الشاعر معارصيه هبذه الصورة
السوداوية؟ فهو يقول إنه إذا نظر يف الناس مجيعا مل جيد بينهم من يستحق االحرتام ،فهم كأهنم يف ظالم،
وهو ال يراهم ،وكل ما يصل إليه يميض كأنه حلم رآه يف نومه.
إن الشاعر متشائم ،ولذلك ينضح تشاؤمه عىل عينيه وفكره ،ويسيطر عىل عاطفته ،حتى تستويل
السوداوية عليه متاما ،وتصبح مرضا ،عىل أية حال فإننا إذا نظرنا يف أحوال الشعراء سنجد عند كل واحد
أيضا:
صفة نفسية ،كاخلوف أو التشاؤم أو احلزن أو البهجة ،وهي قليلة .ويقول ً
إذا كنت ذا ثروة من غنى

فأنت املسود يف العامل

وحسبك من نسب صورة

آدم()70

خترب أنك من

يؤكد الشاعر أن املال هو األساس عند الناس ،فالغني يسود ويتقدم ،والفقري يتأخر حتى لو كان
عاملا صاحلا .وقد يكون الغني غبيا ،أو قبيح الوجه ،عديم الفكر ،ولكن املال يغطي عىل قبحه ويكفيه أنه
عىل صورة بني آدم .وال شك أن هذا القول صحيح عند كثري من الناس قديام وحديثا ،فهم يقيسون مكانة
اإلنسان بامله وثروته ،ال بعلمه وخلقه ،ولكن أهل الدين والعلم والعقل الصحيح.
يؤكد الشاعر أن املال هو األساس عند الناس ،فالغني يسود ويتقدم ،والفقري يتأخر حتى لو كان
عاملا صاحلا .وقد يكون الغني غبيا ،أو قبيح الوجه ،عديم الفكر ،ولكن املال يغطي عىل قبحه ،ويكفيه أنه
عىل صورة بني آدم .وال شك أن هذا القول صحيح عند كثري من الناس قديام وحديثا ،فهم يقيسون مكانة
اإلنسان بامله وثروته ،ال بعلمه وخلقه ،ولكن أهل الدين والعلم والعقل الصحيح يوقرون العلم وأهله،
وال يقيسون الناس بامهلم ،فكثري منه حرام.
__________________
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وانتقد الشاعر األغنياء يف عرصه ،ألهنم كانوا يباهون بأمواهلم ،ويتفاخرون بثروهتم ،حتى إهنم
يبنون قبورهم بالرخام ويزينوهنا ،وينفقون عليها أمواال ضخمة ،ويكتبون عليها أسامءهم وتواريخ
وفاهتم ،كأهنم فراعنة ،مع أن هذه األبنية والزخرفة لن تفيد امليت ،وإنام يفيده عمله الصالح ،ولذلك يقول
هذا الشاعر احلكيم:
أرى أهل اليسار إذا توفوا

بنوا تلك املقابر بالصخور

وفخرا

عىل الفقراء حتى يف القبور

فإن يكن التفاضل يف ذراها

فإن العدل فيها يف القعور

رضيت بمن تأنق يف بناء

فبالغ

األمور

أملا يبرصوا ما خربته الدهور

من

لعمرو أبيهم لو أبرصوهم

ملا عرفوا الغني من الفقري

وال عرفوا العبيد من املوايل

اخلفري()71

أبوا

إال

مباهاة

فيه

ترصيف

املدائن

وال عرفوا الكبري من

والقصور

هذا النص يعد وثيقة تارخيية من التاريخ االجتامعي للشعب ،وعاداته التي درج عليها ،بجانب
القيمة اجلاملية للشعر ،واملتعة العاطفية هلذا الفن .واملسألة املهمة يف نقد الشاعر الجتاه األغنياء نحو
التفاخر والتعايل عىل الفقراء ،هو رؤيته للعدل اإلهلي ،فإن اهلل ال ينظر إىل هذه األشياء الظاهرة ،وإنام ينظر
إىل النيات ،ولذا فإن العدل حتت أي يف القبور .وهو ينظر إىل ما ورد يف السنة ،وهو أن القرب إما أنه روضة من
رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر النار ،فكل واحد من الناس سينال جزاءه ،إن خريا فخري ،وإن رشا فرش.
ويرىض الشاعر بحكم القدر ،فإن من بالغ يف البناء ،سواء أكان قرصا أو قربا ،فإن األيام ستأيت
عليه ،وسيخرب كام قال الشاعر" :لدوا للموت وابنوا للخراب".
ويتساءل الشاعر ،هل هؤالء األغنياء مل يروا املدن والقصور التي خرهبا الزمان؟ ملاذا
ال يتعظون؟ أليس هلم عقول؟ ثم يقسم الشاعر بقسم عر ي موروث "لعمرو أبيهم" أي وحياة والدهم،
لو أهنم رأوا هؤالء األغنياء الذين ماتوا بعد فرتة وجيزة ،لرأوا عظاما قد زال حلمها ،وتاهت معاملها،
حينئذ ال يعرفون من الغني ومن الفقري ،وال من الرجل ومن املرأة ،لقد تساوى اجلميع بعد املوت .ويتتبع
الشاعر املعنى ،ويستقيص صوره بطريقة واضحة مجيلة يف األبيات خاصة األربعة األخرية.
ويف قطعة أخرى رائعة يعرض الشاعر بالنقد االجتامعي ملرض شاع بني الناس ،وهو تزويج
__________________
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البنت رجال عجوزا غنيا ،وهذا أمر مازال حيدث حتى اآلن ،وأغلبه نابع من الطمع يف املال ،وهم عادة
ينتظرون موت العجوز لرتثه الفتاة ،ثم تبحث عن شاب يف مثل سنها .والشاعر بذكائه صور عذراء ذكية
خطبها شيخ كبري غني وشاب فقري ،وجعل أباها خيريها ،مع أن التخيري هنا ال جمال له ،فإن الشاب يتزوج
شابة يقارهبا ،والشيخ يتزوج شيخة تناسبه ،ويبدو أن والدها كان يريد الغني ،ولكن البنت كانت مقنعة يف
الرد ،يقول الشاعر:
شيخ

كثري املال أو حدث فقري

وخريها أبوها بني

فقالت خطتا خسف وما إن

أرى

للمستخري

ولكن إن عزمت فكل يشء

أحب إيل من وجه الكبري

ألن املرء بعد الفقر يثرى

وهذا ال يعود إىل صغري()72

حظوة

إن الفتاة يف هذا احلوار اجلميل جتيب أباها بذكاء شديد ،إذ ترى أن زواج الكبري ال خري فيه،
وزواج الشاب الفقري متعب ،ألهنا ربام جتوع معه أو تعرى ،ولكن إذا كان البد هلا من االختيار ،فهي ختتار
الشاب الفقري ،ألنه ربام جيتهد ويرزقه اهلل ،فيغتني ،وهذا يف الواقع كثري احلدوث ،وأما الشيخ الكبري فإنه
لن يصري إىل الشباب مرة أخرى ،لقد ذهبت فتوته ،واقرتبت منيته .ونلحظ هنا حسن اجلواب ،وهو ـ وال
شك ـ كالم الشاعر ،ألنه كان ال يرى عدم الكفاءة يف الزواج ،كان يشرتط الكفاءة ،وتقارب السن من
أهم عنارصها ،ولذا سبق قوله "الشيخ ال حيبه أحد".
يبدو أن هذه األبيات بقية من قصيدة بنيت عىل صورة قصة شعرية إن موقف الشاعر من النساء
وانكباب الرجال عليهن ،والسعي إليهن ،رافض هلذا الكلف ،وداع إىل استعامل العقل يف الترصف،
الترصف ،يقول الشاعر:
يا راجيا ود الغواين ضلة
ال تكلف

فإنام

الكلف املحب هلن من ال يعقل

إن النساء لكالرسوج حقيقة

فالرسج رسجك ريثام ال تنزل

نازل

ذاك املكان وفاعل ما تفعل

أو منزل املجتاز أصبح غاديا

عنه وينزل بعده من ينزل

أو كالثامر مباحة أغصاهنا

تدنوا ألول من يمر فتأكل

فإذا

نزلت

بوصلهن

ففؤاده

فغريك

__________________
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فإن

نعيمها

أعط الشبيبة ال أبا لك حقها

منها

وإذا سلبت ثياهبا مل تنتفع

عند النساء بكل ما

متحول

يستبذل()73

هذه صورة تعرب عن نقده االجتامعي للنساء ،وهي رأي خاص ،فاحلسناوات يف رأيه ال عهد هلن ،فهن
يتحولن رسيعا ،ويتغري مزاجهن ،ولذلك ينصح الرجل الذي هييم بالنساء اجلميالت ،ويضطرب بالبحث
عنهن ،ينصحه بأال يعني بوصلهن ،ألن العاشق هلن من ال عقل له ،ثم يصور النساء بصورة الرسج عىل
ظهر احلصان أو الفرس ،فهو خاص بالفارس طاملا هو راكب عليه ،وإذا نزل فإن غريه سريكب عىل
الرسج نفسه .والصورة توحي بأن املرأة رسعان ما تغري الرجل ،وتصحب غريه ،وإذا مات تزوجت آخر،
وعىل املايض السالم .ويصورها أو يشبهها بتشبيه آخر ،يشبهها بالفندق العام أو النزل ،ينزل فيه املسافرون
ليلة أو بضع ليال ،ثم يرحلون ،ويأيت غريهم يسكن مكاهنم ،ومل يكتف الشاعر هبذين التشبيهني ،وإنام أتى
بصورة ثالثة هي الثامر املباحة ،فالنساء كالثامر املباحة يأكل منها من يمر هبا .هذه صور ثالث تدل عىل
النظرة السلبية للنساء ،واحلق أن النساء لسن سواء ،فمنهن الصاحلة ومنهن دون ذلك ،مثل الرجال ،منهم
املخلصون ومنهم أصحاب مذاهب اللذة ،وهم الذين يبحثون عن املتعة اجلسدية فحسب ،بيد أن الشعر
فن ذايت ،يعرب عن ذات الشاعر وفكره ،وموقفه من احلياة والناس.
وينهي الشاعر قطعته ببيتني يرشد فيها املتلقي إىل أن ينتهز فرصة الشبيبة أو الشباب فيمتع نفسه
دون تعلق بالغواين ،ألن حماسن هذه املدة ستمحى وتزول ،وإذا ذهب الشباب ألن يعود ،وإذا
ذهبت فتوته لن يستفيد من النساء بيشء مهام بذل من املال أوغريه .فإن احلسناوات ال يملن إىل العجائز
أو الشيوخ.
ولكن ما حق الشبيبة الذي يوجه الشاعر القراء إليه؟ أظنه يقصد املتع الروحية ،ألنه يف مكان
آخر افتخر أنه مل يضيع شبابه يف البطالة أو اللهو بالنساء ،وإنام قضاه يف حتصيل العلم واألدب ،فوصل إىل
مكانة عالية ،وأصبح مذكورا مشهورا ،وها نحن بعد ميض ألف ومائة ومخسني عاما عىل وفاته تقريبا
نكتب عنه ،ونحلل شعره ،فكأنه حي بيننا.
وينتقد الشاعر طائفة السائلني الذين يلحفون يف السؤال ،وهم موجودون يف كل جمتمع ،وإن
كان األندلسيون يمقتون الرجل القادر عىل العمل ،وهو يسأل ويتسول ،بل كانوا ينهرونه .ويظهر أن
السائل ألح كثريا يف الطلب من الشاعر فلم يعطه شي ًئا ،يقول الشاعر:
__________________
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قلت إذا كرر املقالة يكفي

أنت أوىل بدرمهي أم عيايل

لست ممن يكون خيدعه مثلك فاعلم هبذه األقوال
ما أؤدي الزكاة إال كام يعرص زق معسل باحلبال()74

القطعة مبنية عىل احلوار ،فالسائل حيارص الشاعر بكالم كثري ،يكرر احلديث والطلب ،فرد عليه الشاعر أن
يكف عن احلديث والقول ألن عياله أحق بامله ؛ وهو رجل مستور وليس من األغنياء ،وهو ال ينخدع
للخداعني ،فإن كثريا من الشحاذين خادعون ،والشاعر ذكي ال ينطوي عليه هذا الكالم الذي يسوقه
املتسول ،وخيتم حواره معه إنه ال يؤدي الزكاة إال بشق النفس ،وهو يستخدم تشبيها رائعا "كام يعرس زق
معسل باحلبال" ،أي كام يعرص الناس قربة العسل عرصا شديدا ليستخرجوا كل ما فيها .هذه الصورة
ال تدل عىل البخل ،وإنام توحي بأن الشاعر ال يتحقق له املال الذي حيول عليه احلول ،فيجب عليه فيه
الزكاة ،فإذا حدث مرة فهي مرة نادرة.
وقد نقد الشاعر طائفة الفقهاء ،فهم ال يشقون ،ولكن مع ذلك تراهم أغنياء ،والناس يكدون
وال جيمعون مثلهم ،وبالطبع هو ال يقصد الفقهاء الصاحلني ،وإنام يقصد هؤالء املنحرفني الذين يأكلون
أموال الناس بالباطل ،فهم مثل بعض القسيسني وأحبار اليهود ،ويف كثري من الديانات نرى مجاعة من
شيوخهم حيتالون جلمع املال بالكذب والتمويه ،كام كان القسيسون يف أوربا يبيعون اجلنة للناس الذين
يدفعون هلم ،وكل واحد يأخذ منها عىل قدر ما يدفع ،فمنهم من يأخذ قرياط ،ومنهم من يشرتي فدانا،
وإن كان أفسق الفاسقني .كل هذا من فساد طائفة من أهل األديان ،يقول الغزال:
ليت شعري من أين يستغنونا
لست تلقى الفقيه إال غنيا
نقطع الرب والبحار طالب الرزق
إن للقوم

مرضبا غاب

عنا

والقوم

ها

هنا

مل يصب قصد وجهه

قاعدونا

الراكبونا()75

يتعجب الشاعر من غنى هؤالء الفقهاء وهم قاعدون ال يرضبون يف مناكب األرض ،وغريهم جيوب
البحار والقفار يف طلب املال ،فمنهم من جيد ،ومنهم من حيرم ،وأما الفقهاء فهم أغنياء ،ال شك أن هلم
سعيا آخر ال يدركه هؤالء املكافحون العاملون ،والشاعر يلمح إىل أهنم يستغنون من حرام .أقل يشء أهنم
حييطون باحلاكم ويفتون له كيف يشاء ،فيهبهم من مال الشعب الذي قنصه .وأقول :إن فقهاء األندلس
__________________
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مل يكونوا كلهم هكذا ،وإنام كان فيهم صاحلون كثريون ،وكانوا جياهدون ،وينطقون باحلق ،وال خيشون
حاكام أو حمكوما ،وكان بعضهم يأكل من عمل يده ،فكانوا يزرعون األرض ،وكانوا حيرتفون حرفا يدوية
تدر عليهم ما يكفيهم ،هؤالء هم األتقياء الذين يصح أن يقتدي هبم الناس يف كل مكان.
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وصف اخلمر:
مل يكن الغزال يرشب اخلمر ،وقد سبق أنه رفضها عندما قدمتها له اإلمرباطورة البيزنطية

تيودورا ،واعتذر بأن دينه اإلسالم يمنع اخلمر ،ويف قصيدة أخرى أعلن أنه مل يرشهبا قط ،وإنام وصفها عىل
السامع ،وقد أخربوه أن فيها مرارة ،وال حاجة إلنسان يف رشب املر .لكن ملاذا نظم يف وصف اخلمر؟
لقد نافس الشاعر أبا نواس يف هذا املجال ليثبت قدرته عىل النظم ،وليدل عىل أن أهل األندلس ال يقل
شعرهم عن شعر املشارقة.
لقد حكى ابن دحية أن الغزال عندما هجا زرياب املغني ،وكان عبدالرمحن حيبه ،اشتكى زرياب
لألمري ،فأمر عبدالرمحن بنفي الشاعر ،ثم توسط له ناس من أهل اخلري ،فعفا عنه ،ولكن الغزال ضاق
باألندلس فرحل إىل العراق ،وهناك اجتمع مع مجاعة من العراقيني ،فأنشدوا أشعارا كثرية ،وأزروا عىل
شعراء األندلس وتنقصوهم ،فأراد الغزال أن يرد عليهم عمليا ،فسأهلم عمن حيفظ شعر أ ي نواس يف
اخلمر ،وكان قد نظم قصيدة يف وصفها عىل نسق شعر أ ي نواس ،فلم يعرفها أحد ،فأنشد قصيدته،
فأعجب هبا احلارضون ،وأخذوا يف الثناء الكثري عىل أ ي نواس ،وملا أكثروا ،قال هلم خفضوا ،إنام الشعر
يل ،وأنشدهم قصيدة أخرى عىل منواهلا ،فخجلوا وسكتوا ومل يعودوا يستهزئون بأشعار األندلسيني،
وهذه هي القصيدة التي نظمها يف وصف اخلمر:
وملا رأيت الرشب أكدت سامؤهم

تأبطت زقي واحتسبت عنائي

فلام أتيت احلان ناديت ربه

فهب خفيف الروح نحو ندائي

قليل هجوع العني إال تعلة

عىل وجل مني ومن نظرائي

أذاقني

وردائي

فقلت

أذقنيها

فلام

وقلت أعرين بذلة أسترت هبا

بذلت له فيها طالق نسائي

فواهلل ما برت يميني وال وفت

له

بوفائي

وأبت إىل صحبي ومل أك آيبا

فكل يفديني وحق

__________________
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غري

أين

ضامن

فدائ()76

هذه القطعة عىل هيئة قصة يقص فيها الشاعر أنه ملا وجد أصحابه قد نفد ما عندهم من اخلمر ،أخذ قربته
ومشى إىل احلان ،فنادى صاحبه ،فخرج إليه وهو خائف ،فطلب منه مخرا ،فلام وهبه ما أراد أعطاه ثيابه
كلها ،ثم أخذ منه بذلة يسرت نفسه هبا ،عىل أن يردها له ،وقد أقسم له عىل ذلك بطالق زوجاته ،ولكنه
مل يطلقهن ،وإنام ضمن أن يرد له تلك املالبس املستعارة ،ورجع إىل أصحابه ومعه الرشاب ،فرشبوا ،وكل
منهم يفديه بأبيه وأمه ،وحق له ذلك لكرمه وسخائه وسعيه لرسور أصدقائه.
والقطعة صورة ممتدة متصلة العنارص كاتصال القصة ،وهي بلغة ميسورة ،وصورها مفهومة
حسنة الوضع ،وموسيقاها مجيلة جدا ،واحلوار فيها دقيق مقتضب ،واحلركة بادية يف األبيات وصورها
اجلزئية ،وكذلك الصوت واللون.
وروى احلميدي ما يشبه هذه احلكاية ،حكاية أ ي نواس يف العراق ،وأسندها إىل العامل األديب
سعيد بن خالد ،وأهنا جرت بمرص ،عندما كان فيها سعيد ،يقول احلميدي" :أخربين بعض املشايخ
باألندلس أن سعيد بن أمحد بن خالد ،كان حيكي أنه ملا رحل إىل املرشق لقيه بعض األدباء بمرص،
واستنشده ألهل األندلس فأنشده ،ففضل بعض التفضيل ،إال أنه قال :ال ختفى أشعاركم إىل جانب
أشعارنا كام ال خيفى البدر يف سواد الليل .فقال له سعيد :صدقت ،وأين أهل األندلس بمثل قول احلسن
بن هانئ؟ وأنشده أبيات حييى بن حكم الغزال:
وكنت إذا ما الرشب أكدت سامؤهم...
فلام سمعها املرصي طرب واهتز ،وقال :هلل در احلسن! فلام أكثر ،قال له :الشعر واهلل ليحيى بن احلكم
األندليس ،وإنام أردت جتربة نقدك ،والنقض عليك ،فرد ذلك وأكره حتى صح ذلك عنده ،فخجل وأظهر
التعجب ،ومل يراجع بعد يف أشعار أهل األندلس.)77("...
أيضا ،ولعل ابن خالد هذا قد سمع خرب الغزال وحكايته مع أهل العراق،
هذه احلكاية تصح ً
فلام كان بمرص ،ورأى ناسا يميلون عىل أهل األندلس ،وينزلون بشعرهم ،قص هذه القصة للمرصي،
وأسكته هبا .واملتلقي قارئا كان أو سامعا يستفيد مما يسمع من أخبار وحكايات السابقني ،فهي جتارب قوم
مفيدة .هذا ومل تورد كتب التاريخ واألدب أية قصيدة أخرى يف وصف اخلمر إال هذه.
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احلكمة:
احلكمة هي العمل بمقتىض العقل السليم ،ويعرفها العلامء بأهنا اتباع الدين الصحيح ،وعندما
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ننظر يف األمرين النجد فرقا ،فالعقل يتفق مع الدين ،واحلكمة الواردة يف الشعر العر ي منذ اجلاهلية هي
خالصة جتارب احلياة ،وكان الشعراء يضعوهنا يف أبيات قليلة ،دقيقة األسلوب ليحفظها أوالدهم
فيستفيدوا منها يف حياهتم ،وإذا نظرنا يف أبيات احلكمة التي نظمها زهري بن أ ي سلمى مثال يف معلقته،
فنجدها حكام عملية مأخوذة من احلياة ،فقوله:
ومن مل يصانع يف أمور كثرية

يرضس بأنياب ويوطأ بمنسم

وكذلك قول امرئ القيس رغم انحرافه األخالقي:
أرانا موضعني ألمر غيب

ونسحر بالطعام وبالرشاب

هذه حكمة رائعة نرباس حياة لألجيال .وهي متتاز باالختصار عىل النقيض من فلسفة اليونان،
فقد كانت متتاز احلكمة بالتطويل واإلطناب ،ولكل أمة طريقتها يف استخالص احلكمة.
وحكم الشاعر الغزال كثرية ،ولذلك وصفه من ترمجوا له باحلكيم ،يقول الغزال:
بمنزل

أخاف عىل نفيس به لكثري

يوم

وإن مقامي شطر

وقد هيرب اإلنسان من خيفة الردى

يسري()78

فيدركه ما خاف حيث

إن اخلوف مزعج ،واخلائف إذا جلس يف مكان مزعج بعض اليوم يعده زمنا طويال ،ألن الزمن النفيس
خيتلف باختالف األحوال النفسية ،فإذا كان اإلنسان سعيدا وجد الزمن يمر رسيعا ،وإذا كان حزينا أو
مضغوطا ،وجد الزمان طويال ضاغطا ،كام يقول النابغة يف اجلاهلية:
ذريني هلم يا أميمة ناصب

وليل أقاسيه بطيء الكواكب

متطى حتى قلت ليس بمنقض

وليس الذي يرعى النجوم بآيب

فالغزال عرب عن معنى اخلوف وزمن اخلوف تعبريا خترصا مجيال ،ثم أتى بحكمة أخرى ،هي أن
اإلنسان يدركه املوت ،فقد هيرب املرء من مكان يتوقع أن هيلك فيه ،ويسري يف طريق آخر يظن أنه ينجو،
أيضا:
فيأتيه املوت يف املكان الذي ظن أنه آمن .ويقول الغزال ً
من ظن أن الدهر ليس يصيبه
فالق

الزمان

مهونا

باحلادثات

فإنه

مغرور

خلطوبه

وانجر حيث جيرك املقدور

وإذا تقلبت األمور ومل تدم

واملرسور()79

__________________
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فسواء املحزون

إن أي إنسان يعتقد أنه آمن من حادثة الزمان فإنه مغرور ،قد غرته الدنيا ،وغشت عىل برصه،
لذلك جيب عىل اإلنسان أال هيتم بام نزل به ،وإنام يقبل ما قىض اهلل به قبوال حسنا ،وما دامت األمور
متغرية ،فسواء احلزن والفرح ،ولذلك عىل املرء أن ال ييأس إذا أصابه مكروه ،وال يفرح فرح البطر إن قدر
له اخلري ،ولعل أبا العالء قد أفاد من شعر هذا الشاعر يف قوله:
غري جمد يف ملتي واعتقادي

نوح باك وال ترنم شادي

وشبيه صوت النعي إذا قيس

بصوت البشري يف كل واد

ويف قصيدة اخرى تايت حكمته:
أخي عد ما قاسيته وتقلب

عليك الدنيا من اخلري والرش

فهل لك يف الدنيا سوى الساعة التي

تكون هبا الرساء او حارض الرض

فام كان منها ال حيس وال يرى

وما مل يكن منها عمي عن الفكر

فطوبى لعبد أخرج اهلل روحه

الرب()80

إليه من الدنيا عىل عمل

هذه حكمة نابعة من النظر يف أحوال الدنيا ،فإن اإلنسان إذا أحىص ما مر به من أحداث ،سواء كانت خريا
أم رشا ،يراها قد انتهت ،وصارت خربا كأحالم الكرى .وليس للمرء إال الساعة التي هو فيها ،أي احلارض،
ألن املايض قد انتهى ولن يعود ،واملستقبل يف علم الغيب ،ال يدري أحدنا هل يعيش أم ال ،لذلك علينا أن
نعمل صاحلا حتى آخر حلظة ،وطوبى للصاحلني الذين يموتون عىل الصالح والتقوى .ويقول الشاعر:
يعرف عقل املرء يف أربع
ودور

عينيه

وألفاظه

مشيته

أوهلا

واحلرك

بعد عليهن يدور الفلك()81

يستطيع املرء أن حيكم عىل الشخص بالعقل أو احلامقة عندما يتامل يف طريقة مشيه ،وصفة حركته ،ونظر
عينيه ،وكالمه ،فهذه كلها تعمل بناء عىل ما عند الشخص من العقل ،فالعاقل رزين يف سريه ،هادئ يف
حركته ،جيد النظر ،حسن املنطق ،وأما األمحق فهو طائش يف مشيته ،مضطرب يف حركته ،زائغ يف برصه،
هيذي يف كالمه ،وهيرف بام ال يعرف .وقد استنبط هذا الشاعر احلكيم كل أولئك من تأمله يف احلياة
أيضا:
واألحياء .ويقول ً
__________________
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الناس خلق واحد متشابه

لكنام

ويقال حق يف الرجال وباطل

أي امرئ إال وفيه مقال

ولكل إنسان بام يف نفسه

من عيبه عن غريه أشغال

يستثقل اللمم اخلفيف لغريه

وعليه من أمثال ذاك جبال

وينام عن دنياه نومة قانع

بنعيم

خيال

ورأيت ألسنة الرجال أفاعيا

طورا تثور وتارة

فإذا سلمت من املقالة غريما

تتخالف

دنياه

األعامل

وذاك

جتني فأنت األسعد

تغتال

املفضال()82

يرى الشاعر أن الناس مجيعا متساوون يف اخللقة واهليئة ،ولكن أفعاهلم ختتلف وتتباين ،فمنهم
اخلري ومنهم الرشير ،والناس يتحدثون عن اآلخرين باحلق حينا وبالباطل حينا آخر ،مع أن كل إنسان فيه
جانب خري وجانب رش ،وأحيانا يسلك سلوكا حسنا ،وأحيانا خيطئ ،ولو انتبه كل واحد لنفسه لشغله
عيبه عن عيوب الناس ،ولكن العجب أن املرء ينظر إىل صغائر اآلخرين فرياها كبرية ،ويضخمها بخياله،
وينسى خطيئته ،وربام تكون مثل اجلبال ضخامة ،ويذهل كثري من اخللق عن احلقيقة ،ويشغلون بالطعام
والرشاب ،وباملال واملنصب واللذات ،وكل ذلك رضب من الوهم ،رسعان ما يأيت املوت ،وتذهب الدنيا
بمتاعها القليل.
ويصور الشاعر ألسنة الناس باألفاعي التي تقتل الناس بمجرد لدغها ،وهي صورة فظيعة،
جتسد املعنى أتم جتسيد ،وتبني أثر الكالم عىل الورى ،وال يسلم أحد من ألسنة الناس سواء أكان صاحلا أم
طاحلا ،فإذا مل يقولوا فيه إال احلق ،فهو السعيد املحظوظ األفضل .هذه أبيات توضح ما كان عليه الشاعر
من رهافة احلس والشعور ،لذا يستخرج احلكمة من احلياة واألحياء.
وروى ابن عبدالرب يف هبجة املجالس قطعة مجيلة للشاعر يف باب السلطان والسياسة ،تدل عىل
عمق نظره يف احلياة والناس ،يقول الغزال:
وإن

أعطيت

سلطانا

أخو السلطان موصوف

بحسن الرأي والفطن

يزاوله

الناس

باللعن

إىل

األفن

فساعة

ما

ويصبح رأيه املحمود
__________________
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فحاذر

صولة

الزمن

املطرب ،ص  ،656الديوان ،ص .11

رماه
منسوبا

وتبرص

يف

مطيته

سقوط العني واألذن

كان بشاشة السلطان حني تزول مل تكن()83

هذه حكمة عظيمة وجهها الشاعر ملن يتوىل إدارة البالد ،وهي ما عرب عنه بالسلطان ،أرشده إىل
أن حيتاط لنفسه ،فال يغرت باملدح ،وال يظلم وال يرسق وال يقتل ،وإنام عليه أن يسري سرية حسنة ،وحيكم
بالعدل ،وينصف املظلوم حتى من نفسه وأهله ،ألن الزمان متغري ،واألحوال متقلبة ،ومادام احلاكم عىل
كريس احلكم فرأيه حسن وعقله ذكي يف نظر الناس ،وكل ما يأتيه ويعمله صحيح ،فإذا ما انتهى حكمه،
انقلب كثري من اخللق عليه ،وقذفوه باحلق وبالباطل ،وجعلوا عقله أمحق ،وذموه وذموا أهله وحاشيته،
ويسقط يف عني الناس ،كأنه مل يكن سلطانا يف يوم من األيام.
هذه صورة كاملة لوضع احلاكم مع املحكومني ،ال ينجو منها إال العادل الطيب الرحيم ،ولغة
الشاعر واضحة ال عوج فيها ،وصورة قريبة املأخذ ،ال تنافر فيها ،بل هي متآزرة آلداء املعنى وجتسيمه
ليصل إىل العقول والقلوب أرسع ما يكون.
وللشاعر نظرات حكيمة يف احلياة ،فهو يكره أن يتزوج العجوز صبية مهام أبدت له من حب،
ألنه حب مغشوش ،يقول الشاعر:
وإذا ادعني هوى الكبري فإنام
وإذا رأيت الشيخ هيوى كاعبا

خديعة

وقرون

هو للكبري

فعليه من درك القرون

ديون()84

هكذا يرى الشاعر ،إنه يرى البنت حتمل ضغينة يف قلبها ضد العجوز ،وإن قالت له أحبك ،فهو
كالم من قبيل الغش واخلداع ،ختدعه لتستويل عىل ماله ،أو تنال منصبا ،أو متكر به لغرض معني ،فليس
قوهلا صحيحا البتة .وإذا وجدت عجوزا حيب فتاة كاعبا ،فهو ختل العقل ،أين زمانه من زماهنا ،وأين
قوته من عافيتها؟ أما إن كان يعطف عليها عطف األب احلنون ،فهذا يشء آخر غري العشق.
ويبدو أن الشاعر قد نظم كثريا يف هذا املوضوع ،وأنه كان يراه مرضا اجتامعيا ،ألنه يقول يف
بيتني باقيني يف قصيدة أخرى:
أنا شيخ ،وقلت يف الشيخ ما يعــ

ــلمه

كل شيخ تراه يكثر من كســ

ــب اجلواري فخذه يل بالقرون()85

__________________
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كل

أبله

وذهني

يقرر أنه يقول هذا القول وهو كبري السن ،ليس شابا حتى ال يقال إن الشباب يتحاملون عىل
الشيوخ ،أي أن كالمه صادق ،حديث جمرب ،وقد نظم يف هذه املسألة قبل ذلك شعرا يعرفه كل
معارصيه ،ومن يقرأ له سواء أكانوا عقالء أم مغفلني ،وقوله هو أن أي عجوز يستكثر من العذارى يف بيته
ال عقل له ،بل هو كالثور البهيم ،ألن الفتيات ستعبث به ،وتسخر منه ،وتستخدمه كام يستخدم الفالح
الثريان يف حرث احلقول .والكناية يف البيت الثاين واضحة ،وهي أنه مغفل مثل البهيمة.
-8

النصح والوعظ:
يف أيام األمري حممد بن عبد الرمحن زاد ولع الناس بلعبة الشطرنج ،وكان من أبرع الناس فيها

اخليص أيدون ،وكان يالعب األمري فغلب األمري ،وكان ملحمد وزير شاعر أديب يدعى متام بن عامر
الثقفي ،كان جييد هذه اللعبة ،فلعب يوما مع أيدون وغلبه ،فأعجب به األمري حممد ،وأثابه عىل ذلك،
خاصة عندما تكرر انتصاره عىل اخليص أيدون ،وملا اقتنى هذا الشاعر ماال وفريا من هذه اللعبة شاع اخلرب،
فامل الناس إليها ،ال سيام الشباب ،والناس عىل دين ملوكهم ،فلم يرق هذا االجتاه للشاعر الغزال ،خاصة
أنه راى ابن أخته منكبا عليها ،وقد أمهل أعامله املهمة ،فأنشد ناصحا له:
عمل يف غري بر واختالف ولزوم
غمني عشقك للشطرنج هذا يا إبراهيم
إنام أسسها وحيك شيطان رجيم

هبك فيها ألعب الناس فامذا يا حكيم

لعبة الشطرنج شؤم فاجتنبها يا شؤوم

فليقل ما شاء من شاء فقويل مستقيم

إنام جاءت بمهر واحد وهو وخيم

والتي ينزى عليها اليوم من ينزى عقيم

وسيبلو صدق ما فرست فيها من يروم

إنام هي ألناس شأهنم شأن عظيم

ملك جيبى إليه أو وزير أو نديم

أورجال ورثوا األموال للدهر سلوم

فاذكر ما بيد القائم عنها إذ يقوم

هل سوى يشء يسري من رسور ال يدوم

فـإذا ما أبلـغ الـبيت فمحسـور ملـوم()86

انقطاع إبراهيم بن أخت الشاعر أحزنه ؛ ألنه ترك عمله وعكف عىل ما ال فائدة فيه ،ومن حب الغزال له
حرص عىل هدايته وهداية غريه إىل ترك هذه اللعبة املشئومة كام يرى الشاعر ألهنا ال خري فيها ،ال للفرد
وال للمجتمع ،ومن وضع قواعدها شيطان ليشغل الناس عن األعامل املفيدة.
ويتوجه الشاعر إىل إبراهيم خاطبا ،افرض أنك أتقن اخللق هلا ،فامذا كسبت؟ ال يشء سوى
ضياع الوقت هباء ،ولذا يدعوه مبارشة إىل االبتعاد عنها ،ويصفه بالشئوم مادام يلعبها ،وإذا اعرتض عىل
__________________
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الشاعر أحد فليعرتض فالشاعر يعرف ما يقول ،وهو متأكد أنه الصواب ،فكثري من الالعبني سيجادلون
أهنا تقوي الفكر ،ولكن موقف الشاعر منها موقف الرافض .هذه اللعبة السخيفة صورها الشاعر بصورة
الفرس التي أنتجت مهرا واحدا مشئوما وخيام ،ثم صارت عقيام ،أي أن متام بن عامر كسب منها ماال،
ولن يكسب غريه شي ًئا ،ويؤكد الشاعر أن من يريد أن يعرف حقيقتها سيعرف ،وسيعلم صدقه .وحيدد
الشاعر من يلعب الشطرنج ،إهنم هم األغنياء املرتفون ،كامللوك الذين تأيت إليهم األموال ،وهم نائمون يف
قصورهم ،أو وزراؤهم املساعدون هلم ،أو من ورثوا أمواال طائلة فال حيتاجون إىل اجلد واالجتهاد لكسب
لقمة العيش.
ثم يرجع مرة أخرى باخلطاب إىل ابن أخته إبراهيم قائال له :انظر إىل الالعبني حينام ينتهون
منها ،واسأل :هل ربحوا شي ًئا؟ مل يربحوا إال قليال من التسلية التي ال يدوم رسورها ،حتى إذا رجع إىل
داره ،وجد نفسه قد ضيع يومه بال فائدة ،وأرسته حتتاج إىل الطعام والرشاب ،أو املالبس التي تسرتها.
كان األوىل أن يقيض وقته فيام يعود عليه وعىل أهله بالسعادة .هذه قصيدة مجيلة وإن كانت اخلطابية
والنصيحة املبارشة تغطي عىل أكثر أبياهتا ،ولكنها متثل رأي الشاعر ،وتعترب وثيقة تارخيية لشيوع لعبة
الشطرنج يف األندلس يف عرص مبكر من تاريخ تلك البالد.
وكان الغزال يستمد موضوعات املوعظة من احلياة واملوت ،فبعد موت نرص اخليص بالسم
الذي كان أعده لألمري عبدالرمحن األوسط ،صارت داره خرابا ،فلام أصبحت كذلك وهي دار فسيحة
مجيلة ،أسكن فيها األمري مغنيه أبا احلسن عيل بن نافع ،امللقب بزرياب ،ورسى اخلرب إىل الناس ،فأنشد
الغزال قصيدة فيها موعظة للعاقلني ،يقول:
ذكر الناس دار نرص لزريا

ب

هكذا قدر اإلله وقد جتــــ

ــــري بام ال تظنه األسباب

أخرجوه منها إىل مسكن ليـــ

ـــس عليه إال الرتاب حجاب

فيه

وال

يرجع من عنده إليه جواب

املراكب

عنه

وأميلت

إىل

سواه

الركاب

ـــــع

إال

ثالثة

أثواب

ال

جييب

وتغانت

الداعية
تلك

ليس معه من كل ما كان مجـ
وتالشى
عسكر

مجيع
جندوا

ذاك

فلام

فليس

بمأذو

يبق

وأهل

إال

لنيلها

ثوابه

أو

زرياب

عقاب

ن هلم عنه أن يكون احلساب

فرأيت الرقاب من أهله ذلـ

ــــت وعزت من آخرين رقاب

وكذاك الزمان حيدث يف تصــ

ــــريف الذل والبال واخلراب

لتعجبت والذي منه أعجبـــ

ـــت إذا ما نظرت يشء عجاب

كا

يراب

لكان

الذي

توىل

الذي

ن

عليه

خلد

ال

عمله بعده كفعل امرئ ليـ

ــس عليه بعد املامت حساب

ولكن

واألذهاب()87

ولعقل الفتى صحيح

حريته األوراق

يبدأ الشاعر قصيدته بأن الناس يف األندلس قد حتدثوا بأن زرياب قد سكن يف منية نرص ،ويرى
الشاعر أن زرياب أهل ألن يسكن فيها ،وكأنه يلمز هذا املغني ،فقد كان هيجوه ألسباب مل يتحدث عنها
املؤرخون ،ولكن يبدو أن زرياب كان يعيش يف ترف مما يناله من األمري ،وكان الغزال يكره املرتفني الذين
يتخمون من الطعام والرشاب ،وهناك جياع كثري بينهم ،فهو يلمزه ،ويتمنى أن يصري مثل نرص .ويرجع
الشاعر سكنى زرياب يف منية نرص إىل ما قدره اهلل وقىض به ،فاملقادير جتري برتتيب ال نعرفه ،لقد محل
املشيعون جثامن نرص من القرص إىل القرب ،وحثوا عليه الرتاب ،وهو الذي كان يفتخر بفاخر الثياب ،وقد
أصبح يف قربه صامتا ال جييب من ناداه ،وهو الذي كان يأمر وينهى ،ويدير البلد إذا خرج األمري للغزو.
مل يعد نرص يملك شيئا إال عمله ،وصار املوكب إىل غريه ،وتوىل قوم بعده ومل يعد له منصب ،وال مال،
لقد كان مجع كثريا من املال كام قال الشاعر ،ولكن كل ذلك مل ينفعه ومل يأخذ منه شيئا إال الكفن من ثالثة
أثواب أو قطع ،عىل طريقة األندلسيني يف تكفني موتاهم ،انتهى كل يشء ،ومل يبق له إال الثواب أو
العقاب ،إنه وحده الذي يتحمل جزاء عمله ،وال يقدر أحد من العسكر أن حيمل عنه شي ًئا "كل نفس
بامكسبت رهينة" .لقد ذل أهل نرص ،ومل يعد هلم مكان يف الدولة ،وعز آخرون ،وتولوا الوزارة واحلجامة،
وهكذا الزمان يتقلب بالربايا ،وفيه مصائب وكوارث خترب كل يشء ،وفيه يذل ناس ويعز ناس.
ويتعجب الشاعر من زرياب الذي أقام يف منزله ،ملاذا اليتعظ؟ إنه يترصف كأنه خالد خلد بعد نرص ،وهو
يغني ويفرح ويمرح ،كأنه لن حياسب بعد املوت .هل زرياب غبي ال ،يؤكد الشاعر أن الذي سكن يف
مسكن الذي ظلم نفسه عاقل وأن عقله سليم ،غري أن املال غره ،كثرت الدراهم والدنانري يف يده ،فتبطر،
هذه رؤية الشاعر لزرياب الذي هجاه بوضوح يف قصائد أخرى مل تصل إلينا.
تعد هذه األبيات موعظة جيدة ،استمدها الشاعر من حياة نرص وموته ،ونسقها ليستفيد هبا
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القارئ لو كان يعقل .ومتثل النصائح والوصايا موضوعا مهام من موضوعات األدب العر ي منذ اجلاهلية،
والذين ينظموهنا عادة هم الشعراء األفذاذ الذين عركوا احلياة ،وحرصوا عىل خري من بعدهم فنصحوهم
بأسلوب مجيل .وأعظم اإلرشادات واملواعظ ما كان نابعا من حوادث األيام ،وما تفعله بالبرش.
تلك كانت األغراض التي عرب عنها الشاعر يف قصائده ،ومقطعاته التي وصلت إلينا ،ولو
وصل إلينا ديوانه األصيل لوجدنا موضوعات كثرية ،ولعرفنا عن بيئة الشاعر يف ذلك العرص معلومات
أكثر ،وال ندري لعل ديوانه يظهر يوما من األيام.
رأي القدماء يف الشاعر وشعره:
كيف كان رأي القدماء يف الشاعر وشعره؟ هذه قضية مهمة ،ألن الشاعر يعرب عن نفسه وعن
معارصيه ،وهم أدرى به ،ولذلك كان لزاما أن نعرف وجهة نظرهم ،أو تقييمهم له ،إذا رجعنا إىل
احلميدي الذي ترجم له وجدناه يقول" :حييى بن حكم املعروف بالغزال ،بتخفيف الزاي ،رئيس ،كثري
القول ،مطبوع النظم يف احلكم واجلد واهلزل ،وهو مع ذلك جليل يف نفسه وعلمه ومنزلته مع أمراء
بلده"(.)88
إن الشاعر جليل القدر ،ذوعلم غزير يف قوله وفعله ،وهذه صفات طيبة لشخصية سليمة
سامية ،وهو بليغ له قدرة عىل النظم الرائع ،نظم كثريا يف موضوعات ،بعضها جاد ،وبعضها هازل أو
ماجن ،ولكنه كان حمرتما ،وقد عرف له أمراء بلده قدره ،فاختاروه سفريا له يف أشد األوقات ،هذا رأي
اجلميع فيه ،وهو رأي إجيا ي.
أما مؤرخ األندلس مروان بن حيان فيقول يف ترمجته ليخامر القايض" :وانربى له شاعر قرطبة
يف ذلك الزمان حييى بن احلكم الغزال ،منتهك األعراض ،وخزي الرجال ،فأكثر هجوه وذمه ،ووصفه
بالبله واجلهل ،فندر بذكره .)89( "...ثم يقول" :وكان الغزال بذيئا منتهكا لألعراض"(.)90
ابن حيان وصف الغزال بأنه شاعر قرطبة ،مع أن قرطبة كان فيها يف ذلك الزمان الكثري من
الشعراء ،فهذا حكم بتقدم الشاعر عىل غريه يف ذلك العرص .وأما وصفه بأنه منتهك األعراض ،ووصفه
بالبذاءة فليس بصحيح ،ألن الشاعر ما كان هيجو إال من يستحق اهلجاء ،فمثال خيامر كان أمحق مغفال،
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ضيق الصدر ،ومن كانت هذه خالله ال يصلح للقضاء ،ولذا جاء هجاء الشاعر له يف موضعه ،وقد عزله
األمري ملا تأكد من سوئه .واهلجاء هنا مفيد اجتامعيا ،حتى ال يتعرض للقضاء إال من تتوفر فيه رشوطه.
وهجاؤه لألغنياء املرسفني الذين يتفاخرون يف البنيان ويف القبور له حق فيه ،وكذلك هجاؤه لشهود الزور
وغريهم من أهل السوء آت يف موضعه ،وليس من البذاءة يف يشء ،فابن حيان أصاب يف جانب ،وأخطأ
يف جانب آخر ،وابن حيان يف تارخيه املسمى باملتني ،هجا أكثر معارصيه نثرا ،وكتب كتابة عنيفة ،حتى قيل
مل يسلم من لسانه إال ابن جهور حاكم قرطبة .فهل كان ما كتبه عن أمراء الطوائف بذاءة؟ ال إنه حمق ،وهم
قد خانوا األمانة ،وضيعوا األندلس ،وأعطوا اجلزية لعدوهم وهم صاغرون ،عىل النقيض من عزة
اإلسالم واملسلمني.
وإذا جئنا إىل ابن دحية وجدناه يعجب بالشاعر وشعره ،ويراه يوازي شعراء املرشق الكبار،
ويباهي به ،ويرى أن أهل املرشق يتنقصون األندلسيني تعصبا للمشارقة ،وليس إحقاقا للحق ،فهو يقول
عن الغزال" :القاعد عىل كيوان ،شاعر ذلك األوان ،وقد أثبت له من قوله ما يشهد بإبداعه ،وحسن
ترصفه يف املعاين ،واخرتاعه ،وطول يده يف األدب ،وامتداد باعه"( .)91لقد وصفه بأنه شاعر العرص ،ذلك
أيضا ،ونعته باإلبداع
اآلوان يف األندلس ،أي املقدم عىل كل الشعراء األندلسيني ،وربام قصد غريهم ً
واالخرتاع ،وحسن التأيت للمعاين ،وقدرته عىل النظم يف مجيع املوضوعات .وعندما أورد األبيات اخلاصة
بمدح األمري عبدالرمحن ،أثنى عىل التشبيب فيها ،فقال" :وفيه (أي يف هذا الشعر) تشبيب حسن كثري
اخترصناه لطوله )92("...فغزل الشاعر من النوع احلسن يف نظر الناقد.
ويوازن بينه وبني البحرتي يف معنى فيقول" :كنا نعجب بقول البحرتي ،ونستغربه يف قوله
جلعفر املتوكل:
فلو أن مشتاقا تكلف غريما

يف وسعه لسعى إليك املنرب

أيضا بإحسانه ،ألنه أتى
حتى رأينا قول الغزال ،وعلمنا أنه سبق إليه بزمانه ،عىل أن البحرتي استحق ً
باملعنى يف بيت واحد ،واخترصه اختصارا حسنا .)93("...وهويقصد أن الغزال قد سبق البحرتي يف هذا
املعنى الذي جاء يف قصيدته:
__________________
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منربه هيتف من وجده

إليك بالسهل وباملرحب

أطربه الوقت الذي قد دنا

وكان من قبلك مل يطرب

هفا به الوجد فلو منرب

طار لواىف خطفة الكوكب

هذا معنى جيد جدا ،ولكن البحرتي اخترصه يف بيت واحد ،وأحسن ديباجته ،والغزال أسبق يف العرص
من البحرتي .ويورد ابن دحية بيتا آخر من القصيدة عينها ،هو:
ال يمكن الناظر من رؤية

إال التامح اخلائف املذنب

ثم يعلق عليه بقوله" :حسن جدا يف معنى اهليبة ،وقد تأثروا بشعر الغزال ،وأخذوا بعض اخرتاعاته
أيضا هذا املؤرخ األديب ابن دحية عىل األبيات التي وصف فيها الغزال األهوال التي
وإبداعاته .وعلق ً
تعرض هلا هو وصحبه أثناء سفرهم يف البحر إىل بالد الدانامرك قائال" :وهذا القصيد جيول عليه رونق
االنطباع ،وهو القريب غري املستطاع"( .)94فهو حيكم عىل شعر هذا الشاعر باالنطباع ،وعدم التكلف،
وأنه من السهل املمتنع الذي ال يقدر عليه إال صاحبه ،وشعر الطبع مقدم عند العرب ،وقد سبق القول:
إنه يضعه يف مصاف عمر بن أ ي ربيعة وبشار والعباس بن األحنف ،ولكن املشارقة يظلمون األندلسيني.
تلك هي آراء القدماء يف شعر حييى بن حكم الغزال ،وهي تبني عن توقريهم له ،وتوضح اعرتافهم بتقدمه
عىل باقي شعراء األندلس يف عرصه.
آراء املعارصين:
إن الدكتور أمحد هيكل يرى أن الغزال "كان من أملع شعراء فرتة رصاع اإلمارة ،بل كان من أكرب
شعراء األندلس يف كل الفرتات ،وذلك ألصالته الشعرية ،وخصائصه الفنية ،وسبقه إىل موضوعات النقد
االجتامعي واألخالقي ،واتضاح بعض النظرات احلكمية واللمحات الفلسفية عنده ،وتصوير شعره
لعرصه وحياته إىل حد كبري"(.)95
هذا رأي الدكتور هيكل ،وهو أن الغزال أعظم الشعراء يف فرتة اإلمارة األموية ،بل زاد عىل
ذلك بأنه أكرب شعراء األندلس كلهم يف مجيع عهودها ،وعلل لرأيه بأن شعر الغزال أصيل ،أي نابع من
ذاته ،وليس حماكاة ألحد ،وألنه يتميز بميزات فنية مجيلة كالقص واحلوار والتصوير اجلميل ،وألنه حيتوي
موضوعات نقدية ،نقد فيها الشاعر كل ما اطلع عليه من أفعال معارصيه ،مما خيالف العقل والدين
__________________
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واملنطق السليم ،وكذلك الحتوائه عىل احلكمة التي هي خالصة جتاربه للحياة.
وأما الدكتور إحسان عباس فيقول عن الشاعر الغزال" :شاعر األندلس املقدم ـ يف نظري ـ عىل
مجيع الشعراء هذه الفرتة ،وربام كان ابن شهيد أعمق منه ثقافة ،وأبعد بالنقد ،وكالمه أشد أرسا وأجزل
جزالة ،ولكن الغزال أقرب إىل الطبع ،وأبعد عن التكلف ،وأعمق جتربة ،وأنفذ نظرا ،وأغور حكمة"(.)96
يتفق هذا الرأي مع رأي الدكتور أمحد هيكل يف تقديم الشاعر عىل مجيع الشعراء األندلسيني يف
فرتة اخلالفة األموية ،ثم يزيد موازنة بينه وبني ابن شهيد الذي عاش يف أواخر الدولة األموية ،وعارص
الفتنة والسقوط ،فيقرر أن الغزال أقرب للطبع يف شعرة ،وأعمق يف التجارب واملوضوعات واحلكمة،
وإن كان ابن شهيد ذا أسلوب أمتن ولغة أجزل.
وهو يأخذ عىل الغزال عدم عنايته الكاملة بتزويق اللفظ ،فيقول" :ومن قلة احتفاله بصقل
املبنى الشعري نجد عىل شعره آثار اجلفاء ،وقلة التحلية اللفظية"( .)97ربام كان هذا صحيحا يف بعض
األبيات ،وهي قليلة ،ولكن عامة شعره مجيل املبنى ،عميق املعنى ،يسريا سلسال ،وال يصح املقارنة بينه
وبني الشعراء الذين حيككون شعرهم ويعيدون فيه النظر.
وأما رأي الدكتور عمر فروخ فيتمثل يف قوله" :كان (الغزال) أديبا وشاعرا مطبوعا ،صاحب
بدهية وابتكار يف املعاين ،وإن كان يف أسلوبه يطبع عىل غرار املشارقة ،مع قلة عناية بالديباجة ،إذا كانت
الديباجة حتول بينه وبني كامل التعبري عن املعنى كام كان شأن ابن الرومي"(.)98
رأيه كام نرى يف نصه أن الغزال شاعر مطبوع ذو موهبة ،وإنه يبتكر املعاين ،وهو يتفق يف رأيه مع
السابقني ،ثم يأخذ عليه عدم عنايته بالديباجة أو التزويق ،وهو يشبهه بابن الرومي ،ويظن أنه حياكي
شعراء املرشق .إن حكمه أن الشاعر ذو طبع وموهبة حكم صحيح ،وكذلك قوله :إنه يبتكر املعاين ،ولكن
قوله :إن الغزال يقلد املشارقة ،أو يطبع عىل غرارهم ،فغري صحيح ،ألن الغزال مل يقلد أحدا ،وإنام عارض
أبا نواس يف مخريته ،لكي يثبت قدرته عىل الشعر ،ويؤكد أن األندلسيني ليسوا بأقل من املشارقة ،وكذلك
صنع مع أ ي حكيمة ،مع أنه مستقيم وليس بامجن.
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ويضع الدكتور شوقي ضيف الغزال ضمن شعراء اهلجاء يف األندلس()99وهو ـ بال شك ـ
متأثر بكالم ابن حيان مؤرخ األندلس الذي وصف الغزال بأنه هجاء .ولكننا بعد أن حللنا شعر الغزال،
ال نتفق مع رأي ابن حيان وال شوقي ضيف ،ألن الشاعر نظم كثريا يف كل األغراض ،واهلجاء أحدها،
ومل يكن هيجو من أجل اهلجاء ،أو أن طبعه رشير ،وإنام كان حيمل عىل املنحرفني من رجاالت الدولة
كالعامل والوالة والقضاة اجلهالء ،ومل نجد له هجاء يف الناس البسطاء ،إال كالما عاما يف نقد املجتمع.
وامللحوظ أن أصحاب العقول الكبرية من األدباء واملفكرين غالبا ال يكونون راضني عن عرصهم ،هذا يف
كل العصور ،ومجيع البلدان ،حتى يف البالد املتقدمة اآلن.
أما رأيي فهو أن الغزال كان شاعرا عظيام من فحول الشعراء ،والفحولة عند العرب تعني غزارة
اإلنتاج وجودته ،ولقد كان الغزال كثري الشعر ،كام قال احلميدي ،وأن ديوانه كان كبريا ،ولو وصل إلينا
لكان رأي كثري من دارسيه تغري إىل ما هو أفضل مما قالوا .وقد كان هذا الشاعر مطبوعا ذا موهبة مساعدة
بحيث كان يقرض الشعر ،قصائد ومقطعات يف مجيع أحداث عرصه .وهلذا الشاعر قدرة عىل القص،
لذلك تأيت الصورة الشعرية عنده ممتدة متآلفة ،وهو يميل إىل التحليل والتعليل يف شعره ،كأنه يريد إحاطة
املعنى ،وتوصيله إىل القارئ كامال .لقد كان الغزال حسنة من حسنات األندلس.

****
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