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 وتأويلهاقصيدة حسان بن ثابت الالمية: دراسة يف توثيق زمنها 

 العزيز بن حممد العبده فهد بن عبد

 أستاذ األدب والنقد املساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية

 هـ(11/10/1441هـ، وقبل للنرش يف 13/5/1441)قدم للنرش يف 

 

هذه الورقة حتاول أن تقدم توثيًقا زمنًيا من الناحية التارخيية والثقافية للقصيدة الالمية حلسان بن  :البحث ملخص

ثابت ريض اهلل عنه، وخصوًصا فيام إذا كان حسان قد قاهلا يف اجلاهلية أو بعد اإلسالم. وتأيت أمهية هذه الورقة من 

يف كشف جوانب جديدة لسرية حسان بن ثابت بشكل عام، تقصيها املطول لزمنية القصيدة والتي تكمن يف مسامهتها 

سيطرح كثرًيا من اجلدل  -اخلصوص وجه عىل–وسريته يف اإلسالم بشكل خاص، إذ إن ادعاء إسالمية القصيدة 

والنقاش، الذي طاملا ارتبط بشخصية حسان بن ثابت يف التاريخ، وستكون هذه النقطة املثرية للجدل واالهتامم 

طال واستمر كثريًا حول مدى التزام حسان الديني والثقايف، وموقفه الغامض جتاه املجتمع اجلديد. غري  امتداًدا جلدل

أن ما تكشف عنه هذه الورقة هو أن هذه القصيدة جاهلية، وذلك رًدا عىل بعض الباحثني العرب وغريهم ممن ذهب 

بدراسة شخصية حسان إلعادة النظر والتعمق يف إىل إسالمية القصيدة، األمرالذي يتيح الفرصة للباحثني املهتمني 

هذه الشخصية املثرية للجدل لسرب أغوارها والغوص يف أعامقها وأرسارها. ويف هناية هذه الورقة، يقدم الباحث 
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Abstract: This paper attempts to present a documented timeline for the Lāmiyyah Poem by Ḥassān ibn Thābit 

based on historical and cultural investigation. Specifically, whether the poem had been composed by Ḥassān in the 
Jāhiliyyah time (pre-Islam) or after he converted to Islam. The importance of this paper lies in its contribution in 

revealing new aspects of Ḥassān ibn Thābit's life; especially his life in Islam. Because claiming that the poem is an 

Islamic poem would bring into service a lot of discussions and controversies that is associated with the personality 
of Ḥassān ibn Thābit in history. In other words, claiming the Islamicity of the poem will serve as an extension of a 

long-lasting debate regarding the religious and cultural commitment of Ḥassān ibn Thābit and its ambiguous 

attitude toward the new community. However, what this paper found is that the poem is a Jahilī poem, making it 
disagree with those of Arab and non-Arab scholars who claimed its Islamicity. Therefore, this paper may give an 

opportunity for those who are interesting in studying the personality of Ḥassān ibn Thābit to re-study and deeply 

examine his ambiguous personality. At the end of this paper, I present a new interpretation of the poem through a 
subtle analysis of its themes and structures. 
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من  ريض اهلل عنه يعد الشاعر حسان بن ثابت

الشخصيات الرتاثية التي دار حوهلا الكثري من اجلدل، 

خصوًصا فيام يتعلق بسريته يف اإلسالم، إذ وصف باجلبن ألنه 

، وكذلك خلربه مع صفية بنت ملسو هيلع هللا ىلصمل يشهد قتاالً مع الرسول 

عبداملطلب واليهودي، إذ روي أن حسان عندما كان يف 

حصنه )حصن فارع( مع النساء والصبيان يوم خندق 

، وكانت هيود بني قريظة قد نقضت العهد بينهم ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

وبني رسول اهلل يف الوقوف عىل احلياد يوم اخلندق، مر هيودي 

ى قلق صفية وخوفها باحلصن وجعل يطوف به، مما استدع

يف الوقت الذي شغل  ،من اطالع هذا اليهودي عىل العورات

الرسول الكريم وأصحابه عنهم بالقتال؛ لذا طلبت صفية من 

حسان القيام بقتله، لكنَّ حسان مل يلب طلبها كونه ليس 

بصاحب قتل، فام كان من أمر صفية إال أن قامت بقتله، ثم 

أن حسان رفض طلبها مرة طلبها من حسان أن تسلبه، إال 

م: 2012أخرى حمتجًا بأن ليس له بسلبه حاجة. )ابن األثري، 

270.) 

غري أن بعض العلامء ردوا عىل من اهتموا حسان باجلبن 

بأن خصوم حسان من شعراء وغريهم مل يصفوه باجلبن، فلو 

كان حسان حقًا جبانًا الستغل خصومه هذه الصفة يف اهلجوم 

(. وإضافة إىل 150م: 2004املدخيل، عليه والنيل منه. )

ذلك، فقد رد بعض العلامء هذه التهمة عن حسان بأنه كان 

مصاًبا بعلة تعجزه عن القتال، وهي قطع يف أكحله. وأخرًيا 

وليس آخًرا، كثرة األخبار املتواترة عن ختلفه عن القتال، يف 

الوقت الذي ال نرى فيه إنكاًرا عليه من الرسول أو من أحد 

ابه، تدل داللة واضحة عىل أن حسان كان معذورا أصح

 كان أسلم ملا حسان رشعًا يف ختلفه عن القتال، وذلك أن

 هذا ويف الشيخوخة، سنوات يف كان أنه أي عامًا، ستني عمره

 يتطلب الذي القتال يف املشاركة عن الرجل يعذر العمر

(، )الظاهر، 171،177والقوة. )درويش، بدون:  النشاط

 (. 208م، 2017

ومن القضايا املثرية للجدل حول شخصية حسان يف 

اإلسالم ورود اسمه ضمن األشخاص الذين خاضوا يف 

إذ قيل إن حسان  (1)ريض اهلل عنها. حديث اإلفك ضد عائشة

هو املقصود يف قوله تعاىل: ))والذي توىل كربه((، غري أن 

آخرين رأوا أن املراد يف اآلية الكريمة هو عبداهلل بن أيب. 

ورفض قوم هذه التهمة برمتها عن حسان، يف حني أنكر 

آخرون أن يكون حسان قد ُحدَّ َحدَّ القذف فيها. لكننا يف 

ت عن حسان، ودافعت عنه النهاية نجد أن عائشة قد رضي

بعد اعتذار األخري هلا، وتربئة نفسه من هذه التهمة يف أبيات 

 يقول فيها: 

ن   ما َرزان   َحصان    بنريَبـة   ُتـزن

 

 

 

ـومن  منن َغرثى َوتُصبنُح  ـلن  حُل  الغَوافن

ـتُمُ  قَد الَّذي قُلُت  قَد كُنُت  فَإنن   َزَعم

 

ـامنيل إنَلَّ  َصـويت َرَفَعـت َفال   أَن

 يتَونرُص َحينيُت  ما َووندّي فَكَيَف  

 

 

 

لن   املَحافنــلن  َزيــنن  اهللَن َرســولن  آلن

 (113-112م: 1185)النص،   

وتعد مسألة أخرى وهي تعريض حسان بن ثابت 

باملهاجرين أصحاب رسول اهلل من املآخذ التي أخذت عىل 

حسان؛ إذ دفعته عصبيته لقومه إىل التعريض باملهاجرين حني 

رأى كثرهتم يف املدينة، وأسامهم يف بيت من قصيدة بـ 

وتعني السفلة أو الغرباء، وهي لفظة كان  "اجلالبيب"

 أهل املدينة يطلقونه عىل املهاجرين من قريش.  املنافقون من

وا  ــز  ــْد َع ــُب َق ــى اجْلاََلبني أَْمَس

ـــــــــــــــــــــــــْد   َوَق

ـةَ  أَْمَسى الُْفَرْيَعةَ  َوابْنُ    الْبََلـدن  بَيَْض

وابن الفريعة هو نفسه، وبيضة البلد هنا تعني منفرًدا  

ذلياًل ليس معه أحد، فهو يأسى عىل فقدان رشفه وسؤدده 

( وهذا البيت خاصة 110القديم قبل اإلسالم. )النص: 

مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالقصيدة حمل الدراسة، كام سنبني ذلك 

 الحًقا.

كذلك نجد يف شعر حسان ما يثري الدهشة والعجب،  

ويطرح تساؤالت عدة حول التزامه وتطبعه التام بطابع 

التي  -عىل سبيل املثال -اإلسالم احلق. فالقصيدة اهلمزية

درسها فاروق أسليم، وقدم لنا قراءة يف توثيق زمن إنشائها، 

خلص إىل أن القصيدة قد أنشدت أثناء املسري نحو مكة 

املكرمة. وتعد هذه القصيدة من القصائد التي حريت كثرًيا 

من املتلقني؛ ذلك أن مقدمتها قد حوت مدحه اخلمر 

                                                           

انظر خرب هذا احلديث يف تاريخ الرسل وامللوك، حممد بن جرير  (1)

 1167جزًءا،  11الرتاث، بريوت، الطبعة الثانية،  الطربي، دار

  .611-610:2م،



 ...قصيدة حسان بن ثابت الالمية: دراسة يف: حممد العبدهالعزيز بن  فهد بن عبد

 

122 

تعاليم  واالحتفال هبا، األمر الذي يتناىف بشكل صارخ مع

اإلسالم وأحكامه. هلذا السبب، نجد روايات تأثرت بالعامل 

الديني، فنسبت مقدمة القصيدة إىل العرص اجلاهيل، كمحاولة 

لتقديم مسوغ الحتفال حسان باخلمر. وذهب قوم إىل أن 

القصيدة كلها أنشدت يف اإلسالم، معللني بأن اإلسالم 

يعطها ألحد غريهم، أعطى هامًشا كبرًيا من احلرية للشعراء مل 

ويرضبون لذلك مثالً بتلقي الرسول واملجتمع اإلسالمي 

آنذاك لقصيدة الربدة لكعب بن زهري، وهجاء حسان املقذع 

لقريش التي يبعد كثرًيا عن تعاليم اإلسالم ومثله العالية. 

 (.158-141م: 2007أسليم، )

وامتدادًا للقصيدة اهلمزية التي احتار معها النقاد  

فوا كثريًا يف توجيهها، قصيدته الالمية حمل دراستنا واختل

هذه. فمن خالل نظرة خاطفة يف هذه القصيدة، نجد حسان 

يذكر الغساسنة وحين إىل أيامه معهم، ثم نراه يفاخر برشبه 

اخلمر يف بالط الغساسنة، ويصف جملس الرشاب وصفًا 

دقيًقا. هلذا اختلف النقاد والباحثون حول زمن إنشاء 

يدة بني قوم رأوا أهنا جاهلية، وقوم رأوا أهنا أنشئت يف القص

فرتة متأخرة من حياة حسان بن ثابت لكنهم مل يذكروا 

رصاحة أهنا قصيدة إسالمية؛ نظًرا ألن يف القصيدة ما يشري إىل 

تغريلون شعر الرأس إىل اللون األبيض كناية عن كربه سنه، 

لَّ  ق منذ زمن بعيد، كام إضافة إىل تذكره منادمته الغساسنة يف جن

 يدل هذا البيت:

صــــاَبة   َدر   هللنَّن ــــاَدمُتُهم عن  ن

 

لََّق  َيوماً   لن  الَزمانن  يف بنجن  األَوَّ

وآخرون ذهبوا إىل أن حسان أنشأ هذه القصيدة يف  

اإلسالم بعد أن أسن وشاب شعر رأسه. وال شك أن ادعاء 

الزم دائاًم إسالمية القصيدة يثري كثرًيا من اجلدل املتجدد وامل

لشخصية حسان يف اإلسالم، ويعطينا جوانب أخرى مل يسلط 

الضوء عليها بعد عن شخصيته وموقفه جتاه املجتمع املسلم 

آنذاك، لكن قبل أن نقفز إىل التسليم بأن القصيدة إسالمية، 

علينا أوالً أن نستعرض حجج كل فريق يف تقديرهم لزمن 

راءة شاملة ومسهبة يف القصيدة، لننتقل بعدها إىل تقديم ق

 توثيق زمن القصيدة.

ففي اخلرب األديب الذي تداولته جمموعة من الكتب  

بروايات خمتلفة ما يدل داللة قاطعة عىل أن  (1)الرتاثية 

جاهلية؛ ألن حسان أنشد القصيدة  -القصيدة حمل الدراسة

عند النابغة الذبياين وعلقمة بن عبدة، ومعروف أن النابغة مل 

 عىل فقدمت : حسان قال "يدرك اإلسالم. يقول اخلرب: 

 للحاجب فقلت إليه الوصول عيل فاعتاص احلارث بن عمرو

 ثم كلها، اليمن هجوت وإال عليه، ل أذنت أنت إن ة:مد بعد

 وجدت يديه، بني وقفت فلام عليه. ل فأذن عنها انتقلت

 يا ل: فقال يساره عن جالسا وعلقمة يمينه عن جالسا النابغة

 فإين فارجع غسان، يف ونسبك عيصك عرفت قد الفريعة ابن

 أخاف فإين الشعر إىل أحتاج وال سنية، بصلة اليك باعث

 فضيحتي وفضيحتك يفضحاك، أن السبعني هذين عليك

 تقول: أن حتسن ال اليوم وأنت

ــب   الننعــالن  رنقــاُق   ُحُجــزاهُتُم طَيِّ

 

ـبن  َيومَ  بنالرحيانن  حُيَيّونَ    الَسباسن

 فقلت: عميك. إىل ذاك فقال: منه. بد ال فقلت: فأبيت 

 قد فقاال: عليكام قدمتامين ما إال احلراب امللك بحق اسألكام

 وجل: والقلب أقول، هات، فأنشأت فقال: فعلنا

ـأَلن  ملَ  أَم الـدارن  َرسـمَ  أََسأَلَت   تَس

 

 َفَحوَمـلن  َفالبَُضيعن  اجلَوايب َبنيَ  

يزحل  احلارث بن عمرو يزل فلم آخرها عىل أتيت حتى  

 واهلل هذه يقول: وهو البيت، شاطر حتى رسوًرا جملسه عن

 ما الشعر ال وأبيك وهذا املدائح، برتت قد التي البتارة

 فأعطيت مرموحة دينار ألف غالم، يا اليوم. منذ به تعلالين

 مثلها عيل لك قال: ثم دنانري، عرشة دينار كل ويف دينار، ألف

 (. 420-411:12م: 1115. )ابن عساكر، "سنة كل يف

تلقف هذا اخلرب األديب عدد من الباحثني املحدثني،  

أن القصيدة جاهلية، وأهنا كانت يف مدح وذهبوا إىل ادعاء 

شاعر اإلسالم: حسان بن "الغساسنة. فيعد صاحب كتاب 

هذه القصيدة من قصائد املديح اجلاهلية  "ثابت األنصاري

                                                           

كتاب األغاين، أبـو الفـرج عـيل بـن حسـني  -عىل سبيل املثال-انظر  (1)

األصفهاين، حتقيق. إحسان عباس وآخرون، دار صادر، بـريوت، الطبعـة 

. وخزانة األدب ولـب لبـاب 111-101:15، 2008جزًءا،  25الثالثة، 

هـارون،  معبد السـالبن عمر البغدادي، حتقيق.  رعبد القادلسان العرب، 

-313:4م،  1117جـزًءا،  13جي، القاهرة، الطبعة الرابعة، مكتبة اخلان

314 . 
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حلسان بن ثابت، ويرى أهنا أشهر قصيدة حلسان يف غرض 

(. وإىل هذا، ذهب 48-45م: 1162املدح. )األعظمي، 

( وحممد مجعة )مجعة، 1:327م: 1161عمر فروخ )فروخ،

 (218 م:1176( وحممد خليفة )خليفة، 21م: 1171

( وحممد 44-41م: 1116ورحاب عكاوي )عكاوي، 

( وحممد طاهر درويش 55-54م: 2005األزهر باي )باي، 

( يف أن القصيدة جاهلية، 323-321)درويش، بدون: 

وإنشاده -اآلنفة الذكر-معتمدين عىل قصة حسان بن ثابت 

 القصيدة بحضور النابغة الذبياين وعلقمة الفحل. 

البنية الداخلية هلذا اخلرب لكن من خالل نظرة رسيعة يف 

الرواية، وعدم  األديب، يتبني لنا هتافت هذا اخلرب أو هذه

صحتهام بتاتًا، أو لنقل عىل األقل إن القصيدة التي أنشدها 

حسان بن ثابت أمام امللك الغساين وبحضور النابغة وعلقمة 

ليست قصيدتنا هذه حمل الدراسة؛ ألن يف هذا اخلرب ما يشري 

قصيدة التي أنشدها حسان كانت مدحيا خالصًا يف إىل أن ال

الغساسنة إىل درجة أن امللك الغساين زحل عن جملسه طرًبا 

ورسوًرا، بينام يف قصيدتنا هذه حترس وحنني إىل تلك األيام 

التي كان يقضيها الشاعر مع ملوك الغساسنة فهو يتحدث 

 عن عصابة نادمهم يف الزمان املايض البعيد:

ــوم   دار   ــد لنَق ــم َق ةً  َأراُه ــرَّ  َم

 

ةن  َفوَق   زَّ
ُهم األَعن ز 

 ُينَقـلن  ملَ  عن

صــــاَبة   َدر   هللنَّن  ــــاَدمُتُهم عن  ن

 

لََّق  َيوماً   لن  الَزمانن  يف بنجن  األَوَّ

لينتقل بعد ذلك إىل مدح الغساسنة بالكرم والشجاعة   

والقوة إلخ. إضافة إىل أننا نجد حسان يف بيت واحد يفيق من 

أحالم اليقظة وذكرياته اجلميلة مع الغساسنة ليقول لنا: إن 

كل هذه األحداث واملواقف الرائعة مع الغساسنة مضت 

 كأهنا مل تكن.

من  طنـواالً  َأزمانـاً  َفَلبنثُت   فـيهن

 

َكـرُت  ُثمَّ   دَّ
 َأفَعـلن  ملَ  َكـَأنَّني ان

فكيف إذًا نوفق بني ما يدعيه هذه اخلرب وما تتحدث عنه  

هذه القصيدة إال أن نقول: إن هذا اخلرب ملفق عىل حسان، أو 

عىل األقل إن القصيدة امللقاة أمام امللك الغساين ليست 

 قصيدتنا هذه كام أسلفنا.

واخلرب " هذا اخلرب األديب: يقول إحسان النص تعليقًا عىل 

ظاهر التلفيق، آية ذلك زعمهم أن حسان أنشد عمرو بن 

احلارث قصيدته الالمية، وهذه القصيدة ليست موجهة إىل 

عمرو بن احلارث وإنام هي يف الثناء عىل الغساسنة عامة، ويف 

تذكر أيامهم، وفيها إشارة إىل تردد حسان عىل الغساسنة منذ 

 القديم:

من  طنـواالً  َأزمانـاً  ُت َفَلبنث  فـيهن

 

 َأفَعلن  ملَ  َكَأنَّني اننـَثـنَـْيـُت  ُثمَّ  

قاهلا وقد أسن وأدركه  بل إن فيها ما يدل عىل أن حسان 

 الشيب وهو قوله:

َ  َرأيس َتــَري إنمـا  َلوُنــهُ  َتَغــريَّ

 

 املُْحـولن  َكالثَّغامن  فَأَصبََح  َشَمطاً  

أن عمرو بن وكل هذا ال يستقيم مع ما ذكرناه من  

احلارث هو أول من اتصل به حسان من الغساسنة، وأنه 

 (71م: 1185. )النص، "اتصل به وهو يف ميعة الصبا

ويعلق فضل العامري عىل أبيات من قصيدتنا هذه، 

 "والروايات املختلفة للخرب األديب الذي رسدناه آنًفا فيقول: 

االً ألبتة إن قراءة متأنية، متبرصة يف هذه األبيات ال ترتك جم

لعّد القصيدة من شعر اجلاهلية، إهنا رثاء، بكاء، وحسان كان 

فرحًا مرسوًرا يف جاهليته باتصاله بالغساسنة، وإن أي مستمع 

للشعر سيفزع حني ينشده شاعر مثل هذا الرثاء، وسيعده تنبأ 

بزوال ملكهم، ولن يطلب من الشاعر مواصلة اإلنشاد، كام 

ون هذا مدحًيا أبًدا. لقد بكى حسان تتداول الروايات، ولن يك

ملك الغساسنة، إنه يرثي دولتهم التي زالت، وأقفرت منهم. 

وهو يذكر ماضيهم، ويتحرس عىل أيامهم يف اجلاهلية. وليس 

يف الشعر اجلاهيل كله، وال يف الشعر اإلسالمي أمجعه، ما بدئ 

-56م: 2006. )العامري، "بالتفجع عىل ديار املمدوح أبداً 

57) 

ويذهب قوم آخرون إىل عد القصيدة من القصائد التي  

قيلت يف فرتة متأخرة، من غري حتديد دقيق لزمن القصيدة هل 

 ىف املفصل "هي جاهلية أو إسالمية؟ فجواد عيل يف كتابه 

 هذه نظم من ويظهر"يقول:  "اإلسالم قبل العرب تاريخ

 آلل "حسان" تذكر ومن ونفسها، أسلوهبا ومن القصيدة،

 من هو الشعر هذا أن السن، به وتقدمت كرب أن بعد جفنة

 ملك زوال بعد نظمه قد يكون أن أستبعد املتأخر، وال الشعر

 ومل املتأخرين، الغساسنة أحد أمام أنشده وقد ،"الغساسنة"

: 3م: 1113)عيل،  "امللك. من املفهوم باملعنى ملًكا يكن

 حتديد ( وأيًضا مل يكن إحسان النص واضًحا يف437-438

زمن القصيدة، فهو يذكر أن القصيدة كانت يف الثناء عىل 

الغساسنة ويف تذكر أيامهم، وقد قاهلا حسان يف مشيبه ال 

شبابه؛ لكنه مل يذكر رصاحة أهنا قيلت يف اإلسالم، ال سيام أن 
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صلته "النص ناقش هذه القصيدة حتت مطلب أسامه ب 

 "سامه ب، وهذا املطلب مندرج حتت باب أ"بالغساسنة

، ومل تكن مناقشته للقصيدة يف "حسان يف العرص اجلاهيل

حسان "الباب املخصص الستعراض حياة حسان يف اإلسالم 

(. وأخرًيا وليس آخًرا، 71م: 1185 النص،) ."يف اإلسالم

نجد مصطفى جياووك يعلق عىل قصيدتنا هذه بقوله: 

ويغلب عىل الظن أنه نظمها بعد شيخوخة وسن عالية، "

( 201م: 1177)جياووك،  "د أن ذهب ملك آل جفنة.وبع

لكن جياووك ال خيربنا هل هذا كان يف اجلاهلية أم يف 

اإلسالم، ألن ذهاب ملك الغساسنة كان قبل اإلسالم بفرتة، 

زد عىل ذلك أن حسان أدرك اإلسالم وعمره ستون سنة كام 

 سنرى الحًقا.

بعد  "اهلجاء واهلجاؤون"أما حممد حسني يف كتابه  

استعراضه لقصائد حسان يف اإلسالم فيعرج عىل القصيدة 

ومن أمجل ما قال يف هذه الفرتة  "هذه ويقدم هلا بقوله:

(. وكذلك الدكتور 228م: 1147. )حسني، "األخرية...

فضل العامري الذي استعرض بصورة رسيعة لآلراء املختلفة 

زمن القصيدة أثناء حديثه عن الصورة العامة لشعر  يف حتديد

حسان يف اإلسالم، ليقرر يف األخري أن إنشاء القصيدة كان 

حيث "للهجرة النبوية،  13بعد معركة الريموك يف سنة 

هكذا قال  (57: م2006 العامري،) "سقطت دولة الغساسنة

برصاحة، فالعامري يرى أن سقوط ملك الغساسنة كان يف 

ـ، وهذا وهم بنّي، وغلط ظاهر كام سنرى قريًبا. وما ه13سنة 

قاد العامري لعّد القصيدة من القصائد التي قيلت يف اإلسالم 

إال كون هذه القصيدة رثاًء وحترًسا عىل ملك غابر، وليست 

مدحيًا ملجد قائم؛ وألن العامري قد توهم أن سقوط ملك 

عد هذه هـ، فقد قاده تومهه إىل 13الغساسنة كان يف سنة 

 القصيدة من القصائد اإلسالمية حلسان. 

 أما عرفان شهيد يف دراسته اجلادة املوسومة ب 

Byzantium and the Arabs in the Sixth Century 

)البيزنطية والعرب يف القرن السادس(، فقد قسم قصائد 

حسان بن ثابت يف الغساسنة إىل ثالث مراحل خالل ستني 

ان فيها قصائده يف الغساسنة، أي بني سنة: املدة التي أنشد حس

م. تبدأ املرحلة األوىل قبل وصول الفرس  600-660

الساسانيني بالد الشام واحتالهلم هلا، وتستمر إىل سقوط 

م، وانسحاب 614القدس وبالد الشام يف يد الساسانيني سنة 

البيزنطيني منها. أما املرحلة الثانية فأرخها عرفان شهيد 

م، الفرتة التي عاش فيها 632-622 لتكون بني سنتي

يف املدينة، وهي الفرتة التي أصبح فيها حسان بن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

ثابت شاعر الرسول، لكنه مع ذلك ظل يتذكر ممدوحيه 

السابقني من الغساسنة، ويمكن متديد هذه الفرتة لتشمل 

السنوات الثامين بني سقوط الشام بيد الساسانيني وانسحاب 

يف سنة ملسو هيلع هللا ىلص م إىل هجرة الرسول 614 الغساسنة منها سنة

م. ويؤخر عرفان شهيد الفرتة الثالثة واألخرية لقصائد 622

حسان يف الغساسنة من انسحاب الفرس الساسانيني من 

م، وهذه الفرتة 660م إىل موت حسان سنة 621الشام سنة 

تعد األطول مرحلة من املراحل الثالثة، حيث متتد ثالثني سنة 

-232: األول اجلزء الثاين، : املجلدShahîd، 1995)تقريبًا. 

233) 

 -حمل دراستنا هذه-ويضع عرفان شهيد قصيدة حسان  

م، مستدالً 661-632يف املرحلة األخرية، أي بني سنتي 

يف البيت أدناه التي تشري إىل أن  "يف الزمان األول"بعبارة 

 ،Shahîdحسان قال هذه القصيدة بعد معركة الريموك: )

 (241 :األول اجلزء الثاين، جلدم: امل1115

صــــاَبة   َدر   هللنَّن ــــاَدمُتُهم عن  ن

 

لََّق  َيوماً   لن  الَزمانن  يف بنجن  األَوَّ

رأي عرفان  Jennifer Hill Boutzويتبع جينفرهيل بوتز  

شهيد أستاذه ومرشفه عىل أطروحته للدكتوراة يف أن القصيدة 

قد قيلت يف فرتة متأخرة من حياة حسان بن ثابت، لكننا 

نجده يطيل يف استعراض األسباب التي قادته إىل عد هذه 

القصيدة من القصائد اإلسالمية حلسان. فهو يذكر أن 

ن. وتوجد إىل موضوع القصيدة مل يكن مدحًيا حلكام مسيطري

جانب ذلك أيًضا يف القصيدة إشارات إىل أهنا قيلت يف فرتة 

يف الزمان "طويلة بعد سقوط مملكة الغساسنة مثل عبارة 

مرة "يف البيت اآلنف الذكر، وكلمة  "يوًما"وكلمة  "األول

 يف هذا البيت:"

ــْوم   دار   ــد لنَق ــرةً  َأَراهــم ق  م

 

زُهمْ  األعزةن  فوَق    ُينَْقـلن  ملْ  عن

ثم إن يف القصيدة ما يشري إىل كرب سنه وظهور الشيب يف  

 رأسه:

َ  َرأيس َتــَري إنمـا  َلوُنــهُ  َتَغــريَّ

 

 املُْحـولن  َكالثَّغامن  فَأَصبََح  َشَمطاً  

حمتوى القصيدة بشكل عام ال  وإضافة إىل ذلك، فإن 

يتوافق مع نموذج قصيدة املدح التي من خالهلا يأمل الشاعر 
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فاملدح يف هذه القصيدة مديح عام وليس عطايا املمدوح، 

خاًصا حلاكم أو شخصية معينة. إضافة إىل أن النغمة السائدة 

والطاغية عىل القصيدة هي نغمة حنني وليس نغمة انتصار 

واحتفال. وبعبارة أخرى، فهذه القصيدة تعرض لنا احلب 

العميق الذي يكنه حسان للغساسنة وحلضارهتم املدنية. 

يدة ألقيت يف فرتة متأخرة السرتجاع بمعنى أن القص

  , 185-186) م Boutz، 2009الذكريات اجلميلة يف شبابه. )

إذًا، نرى أن كل الذين ذهبوا إىل أن القصيدة قد قيلت يف  

فرتة متأخرة من حياة حسان بن ثابت انطلقوا من البنية 

الداخلية للقصيدة، أي اجلو العام للقصيدة، وبعض األبيات 

عىل كرب سن الشاعر حني إنشاد القصيدة، أو تلك  التي تدل

التي تشري إىل وجود فرتة زمنية طويلة بني وقت القصيدة وبني 

أيام الغساسنة العامرة. لكن هل هذا كاف  ومقنع لعد 

-القصيدة من القصائد اإلسالمية حلسان؟ اجلواب هو أنه 

د يمكن لبعض القارئني أن يع -بناًء عىل ما تبوح به القصيدة

هذه القصيدة من القصائد اإلسالمية حلسان، لكن يبقى هذا 

الرأي رأيًا إما مرجوحًا أو ضعيًفا، غري ما نميل إليه ونرجحه 

كام سنتبني يف ثنايا هذه  -هو أن هذه القصيدة قصيدة جاهلية 

الورقة. ولكن قبل أن نذهب إىل تقديم قراءة يف توثيق زمن 

التفسريات والقراءات القصيدة، علينا أوالً أن نستعرض 

 املمكنة فيام لو عددنا هذه القصيدة قصيدة إسالمية.

يقرأ فضل العامري موقف حسان يف هذه القصيدة،  

تعبري عن "وتذكره الغساسنة والبكاء عىل أيامهم، عىل أنه 

، ومل يكن هذا "حالة نفسية تقارن الشباب بالشيخوخة

( 60م: 2006املوقف من حسان للدفاع عنهم. )العامري، 

يف حالة لو عددناها –وعلينا يف احلقيقة أن نربط هذه القصيدة 

بشخصية حسان وموقفه وكذلك موقف  -قصيدة إسالمية

قومه يف اإلسالم. وكام ذكرنا يف بداية هذا البحث، فحسان 

أنه  كان متعصبًا لليمنية عامة، ولألنصار خاصة إىل درجة

رأى أن منزلته اهلل، ملا  رسول أصحاب عرض باملهاجرين

العالية والرشيفة يف اجلاهلية ترضرت كثرًيا بوجود املهاجرين 

عن حترسه  -يف البيت أدناه-يف املدينة، مما جعله يعرّب رصاحة 

املرعىل ما فاته من مزايا يف أيامه يف اجلاهلية، األمر الذي صريه 

 إىل شخص ذليل معزول منزوع السيادة:

 

ـُرواأَمَْسى اجْلاََلبنيُب قَْد  ـْد كَُث وا َوَق ـز   َع

 

 َواْبُن اْلُفَرْيَعَة أَْمَسى َبيَْضَة اْلبََلدن  

 (.104م: 1121)حسان بن ثابت،   

ونرى أن حسان ال ينفك عن إنشاد الشعر الذي يرجع 

فيه صدى الشعر اجلاهيل املثري للفتن والثالب لألعراض، 

حتى إن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يمر به يف املسجد 

، "أرغاء كرغاء البكر"ويسمعه يقول الشعر فينهره ويقول: 

 لقد لتعلم إنك فواهلل عمر يا عنك دعني"فريد عليه حسان: 

 ذلك، عيل يغريِّ  فام منك خري هو من املسجد هذا يف أنشد كنت

( وطاملا نجد 245:1م: 1113)عيل،  ."صدقت: عمر فقال

حسان يذكر الغساسنة ويمدح ملوكهم، األمر الذي جعل 

يرد عليه مستنكًرا يف  -كام تذكر إحدى الروايات-أحدهم 

أتذكر ملوًكا كفرة أبادهم اهلل "جملس عمر بن اخلطاب: 

 (315: 1م: 1183. )ابن عبدربه، "وأفناهم

نفهم استدعاء إذن ومن خالل ما سبق عرضه، يمكن أن  

حسان أليامه اجلميلة وذكرياته الرائعة مع الغساسنة عىل أنه 

وسيلة تعبريية لرفض احلارض التعيس الذي يعيشه الشاعر يف 

املجتمع اجلديد، إذ مل يعد شاعرنا بصاحب املكانة العالية 

واملنزلة الرشيفة التي كانت له ولقومه يف اجلاهلية. فذكره 

ر أيامه اجلميلة معهم، واالحتفال ملوك الغساسنة واستحضا

باخلمر ورشهبا يف جمالس الغساسنة، وأيضًا افتخاره بالقبيلة 

عىل حساب االفتخار بالكيان اجلديد )الدين(، كل هذه 

اختيارات وظفها شاعرنا بشكل دقيق وبارع ليتحدى هبا 

املجتمع اإلسالمي والثقافة اإلسالمية اجلديدة التي تنكر 

تعبري عن رفضه ملكانته ومكانة قومه احلالية. ذلك وال تقره، ك

بصفتها قصيدة -ملوقف حسان يف هذه القصيدة  إن قراءتنا

ال يمكن أن يكون يف معزل عن سرية حسان يف  -إسالمية

اإلسالم، السرية املليئة باملواجهات الساخنة والقضايا 

الشائكة كموقفه من حادثة اإلفك، واهتامه باجلبن، وتعريضه 

 بة املهاجرين. بالصحا

 وربام يعرتض معرتض عىل هذا التفسري فيقول: إن 

 حنني لكنه اجلاهلية، يف أيامه إىل حينّ  القصيدة هذه يف حسان

 املكانة إىل حنيناً  يكون ال قد فهو والشباب، الصبا زمن إىل

بقدر ما يكون حنينًا إىل أيام الصبا والشباب، فنجيب  اجلاهلية

عىل ذلك بقولنا عندما ننظر يف أبيات القصيدة، ويف مشهد 

 -عىل سبيل املثال-الرشاب الذي صوره حسان يف القصيدة 
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اجلاهلية، فال نجد  يف خاصة نجد أن حسان حظي بمكانة

لية حنينًا إىل أيام الصبا والشباب، بل حنينًا إىل مكانة عا

ومنزلة سامقة مكنته من صحبة أقوام ذوي رشف عال  ونسب 

 كريم.

لكن السؤال املطروح هنا هو هل قصيدتنا فعاًل قصيدة 

إسالمية؟ احلقيقة أنه ال توجد حتى اآلن إجابة حتمية 

وقاطعة، لكن ما أميل إليه هنا وأرجحه أن قصيدتنا هذه 

قصيدة جاهلية، ولكن قبل الدخول يف استعراض األسباب 

التي تؤدي إىل ترجيح جاهلية القصيدة، علينا أوالً أن نتبني 

حقيقة ذكرها كل من تعرض لتاريخ الغساسنة واتصال 

الشعراء هبم. وهي أن هناك غموضًا واضطرابًا يكتنف كل ما 

يتعلق بتاريخ الغساسنة يف املصادر العربية من حيث 

االختالف يف أول من حكم من أمرائهم، وعدد أمرائهم، 

ومدة حكم كل أمري، وترتيب حكمهم، وأسامئهم...إلخ. 

 (51-58: م1185 النص،)

ويكتنف الغموض الشديد واالضطراب الكبري أيًضا  

عالقة حسان بالغساسنة وحكامهم، فنجد أن الروايات التي 

ترسد ما يتعلق بصلة حسان مع الغساسنة تتشابه يف مضمون 

اخلرب األديب، لكن ختتلف يف تسمية األشخاص. فعىل سبيل 

ا هذا، والذي املثال، اخلرب األديب الذي سقناه يف بداية بحثن

يشري إىل دخول حسان عىل ملك غساين بحضور النابغة 

وعلقمة الفحل، نجد إحدى الروايات تقول إن حسان قد 

وفد عىل جبلة بن األهيم، ورواية أخرى تزعم دخوله عىل 

عمرو بن احلارث، وأخرى تقول إنه وفد عىل احلارث بن أيب 

نكون ومعنى هذا هو أننا جيب أن  (51-58: النص)شمر. 

حذرين عند التعامل مع الروايات الكثرية املتعلقة بصلة 

حسان بالغساسنة سواًء كان ذلك قبل اإلسالم أو بعده، وأن 

نركز عىل مادة أو لب اخلرب األديب الرئيس الذي تتفق عليه كل 

 الروايات.

وما هيمنا هنا يف بداية تقصينا لزمن هذه القصيدة مولد  

خيتلفون يف حتديد ميالد شاعرنا. حسان بن ثابت. فالباحثون 

م أو 510فبينام يذهب نولدكه أن مولد حسان كان يف سنة 

( نجد إحسان 45م: 1133قبل ذلك بسنني قالئل، )نولدكه، 

 النص،)م. 570النص يرى أن مولده كان يف حوال سنة 

كام يذكر ابن –لكن ما عليه مجهور املؤرخني  (71: م1185

عاش مائة وعرشين سنة، وقيل أن حسان  -حجر العسقالين

مائة وأربع سنني، وينقل العسقالين عن ابن اسحاق أنه كان 

املدينة. ملسو هيلع هللا ىلص حلسان ستون سنة حني وصل الرسول 

( ويسوق املؤرخون القدامى 56:2م: 1115)العسقالين، 

لذلك أخبارًا عديدة استنتجوا منها أن حسان عاش ستني سنة 

ول عىل لسان حسان أنه يف اجلاهلية، من ذلك اخلرب الذي يق

سمع وهو ابن سبع أو ثامن سنوات هيودًيا يتنبأ بمولد الرسول 

، وعليه يكون مولد حسان (1)(71: م1185 الكريم.)النص،

م، وهذا ما يتوافق مع اخلرب األديب الذي 562يف حوال سنة 

يرويه األصفهاين يف كتابه األغاين عن تردد حسان والشاعر 

اجلاهيل أعشى بكر بن وائل إىل حانة مخار يف اجلاهلية، وفيه 

بأنه شيخ يف قوله  -واألخري يسمعه-يصف األعشى حسان

م: 2008، )األصفهاين، "شيخ الغرمكره ال"إىل اخلامر: 

( فوصف حسان بالشيخ يدل عىل أن حسان قد بلغ 125:4

 مرحلة الشيخوخة وهو يف اجلاهلية. 

ويقدر إحسان النص بداية اتصال حسان بالغساسنة يف 

م، فرتة 602-580أواخر القرن السادس، أو يف الفرتة بني 

التي التقى هبا  حكم النعامن بن املنذر عىل املناذرة، وهي الفرتة

حسان النابغة الذبياين بعد فراره من النعامن ملك احلرية. 

( أما نولدكه فيقدر أول اتصال حلسان 68م: 1185)النص، 

م، أي قبل الغزو الفاريس للشام 610مع الغساسنة بسنة 

( 45م: 1133م( بثالث سنوات. )نولدكه، 613-614)

وية التي جسدها وهذه فرتة قصرية جًدا ال تعكس العالقة الق

كام يؤكد –الشاعر يف قصائده للغساسنة، إذ كان حسان 

يكثر الرتدد عىل الغساسنة واإلقامة بديارهم، وهذا  -النص

ما انعكس عىل كثرة ذكره هلم يف مطالع قصائده اجلاهلية 

 ( 67واإلسالمية. )النص، 

                                                           

كتـاب األغـاين، أبـو الفـرج األصـفهاين،  -عىل سـبيل املثـال-انظر  (1)

، واملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، اجلـوزي أبـو الفـرج 4-106، 2008

 رعبـد القـادعطا ومصـطفى  رعبد القادبن عيل، حتقيق. حممد  نعبد الرمح

م،  1115جـزًءا،  11ار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة الثانيـة، عطا، د

والسرية النبوية، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري،  :2246

سعد، رشكـة الطباعـة الفنيـة املتحـدة، القـاهرة،  فعبد الرؤوحتقيق: طه 

 (.147:1الطبعة األوىل، جزءان اثنان، بدون، 
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بصفتهم حكامًا –وانتهت عالقة حسان مع الغساسنة  

أو  613بدخول الفرس بالم الشام سنة  -عىل بالد الشام

وحقيقة األمر أن دخول الفرس بالد "م. يقول نولدكه: 614

عىل ملك بني  -عىل ما يظهر-م قىض 614و 613الشام سنة 

جفنة ففر بعض أمرائهم إىل بالد الروم، والتجأ البعض اآلخر 

إىل داخل الصحراء. أقام الفرس حينذاك يف البالد فأنزلوا 

لوب أهلها، وأحدثوا فيها من اخلراب ما ال تزال الرعب يف ق

(. لكن نجد يف 46م: 1133)نولدكه،  "آثاره بادية إىل اليوم.

الكتب التارخيية رجاالت غسانية ترددت أسامؤها كثرًيا يف 

أخبار الفتوحات اإلسالمية، مثل جبلة بن األهيم الذي قيل 

)عيل، إنه كان مع الروم ضد املسلمني يف معركة الريموك. 

فهذا كله  "( يعلق نولدكه عىل هذا فيقول: 427:3م: 1113

يتعلق بقبيلة الغساسنة، ال باألرسة احلاكمة إذا كان ثمة أرسة 

  (41م: 1133)نولدكه،  "حاكمة.

واستمرت صلة حسان ببعض رجال الغساسنة إىل ما  

 وهو سمع، ملا األهيم بن أن جبلة" بعد اإلسالم، فقد روي:

 السن، كبري البرص مرضور صار قد حسان أن الروم، ببالد

 سلمها فلام ديباج، أثواب ومخسة دينار مخسامئة إليه أرسل

 أوله: مدحه يف شعًرا نظم إليه، اهلدية محل الذي الرسول

يَّةن  منن َجفنَةَ  انبنَ  إننَّ 
 بنالل ؤمن  آباُؤُهم َيغُذُهم ملَ   َمعرَش   بَقن

ا ُهوَ  إنذ بنالشامن  َينَسني ملَ  ا َوال َكاّل   َرهب  ً  بنالرومن  ُمَتنرَصِّ

 معه قضاها التي اخلالية األيام تلك ذكريات يراجع وأخذ

 (428:3م: 1113. )عيل، "غسان آل بقية ومع

لكن جواد عيل يعود يف اجلزء التاسع من كتابه ليقول: إن 

هذا الشعر الذي قاله حسان يف جبلة بن األهيم شعر مصنوع، 

 (737:1يقة حسان يف نظمه للشعر. )عيل: ال يتوافق مع طر

كان  -عىل األرجح-إذن، فإن زمن إنشاء القصيدة  

م السنة التي سقطت فيها 614خالل السنوات الثامين بني 

م السنة التي 622الشام )وهبا مملكة الغساسنة( بيد الفرس و

هاجر فيها الرسول الكريم إىل املدينة. وتتوافق األحداث 

د الشام يف بداية هذه الفرتة والتي انتهت فيها السياسية يف بال

مملكة الغساسنة بشكل هنائي مع جو القصيدة العام ونفَسها 

امليلء باحلزن والتحرس عىل ما فات ومىض، والتفجع والتأوه 

وسكب الدموع الغزيرة عىل عزٍّ وىّل، وملوك أشداء مضوا من 

 غري رجعة:

ل    ُدموُعها َتفيُض  عاننيَة   َفالَعنيُ   ُتؤَهلن  ملَ  َكَأن َدَرَست ملنَنازن

ومن املعروف أن القوافل التجارية بني الشام واحلجاز مل 

–م، فربام أن حسان 614تتوقف بعد غزو الفرس للشام سنة 

ذهب مع إحدى هذه القوافل لريى  -كام يذكر عرفان شهيد

م: Shahîd، 1995)ماذا حدث للشام بعد الغزو الفاريس. 

وخالل رحلته هذه،  (233-232: األول اجلزء الثاين، داملجل

جادت قرحيته هبذه القصيدة التي امتألت حزًنا وأسى عىل 

ذهاب الغساسنة وحكمهم املكني، خصوًصا إذا أخذنا يف 

–احلسبان أن حسان مل يربح املدينة بعد اإلسالم، إذ استطاع 

نًا أن جيمع ثروة مكنته من أن يبني له حصنًا حصي -كام يبدو

 ( 735:1م: 1113. )عيل، "فارع"عرف ب 

يف -أما بالنسبة لبعض الكلامت يف القصيدة والتي تدل 

عىل الفاصل الزمني الكبري بني زمن القصيدة وهناية  -ظاهرها

أو ظهور شيب  "الزمان األول"حكم الغساسنة، كمثل عبارة 

 الرأس يف قوله:

َ  َرأيس َتــَري إنمـا  َلوُنــهُ  َتَغــريَّ

 

 املُْحـولن  َكالثَّغامن  فَأَصبََح  َشَمطاً  

فنقول إجابة عن هذا اإلشكال: إنه عىل الرغم من أن  

تدل يف املقام األول عىل املايض البعيد،  "الزمان األول"عبارة 

إال أنه يمكن أن نقول: إن الشاعر ربام رأى ذلك املايض 

كامض  بعيد وغابر بسبب األحداث الدراماتيكية املتسارعة 

خالل هذه الفرتة، خصوًصا أن هذه الفرتة ليست  التي جرت

وهلذا جيب أن ال  -ثامين سنوات -فعاًل بالفرتة القصرية 

ننخدع هبذه العبارة، ونتصور أن هناك فاصاًل زمنيًا كبرًيا يقدر 

بعرشات السنني بني القصيدة وهناية الغساسنة وحكمهم. أما 

ه الورقة أن حسان بالنسبة لظهور الشيب، فكام بيَّنا يف ثنايا هذ

كان قد قارب الستني حني اعتنق اإلسالم، والشيب قد يظهر 

قبل هذا العمر، فظهور الشيب وحده ال يمكن أن يكون دلياًل 

عىل أن القصيدة ألقيت بعد اإلسالم، أي يف فرتة متأخرة من 

 حياة الشاعر. 

أما عىل املستوى الثقايف، فهناك سبب آخر قادنا لعد هذه  

القصيدة قصيدة جاهلية. ففي منتصف هذه القصيدة نجد 

حسان حيتفل باخلمر ورشهبا وجمالسها، ومع ذلك مل نجد يف 

الكتب األدبية والتارخيية ما يشري إىل توبيخ الشاعر أو معاتبته 

، أو لنقل عىل األقل أو ربام الدفاع عنه وتربير مواقفه وأفعاله

أي األدباء –إثارة هذه النقطة وطرحها ومناقشتها، وهم 

(4) 
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مل يرتددوا حلظة يف  -والنقاد واملؤرخون ومن جرى جمراهم

وصفه باجلبن أو احلديث عن دوره امليسء يف حادثة اإلفك، 

فكيف يمكن أن نفرس موقفهم جتاه حسان يف هذه القصيدة؟ 

ما  ن اهتامم النقاد واألدباء واملؤرخنيفهذه القصيدة مل تنل م

التي سلك فيها النقاد والقراء مسالك  (1) نالته قصيدته اهلمزية

عدة يف توجيهها وفهمها لكوهنا حوت يف مقدمتها ذكر اخلمر 

ورشهبا، عىل الرغم من أهنا قصيدة إسالمية قيلت قبل فتح 

مكة كام هو واضح يف الغرض الرئيس من القصيدة، مما دفع 

إىل عد مقدمة  -كمحاولة للدفاع عن حسان–بعض النقاد 

جاهلية قاهلا حسان يف اجلاهلية، ثم أمتها قبل  القصيدة مقدمة

فتح مكة، وكل هذا حماولة لفهم موقف حسان يف هذه 

القصيدة التي تتعارض مقدمتها مع املعاين والرسالة 

اإلسالمية الظاهرة يف الغرض الرئيس للقصيدة. )أسليم، 

 وما بعدها(.145م: 2007

قصيدتنا  وعىل النقيض من ذلك كله، ال نجد بخصوص 

أي إشارة من قبل املؤرخني  -بصفتها قصيدة إسالمية-هذه 

والنقاد القدامى ملساءلة حسان ومعاتبته لذكره اخلمر 

واالحتفال هبا، األمر الذي يتعارض رصاحة مع التعاليم 

 ( 2)والقيم اإلسالمية.

وإضافة إىل ذلك، فإن ذكره اخلمر يف هذه القصيدة أتى 

غرضًا رئيسًا للقصيدة، ومل يأتن  يف منتصف القصيدة بصفته

األمر  -كام هي احلال يف قصيدته اهلمزية–يف مقدمة القصيدة 

الذي ال يمكن تربيره بأن اإلسالم أعطى هامًشا من احلرية 

للشعراء مل يعطها لغريهم، ولذا مل يؤاخذ النقاد واألدباء 

                                                           

ديوان حسان بـن ثابـت، حتقيـق وليـد عرفـات، دار انظر القصيدة يف  (1)

 18-17:1م، 2006صادر، بريوت، الطبعة األوىل، جزءان، 

لالستزادة حول موقف اإلسالم مـن الشـعر، انظـر كتـاب يف الشـعر  (2)

القـط، دار النهضـة العربيـة، بـريوت،  رعبـد القـاداإلسالمي واألموي، 

االنتامء يف مهزيـة حسـان  قلق"؛ ومقالة 44-43م، 1171الطبعة األوىل، 

بن ثابت األنصـاري )قـراءة يف توثيـق الـنص القـديم وتأويلـه(، فـاروق 

أسليم، جملة جامعة ترشين للبحوث والدراسات العلمية، جامعة ترشـين، 

؛ كتـاب موقـف 158-141م،  2007(، 2، العـدد )21الالذقية، جملـد 

السـعادة،  ، مطبعـةبعبـد التـوااإلسالم من الشعر، صالح الدين حممـد 

 م.  1182، 1القاهرة، ط 

حسان عىل ذكره اخلمر واالحتفال هبا. وبعبارة أخرى، 

تفهم تقليد الشعراء اإلسالميني للشعراء اجلاهليني فاإلسالم ي

يف بناء القصيدة العربية من وقوف عىل أطالل املحبوبة وتذكر 

أيام الشباب معها وذكر اخلمر ورشهبا إلخ كتقليد فني واتباع 

لنموذج القصيدة اجلاهلية. لكن أن يأيت ذكر اخلمر واالحتفال 

فهذا بال شك  -بصفته غرضًا رئيساً -هبا يف وسط القصيدة 

خارج هامش احلرية املعطاة للشعراء، وحتد  رصيح لتعاليم 

اإلسالم، ثم ال نجد بعد هذا كله أي إشارة ال من قريب وال 

من بعيد هلذا التجاوز من قبل حسان يف الكتب األدبية 

والتارخيية، األمر الذي يعني أن القصيدة جاهلية، وال يمكن 

 أن تكون إسالمية. 

قبل أن أهني هذه النقطة، أقول ربام يعرتض معرتض و 

يف ذكر  عىل هذا اإلشكال فيقول: إن حسان مل جيد غضاضة

 قصيدته؛ ألن ربام مل ينزل حتريم اخلمر بعد، حيث إن يف اخلمر

مكة يف أحد األقوال  فتح بعد قد نزل حتريم رشب اخلمر

والواقع أن من رأى أن حسان نظم  (3)الفقهية يف هذه املسألة،

هذه القصيدة يف فرتة متأخرة بعدما أسن وكرب، مل حيدد لنا 

بالضبط متى قيلت هذه القصيدة؟ فجواد عيل ومصطفى 

جياووك وحممد حسني كلهم مل حيددوا لنا تارخًيا حمدًدا لنظم 

القصيدة. وأما بالنسبة لعرفان شهيد والعامري وجنيفر بوتز 

اريخ القصيدة، وذلك بعد معركة الريموك يف الذين حددوا ت

للهجرة، فهذا يدعم اإلشكال املطروح آنًفا وجيعله  13سنة 

جديًرا باألخذ به والتأمل فيه؛ ألن نزول حتريم اخلمر كان قبل 

 هذه الفرتة بزمن، وذلك باالتفاق بني الفقهاء مجيعهم. 

وأخريا وليس آخًرا، وقبل أن أنتقل الستعراض بنية  

صيدة وأفكارها أحب أن أطرح نقطة مهمة هنا وهي ملاذا الق

جتاهل من ذهب إىل أن القصيدة إسالمية من أمثال عرفان 

بوتز وغريهم هذه السنوات الثامنية من حياة  شهيد وجينفر

الشاعر؟ هل كانوا يظنون أن حسان مل يزل يف ريعان شبابه، 

عنه،  وعليه فهذا ال يتوافق مع ما تبوح به القصيدة وتعرب

خصوًصا أن اليشء الوحيد الذي اعتمدوه يف تقديرهم زمن 

                                                           

التحقيـق يف اآليـة  "لآلراء الفقهية يف مسألة تاريخ حتريم اخلمر، انظر  (3)

، عـايش عـيل حممـد "املحرمة للخمر وتاريخ حتريمهـا: دراسـة ترجيحيـة

لبابنة، جملة العلوم الرشعية، جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، 

 . 460-405م، 2012(، 24الرياض، العدد )
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القصيدة نابع فقط من بنية القصيدة نفسها، ومن بعض 

الكلامت والعبارات فيها. فلامذا غفلوا عن هذه الفرتة 

الغامضة من حياة حسان، وعدها فرتة جتمدت فيها قرحية 

 حسان عن العطاء الشعري والفني؟

يوان بتحقيق وليد عرفات، تتكون كام جاء يف نسخة الد

القصيدة من ثالثة وثالثني بيًتا، مقسمة إىل مخسة أجزاء 

( اجلزء األول مكون 75-74:1م: 2006رئيسة. )ابن ثابت، 

( من وقوف عىل 6-1من ستة أبيات يف النسيب التقليدي )

األطالل وسكب الدموع عىل الديار الدارسة. اجلزء الثاين 

ع إىل البيت العرشين، وهذا اجلزء يبدأ من البيت الساب

خمصص ملدح الغساسنة بالشجاعة والقوة والكرم والعدالة 

املجتمعية واحلضارة والنسب العال الرشيف، وخيتتم هذا 

اجلزء باستفاقة الشاعر من أحالمه وتذكره الغساسنة وأيامه 

معهم، ليقول إن كل هذا مىض كأن مل يكن، وأنه اآلن كرب سنه 

شعر رأسه، لكنه مع ذلك ال يزال قويًا منيعًا. غري وتغري لون 

أن الشاعر يعود يف اجلزء الثالث لذكرياته مع الغساسنة 

ورشبه اخلمر معهم، ووصفه جملس الرشاب. أما اجلزء الرابع 

فكان خمصًصا للفخر الذايت والفخر القبيل أو الفخر بالعشرية. 

الغساسنة  ويف القسم اخلامس واألخري يعود الشاعر إىل مدح

ورشبه اخلمر معهم، لكن هذه املرة كان مدحيا موجًها إىل 

شخص معني وصفه بفتى، من غري أن يسميه، لتنتهي 

القصيدة وكأهنا مبتورة من النصف، حيث مل يعطينا الشاعر 

أي إشارات إلهناء القصيدة، مما يعني أن هناك أبياًتا سقطت 

 من القصيدة من قبل الرواة.

ـأَلن  ملَ  أَم الـدارن  َرسـمَ  أََسأَلَت   تَس

 

 

 

 َفَحوَمـلن  َفالبَُضيعن  اجلَوايب َبنيَ 

ـرجن  فَاملَرجن   ـفََّرينن  َم ـم   الُص  فَجاسن

 

يارن   ساً  َسلمى َفدن  حُتَلـلن  ملَ  ُدرَّ

ـنُهمُ  َوُعطِّـَل  َأقوى   َفَكَأنَّـهُ  من

 

 

 

 املُجَمــلن  الكنتــابن  آُي  الــبنىل بَعــدَ 

ن   
يـاُح  َتعاَقبَهـا َدمن س   الرن  َدوارن

 

 

 

ناُت  نَ  َواملُدجن امكن  من  األَعَزلن  السن

 دُموُعهــا تَفــيُض  عاننَيــة   َفــالَعنيُ  

 

 

 

ل    ُتؤَهـلن  ملَ  َكَأن َدَرَست ملنَنازن

ــوم   دار    ــد لنَق ــم َق ةً  َأراُه ــرَّ  َم

 

 

 

ةن  َفوَق  زَّ
ُهم األَعن ز 

 ُينَقـلن  ملَ  عن

 يبدأ الشاعر قصيدته باستفهام بالغي حيمل معنى النفي، 

فسواًء سألت الدار أم مل تسأل فلن تكن هناك أي إجابة. فكأن 

الشاعر يف هذا البيت يرجع صدى الوقوف عىل األطالل 

وسؤاهلا، مثل بيت لبيد بن ربيعة يف معلقته املشهورة )عفت 

 الديار(:

ـأهَُلَا فََوقَْفـُت  ـا َوَكيـَف  أَْس  ُسَؤالُنَـ

 

ـا   َكالُمَهــا َيبننْيُ  َما َخَوالندَ  ُصمًّ

ويزيد تعداد الشاعر هلذه األماكن هبذه الدقة من النغمة  

احلزينة، ويكثف شعور احلنني. وكام جاء يف رشح الديوان 

الربقوقي، كل هذه االماكن كانت منازل آلل  نلعبد الرمح

الذي مل يستطع أحد أن  "حومل"جفنة الغساسنة، ما عدا 

( وحومل يف أحد 307م، 1121حيدد مكانه. )الربقوقي، 

األقوال التي ذكرها صاحب كتاب خزانة األدب ولب لباب 

لسان العرب، اسم بلد يف الشام لكن من غري أن يكون هناك 

 ( 11:11م،1117ا املكان. )البغدادي، حتديد دقيق هلذ

ويف البيت الثاين، نجد الشاعر جيمع بني موتيف الوقوف  

عىل أطالل الغساسنة والوقوف عىل أطالل احلبيبة )ديار 

سلمى(، كام هو احلال يف التقليد الشعري األصيل. ومن شأن 

هذا الربط أن يستدعي شعور احلنني املهيمن يف النسيب 

ياروسالف ستيتكيفيتش معلقًا عىل ذكر  التقليدي. يقول

وقد تكون هذه األماكن ذات "األماكن يف النسيب التقليدي: 

 -وجود حقيقي، ويف احلقيقة، كثري منها ال يزال قائاًم جغرافيا

ولكن هذا ليس ذا أمهية من الناحية الشعرية. بل إننا ال نعرف 

القديمة  ما إذا كانت أسامء األماكن يف معظم القصائد العربية

أكثر من جمرد معامل محيمة مثرية للعواطف يف سبيل تلك 

التعبريات املرسفة عن الفقد واحلنني التي تشكل احلالة 

النفسية يف النسيب. وكذا يمكن أن نفرتض، مع بعض 

اليقني، وإن كان يقينًا شعرًيا، أن اإلشارات إىل األماكن، عىل 

ألحوال ذات األقل داخل النسيب العريف، هي يف أغلب ا

م: 2004)ستيتكيفيتش،  "طبيعة رمزية، غري مبارشة...

(. وهذا يعيدنا إىل البيت األول أي إن كلمة حومل ربام 237

مل يقصد منها الشاعر موضًعا معينًا يف الشام، وإنام جارى فيها 

الشعراء اآلخرين يف رسدهم أماكن معينة كعرف شعري 

حتفيز مشاعر الفقد  أصيل يف قسم النسيب التقليدي، من أجل

 واحلنني، ومن ثم إثارة مشاعر احلنني. 

اسم مفعول  "عانية"ونجد يف البيت اخلامس كلمة  

بصورة اسم الفاعل، ومعناها هنا ضعيفة مريضة، لكن يف 

وكل من ذل واستكان "اللغة قد تأيت بمعنى ذليلة منكرسة، 

( فالعني 102:15م، 1114)ابن منظور،  "وخضع فقد عنا

ة مقهورة منكرسة ألهنا فقدت ركنًا متينًا وجباًل منيعًا ذليل
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ليدل  "تفيض"ب بزوال الغساسنة وحكمهم. وعرب الشاعر 

 عىل غرقه الشديد بأحزانه ومهومه. 

 هللنَّن َدر  عنصـــــاَبة  نـــــاَدمتُُهم

 

 

 

لن   األَوَّ
ــَق يف الَزمــانن لَّ  ومــاً بنجن

َيمشوَن يف احلَُلـلن املُضـاَعفن  

ــــــــــــــــــــــُجها  نَس

 

 

لن  ـاملن الُبـزَّ املن إنىل اجلن  َميَش اجلن

ـهُ   ـبَش َيـربُُق بَيُض بوَن الَك  الضارن

 

 

 

ـلن   رَضبًا َيطيُح َلـُه َبنـاُن املَفصن

م  ــيِّهن
 َواخلــالنطوَن َفقــرَيُهم بنَغنن

 

 

 

ـلن   َواملُنعنموَن َعىل الَضعيفن املُرمن

من    أَوالُد َجفنََة َحـوَل َقـربن أَبـيهن

 

 

 

َيةَ  ـلن  َقربن انبنن مارن  الَكريمن املُفضن

الهُبُـم 
ـا هَتنـر  كن  ُيغَشوَن َحتّى م

 

 

 

لن   ال َيسأَلوَن َعنن الَسـوادن املُقبـن

ـيهنمن    يَسقوَن َمـن َوَردَ الـرَبيَص َعَل

 

 

 

ُق بنالَرحيقن الَسلَسلن   َبَردى ُيَصفِّ

ــاَق الَرحيــقن َومَل تَُكــن  ــَقوَن دنري  يُس

 

 

 

 احلَنظَلن ُتدعى َوالئنُدُهم لننَقفن 

ــيُض الُوجــوهن كَريَمــة  أَحســاهُبُم   ب

 

 

 

لن  رازن األَوَّ
َن الطن  ُشم  األُنوفن من

ـيهنمن   رـَبيصن إنَل ـن أَرضن ال  فَعَلَوُت من

 

 

 

ل  مَل يوَغـلن   َحتّى انتََّكأُت بنَمنـزن

ــا  َعة  َلن  َنغــدو بننــاجود  َوُمســمن

 

 

 

َبــنَي الُكــرومن َوَبــنَي َجــزعن 

من  الَقســـــــــــــــــــــطَلن  ــيهن ــواالً ف ــاً طن ــُت أَزمان  َفلَبنث

 

 

 

ــلن  ــأَنَّني مَل أَفَع ــرُت َك دََّك
ــمَّ ان  ُث

ــهُ   َ َلوُن ــريَّ ــَري َرأيس َتَغ ــا َت  إنم

 

 

 

ولن   َشَمطًا َفأَصبََح َكالثَغامن املُحن

يَّ َكــأَنَّني 
ــدن  َفلََقــد َيــراين موعن

 

 

 

 اهلَيَكلن 
ن
 يف َقرصن دوَمَة أَو َسواء

يف اجلزء الثاين من القصيدة، ينتقل الشاعر إىل مدح  

( وبشجاعتهم وقوهتم 8الغساسنة بالرفاهية والنعيم )بيت 

، 12،10( وبكرمهم وشهامتهم )األبيات، 1العسكرية )بيت 

(، وباحتادهم وارتباطهم مع بعضهم البعض )بيت 14، 13

ينتقل  17(. يف البيت 15( وبالنسب الرشيف )بيت 11

ىل رسد ذكرياته مع الغساسنة، ليعود له وعيه الشاعر إ

 20، ويف البيت رقم 11-18بحارضه وواقعه املرير يف البيتني 

يذكر الشاعر أنه عىل الرغم من كرب سنه ووهنه، فقد كان ُيرى 

عصًيا منيعًا عىل أعدائه مع أوالد جفنة يف حصن ُدومة اجلندل 

 أو يف وسط اهليكل )بيت النصارى(. 

دورية متكررة يف القصيدة، نجد أن الشاعر ويف حركة  

ينغمس يف املايض يف البيتني السادس عرش والسابع عرش 

ليعود إىل الواقع احلزين يف البيتني الثامن عرش والتاسع عرش، 

لكن هذا االنغامس من قبل الشاعر يف املايض مل يكن كافًيا له 

ىل للرتويح أو التخفيف عن نفسه، فعاد الشاعر مرة أخرى إ

استعادة ذكريات املايض اجلميل يف القسم الالحق من 

القصيدة )قسم رشب اخلمر ووصف جملس الرشاب يف 

البالط الغساين(. فالشعر األبيض يمثل واقعًا مريًرا مل يستطع 

الشاعر حتمله، فلجأ إىل العودة مرة أخرى إىل املايض. وقرص 

شاعر دومة ووسط اهليكل مل تكن سوى أدوات حمفزة قادت ال

 إىل استعادة الذكريات اجلميلة. 

يستحق أن -وللدكتور ياروسالف ستيتكيفيتش تعليق  

حول احلركة يف بنية النسيب يف القصيدة العربية  -يذكر هنا

يتطلب بناء النسيب، يف "الكالسيكية. يقول ياروسالف: 

عودته إىل املفتاح النغمي، أن تتبع احلالة النفسية حللم اليقظة 

اجئة إىل احلارض املؤسف احلقيقي، وأن يتوقف بيقظة مف

االنغامس يف ماض  متذكر. وهكذا، فإن املفتاح النغمي 

للنسيب يكشف عن نفسه مرة أخرى بوصفه استثارة للحالة 

النفسية للشاعر بالرضورة، وذلك عندما يقف عىل األطالل 

ويف قصيدتنا هذه،  (81: م2004 ستيتكيفيتش،)"املقفرة.

ر يعود له فجأة وعيه باحلارض احلزين الكئيب نجد أن الشاع

بعد انغامسه يف املايض اجلميل، كل هذا ألجل أن ينغمس مرة 

كام يذكر –أخرى يف ذكريات املايض السعيد. فاحلالة النفسية 

تتطلب العودة إىل الواقع املرير ألجل  -الدكتور ياروسالف

شحن واستثارة نفسية للشاعر للعودة مرة أخرى ألحالم 

اليقظة، وهذا ما فعل شاعرنا عندما عاد له وعيه باحلارض يف 

ألجل أن ينغمس مرة أخرى يف أحالم  20-18األبيات 

 اليقظة يف اجلزء التال من القصيدة. 

ــاَولََقــ ــَر يف حانوهتن بــُت اخلَم  د رَشن

 

 

 

 َصهباَء صافنَيًة َكَطعمن الُفلُفلن 

ـها ُمتَنَطِّـف     َيسعى َعـيَلَّ بنَكأسن

 

 

 

نهــا َوَلــو مَل َأهنَــلن 
 َفَيُعل نــي من

ــا  ــاَولَتني َفَرَددهُت ــي ن ت  إننَّ الَّ

 

 

 

ـا مَل ُتقَتـلن   ُقتنَلت ُقتنلَت َفهاهتن

ـاطننيكنلتامُها َحَلـُب الَعصـرين    فَع

 

 

 

ـلن   بنُزجاَجة  َأرخامُها لنلَمفصن

هــا  ام يف قَعرن  بنُزجاَجــة  َرقََصــت بـن

 

 

 

 َرقََص الَقلوصن بنراكنب  مُستَعجنلن 

يف هذا اجلزء من القصيدة، حيتفل الشاعر باخلمر ورشهبا 

وجملسها يف البالط الغساين. مشهد اخلمر هنا ال حيتوي فقط 

عىل اخلمر، بل أيضًا شمل اخلدم والفتيان الذين يقدمون 

اخلمر للضيوف. يف مشهد الرشاب نفسه تأكيد عىل املكانة 

مر تقدم له العالية التي يتمتع هبا حسان عند الغساسنة، فاخل

مصفاة منقاة من قبل فتى مقرط األذن. أيًضا يف مشهد 

الرشاب ذاته الذي صوره حسان، نستطيع أن نتصور الطبيعة 

االستقرارية واحلضارية للغساسنة، وهذا ما يتوافق مع ما 

ذهب إليه تيسري خلف يف حديثه عن طبيعة عيش الغساسنة، 

كل الروايات  ( خالًفا لنولدكه الذي يرد7م، 2010)خلف، 
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تاريخ سني ملوك األرض "التي نقلها األصفهاين يف كتابه 

واألنبياء والتي تتحدث عن بناء الغساسنة للقصور واألبنية. 

 (54-53م: 1133)نولدكه، 

ـذَودي ـرامن َومن ـيل  يف الكن  نََسبي أَص

 

 

 

ـطيَل ـوَب املُص ُمُه ُجن  تَكوي مَواسن

ــُدنا الَعشــرَيُة    أَمَرهــاَوَلَقــد تَُقلِّ

 

 

 

 َونَســوُد َيــوَم النائنبــاتن َونَعــتيَل

َح ســادَةً    َويَســودُ َســيُِّدنا َجحــاجن

 

 

 

ـلن  ـا َسـواَء املَفصن  َوُيصيُب قائنلُن

طاُبــهُ   ـمَّ خن ُل األَمـَر املُهن
ـاون  َونُح

 

 

 

ـلن  ُل ُكلَّ أَمر  ُمعضن م َونَفصن  فيهن

كابُنــا   َوَتــزوُر أَبــواَب املُلــوكن رن

 

 

 

لَوَمتى  ـةن نَعـدن يَّ ـم يف الرَبن  نَُحكَّ

يف هذا اجلزء من القصيدة، يفخر الشاعر بنسبه العريق،  

زاعاًم ومؤكًدا أن كل من يتعرض له هبجاء أو أذى سيهجوه 

بأقذع اهلجاء. ثم ينتقل الشاعر إىل الفخر القبيل بالسؤدد 

وإتيان فصل اخلطاب والتصدي ملعضالت األمور وزيارة 

نغمة امللوك العظام والعدل. لقد تغريت يف هذه األبيات ال

التي كانت سائدة يف األجزاء السابقة من القصيدة من جو 

ميلء باحلزن واحلنني فهو حبيس املايض بكل ذكرياته اجلميلة 

إىل أجواء احلارض والواقع التي امتألت عزًما ورباطة اجلأش 

وأنفة وعزة يف حارضه وواقعه. إذن نجد هنا خطًا أو اجتاهًا 

كل ما فيه من متعة ومنعة وعزة تصاعدًيا إجيابًيا، ترك املايض ب

 واالجتاه إىل العيش باحلارض اجلميل والسعيد. 

يف فخر الشاعر القبيل، يتجىل ملمح  هو لب النظام  

البدوي وجوهره أعني التضحية بالنفس يف سبيل القبيلة أو 

املجتمع البدوي، ومن ثم التأكيد عىل املكانة العالية للشاعر 

ل الشاعر األمور اجلسام ليضطلع هبا عند القبيلة. فالقبيلة تو

يدل  "تقلدنا"ويقوم عليها ألهنا تثق به وبقدراته. تعبريه ب 

عىل ترشفه العال هبذا التكليف، ومعنى هذا أن كل أفراد 

القبيلة مستعدون للدفاع عنها يوم النائبات، إنه الرشف العال 

الذي متنحه القبيلة لبعض أبنائها دون آخرين. وأخرًيا، 

نستطيع أن نقرأ قسم الفخر هذا بمثابة تعويض عن قسم 

املديح )مديح الشاعر للغساسنة يف اجلزء الثاين( بمعنى أن 

الصفات التي خلعها الشاعر عىل الغساسنة من قوة وشجاعة 

وكرم وعدالة، والتي افتقدها بزوال الغساسنة وحكمهم 

 عوضها هنا يف هذا القسم بالفخر بنفسه وبقبيلته. 

ب  احلَمَد جَيَعُل ماَلهُ َوفَ 
هن َوإنن مَل ُيسَألن **تًى حُين ن دونن والندن  من

ها َوَيزيُدها لن **ُيعطي الَعشرَيَة َحقَّ  َوحَيوُطها يف النائنباتن املُعضن

َتُه َوما ماَطلُتها ن َخرين َكرم  َأهَدل**باَكرُت َلذَّ  بنُزجاَجة  من

يف هذا اجلزء األخري من القصيدة، يمدح الشاعر رجاًل  

بالكرم واإليثار والذود عن العشرية. ويرجح أن يكون هذا 

من الغساسنة. يف البيت  "فتى" الرجل الذي وصفه حسان ب

رشب اخلمر، لكن هذه املرة  األخري يعود الشاعر إىل موتيف

هبذا  يرشب اخلمر مع هذا الفتى الغساين، لتنتهي القصيدة

الشكل، وكأهنا مبتورة من املنتصف، ولعل ما تبقى من 

 القصيدة قد سقط من الرواة. 

ويف اخلتام، من املمكن أن نقرأ القصيدة ككل عىل أهنا  

نسيب تقليدي طويل، بمعنى أن الشاعر مل يستطع جتاوز 

معاناته وأزمته النفسية وماضيه، وإن حاول ذلك من خالل 

لكن هذا الفخر مل يكن كافًيا للتغلب  الفخر بنفسه وبقبيلته،

عىل هذا األنني املستمر واألمل املربح. تدور القصيدة يف حلقة 

مفرغة، أي أننا نجد الشاعر يدخل يف متاهة يتذكر فيها املايض 

ويستدعي فيها الذكريات اجلميلة، ثم يعود له وعيه باحلارض 

ليشكل ذلك حمطة يشحن فيها مشاعره وأحاسيسه لرحلة 

خرى إىل املايض اجلميل، وهكذا دواليك. فكام أن الشاعر يف أ

قسم النسيب التقليدي يعود إىل ماضيه كوسيلة مواساة 

وتعزية حلارضه وواقعه احلزين الكئيب والذي فقد فيها 

حمبوبته ومعشوقته، فكذلك شاعرنا يف هذه القصيدة ظل إىل 

 اقع. هناية القصيدة يعود إىل املايض للتغلب عىل مآيس الو
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ـأَلن   أََسأَلَت َرسـَم الـدارن أَم مَل تَس

 

 

 

 َبنَي اجلَوايب َفالبَُضيعن َفَحوَمـلن 

ـم    ـفََّرينن فَجاسن ـرجن الُص  فَاملَرجن َم

 

 

 

سـًا مَل حُتَلـلن   َسـلمى ُدرَّ
يارن  َفدن

ــهُ   ــنُهُم َفَكأَنَّ ــَل من ــوى َوُعطِّ  أَق

 

 

 

 الكنتابن املُجَمـلن  َبعَد البنىل آُي 

يــاُح َدوارنس    ــن  َتعاقَبَهــا الرن
 َدمن

 

 

 

امكن األَعَزلن  َن السن ناُت من  َواملُدجن

ـا  ـيُض ُدموُعه  فَالَعنُي عاننَيـة  تَف

 

 

 

ل  َدَرَسـت َكـأَن مَل ُتؤَهـلن   ملنَنازن

ةً   َقــوم  َقــد أَراُهــم َمــرَّ
 دار  لن

 

 

 

ُهم مَل ُينَقــلن  ــز 
ةن عن ــزَّ

 َفــوَق األَعن

 هللنَّن َدر  عنصـــــاَبة  نـــــاَدمتُُهم 

 

 

 

لن   األَوَّ
ــَق يف الَزمــانن لَّ  ومــاً بنجن

ـُجها  ـاعَفن نَس  يَمشوَن يف احلُلَلن املُض

 

 

 

لن  ـاملن الُبـزَّ ـاملن إنىل اجلن  َميَش اجلن

ــربُُق بَيُضــهُ    الضــارنبوَن الَكــبَش َي

 

 

 

ـلن   رَضبًا َيطيُح َلـُه َبنـاُن املَفصن

مَواخلــالنطوَن   ــيِّهن
 َفقــرَيُهم بنَغنن

 

 

 

 َواملُنعنموَن َعىل الَضعيفن املُرمنلن 

من    أَوالُد َجفنََة َحـوَل َقـربن أَبـيهن

 

 

 

ـلن  َيَة الَكريمن املُفضن  َقربن انبنن مارن

الهُبُـم 
 ُيغَشوَن َحتّى مـا هَتنـر  كن

 

 

 

لن   ال َيسأَلوَن َعنن الَسـوادن املُقبـن

ـيهنمن يَسقوَن َمـن َوَردَ الـرَبيَص    َعَل

 

 

 

 بََردى ُيَصفُِّق بنالَرحيقن الَسلَسلن 

ــاَق الَرحيــقن َومَل تَُكــن  ــَقوَن دنري  يُس

 

 

 

 ُتدعى َوالئنُدُهم لننَقفن احلَنظَلن 
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ـاهُبُم ـة  أَحس  بيُض الُوجـوهن َكريَم

 

 

 

لن  رازن األَوَّ
َن الطن  ُشم  األُنوفن من

ـيهنمن    فَعَلَوُت منن أَرضن الـرَبيصن إنَل

 

 

 

ل  مَل يوَغـلن   َحتّى انتََّكأُت بنَمنـزن

ــا  َعة  َلن  َنغــدو بننــاجود  َوُمســمن

 

 

 

 َبنَي الُكرومن َوَبنَي َجزعن الَقسطَلن 

من   ــيهن ــواالً ف ــاً طن ــُت أَزمان  َفلَبنث

 

 

 

ــلن  ــأَنَّني مَل أَفَع ــرُت َك دََّك
ــمَّ ان  ُث

ــهُ   َ َلوُن ــريَّ ــَري َرأيس َتَغ ــا َت  إنم

 

 

 

ولن َشَمطًا َفأَصبََح   َكالثَغامن املُحن

يَّ َكــأَنَّني 
ــدن  َفلََقــد َيــراين موعن

 

 

 

 اهلَيَكلن 
ن
 يف َقرصن دوَمَة أَو َسواء

ــا  ــَر يف حانوهتن بــُت اخلَم  َولََقــد رَشن

 

 

 

 َصهباَء صافنيًَة َكَطعـمن الُفلُفـلن 

ـها ُمتَنَطِّـف     َيسعى َعـيَلَّ بنَكأسن

 

 

 

ــلن  ــو مَل أهَنَ ــا َوَل نه
ــي من  َفيَُعل ن

ـا  ــ ـاَولتَني َفَرَددهُت ــ ـــي ن  إننَّ الَّت

 

 

 

ــلن  ــا مَل ُتقَت  ُقتنَلــت ُقتنلــَت َفهاهتن

ــاطنني  ــا َحَلــُب العَصــرين فَع  كنلتامُه

 

 

 

ــلن   بنُزجاَجــة  أَرخامُهــا لنلَمفصن

ـا  ه ام يف قَعرن  بنُزجاَجة  َرقََصـت بن

 

 

 

ـتَعجنلن   َرقََص الَقلوصن بنراكنب  مُس

ـرامن   ـيل  يف الكن ـذَودينََسبي أَص  َومن

 

 

 

ُمُه ُجنوَب املُصطيَل  تَكوي َمواسن

 َوَلَقد ُتَقلِّـُدنا الَعشـرَيُة أَمَرهـا 

 

 

 

 َونَسوُد َيـوَم النائنبـاتن َوَنعـتيَل

ـادَةً   َح س ـاجن ـيُِّدنا َجح  َويَسوُد َس

 

 

 

ـلن   َوُيصيُب قائنلُنا َسـواَء املَفصن

ــــمَّ   ــــَر املُهن ُل األَم
َوُنحــــاون

طاُبــــــــــــــــــــــهُ   خن

 

 

م  ـلن فيهن ُل ُكلَّ أَمر  ُمعضن  َونَفصن

َوَتــــزوُر أَبــــواَب املُلــــوكن  

ـــــــــــــــــــــــا كاُبن  رن

 

 

لن  ـةن َنعـدن يَّ م يف الرَبن  َوَمتى ُنَحكَّ

ب  احلَمـَد جَيَعـُل ماَلـهُ  
 َوفَتًى حُين

 

 

 

هن َوإنن مَل ُيســأَلن  ــن دونن والنــدن  من

ـا َويَزيـُدها   يُعطي الَعشـرَيَة َحقَّه

 

 

 

ـلن َوحَيوُطها يف النائنباتن   املُعضن

ــا  ــا ماَطلتُه ــُه َوم َت ــاَكرُت َلذَّ  ب

 

 

 

 بنُزجاَجة  منن َخرين َكـرم  أَهـَدل
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