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ملخص: 
يهدف هذا البحث اإىل ا�صتجالء �صورة احلياة االجتماعية ال�صائدة اأواخر الع�رش االأموي 
الع�رشين،  الدولتني وخم�رشم  �صاعر  ال�صمقمق؛  اأبو  ي�صورها  كما  العبا�صي  الع�رش  واأوائل 
التي ما  الكادحة وامل�صحوقة  الطبقة  التي عا�صتها  الفقر  �صعره جتليات  انعك�صت يف  حيث 
تليق  كرميٍة  بحياٍة  يحظوا  باأن   – االأقل  على   – اأو  االأغنياء،  مع  بامل�صاواِة  تنادي  فتئت 

باالإن�صان.
اإىل مناح عديدة  اأخذته ب�رشوبها  التي  الفقر  – على حمطات  لذلك  – تبعًا  وقد ركز 
من �رشوب القول، ونواح متعددة من اأ�صاليب اخلطاب التي بدت يف جوانب منها م�صفِة اإىل 
درجة الفح�ص يف القول كي تتنا�صب وحجم املعاناِة اأو الفظاعِة التي يحياها فقراء النا�ص 

و�صعفاوؤهم.
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Abstract: 
This research aims to picture the social life prevailing during late 

Umayyad and early Abbasid periods as described by Abu- Achammaqmaq, 
a poet and a veteran of the two eras. His poetry reflects the upheavals of 
poverty of the desperate working- classes which constantly called for a life of 
equality and decency. 

Abu- Achammaqmaq focused on the stations of poverty that have taken 
him to many ways and methods of discourse that seemed in some of its aspects 
to reach the point of obscenity to match the scale of the suffering or horror 
being experienced by the poor and the powerless.
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مقدمة: 
 على الرغم من عناية الدار�صني املحدثني للع�رش العبا�صي ، اإال اأن ُجلَّ اهتمامهم قد 
ان�رشف اإىل ال�صعراء امل�صهورين كب�شار بن برد ، واأبي نوا�س ، واملتنبي ولكن هناك �صعراء 
مل ينالوا حظًا وافراً من الدرا�صِة؛ ال خلمول ذكرهم ، بل لغلبة �صمعة اأولئك امل�صاهري . وال تزال 
املكتبة العربية بحاجة اإىل درا�صات تفرد لغري هوؤالء امل�صاهري ، وكانرَ اأبو ال�صمقمق واحداً 
من بني هوؤالء ال�صعراء املغمورين الذين عا�صوا يف الظل ، لكنه- خالفًا ملعظمه- كان – على 
الدوام – يرف�ص االعرتاف بهذا الواقع بكل ما اأوتي من قوٍة ،وما اأتيحت له من �صبل ، مع ما 
تهياأ له من �صالطة الل�صان وفح�ص القول ، ف�صعى اإىل ب�صط ماأ�صاته التي مثلت ماأ�صاة طبقة 
اجتماعية م�صحوقة ، ُحرمت من اأب�صط مقومات احلياة اأو العي�ص الكرمي ، فاقرتن فيه احِل�صُّ 
زِل ، م�صكاًل بذلك �صورة بدت مميزة مبثل  دُّ بالهرَرَ ُف بالوقاحِة ، والذكاء بال�صخِف ، واجلرَ امُلْرهرَ
هذه ال�صمات املتناق�صة والتي �صبغت الع�رش كله، فاأمكن اأن يو�صف �صعر » اأبي ال�صمقمق » 
باأنه نتاجها اأو متثيل لها . ويح�صن قبل اأن ندخل يف تفا�صيل ت�صوير اأبي ال�صمقمق حلياته 

وتداعياتها ، اأن نتوقف عند جوانب من حياته .
ّمد ، واأبو ال�صمقمق لقب اأُطلق عليه؛ الأنه كان عظيم االأنف  ّمد مروان بن حُمرَ  هو اأبو حُمرَ
موايل  من   ، االأ�صل  خرا�صايّن   ، واملربى  املن�صاأ  ب�رشّي  ق  قمرَ ال�ِصمرَ واأبو   )1( ْدقني  ال�صِّ ُت  اأرَْهررَ
مزيد  بن  وبيزيد  يحيى  وبابنه  برمك  بن  بخالد  وات�صل   ، هـ(   112( �صنة  ولد   ، االأمويني 
ال�صيباين ، واأرَدرك خالفة املاأمون ، يقال اإنه كان قبيح املنظر ، واأ�صاف اإىل قبح �صكله خبث 
ل�صانِه ، فتحاماه النا�ص وازوّروا عنه ، فلم يفتحوا له اأبوابهم اإال قلياًل ، و�رشعان ما كان 
الباب الذي يفتح يف وجهه يغلق من دونه ، فعا�ص حمرومًا فقرياً اإال من بع�ص ما كان ي�صقط 

اإليه من قائد اأو اأمري ، اأو من بع�ص زمالئِه ال�صعراء.
  جّتول يف مدن العراق كافة وعاد ك�صرياً ، مل يجد من ُيقبل عليه من ال�صعراء رفاقه 
في�صلقهم بل�صانه؛ ليعطوه النزر القليل الذي ال يكاد ي�صد رمقه ، وكانت فيه خ�صونة وجفوة ، 
مع نزق وطول ل�صان ، تعجل يف اللوم والهجاء ، ف�صاءت حاله وا�صتد �صيقًا وبرمًا بالنا�ص ، 
ِلقه،  وعا�ص يتجرع الفاقة والبوؤ�ص ، حتى قالوا اإنه كان يلزم بيته يف اأطمار بالية وثياب خرَ

متواريًا عن النا�ص اإال من اأن�ص اإليه )2( .
دُّ هو واأمثاله من اأفراد الطبقة البائ�صة يف املجتمع العبا�صي ، مل يطالبوا بامل�صتحيل    ُيعرَ
بل كانوا ينادون بامل�صاواة مع غريهم من اأبناء املجتمع ، وي�صعون للح�صوِل على و�صائل 
احلياة ال�رشورية التي تكفل لهم البقاء واحلياة الكرمية ، ويظهر ذلك يف رائيته التي ي�صري 

فيها اإىل اأمنياته يف احلياة معدداً مطالبه الب�صيطة )3( .
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وكاأن ما قاله بيان مرفوع اإىل ال�صلطات احلاكمة ، يبني فيه ما تفتقده طبقة مهمة 
واأ�صا�صية يف املجتمع ، اإذ يطلب اأرغفة اخلبز ، وب�صعة من املاعز والطيور ، وقلياًل من اخلمر، 
وثوبًا ثمينًا جمياًل ، وبغلًة فتية ي�صتعني بها على ال�صفر ، وبيتًا له جريان كرماء ، ورفيقًا 
حليمًا ، وبع�ص املال حتى ي�صعفه يف ال�صّدة واالأزمات ، وال�صاعر يتخيل هذه االأمور تخياًل 
وكاأنه ي�صتبعد وقوعها ، الأنه مل يعتد عليها ، وهي بالن�صبة اإليه االأمل باخلال�ص من امل�صغبِة 

وامل�صقة ، يقول:  )ال�رشيع( 
َغي����ْريُمن���اَي من ُدني���اَي هاِت���ي الت�ي عل���ى  ِبال���رِّزِق  َت�ْشَل���ُح 
ُ م���ع ُب�ْشَع���ٍة  م���ن ماع���ٍز َرْخ����سٍ وم���ن ط���رْيِاجَل���ردُق احلا����رسِ
م�الآن����ًة َتْه����ِدُر  ْي����ِروج����رٌة  الدَّ يف  الَق����سِّ  ِق���راة  حتك���ي 
����ٌة َف�ْشفا�شَ دْكَن���اُء  ����ٌة  ْي����ِرَوُجبَّ النَّ َح�َش����ُن  وط�يل�ش����اٌن 
ط�ي���ارٌة �شه�ب���اُء  ���رِي )4( َوَبْغل����ٌة  تط���وي يل البل���داَن يف ال�شَّ

فهو يعدد ما يريده وما يتمناه ، وهو على علم اأن االأمر لي�ص �صهل املنال ، وبخا�صة 
من  نلم�ص  يجعلنا  مما   ، وتاأثريها  خ�صائ�صها  حيث  من  االأمنية  تف�صيل  يف  ي�صهب  حني 
قراءة اأ�صعاره اأنه ي�صرتط يف االأمنية �صفات تنا�صب فقره وحاجته ، وهذا يعود ل�صدة الفقر 
الذي يعي�صه ، وللحرمان الذي �صيطر على الطبقة البائ�صة التي كان واحداً منها ، فلم يكن 
اأبو ال�صمقمق متحدثًا عن نف�صه فقط بل عن كل اأفراد طبقته الفقرية البائ�صة املحرومِة يف 
تدين  كما  اآنذاك  احلاكمة  ال�صلطات  تدين  خطرية  ق�صية  بذلك  مثرياً   ، العبا�صي  املجتمع 
�صعره  فجعل   ، االأل�صنة  على  بي�رش  يجري  وا�صحًا  �صهاًل  اأ�صلوبه  وجاء   ، والرثاء  الي�رش  اأهل 
عن  واأف�صح  ق�صاياهم  م�ّص  فلطاملا   ، وال�صوقة  والغلمان  ال�صبيان  يردده   ، النا�ص  حديث 

معاناتهم)5(.
دُّ اأول من اأدخل اإىل االأدب العربي �صورة ال�صّنور  ولعل اأبا ال�صمقمق يف هذا املقام ُيعرَ
الذي هجر بيت �صاحبه الفقري ، والفاأر الذي يعبث يف البيِت املقفر )6( ويبدو اأن خيبة اآمالِه 

وانقطاع اأحالمه ، هي التي اأدت اإىل مثل هذا ال�صمور الفني ، ومن ثم اإخفاقه . 

موقف النقاد من شعره: 
ومع ذلك فقد تفاوت النقاد يف حكمهم على متيزه اأو اإبداعه، فهم بني موؤيد ومعار�ص، 
الدهر عليه وفح�ص ل�صانه  ، و�صاعد  الدهر  فذاً غلبه  ، فيظهره �صاعراً  موؤيد ي�صعى الإن�صافه 
و�صوء اأدبه .. ومعار�ٍص يجد يف التقليل من �صاأنِه واحلط من مكانته ، فما هو �صوى هاٍو اأو 
عابٍث الٍه ، متطفل على ال�صعر ، مل يح�صن دروبه اأو يتقن دروبه فطاح به و�صريه اأ�صحوكة 
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ال�صناعِة  واأرباب  االأدب  و�صط علماء  تفاعل يف  ال�صواء وهو خالف  والعامة على  اخلا�صة 
النقديِة؛ لكون �صعره يجمع بني اجلّيد والرديء ، حتى جعله االأ�صمعي- على �صبيل املثال- 
ّر�صًا باأبي  مثااًل للرداءِة وال�صعف ، فقد عر�ص بيتًا من �صعر للنابغِة اجلعدي ، ثم قال ُمعرَ
ال�صمقمق: لو اأن اأبا ال�صمقمق قال هذا البيت لكان رديئًا �صعيفًا« )7( ، واجلاحظ ال يقل حما�صًا 
عن االأ�صمعي يف التقليل من �صاأنه ، فهو ي�صوق لنا ق�صة نفهم منها »اأن النا�ص كانوا يظنون 
اأنه من اخل�صارة اأن يجمع �صعر اأبي ال�صمقمق بخط عجيب ، يف جلٍد ثمني«)8( ، لكّن املرزباين 
كان اأكرث ت�صاحمًا ورمبا اأكرث تعاطفًا معه حني و�صف �صعره »باأن اأكرثه �صعيف ، ورمبا 
ندر له البيت« )9( ، وقد الحظ املربد » اأنه رمبا حلن ويهزل كثرياً ويجد فيكرث �صوابه« )10( ، 
اإال اأن هناك من الكتاب واالأدباء والنقاد من �صانده واأيده يف اأ�صعاره ، فهذا ابن املعتز يرى 
�صعره »كله من النوادر )11( ، ويجعله ابن عبد ربه يف عداد »املحارفني الظرفاء ، كما يرى 

فيه �صاعراً عظيم املوهبة جنى عليه االإخفاق املتوا�صل« )12( .
اإّن اختالف النقاد يف حكمهم عليه بني موؤيد ومعار�ص ، دليل وا�صح على اأنه كتب 
اإال   ، اآخرين  قوم  اآراء  وتغاير  قوم،  اآراء  جتاري  بحيث  والقباحِة  املالحِة  من  فيها  اأ�صعاراً 
تناقلته  �صهٍل  باأ�صلوب  االإن�صانية  �صاعر عرّب عن ق�صيته  له �صورة  اأنها يف جمملها تعطي 
العامة واخلا�صة على ال�صواء ، كل بح�صب موقعِه اأو حجم اهتمامِه وتاأثرِه . فقد عرّب عن هذه 
ال�رشيحِة االجتماعيِة، ويف الوقت نف�صه، حافظ على عالقاته و�صالته مع ال�صعراء واالأدباِء 
لرَ من خالله اأفكاره وهمومه وتطلعاته التي ظلت – كما هي حال  قرَ ، م�صكاًل معهم ج�رشاً نرَ

الطبقة امل�صحوقة – مكبوتة ومغلولة .

عالقته بشعراء عصره: 
عطف  على  احل�صول  يف  املتوا�صل  اإخفاقه  لتلّون  ع�رشه  �صعراء  مع  عالقاته  جاءت 
الكرباء، لذا كان يجد نف�صه م�صطراً اإىل التقاط فتات موائدهم ، مع ما يبعث ذلك يف نف�صِه 
من �صخط عليهم وتربم بهم ، وتذمر من اأحوالهم ورغبة جاحمة يف االإطاحة بهم والق�صاء 
عليهم اأو االإ�صفاف بهم ، ومن اأبرز عالقته مع �صعراء ع�رشه ، تلك العالقة املده�صِة مع ب�صار 
بن برد ، فقد كان هذا االأخري يعطي اأبا ال�صمقمق يف كل �صنة مائتي درهم ، جزية اتقاء ل�رشه 
، فقال: ويحك  اأبا معاذ  يا  ُلمَّ اجلزية  هرَ  « له:  ال�صمقمق مرة فقال  اأبو  فاأتاه   ، وفح�ص قوله 
اأجزية هي! قال: هو ما ت�صمُع ، فقال له ب�صار ميازحه: اأنت اأف�صُح مني؟ قال: ال ، قال: فاأعلُم 
مني مبثالب النا�ص؟ قال: ال؛ قال: فاأ�صعر مني؟ قال: ال ، قال: ِفلمرَ اأُعطيك؟ قال: لئال اأهجوك، 
فقال له: اإّن هجوتني هجوتك؛ فقال له اأبو ال�صمقمق: هكذا هو؟ قال: نعم ، فقال: ما بدا لك ، 
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فقال اأبو ال�صمقمق: 
)الّرجز( 

هجانَي���ْه �شاع���رٌ  م���ا  اإذا  ل�شاِنَي���ْهاإين  ل���ه  الق���وِل  يف  َول���جَّ 
اأُّم���ِه عالنيه اأ�ش���ِت  ب�ش���ار يا ب�شاُر يا اب���ن الزانيه )12( اأدخلت���ه يف 

واأراد اأن يقول: »يا ابن الزانية ، فوثب ب�صار فاأم�صك فاه ، وقال: اأراد واهلل اأن ي�صتمني 
ن هذا منك ال�صبياُن يا اأبا ال�صمقمق« )13( .  عَّ ، ثم دفع اإليه مائتي درهم ، ثم قال له: ال ي�صمرَ
فهو ال يجد حرجًا اأو �صيقًا يف اأن ي�صتخدم األفاظًا بذيئة يف �صبيل حتقيق مقا�صده ِمْن ذلك 

قوله يف هجاء ب�صار بن برد ليبتز منه مااًل: 
)جمزوء الرمل(  

هللي�ن���ه لتين����ههلّلين����ه  ����اٍة  ِقثَّ طع����ن 
ب���رِد ب���ن  ���اَر  َب�شَّ تي�ٌس اأعم���ى يف �شفيَنه )14( اإّن 

وقوله – اأي�صًا- حينما جاء اإىل ب�صار ي�صكو اإليه �صيقه ، ويحلف له اأنه ما عنده �صيء، 
فقال له ب�صار: واهلل ما عندي �صيء يغنيك ولكن قم معي اإىل عقبة بن �صلم ، فقام معه فذكر 

له اأبا ال�صمقمق وقال: هو �صاعر وله �صكر وثناء ، فاأمر له بخم�صمائة درهم فقال له ب�صار: 

)جمزوء الكامل( 
ال���ِذي الَع���رِب  واِح���َد  نظ���رُيي���ا  ل���ه  َوَلْي����س  اأْم�ش���ى 
اآخ���رٌ ِمْثل���ك  كان  م���ا كاَن يف الدني���ا فق���رُي )15( ل���و 

فاأمر لب�صار باألفي درهم ، فقال له اأبو ال�صمقمق: نفعتنا ونفعناك يا اأبا معاذ ، فجعل 
ب�صار ي�صحك )16( .

ومن نوادره مع اأبي العتاهية ق�صته التي ح�صلت حينما اجتمع مع اأبي نوا�ص يف بيت 
اإىل  العتاهية فنظر  اأبو  ، ودخل  ال�صمقمق �رشٌّ  اأبي  العتاهية وبني  اأبي  اأُذين وكان بني  ابن 
غالم عندهم فيه تاأنيث » لني وتخنيث« فظن اأنه جارية ، فقال البن اأُذين: متى ا�صتطرفت 
ّد اأبو العتاهية يده  مرَ ؛ فرَ هذه اجلارية؟ فقال: قريبًا يا اأبا ا�صحاق ، فقال: قل فيها ما ح�رشرَ

اإليه وقال: 
)ال�رشيع( 

َنْحَوُك���ْم �شاِئ���اًل ���ي  َكفِّ وَن عل���ى ال�ّشائ���ِل )17( َب�َشْط���ُت  م���اذا َت���رُدُّ
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فلم يلبث اأبو ال�صمقمق حتى ناداه من البيت: 
)ال�رشيع( 

َك ذا َفْي�َشٍة َت�ْشِفي جوًى يف ا�شِتَك من داخِل )18(  َنرُدُّ يف َكفِّ
فقال اأبو العتاهية: �صمقمق واهلل . وقام مغ�صبًا 

صور الفقر يف شعره: 

وم�صاعرهم،  النا�ص  قلوب   ، وبوؤ�صِه  فقره  عن  احلديث  يف  نظمها  التي  اأ�صعاره  م�صت 
وطعامه  بيته  يف  املدقع  للفقر  دقيق  و�صف  من  متثله  ملا  اأخرى؛  اأ�صعار  مت�صها  مل  كما 
و�رشابِه ولبا�صِه من جهة ، وللحالِة النف�صيِة املزريِة وما رافقها من تغلب الرباغيث والفئران 
وال�صنانري ، وما اإىل ذلك ، على بيتِه من جهِة اأخرى ، حيث اآلت حالته- ب�صبب ذلك كلِه- اإىل 

فقر متوا�صل ، وحرمان دائم ال يكاد ينفك عنه ، اأو يجد خال�صًا منه .
وقد �صور �صيق احلياة وق�صوتها اأبلغ ت�صوير ، فريوى اأن اأحد اإخوانه دخل عليه يومًا 
فراأى �صوء حاله ، فاأراد اأن يخفف عنه ، فقال له: اأب�رش اأبا ال�صمقمق ، فاإنه ُروي يف بع�ص 
احلديث اأن العارين يف الدنيا هم الكا�صون يوم القيامة ، فقال �صاخراً: اإن كان واهلل ما تقول 

حقًا الأكونن بزازاً يوم القيامة ، ثم اأن�صاأ يقول: 
)جمزوء الرمل( 

الل����� تع���اىل  ح���اٍل  اأن���ا يف 

 

قي���� اإذا  �ش���يٌء  يل  لي����س 

 

حت���ى  اأْهِزْل���ُت  ولق���د 
حت���ى اأفل�َش���ُت  ولق���د 
حُم���الً �شيئ���اً  راأى  م���ن 

ح���اِل اأيِّ  رّب���ي  ������ه 
يل ذا  قل���ت:  ذا؟  مِل���ْن  َل 
خي���ايل ْم����سُ  ال�شَّ ���ِت  حَمَ
لعي���ايل اأكل���ي  َح���لَّ 
 )19( املح���اِل  َع���نْيُ  فاأن���ا 

فهو ي�صور باأ�صلوبه ال�صاخر حالته التي و�صل اإليها ، ويذكر اأنه ال ميلك �صيئًا ُيْن�صب 
دُّ اإىل ا�صمِه ، لي�ص هذا فح�صب ، بل افتقر بيته اإىل اأدنى ما ميلكه االإن�صاُن من طعام  اإليِه ، اأو ُيررَ
و�رشاٍب حتى اأ�صبح نحيفًا ، ال يكاد يظهر خياله ، وهو على هذه احلالة ، يجعل اأكله حملاًل 

ـر لهم ما ينقذهم من املوت . فِّ لعيالِه؛ الأنه مل ي�صتطع اأن ُيورَ
ويقف مِراراً لي�صّور �صوء حّظه ، وحالة العدم التي تالزمه ، فكاأّن االأرزاق تهرب من 
اأمامه ، حتى ليجّف البحر الذي يخو�صه ، وي�صتحيل الدرُّ يف يده ح�صًى وزجاجًا ، وي�صبح 
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املاء العذب ملحًا اأُجاجًا ال ي�صوغ �رشابه ، وهذه املعاين تدّل على حالة نف�صية يائ�صة ، يقول: 
)اخلفيف( 

ل���و ركبُت البح���اَر �ش���ارْت فجاجاً

 

َحْم���� ياقوت���ًة  اأيّن و�شع���ُت  فل���و 

 

فرات���اً َعْذب���اً  َوَرْدُت  اأيّن  ول���و 

اأْمواج���اً متونه���ا  يف  ت���رى  ل 

 

����راَء يف راحتي ل�ش���ارْت ُزجاجا

 

ع���اَد ل �شكَّ فيه ِملح���اً اأُجاجا )20( 

 

ويقول اأي�صًا:  

)الوافر( 
َبْيت���ي و�شق���ُف  الف�ش���اُء  فمن���زيل 

 

َولَ ِخْف���ُت الإب���اَق )21( عل���ى عبيدِي

 

 )22( قهرم���اين  يوم���اً  حا�شب���ُت  ول 

ال�ّشح���اِب ِقَط���ُع  اأو  اهلِل  �شم���اُء 

 

ول خْف���ُت اله���الَك عل���ى دوابي

 

حما�شب���ًة فاأُغِلَظ يف ح�شابي )23( 

ُقْل �صيئًا، فاإنَّ منزله خرُي معربِّ  ومل تكن حال هذا ال�صاعر لتخفى على اأحد، فهو واإن مل يرَ
، من خالل ذكر مالمح ال توجد يف بيوت  اإىل بيته  اأن يتعرفوا  للنا�ص  عن ذلك، وقد ترك 
ُكّل  ملكيته  يف  ي�صاركه  الذي  الّرحب  الف�صاء  اإىل  املطاف  نهاية  يف  ليو�صلهم   ، االآخرين 
الب�رش، ولي�ص بو�صع اأبي ال�صمقمق اأن ي�صع له بابًا؛ فبدايته قي ال�صماء ونهايته يف االأر�ص ، 
ولهذا فاإّن يف ا�صتطاعة الّنا�ِص جميعهم الّدخول اإليه ، واخلروج منه متى �صاءوا . ويذكر اأنه 

ال ميلك العبيد والّدواب ، وال القّيم ب�صوؤون النفقة؛ ليحا�صبه ويقف على عمله. 
وما اأراده ال�صاعر من خالل هذه النقلة ال�رشيعِة وال�صاخرة ، مل يكن جمرد التعبري عن 
�صوء حاله فح�صب ، اإذ ال حاجة الأْن يقول: اإّنه ال ميتلك الّدواب والعبيد والقهرمان بعد اأْن ذكر 
اأّنه ال ميلك حّتى بيتًا ياأوي اإليه ، لكّنه اأراد اأْن يعقد مقارنًة �صاخرًة ليعرّب بها عن �صخطه على 
الو�صع الذي يعي�صه املجتمع يف ذلك الع�رش . ففي حني ال ميلك اأبو ال�صمقمق �صيئًا فاإن غريه 
ميلكون الكثري . ويبالغ اأبو ال�صمقمق يف التعبري عن �صوء معي�صته ، وقد يكون من االإ�رشاف 

واملبالغة اأن يجعل �رشاب اأوالده بول احلمري ، يقول:  
)جمزوء الكامل( 

تركُتُه���ْم العي���اَل  اإّن 

 

و�رساُبْه���م َب���وُل احِلم���ا
وا َت�شربَّ فقل���ُت  �شّج���وا 

ِ ُخْبزُُه���ُم الُع�َش���اره بامل����رسْ
احِلَم���اره ب���وُل  ِمزاُج���ُه  ر 

 

فالنُّْجُح ُيْق���َرْن بال�َشّباره )24( 

اإن ت�صوير الفقر لدى الطبقات الدنيا يف املجتمع العبا�صي مل يقت�رش على اأبي ال�صمقمق 
وحده ، بل جند �صعراء الكّدية  قد اهتموا بت�صوير م�صاعر الطبقات الفقرية البائ�صة التي مل 
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تخرج اهتماماتها يف احلياة عن توفري لقمة العي�ص ، وما يت�صل بها من اأمور ب�صيطة ، وخري 
من ميثل هذه الطبقة اأبو فرعون ال�صا�صي )25( وله غري قطعة ي�صور فيها بوؤ�صه وبوؤ�ص اأوالده 
الذين يعي�صون حياة �صعبة ، ال يجدون فيها طعامًا اأو لبا�صًا ، ويعر�ص حاله باأ�صلوٍب �صاخر 

يثري يف نف�ص القاريء ال�صحك واالإ�صفاق معًا ، يقول:  

)الرمل( 
لي����سَ اإغالقي لب���اب اأّن ل�ي
َء �ش���و اإمنااأُغلقه كي ل يرى  
ف�ل�و ال�فق����ر  اأوط�نُه  م�ن���زٌل 
ل ت����راين كاذب���اً يف و�شف�ه

ِقا فيه م���ا اأخ�شى عليه ال�رسَّ
حايل من يجوب الّطرقا �شوءَ 
دخ���َل ال�ش���ارق في���ه �رُسِقا
دقا )26( لو تراه قلت يل: قد �شَ

فاأبو فرعون ال�صا�صي يداري نف�صه عن النا�ص حتى ال يروا بيته الذي يخلو من الطعام 
وال�رشاب ، ومن اأقل ما ميلكه الب�صطاء ، وي�ّصوغ �صبب اإغالق بيتِه باأنه لي�ص فيه ما ُيغري 
بال�رشقِة ، ونلمح �صخريته يف قلب احلال اأو عك�ص ال�صورة ، فلو دخل ال�صارق بيته ، لطمع 

اأهُل بيتِه يف �رشقتِه .
ْق لفقره ال يقل اأهمية عن ت�صوير حياته بتفا�صيلها ، فهذا بيته الذي  ْقمرَ اإن ت�صوير ال�ِصمرَ
ي�صوره باأنه اأدنى من الكوخ ، اإنه العراء ، اأو االأر�ص املمتدة ، و�صقفه ال�صماء العالية دون 
باب اأو �رشير ، وتلك هي املاأ�صاة ، اأن ال يجد ما يوؤويه يف الوقت الذي تتعاىل فيه الق�صور 

ال�صاهقة ، وتقوم الدور الرائعة يقول: 
)الوافر(

َب���َرْزُت ِم���ن املن���ازِل والقب���اِب
فمن���زيل الف�شاُء ، و�شق���ُف َبْيتِي
فاأن���ت اإذا اأردَت دخل���َت بيت���ي
ب���اٍب ِم����رساَع  اأج���د  مل  لإين 

ْ عل���ى اأح���ٍد حجابي فل���م َيْع����رسُ
ح���اِب ال�شَّ ِقَط���ُع  اأَو  اهلِل  �شم���اُء 
ب���اِب غ���ري  م���ن  م�شلِّم���اً  عل���يَّ 
يكوُن من ال�شح���اِب اإىل الرتاب )27( 

ذاك  يف  �صائدة  كانت  التي  احلياة  طبيعة  تر�صم  بيته  و�صف  يف  ال�صاعر  مبالغة  اإّن 
الع�رش ، وتك�صف – اإىل حد بعيد- مدى االأمل واملعاناة التي تعي�صها الطبقات الفقرية من ذل 
وحرمان وبوؤ�ص وفقر مدقع ، فهو ال ميل من تكرار هذه املعاين ، الأن اجلوع يلح عليه وعلى 

عيالِه ، فين�صيه غريها ، وت�صبح هذه الكلمات زفرات يخرجها با�صتمرار ، يقول: 
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)اخلفيف(

ولق���د قل���ُت ح���نَي اأْقَف���َر بيتي
َقْف���ٍر غ���ري  اآه���اًل  كاَن  ولق���د 
���َن بيْتي نَّ ف���اأرى الفاَر ق���د حَتَ
���اُن َبْيت���ي ودع���ا بالرحي���ِل ذبَّ

���اَرْه والَفخَّ الدقي���ق  ِج���راِب  ِم���ن 
الِعم���اره كث���رَي  خ���رُيه  ب���اً  �شِ خُمَ
الإم���اره ب���داٍر  من���ه  عائ���ذاٍت 
)28( اإىل طّي���اره  ���ٍة  ب���ني مق�شو�شَ

لي�ص هذا فح�صب ، اإمنا ال يقتني حتى ما يك�صو به ال�رشير الذي ينام عليه ، وال ميلك من 
املتاع اإال ح�صرية وبع�ص االأ�صياء الب�صيطة ، ومنها قوله: 

)الب�صيط(
لو قد راأيَت �رسيري كنت ترَحُمني
واهلل يعل�ُم ما ل����ي في�ه �شاِئب�ٌة

اهللُ يع�ل���ُم مال����ي في���ه تلبي�����سُ
اإل احل�شريُة والأطم���اُر والرِّي�س )29(

اأما عن �صورته يف ما يعي�ص عليه االإن�صان ، فقد �صور لنا م�صبغة عياله واإمالقهم ، 
وهو يف الواقع ي�صور الطبقة الكادحة يف املجتمع البغدادي ، التي كانت تعمل وتكدح لتمالأ 
اأن جتد  اأمنياتها  واأق�صى   ، ال�صنك وال�صقاء  ، بينما تعي�ص هي يف  الطبقة املرتفة بطونها 
اخلبز واالأرز وهي على ا�صتعداد الأن ت�صعى اإليهما، ولو كانا يف مكان �صاهق ، ولكن اأنى لها 

ذلك وقد اأهلك اجلوع طاقاتها واإمكاناتها ، ومن طريق ت�صويره لذلك ، قوله: 
)ال�رشيع(

لُدنياُه���ُم النا����سُ  جم���َع  م���ا 
ِنْلَت���ُه اإذ  باللح����م  واخلب���زُ 
و�شبياُنًن���ا الِفْط���رُ  دن���ا  وق���د 
ع�اداُه���ُم الده���َر  اأن  وذاك 
كان���ت له���م عن���زٌ ف���اأودْي بها
فل���و راأوا خب���زاً عل���ى �شاِه���ٍق

اخُلب���ِز م���ن  البي���ِت  يف  اأنف���َع 
ِز ال���رّتْ م�ِ���َن  اأم���ٍن  يف  فاأن���ت 
اأرِز ول  ���ٍر  مَتْ ب���ذي  لي�ش���وا 
ِلْل���َوزِّ ال�شاه����نِي  ع����داوة 
الَعْن���ِز َل���َنِ  م���ن  واأجدب���وا 
 )30( ِباجَلْم���ِر  للخب���ِز  لأَ�رْسَع���وا 

فاأحالمه تبداأ من اخلبز وتنتهي باللحم ، ويعد اخلبز واللحم �صبيل االأمن من الهالك 
له ولعيالِه ، ومع ذلك مل تتحقق اأمانيه ، فعياله انتظروا وقت االإفطار ، ولي�ص اأمامهم ما 
عند غريهم من االأرز والتمر ، وقد وقف ال�صاعر على اأهم املنا�صبات يف حياة االأطفال ، وهي 
�صهر رم�صان ، ليحرك اإح�صا�صًا بامل�صاركة الوجدانية ، وبالرغم من احلزن الذي تثريه هذه 
ال�صورة ، اإال اأنها ت�صتمل على �صخرية وا�صحة من احلياة التي مل تعطهم اأب�صط االأ�صياء . اأما 
الرباغيث ولدغها  ، فهي حديثه عن  التي و�صفها يف �صعره خري و�صف  البوؤ�ص  عن �صورة 
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جل�صدِه ، وهذا مظهر اآخر من مظاهر معاناتِه ، ومما قاله يف ذلك: 
)املن�رشح( 

َلْيَلتِه يا ط���وَل يوم���ي وط���وَل 
قد َعَق���َدْت َبندها عل���ى َج�َشدي

ِبَجْذَلِت���ِه ُبرغوُث���ُه  َفْلَيْه���َن 
واجته���دت يف اقِت�ش���اِم ُجْمَلِتِه )31(

ة مرارة االأمل نف�صه الذي اأحدثته  �ْصورَ فاالأمل اأملان اأمل يف طول النهار والليل ، واأمل يف قرَ
الربغوثة يف جلده حينما مل جتد يف البيت ما تاأكله ، حتى اإّن جلده لي�صعب اقت�صام قطعة 

حلم منه لعدم وجودها اأ�صاًل فيه ، وقوله اأي�صًا يف املوقف ذاته: 
)املن�رشح( 

يا ط���وَل يوم���ي وط���وَل َلْيَلِتْيَه
َع���ٌة �وَّ جُمَ ُبْرغ�وَث���ٌة  ِفيِه���نَّ 

ِبَي���ْه َعِبْث���َن  ق���د  الرباغي���َث  اإنَّ 
ه���ا ِبَفْقَحِتَي���ْه )32(  ق���د َعَق���َدْت َكفَّ

اإال اأن اخل�صام من �صدة اجلوع وميله اإىل الدعابة وال�صخرية �رشعان ما ي�صتد اأواره بني 
ال�صاعر والرباغيث ، فيقول يف ذلك: 

)الطويل(  
لً ���دَّ ي ال�ّشفرتني �شقيِل )33(األ ُربَّ برغ���وٍث ترك���ُت جُمَ باأبي�َس ما�شِ

اأما رحلة بوؤ�صِه يف و�صف حالته مع الفاأر ، فقد قال فيها: 
)جمزوء الكامل( 

ِبرْجل���ي الف���اأُر  اأخ���َذ 
�ش���وٍء و�رساوي���الِت 
درج���وا ح���ويل ِبَزْف���ٍن
قل���ت: ما ه���ذا؟ فقالوا:
���َت ج���ازوا ثمَّ �شاع���ًة 
نق���روا اإ�ْشت���ي وبات���وا

ِخفايف ِمنه���ا  َجَفل���وا 
ع���اِف �شِ ب���نَي  وتب���ا 
بالدِّف���اِف وِب����رسٍب 
اأن���َت ِمن اأه���ل الزِّفاِف
ع���ن ه���واي يف خالِف
دون اأهلي يف حلاِف )34(

رحلة م�صنية ، حيث ال جتد الفئران ما تتمناه ، فت�صول وجتول حول �صاحب البيت ، 
وكاأنها زفة عر�ص مل جتد فيها ما تاأكله اإال �صبح ج�صم ال�صاعر ، الذي يخيف �صاحبه ، فهو 

يف حالة يندى لها اجلبني ، وتق�صعر لها االأبدان ، مما جعله يقول يف موقف اآخر: 
)جمزوء الرمل( 
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ببيت���ي الف���اأُر  ن���زَل 
ِقط����اًر بع����ِد  حلق���اً 
راأ����س بيتي اب���ن عر�س 
حدي���ٌد �شي���ٌف  �شيف���ُه 
جاَءن���ا يط���رُق باللي����
ِجه���اراً البي���َت  دخ���َل 

ُرْفِق���ْه بع���د  م���ن  ُرفَق���ًة 
ْفق���ه �شَ بالبي���ت  نزل���وا 
�شاع���داً يف راأ����س نبق���ِه
ْل����ِع �ِشْلَق�ِه ���ُه م���ن �شِ �َشقَّ
َدّق���ه الب����اب  َف���َدقَّ  ِل 
  )35( ِفلقه  َيَدْع بالبي���ِت  مل 

اأبدع ال�صاعر يف هذا الو�صف للفاأر بخا�صة حني دخوله البيت مت�صلحًا ب�صيف من حديد 
البيت  الفاأر يدخل  ال�صاعر جعلت  الفقر التي يعي�صها  اأن �صده  اإال   ، اأن يجد طموحه  اآماًل يف 
جهاراً نهاراً ي�صول ويجول يف البيت لعدم وجود رادع يردعه عن فعلته ، اأو �صده عن طريق 

قد �صلكها داخل البيت للبحث عن قوت يعتا�ص منه .
كما جند ال�صاعر قد اأكرث من ذكر احلديث عن الرباغيث وال�صّنور ، ولذعها جل�صده وخلو 
اآخر جتد فيه  تفت�ص عن مكان   ، ال�صنانري واجلراذين  �صيء حتى هربت منه  منزله من كل 
بغيتها ، فريتد اإىل نف�صه حزينًا باكيًا عندما ال يجد الفاأر الذي اعتاد �صيده ، فيفارقه اإىل 

غري ماآب ، فين�صئ يف ذلك ق�صيدة �صاخرًة يتحدث فيها عن هذا املنظر قائاًل: 
)اخلفيف( 

ولق���د قل���ُت ح���ني اأحج���رين الرَبْ
يف مبي���ت م���ن الَغ�ش���ارِة قف���ر
���ِة اخلي� لَت���ْه اجل���رذاُن من ِقلَّ َعطَّ
ِخ�ْش���ٍب كل  اإىل  من���ه  هارب���اٍت 
ٍّ ِب����رسَ في���ه  ال�ِشَنّ���ْوُر  واأق���ام 
ال���راأ راأيُت���ه ناِك����سَ  قل���ت مل���ا 
وي���ك �ش���رباً فاأنت اأه���ل ال�شناني��
�ش���وٍء �شي���ُخ  ���ُه  كاأنَّ وىلَّ  ُث���مَّ 

ِج���رُ ال���كالُب ُثَعاَل���ْه د كم���ا حُتْ
لي����س في���ه اإل الن���وى والنَُّخاله
ِر وط���اَر الذب���اب نح���و ُزَبال���ه
���نَي من���ه ُبالل���ه ح���ني مل َيْرجَتِ
ُل اهللَ ذا الُعل���ى واجَلالل���ه َي�ْش���اأَ

����سِ كئيباً مي�شي عل���ى �رَسِّ حاله 
مَقاَل���ه ِبُح�ْش���ِن  ْلُت���ُه  وعلَّ ِر 
َب����سٍ ِبَكَفاَله )36( اأَخرجوه من حَمْ

واأزمة   ، كربى  اجتماعية  ق�صية  حتمل  الالذعة-  �صخريتها  رغم  الق�صيدة-  هذه  اإن 
العي�ص  يف  االإن�صان  حق  ق�صية  تلك   ، املجتمع  يف  بائ�صة  طبقة  تعانيها   ، خانقة  معي�صية 
كان  هذا  اأن  ويبدو   ، متييز  دون  كافة  للمواطنني  العي�ص  رغد  حتقق  دولة  ظل  يف  الكرمي 
اأبو  اأن هذا هو ما ينطبق على ما كان عليه  اأو  العبا�صي،  الع�رش  مفقوداً يف بع�ص فرتات 
لكي   ، االأمِر  واأويل  اخللفاء  اإىل  ر�صالة موجهة  الق�صيدة  وتعترب هذه   «  ، واأمثاله  ال�صمقمق 
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يلتفتوا اإىل م�صري ال�صعب وم�صاحله احليوية بعيداً عن االأنانية« )37( وبذلك فقد كان يخلط 
اأفراد ال�صعب بالفكاهة ، مما جعل النا�ص يقبلون على  اأمثاله من  ت�صوير تعا�صته وتعا�صة 
�صعره اإقباال �صديداً ، حتى يروي اجلاحظ يف حيوانه: » اأن منهم من كان ينفق على كتابته 

نفقة وا�صعة ، متخذاً له اجللود الكوفية الثمينة« )38( . 
وال ميل اأبو ال�صمقمق من تكرار هذه املعاين ، الأن اجلوع يلح عليه وعلى عياله فين�صيه 

غريها ، وت�صبح هذه الكلمات زفرات يخرجها با�صتمرار ، يقول خماطبًا �صنوراً: 
)اخلفيف(

وُر يف البي���ِت َحْولً واأق���ام ال�ِشنَّ
ينف�ُس الراأ�َس منه من �شدَّة اجُلو
اأ قل���ُت له مل���ا راأيُته ناِك����س الرَّ
وي���ك �شرباً فاأنَت م���ن خري �شّنو
ق���ال: ل �شربَ يل وكي���ف ُمقامي
ْ را�ش���داً اإىل بيت خاٍن قلت: ����رسِ

م���ا ي���رى يف جوانِب البي���ت فاره
َوَم���َراره اأذًى  في���ه  وعي����سٍ  ِع 
����س كئيب���اً يف اجلوف من���ه مراره
ِبَح���اره َق���طُّ  عين���اي  َراأَْت���ُه  ٍر 
و�ش���َط بي���ٍت َقْفٍر كج���وف احِلمارَه
���ٍب رحلُُه كث���رِي التجاره )39( �شِ خُمْ

اإن متعة الذوق االأدبي اأن ي�صقط ال�صاعر همه واأمله ويعي�ص مع هموم االآخرين وكاأنه 
اأذاب ما عنده يف واقع مرير ي�صعب احلديث فيه ، وتزداد املتعة حينما ين�صىء حواراً مع 
�صنور قد اأقام معه حواًل كاماًل ي�صف حالته ، فري�صده اإىل حلول يجد فيها مالذاً لهذا ال�ِصنَّور 
فيحاول   ، الطائر  اإليه ظروف هذا  اآلت  ما  �صبب  الذي  االأ�صا�صي  متنا�صيًا همه  فيه  مّما هو 
النف�صية  حالته  مع  ويتعاطف   ، واملعاناة  االأمل  و�صدة  االأكل  ونق�ص  اجلوع  على  ت�صبريه 
واإذالله فيطلب منه ال�صرب ، اإال اأن �صرب ال�صنور قد نفد طيلة هذه الفرتة ، فلم يبق اأمامه اإال 

الرحيل اإىل مكان فيه خ�صب وماء وغذاء .
احلديث  اللغوي من  قامو�صه  املال مل متنع  وقلة  احلال  ال�صاعر من �صيق  �صكوى  اإن 
عن الركوب ، حيث ي�صكو من افتقاره لدابة يركبها ، ويقارن حاله بحال غريه ، فغريه عند 
ّرب اإليه دابته ، يف حني يقرب هو اإليه نعله ، ويبدو اأن هذا املطلب من االأماين  الرحيل ُيقرَ

ال�صعبة عند هذه الفئة من النا�ص ، فيقول:  
)اخلفيف( 

ْه���ِر يوم���اً اأت���راين اأرى م���ن الدَّ
َم���ا ُكْن���ُت يف جمي���ٍع فقالوا ُكلَّ
حيثم���ا كن���ت ل اأخل���ف رح���اًل

ِرْجل���ي غ���رُي  ���ٌة  َمِطيَّ في���ِه َ يِلَ 
َنْعليق���د  ْب���ُت  َقرَّ للرَِّحي���ِل  َقرُِّب���وا 
م���ن راآين فق���د راآين ورحل���ي )40( 
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اإنها نوع من املفارقة التي تقوم على التفاعل بني ال�صاعر واملتلقي ، لكنها تنح�رش 
يف اإطار �صيق ال يتعدى مق�صد ال�صاعر وهدفه ، لوجود قرائن املفارقة اللفظية ومراميها 

التي توحي بذلك .
راجيًا  �صوء حالِه  ي�صكر اهلل- عّز وجّل- على  اأن  ال�صمقمق  اأبو  ين�صى  ، فال  ذلك  ومع 

ررَجه فيقول:  فرَ
)املجتث( 

ً �شك����را هلل  احلم���ُد 
ق���د كن���ُت اآُم���ُل ِطْرف���اً
َتْر����سَ نف�ش���ي بهذا مل 

َغ���رْيي ويرك���ُب  اأم�ش���ي 
ِبَع���رْيٍ ���ى  اأر�شَ ُت  ْ َف����رسِ

���رْيِ )41(  ���َك خِلَ ي���ا ربِّ ِمْنْ

اأواًل وير�صى بنعله بدياًل عن  اإن �صدة الفاقة التي مير بها ال�صاعر ، جعلته يحمد اهلل 
اأي مطية تنقله يف �صفره وترحاله مع املفارقة اللفظية واملعنوية بني االثنني ، فهو يختار 
نعله لعدم توفر ما يعينه على الركوب ، حتى ولو كان غري مقتنع مبا توفر لديه من بدائل 
للركوب فقد وّطن نف�صه على كل �صيء ب�صيط؛ حلرمانه من اأقل حاجات االإن�صان اليومية يف 

املاأكل وامل�رشب وامللب�ص .
وصف البخل والبخالء: 

اإنَّ ال�صخرية من البخل تناق�ص الفخررَ باجلوِد الذي تعّوده العرب ، ومل ميدحوا مبثله ، 
حّتى اإّنهم ُعرفوا بنار القرى )42( لذلك كانت بع�ص كتب النقد القدمية ، جتعله واملديح يف باب 
واحد حتت ا�صم »باب االأ�صياف واملديح« ، كما فعل اأبو متام يف حما�صته . والهجاء بالبخل 
قدمٌي اأي�صًا ، وال بّد اأنه واكب املدح باجلود، ومل يكن ال�صاعر اجلاهلي اأو االإ�صالمي ، يتجاوز 

يف هجائه بالبخل معاين حمددة ، تعتمد اأ�صا�صًا على نق�ص معاين اجلود املاألوفة)43(.
ولعل كتاب )البخالء( للجاحظ من اأهم امل�صادر التي اأتت على ت�صوير هذه ال�صفة ، فقد 
وردت فيه ع�رشات من الق�ص�ص التي ت�صور باأ�صلوب متهكم ، بخل اأهل مرو وخرا�صان، وبخل 
من ا�صتهر من العرب باحلر�ص على جمع املال . وت�صكل هذه الق�ص�ص م�صدراً خ�صبًا لدرا�صة 

املجتمعات وعاداتها ،وطبائعها واأحزانها ، ومما قيل يف اأهل مرو على �صبيل ال�صخرية:  
)الطويل( 

ميا�ش���رُي َم���رٍو م���ن يج���وُد ل�شيف���ِه

 

وم���ن ر�س ب���اب ال���دار منه���م بَغْرَفٍة

 

ي�شّم���ون بطَن ال�ّشاة طاوو����سَ ُعْر�ِشهْم

 

ف���ال قّد����س الرحم���ُن اأر�ش���ا وبل���دًة

 

اأم�ش���ى نظ���ريا حلامِت فق���د  بَكْر����سٍ 

 

فق���د كملْت في���ه خ�ش���اُل امل���كارِم

 

ُب اجلماجِم ْ وعند طبي���خ اللحم ����رسَ

 

طواوي�شُه���ُم فيها بط���وُن البهائِم )44( 
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وجاءت �صخرية هذا ال�صاعر املجهول من اأهل مرو يف حديثه عن طبيعة كرمهم ،فهي 
يف اأق�صى حاالتها ال ت�صل اإىل اأكرث من اجلود بكر�ص ال�صاة ،واإن بلغت هذا احلد ، فقد و�صلوا، 

ُل منهم اأكرث من هذا . بناء على موازينهم، اإىل منزلة حامت الطائي ، ولذلك ال يوؤمِّ
وقد دفع �صيق احلياة الفقراء اإىل النظر يف اأموال اخللفاء واالأمراء واالأغنياء و�صوؤالهم، 
ومن  ال�صاخر،  بالهجاء  �صخطه  عن  وعرّب   ، غا�صبًا  ،وارتّد  اأمل  بخيبة  منهم  كثرٌي  واأ�صيب 
اخللفاء الذين �صخر ال�صعراء من بخلهم اخلليفة العبا�صي املن�صور ، اإذ يروى عن االأ�صمعي 
رفع عنكم  الذي  اأعرابي  يا  اهلل  اأحمد  ،فقال:  بال�صام  اأعرابيا  املن�صور  »لقي   :  )45( قال  اأرَنه 
كيــل  و�صوء  ح�صفا  علينا  يجمع  ال  اهلل  اإن  االأعرابي:  فقال   ، البيت  اأهل  بواليتنا  الطاعون 
بني  امللك يف  العبا�ص كعبد  ولد  املن�صور يف  الع�صكري: كان  ، وقال  والطاعون«  واليتكم 
اأمية يف بخله ، راأى بع�صهم عليه قمي�صا مرقوعا ،فقال: �صبحان من ابتلى اأبا جعفر بالفقر 
يف ملكه ، وحدا به �صلم اخلا�رش )46( . فطرب حتى كاد ي�صقط من الراحلة ، فاأجازه بن�صف 
درهم ،فقال لقد حدوت به�صام فاأجازين بع�رشة اآالف. فقال: ما كان له اأْن يعطيك من بيت 

املال يا ربيع فما زالوا حتى تركه على اأْن يحدورَ به ذهابًا واإيابًا بغري �صيء«.
ويروى اأّن املن�صور األزم رعيتة اأن تلب�ص القالن�ص الطوال ، وكانوا يعملونها بالق�صب 
والورق، فعرّب اأبو دالمة عن ا�صتيائة من هذه اخلطوة ،اإذ كان هو وغريه من ال�صعراء ينتظرون 

من اخلليفة اجلديد زيادة يف العطاء ال زيادة يف طول القالن�ص، يقول �صاخرا: 
)الطويل( 

زي���ادًة اإم���اٍم  م���ن  نرّج���ي  وُكّن���ا 

 

تراه���ا عل���ى ه���اِم الرّج���اِل كاأّنها

 

فزاد الإم���اُم امل�شطفى يف القالن�ِس

 

ِدناُن يه���وٍد ُجلِّل���ت بالربان�ِس )47( 

 

حديث أبي الِشممَْقممَْق عن البخل والبخالء: 
ويكرث اأبو ال�صمقمق من مالحقة البخالء وت�صوير ما يظهر من ت�رشفاتهم ، وما تخفيه 
نفو�صهم من م�صاعر واأحا�صي�ص، فمن �صوره اللطيفة اأنه جعل من كفي مهجّوه ُقْفاًل ، ولتاأكيد 
�ّصدة بخله ، اأ�صاع املفتاح ، واأو�صلرَ احّلداد اإىل حالة من الياأ�ص يف اإ�صالح االأمر، ليوؤّكد اأّنه 

ال اأمل ُيرجى من هذا البخيل ، يقول:  
)ال�رشيع( 

ق���د َيِئ�َس احَل���ّداُد م���ن َفْتحِه )48( كّف���اُه ُقْف���ٌل �ش���اَع ِمْفتاُح���ُه
وي�رش على احتجاب ابن البْختكان )49( عن النا�ص حتى ال يقربه اأحد ، فيوؤاكله ويقف 
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امل�صحكة  ال�صاخرة  ال�صورة  اإكمال  اأجل  ومن   ، اجلوع  ب�صبب  ُهْزاًل  مات  بابه حاجٌب  على 
اأ�رشكرَ اأبو ال�صمقمق الّنا�ص يف اإمتامها ، فهم ي�صاألون من القادم؟ فيقال: ال اأحد، ومن الواقف 
اأ�صفت على ال�صورة حركًة وحيوّية ، بحيث  الباب فيقال: احلاجب ، وهذه امل�صاركة  اأمام 

ي�صتطاع تخيلها ب�صهولة، يقول: 

)الطويل( 
يقربون���ه ل  والّنا����سُ  َوحُمَتج���ٍب 

 

اإذا قي���ل م���ن ذا ُمقبالً ، قي���ل لِحٌد
وق���د مات ُهْزلً من ورا الباب حاِجُبْه

 

واإْن قي���ل من ذا َخْلَفُه قيل كاتُبْه )50( 
ن يطرق يف  وي�صخر اأبو ال�صمقمق من بخل �صعيد بن �صلم )51( ، فمن يطلب عطاءه مثل مرَ
حديٍد بارٍد ، ويوؤكد معنى العبث واال�صتحالة يف تف�صيله ، فهذا املهجو لو ملك كل البحار 

عيد ، يقول:  وُطِلبرَ منه مقدار �رشبٍة للطهور ، لرف�ص واقرتح التّيمم بال�صّ

)الكامل( 
هيه���اَت ت����رِسُب يف حدي���ٍد ب���ارٍد

 

واهلل ل���و مل���ك البح���اَر باأ�رسه���ا

 

لَطه���ورِه �رَسْب���ًة  منه���ا  يبغي���ه 

اإْن ُكْن���َت تطم���ُع يف ن���واِل �شعيِد

 

ُم���ُدوِد زم���اِن  يف  �َشْل���ٌم  واأت���اُه 

 

م���ْن ب�شعيِد )52(  لأب���ى ، وقال: تيمَّ
ْلم ، فهو يت�صور جوعًا ، وقد وجد على رغيفه  ويقف على معاناة �صيف �صعيد بن �صرَ
عبارة )�صيكفيكهم اهلل ما بدا �صوُء جنم( ، ف�صعيد يريد اأن يكتفي �صيفه بالتاأّمل يف �صوء 

النجم ، بجامع ال�صكل بني الّرغيف والنجم ، يقول: 

)اخلفيف( 
�َشْل���ٍم ب���ن  �َشعي���د  اإىل  فانَتَهْيَن���ا 

 

�شيكفي���� علي���ه  خب���زه  واإذا 
ْيُف���ه من اجُل���وِع َيْرمي ف���اإذا �شَ

 

ِم )53(  ���ْوُء جَنْ �َكُه���ُم اهللُ ما بدا �شَ
ويطلب من عمر بن م�صاور الكاتب اأن يجود ولو بحجر، ثم يفرت�ص اأنه جاد بحجر ، 
ليالحقه ب�صخريته وا�صتهزائه ، فاإذا ما اجتمع ال�صبيان لك�رش اجلوز به ، ُك�رِشرَ احلجُر وبقي 

ْفــع اأو قيمة ، يقـول:  اجلوز فحّتى حجره الذي قّدمه مل يكن ذا نرَ

)الرمل( 
ِلُعَم���ْر ج���اٌر  بالأه���واِز  اأن���ا 

 

اأَث���رٌ َعَلْين���ا  من���ُه  ُي���َرى  ل 

 

عِج���َزْت عّن���ا  ُورُق���ك  تُك���ن  اإْن 

 

�شبياُنن���ا ب���ه  اجل���ْوَز   ُ َيْك����رسِ

ْخ���ِم اخَلَط���ْر ِلَعِظي���ٍم زعم���وا �شَ

 

باأث���ر اإلّ  اجل���وُد  يك���وُن  ل 

 

ي���ا اأب���ا َحْف����سٍ فُج���ْد يل ِبَحَجْر

 

 )54( ْ َ اللَّوُز ُك����رسِ واإذا م���ا َح����رسَ
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وي�صّور بخل جعفر بن اأبي زهري ، فيجعل املاء عنده �رشابًا ، وخبزه عزيزاً، ال ت�صل اإليه 
االأيدي ، وكاأّنه معّلق يف ال�صّحاب ، يقول: 

)الوافر( 
اِب اإذا َعِط�ْشَن���ا �رساُب���َك يف ال����رسّ

 

راأي���ت اخلب���َز ع���زَّ لدْي���َك حّت���ى

 

���ا عنَّ ِلَت���ذبَّ  رّوْحَتَن���ا  وم���ا 

اِب ال���رُتّ ُمْنَقطِع  عن���د  وخب���زَُك 

 

ال�ّشحاِب َج���وِّ  ح�شبُت اخلبَز يف 

 

ولك���ْن ِخْفَت ُمْرِزئ���َة الذُّباِب )56( 
فقرياً  كان  الأنه  بهم؛  والبخالء،ويهزاأ  البخل  فيها  يذم  اأ�صعاركثرية  ْق  ْقمرَ ال�ِصمرَ والأبي 
حمرومًا،ف�صّنوا عليه مبا لهم‘وحرموه عطاءهم،فر�صم لهم �صوراً مزرية تدل على بخلهم فقد 
ذّم بخياًل ا�صمه )اأوفى بن من�صور( ف�صخر منه �صخرية الذعة،حيث �صبه خبزه بالفاكهة،واأن 

كفيه من �صدِة بخلِه قد �ُصدا بامل�صامري،فال ي�صتطيع فتحهما،ويف ذلك يقول:  

)الب�صيط( 
م���ا كن���ُت اأْح�َش���ُب اأنَّ اخلب���ز فاكهٌة

 

َيْب�ُس اليدي���ِن فما ي�شطي���ُع ب�شَطهما
حتى نزل���ُت على اأوفى ب���ن من�شوِر

 

 )57( بامل�شام���رِي  ا  �ُش���دَّ كّفْي���ِه  كاأنَّ 
وياأتي اأبو ال�صمقمق ب�صورة م�صتوحاة من واقع احلياة عند غري االأ�صوياء من املجتمع، 

في�صبه اإعرا�ص حارثة بن االأ�صم عن اإكرامه باإعرا�ص املراأة ال�صيئة اخللق يقول: 

)اخلفيف( 
َعَنّ���ي فاأعر����سَ  زاِئ���راً  ِمْثل اإعرا�ِس َقْحَب���ٍة �ُشَو�ِشّية )58( ِجْئُت���ه 

ويت�صاءل يف مو�صع اآخر كيف يت�رشب البخل اإىل نف�صية �صاحبه ، ومن اأين يتعلمه ، 
ويذّكر بكرم العربي ، وكاأّنه ي�صتنكر اأْن يكون البخُل موجوداً يف طباع العرب ، وهذا يف قوله:  
)جمزوء اخلفيف( 

�َشْيئ���اً �شاألُت���َك  مّل���ا 

 

ه���ذا تعلَّم���َت  مّم���ن 

 

َبَعْب���ٍد َم���َرْرَت  اأم���ا 

ِبَغ���يِّ ُر�ْش���داً  اأْبَدْل���َت 

 

ِب�ش���ّي جَت���وَد  ل  اأْن 

 

ِلَعْب���ِد حامِتِ ط���يِّ )59( 

األوزان الشعرية: 
يتبني لنا من خالل املقطوعات ال�صعرية التي تقدم ذكرها يف البحث، والتي ذم فيها 

ال�صاعر بخالء ع�رشه،اأو �صّور فيها فقره وبوؤ�صه،اأنه �صاغ اأ�صعاراً على االأوزان االآتية: 
مقطوعات،  �صت  واخلفيف:  مقطوعات،  خم�ص  والرمل:  مقطوعات،  خم�ص  ال�رشيع: 
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والب�صيط:  والكامل: ثالث مقطوعات،  اأربع مقطوعات،  والطويل:  والوافر: ثالث مقطوعات، 
مقطـوعتـان، والرجز: مقطوعة واحدة ، واملن�رشح: مقطوعتـان.

اإن �صياغة اأبا ال�صمقمق هذه االأ�صعار يف االأوزان اخلفيفة املجزءة حتى ي�صهل حفظها 
و�صوء  فقره  عن  بها  عرّب  التي  اأ�صعاره  من  ال�صاعر  يريده  ما  وانت�صارها،وهذا  وذيوعها 

حالتِه.

األساليب الشعرية: 

اأبو ال�صمقمق �صتى االأ�صاليب للت�صهري ببخالء ع�رشه،واحلط من قيمتهم،وذلك  التم�ص 
مقطوعاته  خالل  من  اأ�صعاره،ويالحظ  يف  مميزة  عالمات  اأ�صحت  التي  الالذعة  بتهكماته 
الأ�شاليب  اإىل  ال�شاعر جلاأ  التي ذّم فيها البخل والبخالء،اأو و�صف فيها فقره وبوؤ�صه،اأن 

الآتية: 
واأُ�صلوب  االإيجاز،  واأُ�صلوب  واملوازنة،  املفا�صلة  واأُ�صلوب  واالإقذاع،  الفح�ص  اأُ�صلوب 

الت�رشيح والتعري�ص ، واالأ�صلوب ال�صاخر.

نتائج البحث:

ميكن القول اإن اأبا ال�صمقمق قد عا�ص فقرياً ومات فقرياً ،وقد عرّب عن فقره بكل ما اأوتي 
من مقدرة �صعرية اأظهرت _ اإىل حد بعيد _ مفارقة الع�رش ، وبوؤ�ص الطبقة الفقرية التي مّثلها 
خري متثيل . ولعّل من نافلة القول اأن ن�شجل– هنا– بع�س املالحظات التي تتعلق 

باأ�شلوبه ولغتِه ومعانيه والتي كانت على النحو الآتي: 
�صاغ اأبو ال�صمقمق اأ�صعاره من دم البخالء لي�صهل حفظها وذيوعها وانت�صارها 1 .

هذه االأ�صعار التي نظمها ال�صاعر يف ذم البخالء،اأو يف و�صف فقره وبوؤ�صه،هي يف  2 .
حقيقتها نوع من ال�صخط على مثالب املجتمع وعيوبِه،وما باالأفراد من ِخ�صاٍل مذمومة،وهي 

الذع للحياة االجتماعية يف كثري من جوانبها.
العدل  فا�صل،ي�صوده  جمتمع  خلق  اإىل  ا�صعاره  خالل  من  ال�صاعر  يهدف  3 .
وامل�صاواة،وحياة تتكامل فيها �صورة املحبة والت�صامح والكمال،فاأ�صعاره هي بناء وتقومي 

لهوؤالء البخالء، ولكل القيم امل�صتهجنة.
ة قوية خالية من اجلزالة والر�صانة . �صادت اأ�صعاره روح �صعبي. 4
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اجيه الفح�ص واالألفاظ البذيئة ، حتى نرى �صاعراً مثل ب�صار املعروف بخبث  مالأ اأه. 5
ل�صانه يخ�صاه خ�صيًة �صديدة .

بيت  الذي هجر  ال�ِصنَّور  العربي �صورة  االأدب  اإىل  اأدخل  اأول من  ال�صمقمق  اأبا  يعد  6 .
�صاحبه الفقري .

ت�صويره  خالل  من  املجتمع  يف  الكادحة  العامة  الطبقة  فقر  ت�صوير  خري  �صور  7 .
الإمالق عياله 

�صعره  كان  ولذلك   ، االأل�صنة  على  بي�رش  يجري  وا�صحًا  �صهاًل  ال�صاعر  اأ�صلوب  كان  8 .
حديث النا�ص ، يردده ال�صبيان واأفراد الطبقات ال�صعبية؛ الأنه مي�ص ق�صاياهم، ويتحدث عن 

معاناتهم .
كانت اأ�صعاره ناجمة عن اإح�صا�ص بالقهر والظلم ، فدخل يف اأغرا�صه مبا�رشة دون  9 .
اأدنى التزام باأي لون من األوان املقدمات املعروفة ، كذكر االأطالل اأو الن�صيب وما يتلوه من 

و�صف الناقة وال�صحراء والرحلة .
االأوزان  على  اأ�صعاره  ونظم   ، الغريبة  القوالب  عن  وابتعد   ، اأ�صعاره  يف  يتاأنق  مل  10 .

الق�صرية.
اأكرث ال�صاعر من االأ�صعار ال�صعبية التي ات�صمت بخفتها،و�رشعة حفظها وذيوعها،واأبدع  11 .
فيها اأميا اإبداع،واتخذها �صالحًا لطعن البخالء وذم البخل،لتكون اأبعدوقعًا،واأقوى اأثراً يف 

نفو�ص البخالء؛ لتحقريهم وتهوين اأمرهم،وت�صغري �صاأنهم.
االألفاظ،وو�صوح  التعبري،و�صهولة  ب�صاطة  اإىل  لغته  يف  ال�صمقمق  اأبو  جنح  12 .
فت�صم  يريد،  ما  يقول،وتدرك  ما  لتعرف  النا�ص  عامة  اإىل  اأ�صعاره  يوجه  املعاين،فال�صاعر 

�صوتها اإىل �صوته،وتتنبه اإىل ف�صاد اأو�صاعها، وحتاول تقوميها واإ�صالحها.
ال�صهام  ق�صرية،ت�صبه  مقطوعات  �صكل  على  جاءت  ،فقد  باالإيجاز  اأ�صعاره  متيزت  13 .
ال�رشيعة النافظة يف قوة تاإثريها يف املهجو،و�رشعةايذائها له،كما �صيغت يف ثوب خفيف 

الروح،�صهل االألفاظ،يعتمد على ال�صورة الهزلية امل�صحكة.
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اهلوامش: 

اأو  الطويل  اللغة  يف  ْق  ْقمرَ ليو�صعه،وال�ِصمرَ ُه  قَّ �صرَ تًا  ررَ هرَ ال�صىءرَ  ررَترَ  هرَ مت�صع،فيقال  اأي  1 .
ال�صني وفتح امليمني( تعني املدلل ينظر املعجم  ْق )بك�رش  ْقمرَ �ِصمرَ الرتكية:  الن�صيط،ويف 

اأ ررَ الو�صيط: مادة هرَ
 ، �صيف ، �صوقي: الع�رش العبا�صي االأول ، دار املعارف ، م�رش ، ط6 ، 1996: 436- 437. 2
غرنباوم ، غو�صتاف فون: �صعراء عبا�صيون ، حتقيق اإح�صان عبا�ص وحممد يو�صف جنم، 
، ط دار  ال�صعاليك  ال�صعراء  ، ح�صني:  ، عطوان  ، بريوت121: 1959  مكتبة دار احلياة 
املعارف ، م�رش: 92- 93 ، نور الدين ، ح�صن جعفر �صعر التمرد يف االأع�رش العبا�صية ، 

ط1 ، دار ر�صاد بر�ص ، بريوت 308، 2003: .
نور الدين ، ح�صن جعفر: �صعر التمرد يف االأع�رش العبا�صية: 307. 3 .

غرنباوم ، غو�صتاف فون: �صعراء عبا�صيون: 155. 4 .
نور الدين ، ح�صن جعفر: �صعراء التمرد يف االأع�رش العبا�صية: 308. 5 .

 ،  6 .140 ، اأ�صعاره: 138  ، وينظر يف  ، غو�صتاف فون: �صعراء عبا�صيون: 126  غرنباوم 
. 149 ، 146 ،143 ، 142

املرزباين ، اأبو عبد اهلل حممد بن عمران: املو�صح يف ماآخذ العلماء على ال�صعراء ، حتقيق  7 .
علي البجاوي ، دار نه�صة م�رش ، القاهرة ، 1965: 65 . 

مطبعة   ، ط1. 8   ، هارون  حممد  ال�صالم  عبد  حتقيق   ، احليوان  بحر:  بن  عمرو   ، اجلاحظ 
م�صطفى البابلي ، م�رش ، 1938: 31/1 .

املرزباين اأبو عبد اهلل حممد بن عمران: املو�صح يف ماآخذ العلماء على ال�صعراء: 65. 9 
البغدادي ، اأحمد بن علي اخلطيب: تاريخ بغداد اأو مدينة ال�صالم ، ط دار الكتاب العربي ،  10 .
بريوت ، د. ت: 146/13 ، واملربد ، اأبو العبا�ص حممد بن يزيد: الكامل عار�صه باأ�صولِه 
وعلق عليه حممد اأبو الف�صل اإبراهيم ، مكتبة نه�صة م�رش ومطبعتها ، الفجالة ، م�رش ، 

. 7 -6/3 :1965
ابن املعتز ، اأبو العبا�ص عبد اهلل بن حممد ، طبقات ال�صعراء ، حتقيق عبد ال�صتار اأحمد  11 .

فراج ، دار املعارف ، م�رش ، 1956: 160 .
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ابن عبد ربه ، اأبو عمر اأحمد بن حممد: العقد الفريد ، حتقيق حممد �صعيد العريان ط2. 12 ، 
مطبعة اال�صتقامة ، القاهرة: 256/4 .

غرنباوم ، غو�صتاف فون: �صعراء عبا�صيون: 152. 13 .
 ، االأ�صفهاين ، اأبو الفرج علي بن احل�صني: االأغاين ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، ط2. 14

. 136/3 :1997
. غرنباوم ، غو�صتاف فون ، �صعراء عبا�صيون: 151. 15

العلمية  الكتب  دار   ، الدين  نا�رش  حممد  مهدي  وترتيب  �رشح  ديوانه:   ، برد  بن  ب�صار  16 .
بريوت ، ط 1 ، 1993: 535 .

االأ�صفهاين ، اأبو الفرج علي بن احل�صني: االأغاين: 124/3. 17 .
 ، اأبو العتاهية ، ديوانه: حتقيق �صكري في�صل ، دار املالح للطباعة والن�رش ، دم�صق ط1. 18

 1964 : 617
غرنباوم،غو�صتاف فون، �صعراء عبا�صيون: 145. 19 .

امل�صدر نف�صه: 146. 20 .

امل�صدر نف�صه: 132. 21 .
االإباق: الهرب. 22 .

القهرمان: القائم ب�صوؤون النفقة . 23 .
غرنباوم،غو�صتاف فون، �صعراء عبا�صيون: 131. 24 .

امل�صدر نف�صه: 140. 25 
 الكدية: اال�صتعطاء وحرفة الت�صول

لطبقة الفقرية ، كان من اأف�صح النا�ص واأجودهم �صعراً،واأكرثهم نادرة ينظر ترجمته ابن  26 .
املعتز،اأبو العبا�ص عبد اهلل بن حممد: 426

ابن املعتز ، عبد اهلل بن املتوكل: طبقات ال�صعراء املحدثني: 426. 27 .
غرنباوم ، غو�صتاف فون ، �صعراء عبا�صيون: 131. 28 .

امل�صدر نف�صه: 138. 29 .
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امل�صدر نف�صه: 141. 30 .

امل�صدر نف�صه: 140. 31 .

امل�صدر نف�صه: 132. 32 .

امل�صدر نف�صه: 153. 33 .
 امل�صدر نف�صه: 146. 34 .
امل�صدر نف�صه: 142. 35 .

امل�صدر نف�صه: 143- 144. 36 .
امل�صدر نف�صه: 149. 37 .

نور الدين ، ح�صن جعفر: �صعراء التمرد يف االأع�رش العبا�صية: 306. 38 .
�صيف ، �صوقي ، الع�رش العبا�صي االأول: 440. 39 . 

غرنباوم ، غو�صتاف فون ، �صعراء عبا�صيون: 138- 139. 40 .
غرنباوم ، غو�صتاف فون ، �صعراء عبا�صيون: 145. 41 .
غرنباوم ، غو�صتاف فون ، �صعراء عبا�صيون: 136. 42 .

نار القرى: هي نار ال�صيافة ، توقد ال�صتدالل االأ�صياف بها على املنزل وكانوا يوقدونها  43 .
على االأماكن املرتفعة لتكون اأ�صهر ، ورمبا اأوقدوها باملنديل الرطب ، وهو عطر ين�صب 
اإىل مندل ، وهي بلدة من بالد الهند ونحوه مما يتبّخر به ليهتدي اإليه العميان وهذه 
النار عندهم اأجّل �صائر نريانهم ، ينظر االألو�صي ، حممود �صكري: بلوغ االأرب يف معرفة 
اأحوال العرب ، �رشح وت�صحيح ، حممد بهجت االأثري ، ط دار الكتب العلمية بريوت ، ج 

. 70 -69 ، 1
خري�ص ، ح�صني: حركة ال�صعر العبا�صي يف جمال التجديد بني اأبي نوا�ص ومعا�رشيه ،  44 .

موؤ�ص�صة الر�صالة ، دار الن�رش ، د. ت: 189/2 .
اجلاحظ ، اأبو عثمان عمر بن بحر: البخالء ، حقق ن�صه وعلق عليه طه اجلاحري ط 8. 45 ، 

دار املعارف ، م�رش ، د. ت: 281- 282 .
اأبي بكر: تاريخ اخللفاء ، حتقيق حممد حمي  ال�صيوطي ، جمال الدين عبد الرحمن بن  46 .

الدين عبد احلميد ، مطبعة ال�صعادة ، م�رش 265: 1952. 
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اهلل  ر�صوان   ، ال�صديق  بكر  اأبي  موىل  ثم   ، ُمّرة  بِن  تْيم  بني  موىل  عمرو  بُن  �صلم  هو  47 .
عليهم ، �صاعر مطبوع مت�رّشف يف فنون ال�صعر ، من �صعراء الدولة العبا�صية ، وهو راوية 
ب�صار وتلميذه ، وعنه اأخذ ، وعلى منطه ومذهبه قال ال�صعر ، و�صبب تلقيبه اخلا�رش قيل: 
الأنه ورث من اأبيه م�صحفًا ، فباعه وا�صرتى بثمنه طنبوراً ، وقيل: بل خّلف اأبوه مااًل 
فاأنفقُه على االأدب وال�صعر ، وقال بع�ص اأهله: اإنك خلا�رش ال�صفقة . فلّقب بذلك . ينظر: 
االأ�صفهاين ، اأبو الفرج علي ، االأغاين: 173/19 ، وترجمته يف: �صيف ، �صوقي ، الع�رش 

العبا�صي االأول: 301- 305 .
اأبو دالمة ، زند بن اجلون: ديوانه ، �رشح وحتقيق اإميل بديع يعقوب ، ط1. 48 ، دار اجليل ، 

بريوت ،75: 1994 .
 غرنباوم ، غو�صتاف فون ، �صعراء عبا�صيون: 154. 49 .

هو نف�صه داود بن بكر. 50 .
 . غرنباوم ، غو�صتاف فون ، �صعراء عبا�صيون: 132. 51

هو �صعيد بن �صلم بن قتيبة بن م�صلم اأبو اأمامه الباهلي الب�رشي.ينظر ابن املعتز،عبد  52 .
اهلل بن املتوكل: 180

املرزباين ، اأبو عبد اهلل حممد بن عمران: معجم ال�صعراء ، حتقيق عبد ال�صتار اأحمد فراج  53 .
، دار اإحياء الكتب العربية ،407: 1960 . 

املرزباين ، اأبو عبد اهلل حممد بن عمران ، معجم ال�صعراء: 134. 54 .
هو اأبو حف�ص الوّراق ، ينظر غرنباوم،غو�صاف فون،�صعراء عبا�صيون: 135. 55

 . غرنباوم ، غو�صتاف فون ، �صعراء عبا�صيون: 131. 56
. امل�صدر نف�صه: 136. 57

امل�صدر نف�صه: 153. 58 .
امل�صدر نف�صه: 152 .. 59
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املصادر واملراجع: 

االأ�صفهاين ، اأبو الفرج علي بن احل�صني: االأغاين ، ط دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ،  1 .
ط 2 ، 1997 .

االألو�صي ، حممود �صكري: بلوغ االأرب يف معرفة اأحوال العرب ، �رشح وت�صحيح ، حممد  2 .
بهجت االأثري ، ط دار الكتب العلمية ، بريوت ، ج1 ، د. ت .

العلمية،  الكتب  دار  الدين،  نا�رش  حممد  مهدي  وترتيب  �رشح  ديوانه:  برد،  بن  ب�صار  3 .
بريوت، ط: 1993 

البغدادي ، اأحمد بن علي اخلطيب: تاريخ بغداد اأو مدينة ال�صالم ، ط دار الكتاب العربي  4 .
، بريوت ، د. ت .

دار   ، ط8. 5  احلاجري،  طه  عليه  وعلق  ن�صه  حقق  البخالء،  بحر:  بن  عمرو   ، اجلاحظ 
املعارف،م�رش،د.ت.

مطبعة   ، ط1. 6   ، هارون  حممد  ال�صالم  عبد  حتقيق   ، احليوان  بحر:  بن  عمرو   ، اجلاحظ 
م�صطفى البابي ، م�رش: 1938م .

نور الدين، ح�صن جعفر: �صعر التمرد يف االأع�رش العبا�صية ، ط1. 7 ، دار ر�صاد بر�ص ، بريوت: 
2003م .

خري�ص ، ح�صني: حركة ال�صعر العبا�صي يف جمال التجديد بني اأبي نوا�ص ومعا�رشيه ،  8 .
موؤ�ص�صة الر�صالة ، د. ت .

اأبو دالمة ، زند بن اجلون: ديوانه ، �رشح وحتقيق اإميل بديع يعقوب ، دار اجليل ، بريوت:  9 .
1994م .

اأبي بكر: تاريخ اخللفاء ، حتقيق حممد حمي  ال�صيوطي ، جمال الدين عبد الرحمن بن  10 .
الدين عبد احلميد ، مطبعة ال�صعادة ، م�رش ، 1952م .

م . �صيف ، �صوقي: الع�رش العبا�صي االأول ، ط دار املعارف ، م�رش ، ط6 ، 1996. 11
 : 12 .1 ط   ، دم�صق   ، والن�رش  للطباعة  املالح  دار   ، في�صل  حتقيق  ديوانه:   ، العتاهية  اأبو 

1964م.
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 ، ابن عبد ربه ، اأبو عمر اأحمد بن حممد: العقد الفريد ، حتقيق حممد �صعيد العريان ، ط 2. 13
مطبعة اال�صتقامة ، القاهرة: د. ت .

عطوان ح�صني ، ال�صعراء ال�صعاليك ، دار املعارف ، م�رش . 14 .
غرنباوم ، غو�صتاف فون: �صعراء عبا�صيون ، حتقيق حممد يو�صف جنم واح�صان عبا�ص ،  15 .

مكتبة دار احلياة ، بريوت: 1959م .
اأبو  عليه حممد  وعلق  باأ�صوله  عار�صه   ، الكامل  يزيد:  بن  العبا�ص حممد  اأبو   ، املربد  16 .

الف�صل اإبراهيم ، مكتبة نه�صة م�رش ومطبعتها ، الفجالة ، م�رش ، 1965 م. 
املرزباين ، اأبو عبد اهلل حممد بن عمران: معجم ال�صعراء ، حتقيق عبد ال�صتار اأحمد فراج  17 .

، دار اإحياء الكتب العربية: 1960م.
املرزباين ، اأبو عبد اهلل حممد بن عمران: املو�صح يف ماآخذ العلماء على ال�صعراء ، حتقيق  18 .

علي البجاوي ، ط دار نه�صة م�رش ، القاهرة: 1956 م.
اأبو العبا�ص عبد اهلل بن حممد: طبقات ال�صعراء ، حتقيق عبد ال�صتار اأحمد   ، ابن املعتز  19 .

فراج ، ط دار املعارف ، م�رش: 1956 م.




