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املوقف األديبّ لبهاء الدين زهري
 .1أستاذ مساعد يف فرع اللغة العربية و آداهبا،كلية اآلداب ،جامعة الشهيد مدين بأذربيجان
 .2أستاذ مساعد يف فرع اللغة العربية و آداهبا،كلية اآلداب ،جامعة الشهيد مدين بأذربيجان
 .3مدرس مساعد جبامعة بيامنور
(تاريخ االستالم1335 /5 /9 :؛ تاريخ القبول)1335 /7 /12 :

ملخّص املقال
يدرس هذا البحث « شعر هباء الدين زهري و مكانته الشعريّة» منطلقاً من احلديث عن البيان يف شعره و قد أويل
البحثُ املضامني الشعرية عناية خاصة و أيضا أبرز البحث عنكيفية تعاطي شاعر باملوضوعات الرئي سة من املدح
إيل شعر احلكمة؛ أمّا املدح بالنسبة لألغراض األخري يف ديوان فكثري ألنه شاعر البال و عليه أن ميدح
املمدوحني و غالباً يذكر النواحي اإلنسانية يف املمدوحني  ،أمّا غلله فرقيق و ميتاز بالعفة و ذاك صورة حملادثات
العاشق و املعشوق ،أمّا فخره فعلي حبّه و دماثة أخالقه و اتّصافه بالوفاء.و هكذا يصف البهاء املضامني الشعرية
األخري بدقّة .و قد انتهي البحث إيل ذكر النتائج اجلدي دة اليت وصلنا إليها من حتل ي ل و شرح األبيات املختارة
منكل ديوانه و مفاد هذه النتائج أن البهاء زهري شاعر مقلّد يف مضامينه و أساليبه الشعرية ولكن صدق العاطفة و
عفوية اخليال يغلب علي شعره متاما و قد اخترنا لتحليل شعره و نقد أساليبه الشعرية يف هذا البحث املنهج
الوصفيّ التحليليّ.

الكلمات الرئيسة
هباء الدين زهري ،تأثّر ،تأثري ،املوقف األديب.

الكاتب املسؤول اهلاتف99175727219 :
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مقدمة
إنّ األخطاء الّيت ترسخ يف أذهان الناس كثرية فيتوهّمون أشـياء لكـن تكـون يف الواقـع عكـس
ذلـك متامـاً ،و مــن األخطـاء الّــيت تتـداول علـي ألســن النـاس و يف طليعتــها املؤرّخـون ،أنّهــا
يؤرّخون الفترة اللمني ة املمتدّة من القرن الرابع اهلجـريّ و مابعـده إيل القـرن السـابع بأنّهـا
فترة االحنطا فيعمّمون هذه الكلمة فتصبح شاملة جلميع مرافق احلياة يف ذلك اللمن ،يف
حال كوهنا التنطبـق علـي احلالـة الفكريـة ألنّهـا ال تـركن إيل الضـعف و االحنطـا بـل كانـ
حالة علمية خصبة أغن الفكر العريب أيّ إغناء .هذه الفترة اللمنية أنتج عدداً من أهـل
الفكر و األدب الّذين ميثّلـون قمّـة العطـاء الفكـريّ مـن أدب و لغـة و نقـد و تـاريخ ،منـها ابـن
خلّكان ،و القاضي الفاضل يف النثر ويف الشعر البهاء زهري .و أمّا البهاء زهري فكان يف شعره
مثاالً لصدق شاعرية يعبّر عن عوامل البيئة الّـيت عـا فيهـا ،و امل شـاعر و األحاسـيس الّـيت
برزت يف أشعاره ،و هو ابتدع يف الشعر منطاً جديداً خرج به عن التقاليد املرسومة يف صـور
املخاطبات و يف األساليب.
علي هـذا و مـع علمنـا بـأن البحـو التيكتبـ يف طياتكتـب التـاريخ و األدب تكـون مـوجلا
حيت التعطينا علماكافياً حول شعر هباء زهري  ،حياته و أدبه  ،نريد أن نبني منطـه و أسـلوبه
يف الشعر بياناً يؤكد علي مكانته يف األدب العريبّ.

خلفية البحث
و يف هذا القسا من حبثنا ميكن أن نشـري إيل البحـو الـيت نشـرت حـول شـعر هبـاء الـدين
زهري حيت يتبني مدي جهدنا يف حتلي ل و نقـد جوانـب شـعر هـذا الشـاعر و تبـيني مهاراتـه يف
نظا شعر و ترصيعه:
 .1هباء الدين زهري ..شاعر الغلل الرقيق؛ ميشال خليل جحا :جملة العريب.
 .2أعالم دفنوا مبصر وليسوا من أهلها ()1؛ حممد نبيل هبي :جملة الوعي اإلسالمي.
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 .3البنيات األسلوبية للكناية يف شعر البهاء زهري؛ عليكاظا املدين:مكتبة اجمللس.
 .3أثر اإلسالم يف شعر هباء الدين زهري؛ حسن فا ح بكور :جامعة أم القري.
 .5التناص يف شعر البهاء زهري و ابـن مطـروح؛ إميـان عبـدالعال سـيد حممد:كليـة اآلداب
بقنا ،قسا اللغة العربية.
 .7الصــورة الفنيــة ىف قصــيدة املــدح بــني ابــن ســناء امللــك والبــهاء زهــري  :حتليــل ونقــد
وموازنة؛ عالء امحد عبدالرحيا :دارالعلا و اإلميان للنشر.
 .7بنـاء اجلملــة العربيــة  :دراســة نظريــة تطبيقيـة عل ـ ديــوان البــهاء زهــري؛ سيدراضــي
عبدالرزاق.
 .8البهاء زهري شـاعر احلـبّ و الفكاهـة؛ اليـاس قطريـب :املعرفـة ،السـنة  ،35ذي القعـدة
 - 1327العدد .519
و عشرات من البحو األخري اليت ناقش جانباً من شعره أو حياته ولك ن حنن يف هذه
املقالة نناقش مضامينه الشعرية و رؤية الشاعر وكيفي ة تعاطي املوضوعات.

مولده و منشأه
كان هباء الدين زهري مـن فضـال ء عصـره ،و أحسـنها نظمـاً و نثـراً و خطّـاً ،و مـن أكـابرها
مروءة ،وُلِد يف اخلامس من ذي احلجة سنة إحدي و مثانني و مخسمائة مبكة يف وادي خنلة
من أسرة عربي ة أصيلة ،ينتمي إيل املهلّب بن أيب صفرة سيد أهل العراق .إنّه ترك احلجاز
يف صغره إيل مصر فاستوطن مـع أسـرته مدينـة قـوص بصـعيد مصـر أمّـا رحلتـه إيل مصـر
فغامضة أشدّ الغموض فلا حيدّثنا أحد من املؤرّخني عن سبب هجرة أسرته من احلجاز ،و
مل حيدّثنا هو نفسه بشيء عن ذلك ،فلا يرِد يف ديوانه أية إشارة عن سـبب هـذه اهلجـرة و
الباحثون الّذين حتدّثوا عن هباء الدين زهري يذكرون دائماً أنّه كان حينّ إيل وطنـه األصـليّ
باحلجاز(ابن خلّكان.)39 :1373 ،
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شعراء هذا العصـر يف غـلهلا كـانوا حيرصـون علـي أن يـذكروا بعـ األمـاكن و الـبالد
الّيت كان يف احلجاز و السيما شعراء الصعيد؛ فقدكان قوص يف ذلك العصـر تعتـ مينـاء
احلجــاز و الــبالد العربي ـة ،و إليهــا ك ـان يفــد الّــذين يقصــدون األراضــي املقدســة للحــج أو
التجـارة ،و مــن مثّ كـان هــذا حـديث النّــاس يف قـوص و مــا حوهلـا مــن بـالد الصــعيد(جنيب
عطوي.)28 :1993 ،
إذاً نستطيع أن نقول إنّ ذكر هذه البقاع يف شعر هباء الدين زهري هو نفس التقليـد الّـذي
كان يف هذا العصر عند شعراء مصر ،و ليس هو من قبيل التشوق إيل بيئته األويل.
كان بداية حياته العلمية مبدينة قوص يف مصر ،إذ عمل كاتبا يف ديوان ابن اللمطي فترة
من اللمن و مدحه يف هذه الفترة بقصائد .استمرّ البهاء زهري علي صلته بابن اللمطي إيل
أن يؤمّ السلطان و يطرق بابه بالقاهرة ،التحق يف القاهرة خبدمة املسعود بـن الكامـل ،و مل
تكن هجرة الشاعر من جانب ابن اللمطي إيل القاهرة سهلة عليه  ،مث التحق بالصـا ح جنـا
الدي ن قبل تولّيه السلطنة و مل يتّصل خبدمة غريه ،فلا يلل علي ذلك حتّي خرج الصا ح من
مصـر ،و قـدم إليهــا يف خدمتـه ،و ذلـك يف أواخــر ذي القعـدة سـنة ســبع و سـتّمائة .و يشــاء
القدر أن ميوت الصا ح بعد قليل فاتّصل البهاء زهـري خبدمـة صـالح الـدين يوسـف صـاحب
حلب مثّ فارقه إيل مصر )ابن خلّكان.)332 :1373 ،
حيـدّثنا معاصـره ابـن خلّكـان عـن موتــه فيقـول« :حـد يف مصـر سـنة سـ ّ و مخس ـني و
ستّمائة هجرية مرضٌ عظياٌ مل يكد يسلا منه أحد وكان هباء الـدين زهـري ممّـن مسّـه منـه
أمل ،فأقــام أيام ـاً مثّ تــوفّي قبي ـل املغــرب ي ـ وم األحــد أي الرابــع مــن ذي القعــدة مــن الســنة
املذكورة ،و دُفِن بعد صالة الظهر بالقرافة الصغري بتربته بالقرب من قبة اإلمام الشافعيّ
و مل تتّفق يل الصالة عليه الشتغايل باملرض ،و ملّا أبلل من املرض مضي إيل تربته و زرته
و قرأت عنده شيئاً من القرآن و ترحّم عليه ملودّةكان بيننا( ».املصدر نفسه)338 :
تلقي كتب التـاريخ و التـراجا ضـوءاً علـي أخـالق البـهاء زهري،كمـا أنّ شـعره مـرآة ّلّـ
فيهـا صـفاته واضـحة جليـة ،و أوّل مـا يواجهنــا يف ديـوان البـهاء زهـري صـفة الوفـاء ،وك ـذلك
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حتدّثناكتب التاريخ عنه؛ قيل :ملّا طمع عماد الدين يف ملك الصا ح جنا الدين و تفرّق جيش
جنا الدي ن عنه ،و تركه من كان معه من أهل بيته و أقاربه ،و تركه أيضاً بدر الدين قاضي
سنجار الّذي كان أخص أصحابه ،و صاروا كلّها إيل دمشق ،و قد يئسوا من أن يقوم بعدها
للصا ح جنا الدي ن قائمة ،و ثب معه مثانون من مماليكه ،و بع األمراء و ثب معه أيضاً
كاتبه هباء الدين زهري( املقريليّ.)288 :1931 ،
حيدّثنا ابن خلّكان عن أخالقه فيقول« :كن أودّ لو اجتمع به ،ملا كن أمسع عنه ،فلمّا
وصل  ،اجتمع به رأيته فوق ما مسعته عنه من مكـارم األخـالق ،و كثـرة الرياضـة ،و دماثـة
السجايا( ».ابن خلّكان.)332 :1373 ،
إنّـه ذو مــروءة و ي ـري املــروءة وس ـيلة إيل رحابـة الع ـيش و ســعة احلي ـاة و هــو يف حاجــات
الناس يعينها ،و ينيلها فوق الذي يرجون ،و يلقاها يف بشاشة و لطف و ترحيب:
و يا رُبّ دَاعٍ قَدْ دَعَــــانِي لِحَاجَةٍ

فَعَلـــــ ُ لَـهُ فَـــــوقَ الّذيـكانَ أمّـــال

سَبَق ُ صَداهُ بِاهتِمامِي بِكـُلِّ مـا

أَرادَ وَ لــــا أُحـوِجْــــ هُ أن يَتَمَــــهَّال

وَ أوسَعتُـــهُ ملَـَّــا أتَـانِـــي بَشَــــاشَــةً

و لُطفاً وَ تَرحيباً و خُلقاً وَ مَنـلِال
(البهاء زهري ،ديوان)288 :1987 ،

شعر هباء الدين زهري
شعر البهاء يكشف عن املظاهر الثقافية العربية بألواهنـا املختلفـة ،سـواء أكانـ شـرعية ،أم
لغوية ،أم أدبية .كما هو صـورة لـبع االتّجاهـات الّـيت كانـ يف عصـره .كـان شـعره صـورة
حيـة لنفسـه و شخص ـيته ،حبيـث نســتطيع أن نـبني مالمــح شخصـيته بــه ،شخصـية اإلنســان
العفيف الكرمي الذي حيبّ احليـاة و يبتسـا هلـا و حيـاف علـي الـودّ و العشـرة ،الحيقـد علـي
احلياة و النّاس بـل يعـيش إنسـاناً يـألف و يؤلـف ،و حيـبّ و ميـ رح؛ أمّـا أدبـه الرمسـيّ فصـورة
للحياة الرمسية و احلياة السياسية ،كما يقفنا علي أسرار من طبائع الناس و ظـرو احليـاة
و العيش ،و التقاليد و األقوال املأثورة (جنيب عطوي .)2 :1993 ،فضيلة الشاعر يف النظا و
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النثر أشهر من أن يطنَب يف وصفه و أمّا مروءته و كرم طباعـه و عصـبيته فمعهـود لكـلّ مـن
يلوذ به و يقصده (ابن واصل.)239 :2993 ،
يدلّ شعر البهاء علي أنّه كان صاحب نفس كرمية  ،و يف شعره وصفٌ كثريٌ جملالس األنـس
مع الرفقاء و األصدقاء ،و فيـه مـا يـدلّ أيضـاً علـي شـغفه بالطبيعـة .و لـه مراسـالت شـعرية
رقيقة مع ابن مطروح خِدن صباه و شبابه يف قوص و شعره يكت ّ باملرح و التفـاؤل و الـدعوة
إيل الفرحة مبتع احلياة و طَرح اهلموم عن عاتق اإلنسان و هو ينأي يف شعره عن التكلّـف ،و
اليغرق يف ضروب الصنعة و أساليبها مع حرصه علي مجلة صاحلة من ألوان البيان و البديع
الّيت سادت يف العصرين األيـويبّ و اململـوكيّ؛ و يف طليعـة هـذه األلـوان االسـتعارات البارعـة و
التشـبيهات اللطيفــة و الطباقــات و اجلناســات و غ ـري ذل ـك مــن البــديعيات (فــاروق الطبــاع،
.)8-7 :1931
البيان يف شعر هباء الدين زهري
شــغف البــهاء بالبي ـان مــن التشــبيه ،اجمل ــاز ،االســتعارة و الكناي ـة مــن الفنــون البالغيـ ـة و
اجلمالية ،و يصرح الشاعر أنّه ولوع بالبيان ،شديد الزنوع إليه و من قوله:
و رَقِيـــــــــبٍ عَدِمـــــتُـهُ مِـنْ رَقيــــبٍ

أَسوَدِ الوَجهِ و القَفَا وَ الصِّفـاتِ

هُوَ كاللَّــــيلِ يف الظَّالمِ و عِن ــ ـــدِي

وَ كــــالصُّبــــــحِ قَاطِــــــعُ اللَّـــذَّاتِ
(البهاء زهري ،ديوان)38 :1987 ،

و التشبيه أكثر ألوان البيان شيوعاً يف شعر البهاء ،و من قوله:
طَلَعَ العِذارُ عَلَيهِ حَــــــارِسْ

قَمَرٌ تُضِـيءُ بِـــ هِ احلَنَـــادِسْ

كـالرُّمــــحِ ،مَهـــلُوزُ القَـــوَا

مِ و كالقَضِيبِ اللَّدنِ مَائِسْ

و يَـــــرُوحُ يَقـــــظَانَ اجلُفُــو

نِ تَخَـــالُهُ كالظَّبــــــي نَاعِـسْ
(املصدرنفسه)173 :
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كما كان يكثر من االستعارة يف شعره و قوله:
تَرَك َ جَنَايب بِالنَّـــدَي و هوَ مُمـرِعٌ

و غُصـنَ رَجَائِي و هُوَ رَيَّانُ مُثـمِرُ

وَ أولَيَتَنِـــي مِـنْ بِرَّ فَضـــــلِك أَنعُمــاً

غَداكاهِلي عَنْ حَملِها و هوَ مُوقَرُ

سَأَشكرُهـ ا ما دُم ُ حَيّاً وَ إن أمُ ْ

سَأنشُـرُها يف مَـوقِفــي حِنيَ أُنشَرُ
(املصدرنفسه)128 :

و من الكنايات يف ديوانه:
أيُّ رَوضٍ زَاهِــــــــرٍ

لَاْ أصِلْ أَن أَقطُفَه

وَ قَضِيـــــــبٍ نَاعِـــاٍ

لَاْ أُطِقْ أَن أَعطِفَه
(املصدرنفسه)298 :

مع هذا نري يف ديوانه من األلوان البيانية و اجلمالية أكثر ممّا ذكرناه.
أغراض شعر هباء الدين زهري
 .1املدح

متتـاز مـدائح هبــاء الـدين زه ـري دون سـائر الفنـون الشــعري ة طرافـةً و إبــداعاً ،و هـو شــاعر
القصر يف عهد األيوبيني  ،و هذه مناذج من مدائحه:
لَـك اهللُ مِــنْ وَالٍ وَلـــــــِيٍّ مُقَــــرَّبِ

فَكاْ لَك مِنْ يَومٍ أَ غَرَّ مُحَبَّبِ

حَلَل َ مِنَ املَجدِ املُمَنَّعِ فِي الــوَرَي

بِأَرفَـعِ بَي ٍ فِي العَالءِ مُطَنَّبِ
(البهاء زهري ،ديوان)25 :1987 ،

و هكذا كان البهاء زهري يري يف صفات ممدوحه ما تفوق صفات من ذكرها من املتقدّمني،
بل إنّ فيها من احملاسن ما تتضاءل أمامها صفات ممّن سبقوه من املمدوحني  .للشاعر مدائح
كثرية يف الصا ح األيويبّ يف مناسبات شتّي ،يف األعياد واملناسبات السعيدة و غريها،و يف غلواته
كما له مدائح أخري يف ملوك آخرين كالعادل صالح الدين و أوالده ،و الكامل األيويبّ و غريها.

98

جملة اللغة العربية وآداهبا



حيدّثنا ابن خلّكان عنه« :إنّ هباء الدين زهري توجّه إيل املوصل رسوالً من جهة خمدومه
امللك الصا ح ملّا كان ببالد الشرق ،و إنّه كان ببالد املوصل يومئذ صاحبنا أبو العباس أمحد
بن حممد بن أيب الوفاء ،فحضر إليه و مدحـه بقصـيدة طويلـة أحسـن فيهـا كـلّ اإلحسـان».
(ابن خلّكان،1373 ،ج)33 :7
و قال ميدح املسعود صالح الدي ن أبا املظفر يوسف بن الكامل بعد رجوعه من اليمن:
أتَتْك وَ مل تَبعُدْ عَلَي عَاشِقٍ مِصرُ

و وَافَاك مُشتَاقاً لَكَ املَدحُ و الشِّعرُ
(البهاء زهري ،ديوان)125 :1987 ،

يف الواقع أنّ هباء الدين زهري طوي ل النفس يف املدح خاصة ،و مدائحه معرض لالقتباس
األديب ،و ميـدان تظهـر فيـه ثقافتــه النحويـة ،و الشـرعية و األدبيـة .مــع هـذا أنّ مـديح هبــاء
الدين زهري اليدلّ علي فنّه ،و ال علي طبعه و اليتجلّي فيه ما عر به من روح خفية ،و طابع
لطيف(شبلي ،د.ت.)55 :
و من املدائح اليت يتقدّمها النسيب يف شعر البهاء شأنه يف ذلـك شـأن غـريه مـن شـعراء
عصره و من سبقوه يف املديح؛ هـو الـذي ميـدح الناصـر صـالح الـدي ن ابـن العليـل حممّـد ،و
مطلعها:
عَرَ َ احلَبِيبُ مَكانَهُ فَتَدَلَّال

وَ قَنِع ُ مِنهُ بِمَوعِدٍ فَتَعَــلَّال

من يقرأ هذا النسـيب لبـهاء الـدين زهـري ،يعتقـد أن هبـاء الـدين زهـري يتغـلّل احلبيـب و
الخيطر بباله أنّ هذا مقدمة املديح يف جملس الناصر األيويبّ.
فهو اليأيت بالتكلّف يف املديح ،بل يذكر نواحي إنسانية تكاد تكون الزمة ملمدوحه ال إغراق
فيه و ال اغتراب .و هو اليترك يف مدحيـه اإلشـارة إيل غرضـه فهـو ي بـدي أسـفه النفصـاله و
يعبّر عن هذا بأمسي تعبري ،في شبّه انفصاله عنه كأنّما هو انفصـل عـن مزنلـه بالفرقـدين و
حيسن االختتام يف أبياته بأنّ هذا الشر الّذي نالـه مياثـل اهتـلاز الـروض املطـوّل ،و هـذا
التصــوير الرائــع و حســن التشــبيه و اكتمــال املع ـ ي ـ ز لنــا قــدرة الشــاعر و مس ـوّ مكانتــه
األدبي ة(إبراهيا جدع.)29: 1995 ،
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الغلل من األغراض اهلامّة األخري الّيت حازت علي قسط وافر من شعر هباء الدين زهـري.
فقد عر عن هباء الدين زهري طبيعته اللينة الرقيقة بعاطفـة فياضـة أذكتـها هجـرة دائمـة
من الوطن األصليّ و هو موطن األحبّة و موطن الطفولة األويل إيل وطن جديد أحبّه و افتخر
به و لكنّه مل ينسه موطنه األوّل (جنيب عطوي ،)53 :1993 ،و هو الفنّ الّـذي غلـب يف شـعر
البهاء علي غريه من الفنون ،و قد مأل ديوانه به و أكثر من قوله فيه؛ حتّي اشتهر ذلك عنه.
جنـد يف غـلل هبـاء الــدين زهـري مكاشـفة علني ـ ة عـن أسـرار حبّــه و قصّـة مسلسـلة عــن
غرامياته ،ألنّه يريد هبذا أن ي شهد الناس صورة هذا احلبّ العميق و مدي إخالصه و تفانيه
حملبوبه ،و يريد أن ي شهد الناس يف احلبّ صورة قوية لعراك قائا بني الرغبة و اإلعراض ،و
بـني اإلقبــال و الصــدود ،و ب ـني حم ـبّ يتفــاين يف هـوي حمبوبــه و ب ـني جفــوة حمبــوب اليري ـد
املهادنة يف هذا العراك دائماً ،هو يقول الشعر و قد تغلّل يف حبيبه ليطالعنا بلـون مـن الغـلل
فيه ك ياء وفيه علّة و فيهكرامة.هذا الطريق الّذي أخذه الشاعر يف غلله لتظهر لنا شاعراً
بارزاً يف فنّه قوياً يف أسلوبه رائعاً يف غلله جميداً يف أدبه (إبراهيا جدع.)57 :1995 ،
غلل الشاعر ليس بكاءاً علي األطالل و الدمن ،و ال وصفاً لسفر احلبيب علي ناقة ّوب
الصحراء و لكنّه حكاية تعبّر يف إبداع ملا يـري بـني األحبـاب يف احليـاة و مـا يتبادلونـه مـن
حوار و عتاب و زفرات و أشواق و تصـوير رائـق جملـالس ممتعـة بـني عاشـقني  ،وصـف سـاحر
سعيد للقاء بني حبيبني حرما نعمـة الوصـل زمنـاً ،و قاسـيا مـن عـذاب احلرمـان و السـدود و
قسوة اجلفاء عهداً بتسلّط العاذل و وشايته و هـو إذا حتـدّ عـن احلـبّ مسـا حبـديث احلـبّ
عن املتع اجلنسي ة و الشهوات اآلمثـة و اعتـ ه حبّـاً فيـه مـن الفضـيلة و مـن التضـحية و مـن
التفاين الشيء الكثري ،فهو إذا قال هذا أو أراد أن يقولـه أرسـله شـعراً معبّـراً عـن خلجانـه و
نفثاته أمجل تعبري يف إطار فنّيّ سكب عليه من إبداعه و تصويره مـا ميلـك بـه زمـام القلـوب
(املصدرنفسه )37 :فهو يقول يف احلبّ:
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أَأَحبـابَنـَا ماذا الرَّحِيــــلُ الّـــذي دَنَا

لَقَدْكنـ ُ مِنــهُ دَائِـــــماً أَتَخَوَّ ُ

هَبُوا لِي قَلباً إنْ رَحَلتُـــــا أَطاعَنِــــي

فَإنِِّي بِقَلبِي ذَلك اليَومَ أَعرَ ُ

و يَا لَي َ عَينِي تَعرِ ُ النَّومَ بَعدَكا

عَسَـاهَا بِطَيــبٍ مِنكـاُ تَتَـــألَّفُ

قِفُـوا زَوِّدُونــي إنْ مَنَنـتُــــــا بِنَظــــرَةٍ

تُعَلِّـلُ قَلبـــاًكـــــادَ بِالبَيـنِ يَتلَــفُ
(البهاء زهري ،ديوان)213- 212 :1987 ،

الطابع الّذي مي تـاز بـه غـلل البـهاء حت ّدثـه عـن األحـوال ا ّلـيت ّـري بـني العاشـقني :مـن
تشوّق إيل اللقاء ،و سرور باملواتـاة ،و حـرية عنـد اهلجـران ،و غـرية عنيفـة علـي احملبـوب ،و
تودّد لالسترضاء ،و بكاء عند الوداع:
جَـاءَتْ تُـوَدِّعُنِـــي وَ الـدَِّمْــــعُ يَغـلِبُــــهَا

يَوْمَ الرَّحِيلِ وَ حَادِي البَيْنِ مُنْصَلِ ُ

وَ أقبَلَ ْ وَ هِيَ يف خَو ٍ وَ فِي دَهَشٍ

مِثْلَ الغَـــلَالِ مِـنَ األَشـرَاك يَنــــفلِـ ُ

فَلَاْ تُطِـقْ خِيـفَـةَ الـوَاشِــــي تُـوَدِّعُنِـي

وَيْـحَ الوُشاةِ لَقَدْ قَالُوا و قَـــدْ شَمِتُوا

وَقَفـ ُ أَبكـي و رَاحَـ ْ وَ هِـــ ـي بَاكيَةٌ

تَسِيـــــرُ عَنِّــــي قَـلِيــــــالً ثُـاَّ تَلتَـفِــــــ ُ
(املصدرنفسه)53 :

فمن الواضح أنّ شعراء الغلل الّذي ن سبقوا هباء الدين زهـري حيـدّثوننا عـن مغـامرا ا
للوصول إيل من حيبّونه ،وكيف كانوا خيتارون من األوقات مـا هـو مناسـب خاصّـة يف أواخـر
الليل عندما يكون الناس قد غرقوا يف سبا ا ،و احلرّاس قد أرهقوا من طول السـهر ،نـري
العكس عند هباء الدين زهري ،فاحملبوبة لشدّة حبّها هي اليت كان تقوم هبذا الدور متاماً ،و
لكنّ الشاعر ي ز زيارة احلبيـب لـه مبرضـه و لـيس املـرض هنـا إال احلـبّ و الغـرام ،و تبقـي
فكرة احلاسد و الواشي دائمة ماثلة يف عني الشاعر ،و أخرياً يتوجّه بالشكر لللائر راجياً أن
تكون تلـك الليـارة مـرّات و مـرّات ليـلداد شـكره لـه(جنيب عطـوي .)57 :1993 ،قـد يقتـرب
هبـاء الـدين زهـري مـن الوصـف املــادّي حلبيبتـه فيجسّـدها متثـاالً مـن اجلمـال ،مث يعمــد إيل
وصف مفاتن لذلك اجلمال ،فيقول:
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كلفِ ُ بِهَا وَ قَد تَمَّــــ ْ حِلَالـُهَا

وَ زَيَّنَـهَا املَـالحَـــــةُ وَ الــوَقارُ

فَما طَالَ ْ وَ ال قَصُرَتْ وَلــكنْ

مُكمّلَـةٌ يَضِيـــــقُ بِهَــــــا اإلزارُ

قَـــــوَامٌ بَيْـــــنَ ذلِـك بِاعتــــدالٍ

فَال طُولٌ يُعابُ وَ ال اختِصَارُ
(البهاء زهري ،ديوان)38 :1987 ،

فهذه الفتاة معتدلة القامة الطويلة و القصرية ،يلينها شعر أسود فاحا طويل يكاد يالمس
قدميها ،وُضِع يف أذنيها قراطق تريد أن تكون هي أحسن ما حيلّي هذه املرأة،و هلذا فهي إذا
ما نافسها أحد غرّت و تألّم  ،و أمّا الوجه فهو أبي ناصع البياض ،و هلذا فهو يشرق بـني
شعرها الفاحا فيلداد رونقاً و مجاالً .هذا من الناحيـة اجلماليـة الشـكلية ،أمّـا مـن الناحيـة
اخللقية فهي أيضاً فريدة يف هذا ،ألنّ التواضع و الوقار يلّينها(جنيب عطوي.)58-57 :1993،
 .3الفخر

الفخر فـرع مـن دوحـة املـدح ،عوضـاً عـن أن يتّجـه إيل اآلخـرين ،يكـون يف احملاسـن الذاتيـة
للفرد أو اجلماعة ،ولكن مثّل املدح أك نسبة مئوية يف ديوان الشعر العريبّ ،فإنّ الفخر أقلّ
من ذلك بكثري ،ألنه ينطلق من حقائق تارخييـة يف النسـب و االنتصـارات و املناقـب اخللقيـة
احلميدة(األيويب.)227 :1995 ،
فقد افتخر هباء الدين حببّه و دماثة أخالقه و اتّصافه بالوفاء فيقول:
أَنَا فِي احلُبِّ أَلطَفُ النَّاسِ مَعنً

دَمِثُ اخلُلقِ ذُو حَـوَا ٍ رِقَاقِ

أَعشَقُ احلُسنَ وَ املَالحَـــةَ وَ الظَّر

َ وَ أَهوَي مَــحاسِنَ األَخلَاقِ

لَاْ أَخُـنْ فِـي الـــوَدادِ قَطُّ حَبِيبــــاً

فَيُنـادَي عَلـــــيَّ فِـي األَســــوَاقِ
(البهاء زهري ،ديوان)237 :1987 ،

و فخر البهاء غالباً بشعره ،فال قائل غريه:
لَعَمرُك ما فِي القَومِ بَعدِيَ قَائِلٌ

فَهَـذا مَـجَــالٌ لِلـجِيــادِ و مَيــــدَانُ

فَدَعْ كلَّ مَـاءٍ حِنيَ يُــــذكرُ زَمـلَمٌ

وَ دَعْ كـلَّ وَادٍ حِيـنَ يُـذكرُ نَعـمـانُ
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وَ مِثــــلي وَيلٌّ هَلَّ عِطـفَيك مَــــدحُهُ
أال هَكــــذا فَليُحسِــــنِ القَولَ قَائِـــلٌ

وَ إنْ شِئ َ سَلمانٌ وَ إنْ شِــئ َ حسَّانُ
وَ مثْـلُ صَـالحِ الدِِّيـن قَدْ قَلَّ سُلطانُ
(البهاء زهري ،ديوان)333- 333 :1987 ،

 .4اهلجاء

شعر البهاء في ه رقّة و حسن ذوق و ترفّع عن الشرّ و األذي  ،و لقد امتاز بلطافة الـروح فـإذا
ما هجا فإنّما يهجو يف حتفّ  ،و اليرسل بالشـتي مة تتلوهـا الشـتائا و اليفحـش يف القـول كمـا
هو شأن اهلجَّائني من الشعراء ،فهو إذا أراد أن يهجو ،وصف املهجوّ بالثقل ،و هذا أقسي ما
يرميه به و إنّه مل يكن سباباً و ال لعاناً كشأن اهلجَّـائني مـن الشـعراء و ألنّ اخلُلـق احلجازيـة
ترفع عن الشتا و تسمو عن ال سباب؛ فشاعرنا طبع علـي حمامـد قومـه و مكـارم عشـريته و
طبيعة بيئته (إبراهيا جدع .)25-23: 1995 ،لقد قال الشاعر يف هجاء ألحد الثقالء:
وَ ثَقِيـــــــــــلٍ كــــــــــأَنَّـــــــمــــــا

مَلَـك املَــــــــوتِ قُــربُــهُ

لَيـسَ فِـــــــي النَّـاسِ كلِّـهِا

مَــنْ تَــــــــــــــرَاهُ يُـحِــبُّــهُ

لَو ذَكرتَ امسَهُ عَلَي الـمَـ

اءِ مــا سَـــــــــــاغَ شُـربُــهُ
(البهاء زهري ،ديوان)22 :1987 ،

نري الشاعر قد أمعن يف الوصف و إن كـان قصـد بـه اهلجـاء ،فـإذا كـان املهجـوّ يوصـف
بقرب ملك املوت منه ،و ليس يف الناس من حيبّه و ذكره علي املـاء حييلـه إيل علقـا اليسـاغ
شربه و يكفي ثقيل كهذا أن ينفر منه املستمع هلذا الوصف قبل أن يتّصل بـه و يتعـرّ إليـه،
هكذا هجو البهاء ،و علي هذا النمط ميضي يف هجائه .هذا هو اهلجـاء الّـذي يف شـعر هبـاء
الدين زهري مل خيرج عن كونه مداعبات لطيفة و نكات بارعة ،و كماًت تعتمد اعتماداً قوياً
علي عنصر الشعبية الّيت متيل هبا الشاعر عن أقرانـه (محـلة ،د.ت .)173-171 :قـد كـرّر
الشــاعر هجائــه للــثقالء يف مواضــع ك ـثرية مــن ديوانــه و جــاء يف األع ـاّ األغلــب مبقطوعــات
صـغرية ،خفيفــة الـروح ،فطري ـ ة الزنعــة ،خالصـة التــهكا ،الذعــة السـخرية ،نافــذة الســهام
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(شبلي ،د.ت .)53 :إنّ األوصا الّيت ي سوقها الشاعر يف هجائه تكاد تكون موحّدة املعاين و
إن اختلف األلفاظ؛ فاملهجوّ أمحق المييل بني الصا ح و الطا ح.
أدعيـاء العلــا و املعرفـة موجــودون يف كـلّ زمــان و مكـان ،فهــا آفـة تص ـيب بعـ النــاس
فيبتلي اجملتمع هبا ،و حياول مداوا ا و الت حني مناص ،و يعاجل البـهاء آفـة أدعيـاء العلـا
فيقول عنها(جنيب عطوي:)78 :1993 ،
و جَاهِـلٍ يَدَّعِـي فِي العِلاِ فَـــلسَفَةً

قَدْ رَاحَ يَكـفُرُ بِالرَّمحـنِ تَقلِيدا

و قَـالَ أَعـرِ ُ مَعقُــــوالً فَقُلـــــ ُ لَهُ

عَنَّي َ نَفسَك مَعقُـوالً و مَعقُودا

مِنْ أَينَ أن َ و هَذا الشَّيءَ تَذكرُهُ
فَقَــالَ إنَّ كالمِــــي لَــــسـ َ تَفهَمُـهُ

أَراك تَقرَعُ بَاباً عَنــك مَسدُودَا
فَقُـلـ ُ لَس ُ سُليمانَ بنَ دَاودا
(البهاء زهري ،ديوان)93 :1987 ،

و اجلاهل أي ضاً له دوره عند الشاعر ،فهو أكثر أملاً للنفس من الثقيل و هلذا هو يقول:
و قَائِلٍ يَجهَـلُ مَـا يَــــقُولُ

أَقـوَالُهُ لَيـــسَ لَهــا تَأويـــلُ

لَها فُصُـولٌ كلُّها فُضُــولٌ

كثِـيـرٌ مـا يَقُــــــــولُـهُ قَليـــلُ

فَهِ يَ فُرُوعٌ ما لَها أُصُولُ

كـالمُـهُ تَمُـــــجُّـهُ العُقُـــــولُ

أَبرَمَنِـي حَدِيثُـهُ الطَّويــلُ

فَلَي َ لَو كانَ لَهُ مَحصُولُ

و جُملَةُ األَ مرِ وَ ال أُطِيــلُ

هُوَ الرَّصَـاصُ بَـارِدٌ ثَقِيلُ
(البهاء زهري ،ديوان)275 :1987 ،

فاجلاهل اليعر ما يقول ،و ال يفها ما يقوله اآلخرون له ،و هو إذا تكلّـا أكثـر الكـالم و
لكن كالمه اليفيد شيئاً ،و هذا الكالم هَاٌّ علي مَن يسمعه ،و هو كالرصاص البارد.
 .5الوصف

الوصف ـ يف حقيقة األمر ـ هو عمود الشعر و عماده ،بل إنّ كلَّ أغراض الشعر وصف ،فاملدح
وصف نبل الرجل و فضله ،و النسيب وصف النساء و احلنني إليهن ،و الشـوق إيل لقـائهن ،و

193

جملة اللغة العربية وآداهبا



الرثاء هو وصف حماسن امليـ  ،و تصـوير آثـاره و أياديـ ه ،و اهلجـاء وصـف سـوءات املهجـوّ و
تصوير نقائصه و معايبه ،و هكذا نستطيع أن نـدخل مجيـع فنـون الشـعر حتـ الوصـف ،فهـو
علي هذا الوضع كالدوحة امللتفّة األغضان ،املترامية الظالل.
إنّ الوصف أثر الطبيعة يف الـنفس ،و تصـوي ر فعـل الظـواهر يف اخلـاطر ،فالبـدّ أن يكـون
بلغة أرقي ،و بأسلوب أكثر اتّساقاً ،و أعظا انسجاماً من سواه (علي قناوي ،د.ت.)33-32 :
الوصف هو أقدم فنون الشعر علي اإلطالق ،و النستث منها فنّـاً؛ و ذلـك ألنّ العـريب شـديد
احلساسـية باجلمـال ،قــويّ الشـعور باحلسـن ،فهــو مـدفوع إيل التعـبري عــن حسّـه بالوصــف،
مضطرّ إيل تصوي ر شعوره بالشعر (املصدرنفسه .)335 :أمّا الوصف فقد اختار هباء الدين
زهـري لــه ك ـثرياً مــن املوضــوعات منــها حديثــه عــن الني ـل و أمواجــه ،و اجل ـوّ ،و األزاه ـري ،و
األمثار ،و الدوحات ،و الطيور ،و النواعري  ،و تراب مصر و حصاءها ،و أكثر ما يتحـدّ عـن
ذلك و هو مغترب ،فهو حينئذٍ حينّ إيل مصـر و يـذكر جماليهـا و أيامـه و لياليـه فيهـا .و مـن
حديثه عن املوز:
ياحَبَّذا املَوزُ الَّذي أرسَــلتَهُ

و لَقَـدْ أتَـانَـا طَيِّباً مِــنْ طَيِّـبِ

فِي رِحيِهِ أو لَونِهِ أوطَعمِـــهِ

كاملِسك أوكالتِّ ِ أوكالضَّرَبِ

وَافَـ ْ بِهِ أطياقُـهُ مُنَضَّــداً

كـأنَّـهُ مَــــكاحِــلٌ مِــــــنْ ذَهَـــبِ
(البهاء زهري ،ديوان)23 :1987 ،

ومن املشاهد الّيت التقطتها عيناه صورة أمرد مُلتحٍ ،فوصف املشهد وصفاً ساخراً فقال:
إلتَحَي األَ مرَدُ الَّذي

كانَ فِي التِّيَهِ مُســرِفَا

حَسَنــاً كانَ وَجـــــهُهُ

وَ سَـــــــرِيعاً تَصَــــحَّــفَا

سَـرَّ وَ اهلل نَاظِـــري

ما رَأي فِيهِ وَ اشتَفَي

شَكـــــرَ اهللُ لِحيَـــــةً

صَيّــــــرَتْ وَجهَـهُ قَـفَا
(البهاء زهري ،ديوان)223 :1987 ،
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قد ميلج الشاعر وصفه بالدعابة ،و من ذلك مقطوعة له يف وصف بغلة عجفاء ،و أخري
يف وصف فرس هليلة ،كما قد ميلج الوصف بالتهكا و السخرية.
 .6الرثاء

عر الرثاء بفنّ البكاء علي املي  ،و هذا يقتضي ذكر احملاسن و احملامد و خمتلف الشيا و
األوصا اخللقية و النفسية و االجتماعية ،مصـوغة بقالـب تعـبريي رقيـق احلواشـي ،نـاب
األحاس ـيس متّقــد العواطــف و قــد النغــايل إذا قلنــا إنّــه أكثــر فنــون األدب انــدفاق عاطفــة و
انسياب حنني ال ينضـب معينـه علـي مـرّ األيـام ،و مـردّ ذلـك الـزن الـداخليّ جلـرح الفقـد و
الفراق ،الّذي ال يوازي جرحاً آخر و ال يعوِّضه شيء يف الوجود (األيويبّ.)172: 1995 ،
الرثاء ي شغل قسماً مهمّاً من شعر هباء الدين زهري فهو يتحرّك وفق املشاعر الّيت يبديها
الشاعر حنو الفقيد فيقف يف بع األماكن راثياً عليلاً فيقول فيه:
يا َواحِ ــ داً ما كـانَ لِــــي غَريُهُ

بَعــــدَك وا قِلَّــــــةَ أَنصَــــــــارِي

يا مُنتَهَي سُؤلِي وَ يا مُشـتَكي

حُلنــــــي وَيا حاِفـ َ أَســرَارِي

الدَّارُ مِنْ بَعـدِك قَد أَصبَحَ ْ

يف وَحشَـــــةٍ يا مُؤنِــــــسَ الدَّارِ

إنْ كن َ قَد أَصبَح َ فِي جَنَّةٍ

إنِِّي مِـــــــــنْ فَقـدِك فـــــــِي نَـارِ

جَـارُك قَلبِـي كيــــــفَ أَحرَقــتَهُ

وَ اهللُ أَوصــــَي اجلَــــارَ بِاجلَارِ
(البهاء زهري ،ديوان)153 :1987 ،

فالشاعر يندب صديقه بلوعة و أسي ،كيف ال و هو الوحيد الّذي اختصّه مـن بـني النـاس
ليكون أميناً علي أسراره ،و مؤنسه يف عامل الوحشة ،و إذا كان الصديق قد انتقـل إيل رمحـة
ربّه يف جنّة اخللد ،فقد بقي شاعرنا وحيداً يف نار الدنيا.
إنّ حرارة العاطفة متوقّدة عند الشاعر ،و اإلخالص و الوفاء باديان،من هنا نستطيع أن
نقول إنّه صادق القول ،صريح التعبري،ال متلّق يف قوله،و قد ترتفع درجة حرارة العاطفة عند
هباء الدين زهري عندما يفتقد عليلاً آخر و لكنّه أكثـر التصـاقاً بـه ،فيـثري فينـا حنـن أيضـاً
األسي و احللن علي الفقيد و علي الفاقد يف آن واحد معاً(جنيب عطوي.)89-79: 1993،
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فنأيت هبذه األبيات الرائعة يف رثاء فقيد عليل علي قلب هباء الدين زهري:
ألَسـ َ تَـرَي حَبِيبَـــــك قَدْ جَفَاكا
فَـدَعْ يـا قَلـــــبُ مـا كنـــــــــ َ فِيـهِ
وَ قد نَظَـرَتْ بـهِ عَينـــِي اهلَـــلَاكا
لَقَـدْ بَلَغَـ ْ به رُوحِـــــــي التَّراقِي
وَ كيفَ أُطِيقُ مِنْ رُوحِي انفِـكاكا
فَيَا مَنْ غَابَ عَنِّـي وَ هُوَ رُوحِــي
وَ مـا عَـوَِّدتَنِـــي مِـنْ قَبـــــــلُ ذاكا
أرَاك هَــجَـرتَنِي هَجْــــراً طَوِيالً
وَ تَعصِــــي فـِي وَدادِي مَنْ نَهاكا
عَهِدتُـك التُطيــقُ الصَِّبـــرَ عَنِّي
(البهاء زهري ،ديوان)237- 237 :1987 ،

إنّ هباء الدين زهري يتحدّ يف بداي ة رثائه عن أحاسيسه حنو صديقه الّذي فقده ،فـإذا
هذا الصدي ق هو روح الشاعر و مؤنسه و صديقه الوحيد ،مث يتحدّ عن صفات الفقيد ،فإذا
هو وحيد زمانه يف اإلخالص و الوفـاء و حسـن الشـمائل .مث يتحـدّ عـن املـوت و فجيعتـه يف
النفس ،و كيف أنّه يفصل فصالً أبدياً بني األحبّة ،و أنّ ذاك الفصـل حيطـا القلـب ،و يـذيب
الــروح ،و لك ـنّ هــذه احلــاالت اليســتطيع أح ــد أن ي ـتحكا هبــا ألنّ اإلنســان مُج ـ عليه ــا ال
مُخَري(جنيب عطوي.)82 :1993 ،
لقد كان البهاء زهري طويل العمر ،عا مخساً و سبعني سنة ،و عاصر الدولة األيوبية يف
خمتلــف أدواره ــا ،مل يـ ـر إال ص ــديقاً و ه ــو ف ــتح ال ــدي ن عثم ــان ب ــن حس ــام ال ــدين وايل
اإلسكندرية و كان قد تُوُّيف بآمد سنة ( 731ه ـ.ق) مث رثا أخاً البن مطـروح ،مثّ رثـا شخصـاً
يسمّي علياً مل يذكر يف الديوان صـلته بـه ،مثّ املقطوعـات الباقيـة اليعـر ملـن قيلـ (شـبلي،
د.ت.)57 :
 .7اخلمر

جبانب الفنون الشعري ة جند شعراء يتغنّون مبجالس األنس و الشراب و اخلمرة ،كان هلـا يف
شعر هباء الدين زهري مكان اليستهان به ،و قد برع يف وصفها براعة ّعلـه يف مرتبـة كبـار
الشعراء اخلمريني .و من شعره فيها قوله:
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عَـال حِــــتـسُّ النَّـواعِيـرِ

وَ أصــوَاتُ الشَِّحَاريرِ

وَ قَدْ طَـــــــابَ لَنـَا وَق ٌ

صَفَـا مِنْ غَريِ تَكدِيرِ

فَقُـاْ يَـا إلــــــــفَ مَــواليَ

أَدِرْهـا غَيـــــــرَ مَأمُــورِ

وَ خُـذْهَا كـالـــــ ـدَِّنَــانِيـرِ

عَلَـي رُغـــــــاِ الدَِّنَانِيـرِ

أَدِرْهَا مِنْ سَنَي الصُِّبحِ

تَلِدْ نُــــــوراً عَلــــَـي نُـورِ

عُقَـاراً أَصبَـــــــحَ ْ مِثـلَ

هَبــاءٍ غَيــــــ ـرِ مَنــــــثُـورِ

بَـدَتْ أحسَــــــــنَ مِـن نَارٍ

رَأَتْهـا عَيــــــنُ مَقـــــــرُورِ
(البهاء زهري ،ديوان)137 :1987 ،

يتوجّه الشاعر إيل ندميه يف جلسة حت عنوان خذها و ها ا و يقول:
هَاتِ يَا صَـــــاحِ غَنِّنِي

وَ امإل الكأسَ وَ اسقِنِي

قُا بِنَا يا نَـــــدميُ نَســ

ـبُـــــــــقْ أذانَ املُـــــــــــؤذِّنِ

أصبَـــــحَ اجلَـوُّ يف رِدا

ءٍ مِــنَ الغَيـــــــــاِ أَدك ــنِ

و تَبَدَّي الصَّـــباحُ كالـ

ـبِشـــرِ يف وَجهِ مُحسِــنِ

صَاحِ خُـذْهـَا وَ هَاتِهَا

وَ اجْـلُــــــهَا لـِــــي وَ زَيِِّــنِ

مُ ُّ وَجـداً وَ لَـــــــوعَـةً

فَـاسقِنِيـــــ ـهَا لَعــــــلَّنِــــي

مِـنْ مُـدَامٍ كـــــــــأنَّـمـا

كأسُــها قَلـــــــبُ مُــــؤمِنِ
(البهاء زهري ،ديوان)377 :1987 ،

يدعو الشاعر صاحبه ليغنّي له ،و ميأل الكأس الّذي يف يديه ،فقد حان وقـ الشـراب يف
هذا اجلوّ البهيج ،و بـدأ الصـبح ينـبلج مـن بـني طيـات الليـل الـدامس بوجـهٍ مشـرق يبعـث يف
النفس السرور و تبادل الكؤوس يتاّ بني الشاعر و أصحابه ،و قد أصبح للخمرة طعا ليس له
مثيل ألنّه جاء بعد لوعة حبّ يقاسيها الشاعر مع من حيبّ .و املدام موضوعة يف كأس أشبه
ملا يكون بقلب املؤمن و هذه اخلمرة قد مضي عليها اللمن الطويل ممّا زادها قيمةً و قدراً .و
الشاعر ال يريد أن يكون بينه و بني ما حيبّ حجاب (جنيب عطوي.)123: 1993 ،
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 .8احلكمة

احلكمة هي خالصة ّربـة األنسـان يف حياتـه مل يـدعها شـاعر إالّ و حتـدّ عنـها ،و كـذلك
هباء الدين زهري فقد تعرّض هو أيضاً هلا و جعلها موضوعاً من موضوعاته اهلامّة و هو فيها
يتناول عدّة قضايا ،و منها قضي ة فقدان األحبّة و األصدقاء و ما يتركه هذا األمر يف النفس
من حلن و أمل؛ فقد كتب زهري إيل بع أصدقائه و كان قد غرق سـفينته و ذهـب كـلّ مـا
فيها ،فقال:
التَعتِبِ الدَِّ هرَ يف خَطْ بٍ رَمَاك بِهِ

إنِ استَـرَدَّ فَقِـدماً طَـــــــالَ مـا وَهَبَا

حَاسِبْ زَمَانَـك فِــي حَالَي تَصَرُّفِهِ

تَجِدْهُ أَعطَاك أَضعَا َ الَّذي سَلَبَا

وَ اهللُ قَـد جَـعَــلَ األَيَّـامَ دَائِـــــــــرَةً

فَال تَـرَي رَاحَـةً تَبـقَـــــي وَ التَـــعَبَا
(البهاء زهري ،ديوان)17 :1987 ،

شعر البهاء زهري صوة حلياته
كان الشاعر تتاّ دراسته علي ضوء حياتـه يف بيئتـ ة الّـيت نشـأ فيهـا ،فـإنّ للحكـا البعيـد أثـراً
بعيداً يف تكوين اتّجاهاته و التعبري عن أغراضه يف الشـعر ،و البـهاء زهـري قـد أيت إىل هـذه
البيئة فتًي مستكمالً مع أهله ،فهـو قـد تـأثّر هبـذه البيئـة ،و إن كانـ حجازيتـه تغلـب عليـه يف
بع أشعاره ،فنحن إذا تأمّلنا قصيدته الّيت تعرضنا حببّه ملوطنه األوّل «احلجاز» و حنينـه
له ،جند أنّ هذا الشاعر احلجازيّ بطبعه و طبيعته و أنّ البيئة املصرية الّيت نشأ هبا مل تغري
من طبيعته و طبعه حيث قال (إبراهيا جدع:)13-12: 1995 ،
أحِنّ ُ إيل عَهْـدِ املُخَصـــــَّـبِ مِنْ

مَنٍِّ وَ عَيـشٍ بِهِ كانَ تُرِ ُّ ظِاللُهُ

وَ يَـا حَبَّـذا أَ مـواهُـهُ وَ نَسِيــــــمُـهُ

وَ يا حَبَّــذا حَصــــبَـاؤُهُ وَ رِمــــ ــالُـهُ

وَ يَا أسَفِي إذا شَـطَّ عَنِّي مَلارُهُ

وَ يا حَلَين إذا غَـــابَ عَنِّي غَـلَالُهُ

وَكـاْ لِـي بَيـنَ املَــــــروَتَنيِ لُبـــــانَةٌ

وَ بَـدرُ تَمـَامٍ قـَد حَــــوَتهُ حِجـالُهُ

هُنـاك تَـرَي بَيتاً لِـلَينَبَ مُشـرِقاً

إذا جِئ َ اليَخفــ ـَي عَليك جَــــاللُهُ
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فَقُلْ نَاشِـداً بَيـتاً و مـــــــَنْ ذاقَ مِثلَهُ

لَدَي جَيـــرَةٍ مل يَـدرِ كيفَ احتِيالُهُ

و كنْ هَكـذا حَتَّي تُصـــادِ َ فُرصَةً

تُصِيـبُ بِـهَـا مَــــــا رُمتَــ ـ هُ و تَنَالُـهُ

فَعَرِّض بِذِكري حَيثُ تَســمَ عُ زَينَبٌ

وقُل لَيسَ يَخلُو سَاعةً مِنـك بَالُهُ

عَسَـاهَا إذا ما مَـرَّ ذِكري بِسَمعِها

تَقُـولُ فُـالنٌ عِندَكا كيـــــفَ حَالُهُ
(البهاء زهري ،ديوان)278 :1987 ،

هذه القصيدة تفصح عن هذا اجلوهر احلجازيّ النضري و عن طبع حجازيّ أصيل يبـدو
يف ذكره للعامل و الصور الّيت مترّ خبيال هذا الشاعر ،و تؤكد عل مدي ما تلخر به طبيعتـه
احلجازي ة من حبّ و أشـواق لوطنـه و هـو يـذكره علـي بعـده عنـه ،و يتغنّـي مبشـاهده و املواقـع
البارزة فيه .البدّ هلذا الشاعر أن يفتنت جبمال مصر و يتغنّـي هبـذا اجلمـال ،و مبـاهج هـذا
اجلمال و أن تفي خواطره اجلياشة و أحاسيسة املشرقة بأناشيد احلسن و اإلعجاب الّـيت
المناص للشاعر من التغنّي هبا ،و التأثّر بأجوائها اللاهية إيل حدّ بعيد حيث قال:
أَ أَرحَـلُ مِـنْ مِصـرٍ وَ طِيــــــبِ نَـــعيمِـها

فَــأَيُّ مَكــــــانٍ بَعــــــدَها لِــي شــائِـقُ

و كيفَ و قَدْ أَضحَ ْ مِنَ احلُـسنِ جَنَّةً

زَرَابِيُّــهَا مَبـــــثُــوثَ ـةٌ وَ النَّــــــــــمَــارِقُ

بِـالدٌ تَـرُوقُ العَيـنَ و القــــــَـلـبَ بَهـجَـةً

و تَجمَــــــعُ مَـا يَهـوَي تَـقِــيٌّ و فَاسِـقُ

وَ إخوانَ صِـدقٍ يَجمَعُ الفَضلُ شَملَهُا

مَجـالِسُــهُا مِمَّــا حَــوَوهُ حَـــــــــدائِقُ

أسُـكانَ مِصْـرٍ إن قَضَــــــي اهللُ بِالنَّـوَي

فَثَــاَّ عُـــــــهُــودٌ بَينَــــــنَا وَ مَــــوَاثِــقُ

إلَي كـاْ جُفُـونِي بِالـدُّمُــــــ ــوعِ قَرِحيَــةٌ

و حَتَّــامَ قَلبِـــــي بِالتَّ ــ ـفَ ـرُّقِ خَافِــقُ
(البهاء زهري ،ديوان)239: 1987 ،

إن إعجاب الشاعر مبصر أو تغنّيه مبناظرها و مباهجها اليع خروجه عن جنسيته .لقد
تغنّي كثري من الشعراء مبواطن غري موطنها ألنّها ملسوا ناحية التألّق يف ذلك اجلمال ،و أحسّوا
مبباهجه الّيت انطبع علي مشاعرها و امتلك عليها خواطرها و أوح إليها بتصوير تلك
املفاتن يف أنشودة ،و لكنّ ذلك كلّه و اليغري من نسبة الشاعر إيل موطنه و حقّ ذلك الوطن منه.
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إنّ البهاء زهري يتغنّي مبصر و مبواقعها ،و يعتلّ هبا كموطن من مواطن اجلمال و املتعـة،
فقـد أكثـر يف حـبّ مصـر و تغنّـي جبماهلـا و بـال يف وصـف طبيعتـها حبيـث أنّهـا تبـدو كجنّــة
للعـني ،و أنّ تراهبــا و حصـاءها مس ـك يفـوح و أنّــه ال سـلوان لــه عـن أهلــها ،و لـيس يف فــؤاده
موضع لسواها و كيف يسلو و هو يعيش فيها بشوقه ،و هو شأن مـن حيـبّ و يتفـاين يف حبّـه،
فيتغنّي به شـعراً و يـردّد ذكـراه (إبـراهيا جـدع )17- 15: 1995 ،فـنحن جنـد يف شـعر هبـاء
الدين زهري صورة صادقة لعواطفه و أحاسي سه تِجاهَ امللك الصا ح مثالً:
إنَّ أَمِـــرِي لَعَــــجـ ــِيـ ـبٌ

ال يُرَي أعجَـبُ مِنـهُ

كـــلُّ أَرْضٍ لِـي فِيـــــــــهَا

غَائِـبٌ أَســــــألُ عَنـهُ

أينَ مَنْ يَشكو مِنَ البَيـ

ـنِ الَّذي أَشكوهُ مِنهُ
(البهاء زهري ،ديوان)335 :1987 ،

و ي ستمرّ البهاء يف مصاحبته للحكّام فيقول خماطباً الصا ح األيويبّ:
و قَـدْ قَرَّبَ اهللُ املَســــــَـافَةَ بَينَنا

فَهَا أنــــا يَحـوِينِـــــي و إيَّــــــــاهُ إيــوانُ

أشُك و قَد عَايَنـتُهُ فِي قُــــــدُومِهِ

وَ أمسَـحُ عَن عَينَــيَّ هَل أنا وَســــنَانُ

فَهَلْ قَانِعٌ مِنِّي البَشِيُر بِمُهجَتِي

عَلَي مَا بِهَا مِن دَائِها وَ هيَ أشـجَانُ

سَأشـكرُ هـذا الدَّهرَ يَــومَ لِقَائِهِ

وَ إنْ كانَ دَهراً لـــا يَلَلْ و هُوَ خَوَّانُ
(البهاء زهري ،ديوان)333 :1987 ،

و يف هـذه املرحلـة ي بتسـا اللمـان للبـهاء ،و تقبــل الـدنيا ببـهرجها و زينتـها عليـه ،فيك ـون
صاحب عطاء كمـا يكـون صـاحب هلـو و غنـاء ،و طـرب و نسـاء ،فشـرب و طـرب ،و كانـ لـه
جمالس دعا إليها.
شعر البهاء زهري صوة لعرره
يلقـي شــعر البــهاء زهـري ضــوءاً عل ـي احليـاة يف عصــره؛ و هــو يشـري إيل ك ـثري مــن العــادات
الدينيـة ،و أحــوال اجملتمــع كالنــذور لألولي ـاء يف أضـرحتها باملســاجدكما يــتكلّا عــن حجــاب
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الرؤساء و خشونتها و عن اللعب بالنرد و اخلطّ علي الرمل و التنجيا ملعرفة ما ميكنه الغيب
و عن املرؤوسني الّذين يبذلون جهودها و رؤساؤها عنها غافلون إيل غري ذلك من الشـؤون
الشعبية املصرية يف ذلك الوق (شبلي ،د.ت .)72 :و هو البيئة الّيت عا فيها البهاء زهـري
من أوّل شبابه إيل آخر شيخوخته؛ فال غرابة بعد ذلك يف أن جنـد شـعر البـهاء زهـري مـرآة
صادقة تنعكس عليها اللغة الّيت يصطنعها ذلك الشعب .و لقد عا يف مصر يف عصـر هبـاء
الـدين زهـري شـعراء كـثريون مل تكـن هلـا مواهبــه و ال كانـ هلـا شـعبيته ،بـل كـانوا ميثّلــون
األرستقراطية يف العلا ،و يف الفكر ،و يف الـنظا ،و يف النثـر مجيعـاً و مل ي سـتطع أحـدها أن
يكون مرآة للشعب املصري أو األدب املصريّ بقدر ما كان صدي للعـامل اإلسـالميّ ،و اآلداب
اإلسالمية(بسج .)155 :2992 ،مثّ إنّ من شعبية البهاء زهري إي راد األمثلة العامّية يف شعره
و دوراهنا فيه بكثرة دون أن يضرّ ذلك بالشعر نفسه ،نذكر بيتاً واحداً عل سبيل املثال:
إيِّاك يَدِري حَدِيثاً بَينَنا أَحَدٌ

فَهُـــــا يَقُولُـونَ لِلحِيـطَانِ آذانُ
(البهاء زهري ،ديوان)337 :1987 ،

هكذا نتصفّح ديوان البهاء زهري فنجده مملوءاً هبذه العبارات الشعبي ة الّـيت نسـمعها إيل
يومنا هذا عند اخلاصّة و العامّة و قد كان الشعراء يأبون دائماً أن يللّوا بشعرها إيل حيـث
ي صطنعون أمثال هذه العبارات ،و لكنّ البهاء زهري كان فيه من خفة الروح و رحابة النفس و
مرونة التعبري و صفة الشعبية أو الدميوقراطية ما أعانه علي الرقيّ هبـذه التعـبريات البلديـة
إيل مرتبة الشعر(محله ،د.ت.)158 :
تأثّر البهاء زهري من القدماء
تأثّر هباء الدين زهري بألوان الثقافة الشائعة يف عصره و هو يف موقف تأثّريّ حياول أن يكون
يف صفو الغلليني العاشقني املتيمني ،و أن يسري علي خطي أسالفه من الشعراء األقـدمني،
حني وقفوا يبكون الوداع و الفراق ،وقف شاعرنا أيضاً يبكي من أمل الفـراق (جنيـب عطـوي،
 )58 :1993فيقول:
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وَ قَائِلَـــــةٍ لَـمَّــا أرَدتُ وِدَاعَـــــــــهَـا:

حَبِيـبـــــِي أحَقَّاً أَنـ َ بِالبَيـنِ فَاجِـعِي

فَيَا رَبِّ ال يَصدُقْ حَديثٌ سَـمِعتُـهُ

لَقَد رَاعَ قَلبِي مَا جَرَي فِي مَسامِعي

وَ قَامَ ْ وَرَاءَ السِّترِ تَبكي حَلينَةً

وَ قَـد نَـقَـبــــــَـتْـهُ بَينَـــــنـا باألصـــابِــعِ
(البهاء زهري ،ديوان)197 :1987 ،

هو يف هجائه سار علي أسلوب ابن الروميّ ،و انتمي إيل مدرسته و من النماذج اهلجائية
قوله يف جاهل ثقيل:
و جَاهِلٍ طَـــــالَ بِهِ عَنَـائِي

الزَمَنِي و ذَاك مِنْ شَقَائِي

كأنَّهُ األَشهَرُ مِن أَمسـَائِي

أَخـــــــرَقُ ذُو بَصِيـرَةٍ عَمياءِ
(املصدرنفسه)15 :

إن البهاء زهري أيضاً كابن الرومي يستشعر بالراحة و السـرور كلّمـا التجـأ إيل الطبيعـة،
فيصفها بدقّة مستغالً ما عنده من خيال واسع و نظـر ثاقـب و مـن أوصـافه يف الطبيعـة قولـه
يف وصف بستان ،فقال:
هللِ بُستــــَــانِي و مَـــا

قَضَّــيـ ُ فِيـهِ مِــــــنَ املَآرِب

لَهفِي عَلَي زَمَ بِهِ

و العَيشُ مُخضَرُّ اجلَوَانِب

فَيَرُوقُ وَ اجلَوُّ مِنـ

ـهُ سَــــاكنٌ وَ القَطرُ سَاكب
(املصدرنفسه)23 :

أمّا تضمينه العتاب يف املديح فقد سبقه يف هـذا كعـب بـن زهـري حـني مـدح رسـول اهلل و
طلب العفو بقصيدته املأثورة الّيت مطلعها « بان سعاد فقليب اليوم مبتول» ،و البهاء زهـري يف
عتبه ال يبال علي إخالصه و تفانيه يف حبّه األمري فقد قال يف قصيدة مطلعها:
أَ عَلِمتُا أَنَّ النَّسِياَ إذا سَرَي

نَقَلَ احلَدِيثَ إيل الرَّقِيبِ كمَا جَرَي
(املصدرنفسه)118 :

و هو هبذا العتب مل يبال و مل ياوز احلدّ ،فهو كان جمهـوالً و عـر بـني النـاس بفضـل
أمريه ،و هو اليلال يؤكد إخالصه و والءه لصاحب الفضل.
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فجاء مقلّداً األعشي و ناسجاً علي منواله و يتنفّس بأنفاس أيبنواس و متمشياً علي خطي
أيب نواس(جنيب عطوي )119 :1993 ،و قوله:
مَائِــــــدَةٌ مُنَــــــوَّعَـــه

وَ قَهـوَةٌ مُشَــــعـشَعَه

وَ سَـادَةٌ تَـرَاضَعُـوا

كأسَ الوِدادِ مُترَعَه

وَ اليَـــــــليـدونَ عَلَي

ثَالثَــــةٍ أو أَربَــــــعَــه

وَ اليَومُ يَومٌ مل يَلَلْ

يَومَ سُـــكونٍ و دَعَــه

فَيَـا أَخِي كنْ عِندَنَا

بَعْـدَ صَالةِ اجلُـمُعَه
(البهاء زهري ،ديوان)293 :1987 ،

من مراثي الشاعر الّـيت قاهلـا يف ابنـه و الّـيت في هـا مـن تو ّجـع و تف ّجـع و هلفـة هـي ال ّتـي
تذكرنا رثاء ابن الروميّ لولده األوسط حني قال:
تَوَخَّي حِمَامُ املَوتِ أَوسَطَ صِبيَتِي

فَلِلّهِ كيـفَ أَختَـارُ وَاسطَـةَ العِقدِ
(بسج)399 :2992 ،

و البهاء يقول:
فَيَا مَنْ غَابَ عَنِّي وَ هُوَ رُوحِي

و كيفَ اُطِيقُ مِنْ رُوحِي انفِكاكا
(البهاء زهري ،ديوان)237 :1987 ،

و فكاهـات هبـاء الــدين زهـري و دعاباتــه و روحـه املصـرية تــذكرنا بفكاهـات الشــعراء يف
العصــر الفــاطميّ الّــذي ن مثّلــوا بشــعرها الــروح املصــري ة ،و مــلاج املصــريني ،و ميلــها إيل
الدعابــة و التنكي ـ  .ك ـذلك يع ـدّ ولــوع البــهاء بــألوان البــديع امتــداداً لولــوع هــؤالء الشــعراء
الفاطميني (شبلي ،د.ت.)75 :
غلل البهاء ي ناّ عن رقّة شعور و رهافة حسٍّ تنفعل نفسه باجلمـال و يلـتقط خيالـه صـور
احلسن ،هي يف الغالب عل منط الغلل القدمي املألوفة يف شـعر ابـن أيب ربيعـة و أمثالـه مـن
أرباب الغلل احلضريّ و ما تنطوي عليه من ذكر الرقيب و احلاسد و العذول الالئا كقوله:
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بِرُوحِي مَنْ قَدْ زَارَنِي و هُوَ خَائِفٌ

كمَا اهتَلَّ غُصنٌ فِي األَرَاكةِ مَائِدُ

ومَا زَارَ إلَّا طَارِقـــــاً بَعْـدَ هَــــجعَــةٍ

و قَـــــدْ نَـامَ وَا ٍ يَتَّـــــقِيـهِ و حَاسِدُ

فَلَـاْ أَرَ بَـدْراً قَبـلَهُ بـَـاتَ خَائِـــــفاً

فَهَلْ كانَ يَخشَي أَنْ تَغارَ الفَراقِدُ
(البهاء زهري ،ديوان)199 :1987 ،

و رثـاء البـهاء مماثـل لغللـه يف صـدق الشـعور و هـو أمعـن يف الرثـاء الوجـداين املتف ّجـع و
يـذكرنا يف هــذا اللـون مبراثــي اخلنسـاء و لبي ـد و ليلـي األخيلي ـة و ابـن الروم ـيّ ،تـلدحا في ـه
معاين اللوعة و احللن و األسي كقوله يف رثاء ولده ،و حنن أوردنا هـذا الشـعر يف الصـفحات
السابقة مطلعها:
لَقَدْ بَلَغَ ْ بهِ رُوحِي التَّراقِي

و قَـدْ نَظَرَتْ بِهِ عَينِي اهلَلَاكا

ي بدو الشاعر متأثّراً يف مدحيه مبذهب أيبالطيب املتنيب يمـع بـني املـدح و الفخـر فهـو
يعتـدّ بفنّـه و يبـاري يف معانيـه النابغـة و اجلري ـ ر و الفـرزدق و ي بـوِّ نفسـه مرتبـة اإلمــارة يف
عصره ،إذ يقول:
و لِلنَّاسِ أَشعَارٌ تُقالُ كثِريَةٌ

و لَكنَّ شِعرِي فِي األَمِريِ أَمِريُها
(البهاء زهري ،ديوان)117 :1987 ،

تأثّر الشعراء من هباء الدين زهري
يذكر ا بن خلّكان أنّ ديوان هباء الدين زهـري كـان كـثري الوجـود بأيـدي النـاس ،و معـ هـذا،
تقدير الناس لشعر البهاء ،و شغفها به بعد تأثّرها بطريقته؛ و هنل مـن مذهبـه الشـعراء و
أخذوا من معينه و يف صدرها عليبـن سـعيد األندلسـي و ابـن نباتـه املصـري (ابـن خلّكـان،
.)75 :1373
اليلال البهاء حتّي يف هذا اللمان مذكوراً مبذهبه يف التقريب بني الفصحي و العامّيـة ،و
تطويع اللغة الدّارجة ألداء املع  .تتلمّذ البهاء علي أيدي شعراء،كما تتلمّذ علي يديه شعراء،
و لع ـلّ أبــرزها عمــاد الــدين الــدينرييّ الطبي ـب ،فأخــذوا عنــه طريقتــه و فنّــه و قــد صــحب
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الدينرييّ هباء الدين ز هـري و رـرّج يف األدب و الشـعر بـالرغا مـن مهارتـه الطبّيـة (جنيـب
عطوي.)139: 1993 ،
تأثّر حسن البـدري احلجـازي مـن شـعراء العصـر العثمـاين مـن هبـاء الـدين زهـري ،و يف
شـعره روح البــهاء زه ـري و إن مل ي بل ـ مبلغــه يف جـودة األســلوب ،و يف لغتــه نفحــة مــن الــروح
املصــري ة الّــيت شــاع يف ش ـعر البــهاء زه ـري و إن كان ـ الــروح املصــرية يف شــعر شــاعرنا
احلجازي أشيع و أسري (محله ،د.ت.)179 :
شعر البهاء زهري يف رةاء الناددين
يف طليعة النقّاد القدامي الّذي ن اهتمّوا بشعر البهاء زهـري جنـد ابـن خلّكـان يف كتابـه وفيـات
األعيان ،فقد كان معاصراً له و مهتمّاً بشعره ،و من شعر البهاء زهري اجليد الّذي يورده ابن
خلّكان مستشهداً به علي إعجاب القُدامي بذلك قصيدة مطلعها:
ال تَعتِبِ الدَّهرَ يف خَطبٍ رَماك بِهِ

إن استَـردَّ فَقِـدْماً طَـالَ مَا وَهَبَا

و هباء الدين زهري اعتمد علي السهولة و الروح الشعبية يف التعبري ،و نورد هذه املقطوعة
اخلفيفة الوزن الّيت حتتوي علي تعبري ات الناس الدارجة و الّيت التلال تتناقلها ألسنتها:
وَ ذو عَجَبٍ إذا حَدَّثـ

ــ ُ عنهُ جِئ ُ بِالعَجَبِ

وَ ما يَدرِي بِحَمدِ الـ

ـلهِ ما شَعبانُ مِن رَجَبِ

فَـال يَنفَـك يَتـــــبَـعُنِي

وَ إن أمعَن ُ فِي اهلَرَبِ

كأنِّـي قَـدْ قَتَلــــــ ُ لَهُ

قَتِيـالً فَهـــــُـوَ فِـي طَلَبِـي

رَجَعنَا مِثلَ مَا رُحــنَا

وَ لَـا نَربَح سِوَي التَّعَبِ
(البهاء زهري ،ديوان)33 :1987 ،

يقول أمحد كامل حسن« :إنّ شعر البهاء زهري الّـذي مجـع يف ديوانـه يـدلّنا علـي أنّـه كـان
متـأثّراً بالبدعـة الفنّيـة الّـيت كان ـ عنـد شـعراء و كتّـاب أواخــر العصـر الفـاطمي و تـأثّر هبــا
القاضي الفاضل و ابن سـنا امللـك و العمـاد اإلصـفهاين .و أخـصّ مـا خيـتصّ بـه مـن هـؤالء
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الشعراء هو اإلسرا يف اللينة البديعية ،و التالعـب اللفظـيّ فهـا شـعراء صـناعة متكلّفـة و
لكنّها كانوا حريصني أشدّ احلرص علي املعاين مع حرصـها علـي اللينـة اللفظيـة( ».أمحـد
كامل)82 :1927 ،
و ربّما كان منا سباً و حنن يف صدد حديثنا عن الشكل يف شعر البهاء زهري أن نشري إيل
ما ذكره املؤرّخون له من حماولة ّديـده يف األوزان الشـعرية ،بإدخالـه بعضـاً ممّـا ال يوافـق
العروض التقليديّ كقوله:
يَا مَنْ لَعِبَ ْ بهِ شَمُول ٌ

مَا ألطَـفَ هَــــــذهِ الشَِّمـائِل

نَـشَــوانُ يَـهُـــــــــلُّهُ دَاللٌ

كالغُصنِ مَعَ النَّسِياِ مَـائِل

ال يُمكنُـهُ الكلـــــامُ لَكنْ

قَدْ حَمَّـلَ طَـــــرفَـهُ رَسـائِـل

مَا أَطيَبَ وَقتَنا و أَهنَي

و العَـاذِلُ غَائِــــــــ بُ وَ غَافِل

عِشقٌ وَ مَسَــــرَّةٌ وَ سُكرٌ

و العَقلُ بِبَع ِ ذاك ذَاهِل

و البَدرُ يَلُـــــوحُ يف قِناعٍ

و الغُصنُ يَمِيلُ فِي غَـالئِل
(البهاء زهري ،ديوان)277 :1987 ،

و إذا كـان هـذا الشــعر قـد ابتعـد عــن موسـيقي الشـعر التقلي ـدي ،و خـالف عروضـه فإنّــه
اقتـرب مــن موسـيقي الشــعر الشـعيب ،و تــأثّر بـأوزان اللجــل و لـيس غريب ـاً أن يـنظا شــاعر
كالبهاء زهري يف أوزان شعبية ،و قد اقترب فنّ الشعر يف روحه مـن الشـعب (زغلـول:1977 ،
.)371
يقول عبد الفتـاح الشـبلي الناقـد« :ال يـلال البـهاء حتّـي هـذا اللمـان مـذكوراً مبذهبـه يف
التقريب بني الفصحي والعامّية ،و تطوي ع اللغة الدارجـة ألداء املعـاين ،و التعـبري عـن خمتلـف
العواطـف مـع تصــحيح لغـة احليـاة العامّي ـة علـي مقتضـي القواعــد العربيـة(».جنيـب عطــوي،
)12 :1993
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كان شعر هباء الدين زهري صورة حية لنفسه و شخصيته ،منـه نسـتطيع أن نـبّني مالمـح
شخصيته ،شخصية اإلنسان العفيف الكرمي الذي حيبّ احلياة.
هباء الدين زهري يري يف صفات ممدوحه ما تفوق صفات من ذكرها من املتقدّمني ،بل
إنّ فيها من امللايا ما تتضاءل أمامها صفات ممّن سبقوه من املمدوحني.
الطابع الّذي مي تـاز بـه غـلل البـهاء حت ّدثـه عـن األحـوال ا ّلـيت ّـري بـني العاشـقني :مـن
تشـ ـوّق إيل اللق ــاء ،و حـ ـرية عن ــد اهلج ــران ،و غـ ـرية عنيف ــة علـ ـي احملب ــوب ،و ت ــودّد
لالسترضاء ،و بكاء عند الوداع.
إنّ هباء الدين زهري يتحدّ يف بداي ة رثائه عـن أحاسيسـه حنـو صـديقه الّـذي فقـده ،مث
يتحدّ عن صفات الفقيد ،مثّ يتحدّ عن املوت و فجيعته يف النفس.
احلكمة هي خالصة ّربة اإلنسان يف حياته مل يدعها شاعر إالّ و حتدّ عنها ،و كذلك
هباء الدين زهري فقد تعرّض هو أيضاً هلا و جعلها موضوعاً من موضوعاته اهلامّة و هو
فيها يتناول عدّة قضايا ،منها قضي ة فقدان األحبّة و األصدقاء و ما يتركه هذا األمـر يف
النفس من حلن و أمل.
حنن إذا تأمّلنا قصيدته الّيت تعرضنا حببّه ملوطنه األوّل «احلجاز» و حنينه له ،جند أنّ
هذا الشاعر احلجازيّ بطبعـه و طبيعتـه و أنّ البيئـة املصـري ة الّـيت نشـأ هبـا مل تغـري مـن
طبيعته و طبعه.
يلقي شعر البهاء زهري ضـوءاً علـي احليـاة يف عصـره؛ و هـو يشـري إيل كـثري مـن العـادات
الدينية ،و أحوال اجملتمع كالنذور لألولياء و يتكلّا عن اللعب بالنرد و اخلط علي الرمل و
التنجيا ملعرفة الغيب و عن املرؤوسني الّذين يبذلون جهودها و رؤساؤها عنـها غـافلون
إيل غري ذلك من الشؤون الشعبية املصرية يف ذلك الوق .
تأثّر هباء الدين زهري بألوان الثقافة الشائعة يف عصره و هو يف موقف تـأثّريّ حيـاول أن
يكون يف صفو الغلليني العاشقني املتيمني ،و أن يسري علي خطـي أسـالفه مـن الشـعراء
األقدمني ،حني وقفوا يبكون الوداع و الفراق ،وقف شاعرنا هو أيضاً يبكي من أمل الفراق.
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 .9هو يف هجائه سار علي درب ابن الروميّ ،و انتمي إيل مدرسته ،و كابن الروميّ يستشعر
بالراحـة و السـرور كلّمـا التجـأ إيل الطبيعـة ،فيصـفها بدقّـة مسـتغالً مـا عنـده مـن خي ـال
واسع و نظر ثاقب.
 .19فجاء مقلّداً األعشي و ناسجاً علي منواله و يتنفّس بأنفاس أيبنواس فيقول البهاء زهـري
متمشياً علي خطي أيبنواس.
 .11ي بدو الشاعر متأثّراً يف مدحيه مبذهب أيبالطيب املتنبّي يمع بني املـدح و الفخـر فهـو
يعتدّ بفنّه و يباري يف معانيه النابغة و اجلري ر و الفرزدق و يبوّء نفسـه مرتبـة اإلمـارة يف
عصره.
 .12اليلال البهاء حتّي هذا اللمان مـذكوراً مبذهبـه يف التقريـب بـني الفصـحي و العامّيـة ،و
تطويع اللغة الدارجة ألداء املع .

املوقف األديبّ لبهاء الدين زهري
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املرادة واملراجع
 .1إبراهيا جدع ،حممد1315( ،هـ1995 /م) ،البهاء زهري شاعر احلجازي.1 ،
 .2ابـن خلّكــان ،) 1373( ،وفيـات األعيــان و أبنـاء اللمــان ،ج ،2إيـران ـ ـ قـا :،منشــورات
الشريف الرضی.2 ،
 .3ابـن واصــل ،مجـال الــدين حممــد 1325( ،هــ2993/م) ،مف ـرّج الكـروب يف أخبــار ب ـ
أيّــوب ،حتقيــق :الــدكتور عمــر عبــد الســالم تــدمري ،صــيدا ـ ـ بــريوت :املكتبــة العصــريّة،
.1
.3
.5
.7
.7

أمحد كامل ،حسن1927( ،م) ،دراسات يف الشعر العريب يف العصر األيـويبّ ،دار الفكـر
العربیّ.
األيــويب ،ياســني1315( ،هـــ1995/م) ،آفــاق الشــعر العــريبّ ،منشــورات جــروس بــرس،
.1
بسج ،أمحد حسن1323( ،هـ2992 /م ) ،ديوان ابن الرومي شرحه و ضبطه ،ج ،1بريوت ـ
لبنان :دار الكتب العلمية.3 ،
محلة عبد اللطيف( ،د.ت) ،األداب املصرية من قيام الدولة األيـويبّ إيل جمـيء احلملـة
الفرنسية ،اهليأة املصرية العامّة للكتاب.

 .8زغلـول ،سـالم حممـد1977( ،م) ،األدب يف العصــر األيّـويبّ ،اجلـلء األول ،نشــراملعار
باإلسكندرية.
 .9زهري ،البهاء1397( ،هـ1987 /م) ،ديوان ،بريوت :دار بريوت للطباعة و االنشر.
 .19شبلي ،عبد الفتاح( ،د.ت) ،نواب الفكر العرب ـ البهاء زهري ،القاهرة :دار املعر مبصر،
.3
 .11علـي قنـاوي ،عبـد العظــيا( ،د.ت) ،الوصـف يف الشـعر العــريب ،مكتبـة مصـطفی البــاين
احلليب.
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 .12فاروق الطباع ،عمر( ،د.ت) ،ديوان البهاء زهري شرحه و ضبط نصوصه ،بريوت ـ لبنان:
مكتبة دار األرقا.
 .13املقريلي ،أمحد بن علی1931( ،م) ،السلوك ملعرفة دول اململوك ،ج ،1القاهرة.
 .13جنيب عطوي ،علي1313( ،هـ1993 /م) ،البهاء زهري حياته و أدبه ،بريوت ـ لبنان :دار
الكتب العلميّة.1 ،

