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�ص البحث ملخَّ

ة،  يَّاب الشعريَّ تناولنا يف هذا البحث بعضًا من جوانب اإلبداع يف جتربة السَّ
فقْد وقفنا عند بعض مطالع قصائده حتت عنوان )براعة االستهالل(، وكشفنا 
القصيدة.  مضمون  عن  ة  واملعربِّ املوحية  املفردات  اختياره  يف  الّسّياب  دّقة  عن 
ر فيها عاطفته املشوبة بعبارات توحي  ووقفنا -كذلك- عند )أربعة أبيات( صوَّ
ياغة. وكان )التغنِّي بالذات الّشاعرة( جانبًا ممّا تناوله  بحرارة املشاعر ومجال الصِّ
البحث كاشفًا رّقة اخلطاب الذي توّجه به الّشاعر نحو ديوانه، معلنًا افتخاره به؛ 
ألّنه قطعة منه، وما حيظى به من التكريم، فإّنام حُيسب له أيضًا، فهو مبتكر هذا 
الّديوان، ومن ثمَّ كان خلود هذا الّديوان خلودًا لصاحبه. فإذا كان منجزه الفنِّي 
وحرارة  املشاعر  وصدق  التعبري  مجالية  من  بلغه  الذي  املستوى  هبذا  والشعرّي 
اإلبداع، فإنَّ ذلك سيجعل من الّشاعر علاًم بارزًا يف امليادين، وهذا هو اخللود 
الذي تغنّى به طوياًل، ورغب فيه، وطمح إليه، عىل الرغم ممّا شهدته حياته من 

عثرات وأسقام وآالم.
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ABSTRACT

This research paper seeks to tackle some aspects of As-

Sayyab's  poetic experience. Some of the opening verses 

of his poems  have been chosen for study. As-Sayyab has 

proved to be accurate in choosing suggestive and expressive 

words that express the content of the poem. Four lines of 

As-Sayyab's poetry have been analyzed carefully. These 

lines depict his passion, sensations and beautiful writing. 

"Extolling the poetic Self" has been examined showing his 

subtle address of his Diwan (poetic anthology), of which 

he felt very proud as it is a tool for his honour. Immortality 

of that anthology meant his immortality as well. Such a  

phenomenon is noticeable in his poetry despite the fact 

that he has faced pain, suffering, and hardships in his life.
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املقدّمة

ياب بحثًا وحتلياًل يف خمتلف جوانبه؛  السَّ الدارسوَن والنّقاد شعر  لقد أشبع 
احلّر، واألُسطورة، والرمز، وتوظيف  عر  الشِّ ة، وريادة  عريَّ الشِّ فدرسوا احلداثة 
املوروث الشعبّي، والتغّزل باملرأة، والتعبري عن احلرمان واألوجاع، والقناع أو 
أثاره شعر  ينيَّة، وغري ذلك ممّا  ة والدِّ التارخييَّة واألُسطوريَّ تقّمص الشخصيَّات 
النّقاد إىل دراسته واستجالء غوامضه، وما ينطوي عليه من  ياب، وما دفع  السَّ
عندما  احلرج  يف  غاية  أجدين  هنا  ومن  الفنِّيَّة.  والرؤى  واملضامني  الالت  الدَّ
دًا، حماوالً الكشف عام تراءى يل من سامته وخصائصه؛  عر جمدَّ هُت إىل هذا الشِّ توجَّ
ة ُتفرده عّمن سواه. ولعلَّ  ة به، ورؤية نقديَّ ذلك أنَّ لكلِّ باحث وجهة نظر خاصَّ
رًا كافيًا لولوج هذا امليدان الشائك املرتامي األطراف. فمهام قيل يف  يف هذا مربِّ
ة،  الفذَّ العبقرّية  اللَّثام عن هذه  ُيميط  فإنَّه تظلُّ به حاجة إىل َمن  ياب،  السَّ شعر 
ياب بحر زاخر ال  رة بكلِّ زوايا اإلبداع واألصالة. فشعر السَّ وهذه املوهبة املتفجِّ
دًا لعلِّ أحظى  الكون، وهذا ما نويت أْن أخوض فيه جمدَّ ساحل له يقف عنده السَّ

بلؤلؤة ثمينة، أو صيد تسرتيح إليه النفس، وجتد عنده الغاية املنشودة. 
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براعةُ اال�صتهالل

إنَّ املقصود برباعة االستهالل هو مناسبة مطلع القصيدة ملوضوعها، بحيث 
ينوي  الذي  املوضوع  عىل  ة،  رمزيَّ أو  إحيائيَّة  أو  ة  معنويَّ داللة  ذا  املطلع  يكون 
وه دلياًل  عرّي. وهذا األمر وقف عنده النّقاد قدياًم، وعدُّ ه الشِّ اعر تناوله يف نصِّ الشَّ
فه باملفردات واأللفاظ والرتاكيب، ما  اعر وبالغته وحسن ترصُّ عىل اقتدار الشَّ

ل وهلة بام هو قادم عليه ُأسلوبّيًا وفنِّيًَّا. جيعلها ُتوحي منذ أوَّ
وقد وردت مرادفات هلذا املصطلح يف كتب البالغة، منها: حسن االبتداء، 
أْن  التخلُّص، براعة املطلع، فضاًل عن براعة االستهالل)1(. وحيسن هنا  حسن 
ق بني براعة االستهالل وحسن التخلُّص؛ ذلك أنَّ مصطلح حسن التخّلص  نفرِّ
اعر ينتقل من معنى إىل معنى آخر بكالم لطيف ال يبدو عليه  كان ُيراد منه أنَّ الشَّ
التكلُّف، كأْن ينتقل من موضوع الغزل إىل املديح مثاًل. أّما براعة االستهالل، 
بطريقة  مطلعها  منذ  القصيدة  ملوضوع  املناسبة  األَلفاظ  اختيار  منها  فاملقصود 
اعر،  دًا ملا سوف يطرقه الشَّ ة، ويكون املعنى املقصود ممهِّ اإلحياء أو اللَّمحة الدالَّ
نه قصيدته من األفكار والرؤى يف نطاق موضوع واحد ال أكثر، كام هو  وتتضمَّ

عر املعارص. الّشأن يف قصائد الشِّ
براعة االستهالل مصطلح )مجاليَّات االستهالل(، كام ورد  ُيطلق عىل  وقد 
ذلك يف كتاب )ياسني النصري( )االستهالل فّن البدايات يف النصِّ األديّب(؛ إذ 

ياب()2(. أفرد مبحثًا فيه جعل عنوانه: )مجاليَّات االستهالل يف شعر السَّ
يف  هو  بل  ة،  والنقديَّ األدبيَّة  ومصادره  الرتاث  عن  ببعيد  ليس  ياب  والسَّ
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د نفسه  أنَّه زوَّ ميم من هذا اإلرث الفنِّّي والبالغّي األصيل. ونحن نعرف  الصَّ
بالقليل من االطِّالع عىل  ليس  بزاد  ة  عريَّ الشِّ تتفتَّح قرحيته  أْن  منذ صباه، وقبل 
عىل  اطَّلع  إنَّه  وإبداع.  أصالة  عىل  تدلُّ  آداب  من  خلَّفوه  وما  القدماء،  مأثور 
ف عىل آثار  األدب الغريّب، وتوافر عىل زاد غري قليل من الثقافة اجلديدة، وتعرَّ
عراء الغربّيني، وتأّمل فيها طوياًل، ومن هنا، فإنَّنا نختلف مع َمن يقلِّل من  الشُّ

يَّة ثقافته الغربيَّة، أو اطِّالعه عىل األدب الغريّب)3(. أمهِّ
أطلق  املتدفِّقة،  باملشاعر  ج  يتوهَّ هليبًا  جوانحه  يف  أنَّ  ياب  السَّ شعر  وعندما 
لنفسه العنان لتعربِّ عن هذه الطاقة الكامنة، وفسح هلا جمال االنطالق، فكانت 
ل أرسارها، وشغف  ة التي اعرتف له هبا كلُّ َمن وقف عندها، وتأمَّ هذه الشاعريَّ
عر  ياب كان القطب األكثر عناية يف النقد الذي دار حول الشِّ بسحرها، »إنَّ السَّ
اجلديد، وقد واجه شعره منذ أّول وهلة قبوالً لدى أكثرّية النّقاد؛ إذ وجدوا فيه 
أكثر اخلصائص التي جيب أْن تتَّصف هبا القصيدة اجلديدة، كالتكثيف وتراكم 
ور والتكرار واستعامل األساطري، ومعاجلة املضامني االجتامعّية واإلنسانّية،  الصُّ
عر  وغري ذلك، فصارت قصيدته - بنظرهم - املثال الذي ُتقاس عليه روعة الشِّ

اجلديد وانسيابيَّته وتدفُّقه«)4(.
بكلِّ  عر  الشِّ قي  ومتذوِّ والدارسني  النّقاد  إعجاب  ل  نسجِّ أْن  هنا  نريد  وال 
حديثنا  نحرص  أْن  نحاول  وإنَّام  البارعة،  بريشته  رسمه  وما  ياب،  السَّ تركه  ما 
ذلك  املطالع،  هذه  من  عنده  نقف  أْن  يمكن  بام  أدّق  وبتعبري  قصائده،  بمطالع 
هولة؛ لذا، سنكتفي  ياب غزير جّدًا، وال يمكن اإلحاطة به هبذه السُّ أنَّ شعر السَّ
ببعض قصائده املشهورة لنسلِّط شيئًا من الضوء عىل مطالعها، لنرى كيف خيتار 
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ة التي تنحدر  مقّدمات قصائده برباعة ودّقة لتتالءم مع األفكار والرؤى الشعريَّ
ا تنسلُّ منها كام ينسلُّ الّصباح من خيوط الفجر. من هذه املطالع، وكأهنَّ

أفياء جيكور  القديم )52/1(،  وق  السُّ مثاًل: يف  نذكر  القصائد،  ومن هذه 
)158(، الوصيَّة )175(، سفر أّيوب )192(، منزل األقنان يف جيكور )207(، 
غريب عىل اخلليج )230(، مرحى غيالن )234(، ُأغنية يف شهر آب )237(، 
حّفار   ،)318( املطر  ُأنشودة   ،)308( واملوت  النهر   ،)285( واملدينة  جيكور 

القبور )357(، األسلحة واألطفال )369(، شناشيل ابنة اجللبي )388(.
يف  ختطر  القديم(،  السوق  )يف  عنواهنا  قصيدة  يقرأ  أن  يريد  عندما  فالقارئ 
ذلك،  إىل  وما  املعروضة،  املواّد  وتنّوع  قني،  املتسوِّ وكثرة  السوق،  مزايا  خميَّلته 

ولكنّه حينام يبدأ بالقراءة ماذا جيد: 
وق القديم اللَّيل، والسُّ

خفتْت به األصواُت إاّل غمغمت العابريَن
يح من نغٍم حزين وُخطى الغريب، وما تبثُّ الرِّ

يف ذلَك اللَّيل البهيم)5(
إذن، نحن هنا أمام صورة خمتلفة عاّم كنّا نتوّقعه، ومن ثّم أحسسنا أّن للشاعر 
موقفًا آخر خيتلف، فهو مل يتناول موضوعة السوق يف النهار، وإّنام اختار اللَّيل، 
العابرين،  ة  املارَّ بعض  غمغامت  إاّل   ، وتقلُّ األصوات،  ختتفي  الوقت  هذا  ويف 
وإاّل ما حتدثه الريح من صدى حزين يف هذا الّسوق. أرأيت معي كيف أّن هذا 
االستهالل أعطانا فكرة رّبام مل ختطر يف بالنا حينام قرأنا العنوان، وإذًا، عىل ماذا 
يدلُّ هذا املطلع؟ إنَّه يدلُّ عىل أنَّ الشاعر يشعر بالغربة واحلزن والكآبة والضجر، 
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د لكلِّ هذه املعاين التي ستكون هي املضمون الذي تدور حوله القصيدة،  فمهَّ
النفيسَّ للشاعر، فكان استهالالً  بعبارات موحية اجلوَّ  الذي خلَّّص  املطلع  هبذا 
»وقد  موريه:  س.  يقول  عنه.  والتعبري  منه  االقرتاب  الّشاعر  ينوي  ملا  مناسبًا 
البيايّت )1926  الوّهاب  عبد  أمثال  البارزين،  العراقّيني  الّشعراء  من  حذا عدد 
ياب  - 1999(، وبلند احليدرّي )1926 - 1998(، وكاظم جواد، حذو السَّ
عرّية، ال سّيام قصيدته - يف الّسوق القديم -... وكانت ُأنموذجًا  يف جتاربه الشِّ
عر احلرِّ الذي وضعه هؤالء الشعراء نصب أعينهم. وترد يف مطلع القصيدة  للشِّ

ثالثة أشياء، أو ثالث صور توحي باجلوِّ النفيّس أو االجتامعّي يف القصيدة«)6(.
ويف قصيدة )أفياء جيكور( نقرأ:

نافورٌة من ظالل، من أزاهري
ومن عصافري..

جيكور، جيكور، يا حقاًل من النور
يا جدوالً من فراشات نطارُدها

يف اللَّيل، يف عامل األَحالم والقمر)7(
ففي هذا املطلع، نجد املفردات: نافورة، ظالل، أزاهري، عصافري، حقل من 
النور، جدول، فراشات، اللَّيل، األحالم، القمر، فامذا بقي إذن من هذه القرية 
ه املفعم بكلِّ هذه  ها مظاهر الريف وجوِّ الصغرية التي تقع جنوب البرصة، وتلفُّ
األشياء. جيكور بالنِّسبة إىل الشاعر أريج ال يعدله أريج، وسحر ال ُيوازيه سحر.
ويف قصيدته )الوصيَّة( يستهلُّ الشاعر احلديث هبذه العبارات املتقطِّعة التي 
فال  باحلرشجة،  ختتنق  وتكاد  املرض،  ة  شدَّ من  تلهث  نفسًا  وراءها  أنَّ  حتسُّ 
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تستطيع مواصلة احلديث، وها هو يقول:
ِمن مريض

من الّسير األبيض
ِمن جارَي اهناَر عىل فراشه وحرشجا

يمصُّ من زجاجة أنفاسه املصفّرة)8(
إّنه يريد أن يكتب وصيَّته هذه بعد أن يئس من احلياة، كام يئس جاره منها 
وحرشجة  بالغة  بصعوبة  إاّل  يتنّفس  يكاد  وال  تتقطَّع،  أنفاسه  بدأت  حينام 
وأهواله. فحرف  املوت  تعاين من غصص  ينبعث من حنجرة  يصاحبها صفري 
ببّية، فنعرف أّنه  اجلرِّ )من( الذي بدأ به األَسطر الثالثة األُوىل ُيعطينا معنى السَّ
يكتب وصّيته بسبب ثقل املرض عليه، وهذا الرسير األبيض كناية عن الكفن، 
واجلار املنهار عىل فراشه املختنق بأنفاسه عالمة عىل دنو أجله، وأنَّ موته صار 

حقيقة ال مناص منها.
ا بداية تضع يدنا عىل السبب اجلوهرّي الذي دفع الشاعر إىل كتابة وصّيته  إهنَّ
هبذا األُسلوب الصارخ باليأس من عودة العافية إليه، وقد وّفق إىل جتسيد هذه 

املعاين متامًا.
واألطفال(  )األسلحة  قصيدة  منها  فسنختار  األَُخر،  املذكورة  القصائد  أّما 
فإهّنا تسري عىل  إليها،  التي أرشنا  القصائد  بقي من  وما  احلديث،  لتكون خامتة 
د للموضوع الذي  وفق هذه الشاكلة من مجالّية االبتداء الذي يقرع الّسمع بام يمهِّ

. عريِّ ه الشِّ ل البؤرة املكثَّفة لنصِّ يشكِّ
ياب هذه القصيدة بقوله: يبتدئ السَّ
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عصافرُي أم صبيٌة مترُح؟
عليها سنًا من غٍد ُيلَمُح

وأقداُمها العارية
حماٌر يصلصُل يف ساقية

ألذياهلم رّفة الشمأِل
نبِل رست َعرب حقٍل من السُّ
وهسهسُة اخلبز يف يوم عيد
وغمغمُة األُمِّ باسم الوليد

ِل)2( تناغيه يف يوِمه األوَّ
بية التي مترح وتلهو، وال تدري  ياب بني العصافري والصِّ يف هذا املطلع يقرن السَّ
ماذا ختبِّئ هلا األسلحة. فهي كالعصافري متامًا تطري من غصن إىل غصن، وال تدري 
أنَّ هناك صيَّادًا يرقب حركاهتا، ويرتبَّص هبا. ولكّن هؤالء األطفال ليسوا بال 
غٍد؛ إذ إّن هناك غدًا زاهرًا ينتظرهم، وهذه حقيقة يعرفها القارئ، ولعلَّه عاشها 
أيضًا. فالطفل ال يظلُّ طفاًل مدى عمره، وإنَّام سوف يكرب، وتكرب معه اآلمال 
واألحالم واألعامل، وهذه األُمور هي التي جتعل الغد بالنسبة إليهم أكثر إرشاقًا. 
بية )عليها سنًا من غٍد يلمح(. هنا تلعب  ولكن َمن خيطر يف باله أنَّ هؤالء الصِّ
املخّيلة الشاعرة دورها يف تركيب الصورة ومجع أجزائها من الفكرة األساسيَّة 
التي ينطلق منها الشاعر؛ أليس موضوع القصيدة )األسلحة واألطفال( ؟ أليست 
ر حجم  اعر يريد أن يصوِّ نا؟ إّن الشَّ األسلحة باعثًا للربيق واللَّمعان واللَّهيب والسَّ
استخدام  العصافري من جراء  األطفال  تقع عىل هؤالء  أْن  يمكن  التي  اجلريمة 
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ر لنا املستقبل  األسلحة الفّتاكة. ولكنّه بدالً من ان يصور هول املخاطر، راح يصوِّ
غار. فهو -إذن- يف ال وعيه ال يريد هلم   املرشق الزاهر الذي ينتظر هؤالء الصِّ
م سلموا منها ليكون هلم غدهم  رة، ويتمنَّى لو أهنَّ ضوا هلذه األسلحة املدمِّ أن يتعرَّ

نا والبهاء. ذو السَّ
ا أقدام عارية ُتشبه املحار  ر أقدام هؤالء األطفال بأهنَّ ياب فيصوِّ ثّم يعود السَّ
اقية، أي: يرتطم بعضه عىل بعض، فيؤدِّي إىل هذا الرنني  الذي ُيصلصل يف السَّ
بريح  ويشبِّهها  وبراءهتم،  أذياهلم  ر  ويصوِّ األجراس.  بصلصلة  أشبه  هو  الذي 
من  طربًا  تتاميل  فتجعلها  نبل،  السُّ من  حقٍل  فوق  ترسي  التي  الرقيقة  الشامل 
يح عليها. وتطفو إىل السطح بعض صور الريف ومشاهده عىل  هبوب هذه الرِّ
التنّور  نار  هتسهسه  أْن  بعد  العيد  يوم  النِّساء  حُتضه  الذي  فاخلبز  املطلع،  هذا 
صورة من تلك املشاهد. واحلرب ال ختتلف عن التنّور الذي حُيرق كلَّ يشء ُألقي 
فيه، وإاّل ملاذا مجع الشاعر بني هسهسة اخلبز يف يوم عيد واألسلحة واألطفال؟ 
ومن تلك املشاهد -أيضًا- غمغمة األُّم باسم الوليد تناغيه يف يومه األّول، وهي 
إنَّك  األُخرى.  رة  املدمِّ احلرب  األسلحة وآالت  له صانعو  خيبِّئ  ماذا  تدري  ال 
عندما تقرأ هذا املقطع من هذه القصيدة ترتسم يف ذهنك الكثري من املعاين التي 
حقة، وهو ما فعله متامًا. ومن  يتهّيأ لك أنَّ الشاعر سوف يتناوهلا يف املقاطع الالَّ
ياب امتلك براعة فائقة يف اختيار االستهالل املناسب  ر أّن السَّ هنا نستطيع أْن نقرِّ

اذ. عريِّ األخَّ للفكرة التي ُيريد صياغتها بُأسلوبه الشِّ
ياب عندما شبَّ وكرب »مل جيد أمامه إاّل صورًا خمتلفة للطفولة أجهزت  إنَّ السَّ
لطة  والسَّ املجتمع  وتقاليد  والفقر  بالتخلُّف  متمثِّلة  الرشِّ  قوى  أحالمها  عىل 
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اجلائرة وجّتار احلروب املستعمرين، الذين جعلوا الطفولة أشالء ممّزقة، وبذروا 
لوا أحالمها الربيئة عذابًا ومآيس«)10(. وقد  يف احلياة بذور املوت والدمار، وحوَّ
مجع  حيث  املأساوّية،  للصورة  مثالّيًا  »نموذجًا  متثِّل  إهّنا  القصيدة:  هذه  يف  قيل 
ياب ألوانًا من املأساة.. وعرض فيها ثنائّيات الصورة بدءًا بتاجر احلديد  فيها السَّ
تبيع  التي  الذي حييل مهود األَطفال إىل رصاص يقتلهم وخينق براءهتم، واألُّم 
ا ُتشارك ذلك التاجر يف قتل األَطفال، والشاعر يقابل تلك  املهد وال تدري أهنَّ
جزئّيات  لكلِّ  وشغلهم  وهلوهم  برباءهتم  األطفال  بصورة  املأساوّية  الصورة 

احلياة«)11(.
األُخرى  القصائد  مطالع  حتليل  يف  نميض  أْن  نستطيع  الشاكلة،  هذه  وعىل 

ل حديثنا، ولكنّنا سنكتفي هبذا القدر حذر اإلطالة. املشار إليها يف أوَّ

قراءة يف اأربعة اأبيات قالها مت�صوِّقاً

ياب وشعره)12( أربعة  أورد الدكتور )إحسان عّباس( يف كتابه عن حياة السَّ
التي  العربّية  القبائل  إحدى  من  بدوّية  راعية  اىل  قًا  متشوِّ ياب  السَّ قاهلا  أبيات 
ّيًا  حملِّ وُتنطق  )هالة(،  اسمها  الشاّبة  الراعية  هذه  اخلصيب،  أيب  أرض  سكنت 
هالة  كانت  قصائده)13(.  إحدى  يف  )هوّيل(  ياب  السَّ عليها  وُيطِلق  )هيلة(، 
آخر  يف  وهو  هلا،  قلبه  وخفق  بدر،  عليها  ف  فتعرَّ يوم،  كّل  القطيع  ترعى  هذه 
عام درايّس يف ثانوّية البرصة. ويف ذات يوم عاد من املدرسة إىل قريته يف إجازة 
ته اللَّيايل،  ر عودة الراعي الذي رجع للمرعى القديم، فرآه وقد غريَّ قصرية، فصوَّ
وهجرته الراعية املحبوبة، فاشتعل قلبه شوقًا، وطفق يبحث عنها يف هلفة شديدة 
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ل إىل كلامت نارّية أخذ يلملمها ويؤلِّف بينها حّتى  وعاطفة مشبوبة، وانفعال حتوَّ
ة مجيلة محلت عنه ما آده من ثقل هذا املوقف احلزين،  استوت لديه قطعة شعريَّ
د قدرة فنِّيَّة فائقة يف التعبري اجلميل عن  وصّورت لواعجه وحنينه تصويرًا جسَّ

الشعور الّصادق، فهو يقول يف هذه األبيات األربعة:
جيــفُّمل تطْل غيبتي عن اجلدول اجلا أراه  نــي  أنَّ وهــا  ري 
يــدفُّمل تطْل غيبتـي عن الطائر املمـ ال  له  فم  شــدوًا  عـن 
هر يف األكـ َح الزهَر قطُفمل تطل ْغيبتي عن الزَّ مام واليوم رنَّ
ـها الرو )14(مل يطـْل عن حبيبتي أيُّ ختــفُّ ال  هلــا  فـم  غيايب  ض 

تعبري  الغزل  أّن  ذلك  الغزل،  باب  ها من  نعدَّ أْن  يمكن  األبيات ال  إّن هذه 
عن وصف الشاعر ملعشوقته وبيان مفاتنها وإبراز أثر هذه املفاتن يف نفسه وقلبه 
ومشاعره. وهذا ال نجده هنا، وإنَّام ما نجده يف هذه األبيات هو الشوق واللَّهفة 
األبيات  رته هذه  الذي صوَّ املحبوبة ولقائها. وهذا االشتياق  اىل رؤية  واحلنني 
ق له فؤاد الشاعر، وحيرتق لبُّه، وتذوب أحشاؤه. وقد اختار هلذه  يكاد أْن يتمزَّ
احلزن  أثر  وتصوير  ثاء،  الرِّ يف  قبله  عراء  الشُّ استخدمه  طاملا  شعرّيًا  وزنًا  املعاين 
واألمل لفقد حبيب ورحيله إىل األبد. وهذا الوزن هو البحر اخلفيف )فاعالتن 
ي يف رثاء صديق عزيز  رنا بقصيدة أيب العالء املعرِّ مستفعلن فاعالتن(، الذي يذكِّ
عليه، وقد بدأها هبذا املطلع الذي يقفز إىل الذهن حني ِذكر اسم هذا الشاعر، 

وهو قوله:
ـتي واعتقـادي ـُم شـادي)15(غرُي جمـٍد يف ملَّ تـرنُّ بــاٍك وال  نوُح 

ياب هذه أشبه باملرثية منها بقصيدة احلبِّ واهليام. إّن إحساسه  إّن أبيات السَّ
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ندمًا  أصابعه  يعضُّ  جعله  حبِّها  بنار  قلبه  اكتوى  التي  الراعية  الفتاة  هذه  بفقد 
م األعذار لنفسه بأّن  عىل هذه الغيبة التي أبعدته عن هواه األثري لديه. ولكنّه يقدِّ
هذه الغيبة مل تطل بالقدر الكايف ليجفَّ بعدها هنر احلّب وجدوله اجلاري، فلامذا 
د  الفاء املضمومة، يؤكِّ ياب لقافية  السَّ إّن اختيار  عة؟  النهر هبذه الرسُّ جيفُّ هذا 
الشفتني  انطباق  يمكننا ختّيلها من خالل  التي  املؤملة  الفرقة  اجلفاف وهذه  هذا 
ر لنا  ومرور اهلواء بينهام وبني األسنان بصعوبة وعرس. وينتقل بعد ذلك ليصوِّ
طائره الذي اعتاد أْن يراه يف هذا احلقل ممعنًا يف شدوه وتغريده، ولكنّه -اآلن- 
َفَقَد هذه اخلصائص، وبدا عليه الوجوم والكآبة، وتوّقف جناحاه عن الرفيف، 
وأسلم نفسه حلالة من الذهول أمام هذا املشهد األليم. إّن الشاعر ُيريد أن يومهنا 
بة التي انقلبت إىل حالة جديدة  هنا أّنه يصف لنا بعض مظاهر تلك الطبيعة اخلالَّ
ور، ولكنَّنا ال ننساق معه يف هذا  ُتباين ما اعتاده فيها من البهجة والطرب والرسُّ
الوهم؛ وذلك ألنَّنا نجده إنَّام يعربِّ عن نفسه هو، وعن إحساسه هو، ومشاعره 
وح عن نفسه، باعتقاده أنَّ حزنه مل يكن خاّصًا  اخلاّصة التي نقلها إىل اخلارج لريِّ
به، وإّنام يشاركه فيه بعض من مظاهر الطبيعة إْن مل تكن كّلها، فها هو اجلدول 
اجلاري قد توّقف عن اجلريان، وها هو الطائر املزغرد قد أصابه اخلرس فلم يعد 
ذلك املرفرف بجناحيه النارش أحلان احلبِّ والطرب واالبتهاج. وينتقل بنا )بدر(

ت  ) بعد ذلك إىل الزهر يف أكاممه وهو يضاحك كلَّ َمن يمرُّ به، فهو اليوم قد امتدَّ
ت به، فهوى إىل األرض يشكو هذا العنف وهذه  إليه يد جانية قاسية، واستبدَّ
األلفاظ  ومجال  التعبري  يف  قَّة  الدِّ من  فيها  قطُف(  الزهَر  )رنََّح  وعبارة  القسوة. 
غربته  بأثر  الّشاعر  إحساس  ر  تصوِّ جيعلها  ما  املطلوب  املعنى  مع  وتناسبها 
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ننتقل  النفس. وعندما  مؤثِّرًا يف  وابتعاده عن مرسح أحالمه وذكرياته تصويرًا 
هبا  ابتدأت  التي  األُوىل  العبارة  تركيب  يف  بسيطًا  تغيريًا  نجد  الرابع،  البيت  إىل 
مة، فهو ابتدأها مجيعًا بقوله )مل تطل غيبتي(، وكأّنه أحسَّ  األبيات الثالثة املتقدِّ
أم وامللل من تكرار العبارة نفسها يف  بضورة التغيري لُيبعد عن قارئه مظنَّة السَّ

اول ابياته.
ا الروض غياب فام هلا ال  وهكذا قال يف هذا البيت: )مل يطل عن حبيبتي أيُّ
ث عن  ابق عن الغيبة، فقال: )مل تطل(، واآلن حتدَّ ث يف السَّ (. فقد كان يتحدَّ ختفُّ
ابق -أيضًا- جاء بالفاعل عقب الفعل مبارشة،  الغياب، فقال )مل يطل(، ويف السَّ
أّما هنا، فقد فصل بني الفعل وفاعله باجلاّر واملجرور والنِّداء )مل يطل عن حبيبتي 
ا الروض غيايب...(. ويف هذا البيت -أيضًا- وّجه خطابه إىل الروض، وليس  أيُّ
كام فعل قبله بحديثه عن اجلدول والطائر والزهر، إنَّه هنا يريد أْن ُيرشك الروض 
كلَّه بام فيه ليتساءل معه: ملَ ال ختفُّ إليه حبيبته، وملَ ال تسعى يف املجيء إليه ولقائه 
وقد طال شوقه إليها حّتى وإْن كانت مّدة غيابه غري طويلة. إهّنا بالقياس الزمنّي 
ده يف بدايات أبياته كلِّها، ولكنّها بالقياس النفيّس  د قصرية جّدًا، وهذا ما أكَّ املحدَّ
األَبيات  هذه  يف  اعر  الشَّ عربَّ  لقد  ًا.  جدَّ طويلة  واألحاسيس  املشاعر  وقياس 
األربعة عن قدرة فائقة يف تصوير مشاعره، ورسم صورة صادقة ملا عاناه يف تلك 
اللَّحظة األليمة القاسية التي تركت يف نفسه جراحًا وعذابًا ال يمكنه أْن ينساه 
با ومقتبل العمر وفورة الشباب املفعم  بسهولة، فقد كان -آنئٍذ- يف ريعان الصِّ
لقاء  من  االرتواء  إىل  وتلّهفه  القلب  ونضارة  العاطفة  وعمق  اإلحساس  بتوّتر 
عر العمودّي؛ فقد كان  احلبيب. وال ريب يف أنَّه استعمل هلذه املعاين ُأسلوب الشِّ



نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد العا�شر ل 2019مال�شَّ ربيع الآِخر 1441هـ - كانون الأوَّ 71

اأ.د. �سوادي فرج مكّلف

ّول
الأ

�صُّ 
خلا

دد ا
الع

تأريخ نظم هذه األبيات كام يذكر د. إحسان عّباس هو )28 / 4 / 1943(، 
ومعنى ذلك أّن عمره حينام نظمها ال يزيد عىل الثامين عرشة سنة؛ ومع ذلك، فقد 
أجاد يف نقل مشاعره إىل اآلخرين هبذا الشكل الفنِّّي الذي يدلُّ عىل قدرة فائقة 
ة االنفعال  إّن حدَّ أْن نقول:  وموهبة كبرية. يقول د. إحسان عّباس »ربام صحَّ 
عر  جعلت جتاربه يف القصيد اجلزل أكثر نجاحًا«)16(. ويعني بالقصيد اجلزل الشِّ
القّوة واملتانة ما جيعله أشبه  فيها من  ألفاظًا وتراكيب  له  ينتقي  الذي  العمودّي 
احلكم  هذا  صدق  عىل  دليل  ة  الشعريَّ القطعة  وهذه  القدامى،  عراء  الشُّ بشعر 

وواقعّيته إىل حدٍّ بعيد.
أّن حبيبة قلبه هذه ال تعرف  أنَّه يعلم  وممّا زاد يف شعور بدر باألمل العميق، 
فيه  هلا  ر  يصوِّ الذي  شعره  تقرأ  أْن  تستطيع  ال  فهي  ولذلك،  والكتابة؛  القراءة 
شّدة حّبه وعمق شوقه إليها، فهو يقول يف مقّدمة قصيدة ُأخرى جعل عنواهنا 
)مريضة(، نظمها عندما علم أنَّ صاحبته مريضة ال تقوى عىل النهوض؛ إذ قال 
عر، وال تسمع قصيديت هذه، ولن تسمعها... أرفع  فيها: »إىل التي ال تفهم الشِّ

هذه اآلهات لعلَّها تنوب عن زيارهتا، وهي عىل فراش املرض«)17(، ومطلعها:
قم رائدها عائدها)18(حبيبة القلب أضحى السُّ كنَت  لو  هلا  وفاٍء  فِمن 

وإذا أردنا أْن نوجز أهّم اخلصائص الفنِّيَّة هلذه األبيات األربعة، فإّن الشاعر 
إيقاع  يف  بعضها  مع  ترتبط  التي  العذبة  األلفاظ  اختيار  يف  إحسان  أّيام  أحسن 
ة االنفعال وشعور صادق ينبعث من نفس  متناغم يعربِّ عن حرارة العاطفة وحدَّ
اهلامس  العتاب  من  بصورة  صاغه  ذلك  كّل  بة،  معذَّ جرحية  وأعامق  مكلومة، 
واحلرسة الشاكية واألمل احلاّد، ما جيعل القارئ يشاركه انفعاله، ويبادله الشعور 
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من  ة  الثرَّ الينابيع  هذه  كيانه  يف  رت  فجَّ التي  القاسية  العنيفة  دمة  الصَّ هذه  ة  بقوَّ
اإلبداع والفّن األصيل.

اعرة التغنِّي بالذات ال�صَّ

ياب وشعره أْن يقفوا طوياًل عند حرمانه، وما  اعتاد النّقاد ودارسو حياة السَّ
ر  قارئه، يصوِّ يبّثها  فقر وعنت وإرهاق، ومن شكوى مريرة  لقيه يف حياته من 
الغائب  الضائع والفرح  املفقود واحلّب  فيها متاعبه، وهو يبحث عن األمل  له 

والنشوة اهلاربة. 
ة وافرة  س هذه اجلوانب يف حياته وشعره، فإّننا سنعثر عىل أدلَّ وإذا رحنا نتلمَّ
ة عن صدق ما يقوله النّقاد يف هذه احلياة القامتة التي مل تعرف  م الشواهد املعربِّ تقدِّ

االبتسامة، ومل ترفرف يف جنباهتا أنفاس املحبِّني، وال هبجة اللِّقاء)19(.
ة التي خيرج هبا  عريَّ ن ربام تصادفه بعض النصوص الشِّ ولكنَّ الّدارس املتمعِّ
ياب عن دائرة الشكوى ووصف املرارة واحلرمان، ويروح يصف فيها مغامراته  السَّ

مع احلب، إاّل أّن هذا الوصف سنجده يتَّخذ طريقًا آخر، وينحو منحًى خمتلفًا.
فهو يعلم أنَّه ال حظَّ له من اجلامل أو الثراء، فكيف يفعل وقد اضطرم الشوق 
يف جوانحه، ومألت الرغبة اجلاحمة كيانه، إّنه يعلم جّيدًا أّنه يمتلك ما هو أسمى 
القدرة  تلك  ة،  عريَّ الشِّ املوهبة  يمتلك  فهو  الزائل،  واملال  الظاهرة  الوسامة  من 
التي ال ُتوهب إالَّ للقالئل من الناس، وهذه املوهبة تستطيع أْن حُتيل اليأس إىل 
أمل، واحلرمان إىل ترف، والفقر إىل غنى، واجلدب إىل اخضار، إنَّه »ما من يشء 
رًا حّبًا وتقديسًا للجامل يف املرأة املدركة.  يمُّ بدرًا مثل املرأة، حيث كان قلبًا متفجِّ
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؛ ألّنه يقوم باالختيار  إّن أغلب حسناوات بدر ال يعرفَن أّن الشاعر يتغّزل هبنَّ
ح  ياب يعاين من عقدة ال يرصِّ رات للهجر، حيث كان السَّ والعزل، وإجياد املربِّ
هلا يف مسارب شّتى، كأن تكون احلبيبة أكرب منه سنًّا أو أهّنا  هبا يف شعره، إناّم حيوِّ
تنتمي لوسط راق ال تستطيع هي أْن هتبط منه، وال يستطيع هو أْن يرقى إليه، أو 

ألهّنا ال حتبُّ فيه غري قصائده«)20(.
يتغنَّى بديوان شعره الذي وجده يعربِّ عن مجيع هذه  ياب  السَّ من هنا، راح 
التي  النرجسيَّة  بعوامل  مشبعًا  نفسه  ياب  السَّ وجد  -أيضًا-  هنا،  ومن  املعاين. 
تعني عشق الذات، أو التغنِّي بمواهب الذات. فديوانه قطعة من عقله ومشاعره 
، فهو قطعة منه إذا افتخر به، فإّنام يفخر بنفسه ومواهبه، وهذه  وعواطفه، ومن َثمَّ
ة حتديدًا ليست شيئًا هيِّنًا ُيتاح لكلِّ أحد، فكيف هبا إذا  عريَّ املواهب أو املوهبة الشِّ
ياب، هذا الفتى الطامح الذي ال ُيرضيه القليل، وال ُيشبع طموحه  ُأتيحت للسَّ
إاّل عظائم األُمور. ومن الطبيعّي أْن نجده وهو يف عنفوان شبابه يعّد احلبَّ من 
له عنواهنا  يقول يف قصيدة  الفخر والزهو واالنتشاء،  جالئل األعامل وعوامل 

)ديوان شعر(: 
بني العذارى بات ينتقُلديـوان شـعر ملـؤُه غـزُل
ى هتيُم عىل صفحاته واحلب ُّواألمُلأنفايس احلرَّ
الُقبُل)21(وسـتلتقـي أنفـاسـهنَّ هبا جنباته  يف  وترفُّ 

فديوانه ينتقل من يٍد إىل يٍد، وحتمله العذارى يف شوق وهلفة، ويقرأن ما فيه، 
ة ولعهنَّ بام فيه من حرارة أنفاس الّشاعر  وتلتقي أنفاسهنَّ عىل صفحاته، ولشدَّ

، يشغفَن به ويغرقنه بالقبل. ويقول: ودّقة وصفه خللجات نفوسهنَّ
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الـ عىل  نظراهتنَّ  صفحات بني سطوره نشوىوسرتمتي 
فـاتنتـــــي قـرأْتــه  فمضْت تقوُل َمن التي هيوى؟)22(ولـرّبمـا 

الديوان،  هذا  سطور  يقرأَن  وهنَّ  الفتيات  هبا  تشعر  التي  االنتشاء  حالة  إّن 
ضه عام يفتقده  ترسي عدواها إىل الشاعر نفسه، فيظلُّ يف مثل هذه احلالة التي تعوِّ
من التجربة الواقعيَّة التي ما فتئ يبحث عنها دونام جدوى. وإذا قرأت فتاته / 
ا تظلُّ تسائل نفسها، وقد أكلت الَغرية قلبها، ترى َمن التي  فاتنته الديوان، فإهنَّ
يوى؟ وهي تقصد أّن َمن يواها الشاعر ذات حظٍّ كبري، وشأن ال ُيستهان به، 
فقد عشقها شاعر موهوب، وفنّان قدير، فتدفعها الَغرية إىل أْن تتمنَّى يف نفسها 

أْن تكون هي املعشوقة، ويقول -أيضًا- خماطبًا ديوانه:
عذراء رّب  شعري  النائيديوان  بحبيبها  أذكرهتا 
مقبـّلـة شـفة  وأصداء)23(فـتحـّسسـت  أنفاس  وشتيت 

فهو عندما خياطب ديوان شعره إّنام يعني نفسه، ويشيد بام يف نفسه من قدرة 
هذا  يذكر  عندما  لذلك  حقيقّيًا؛  حضورًا  الغياب  حالة  من  جتعل  عالية،  فنِّيَّة 
الديوان تلك العذراء بحبيبها الغائب عنها بمثل هذه العبارات الساحرة، فإهّنا 

تتحّسس شفتها، متخيِّلة آثار الُقبلة وحرارة األنفاس. 
ُيعلن  األدوار،  يف  التبادل  وهذا  يوان،  الدِّ مع   ّ الكلِّ التامهي  هذا  غمرة  ويف 
نفوس  يف  ديوانه  احتلَّه  الذي  املوقع  يف  يكون  أْن  يتمنَّى  أّنه  رصاحة  ياب  السَّ

الفتيات، فيقول:
ديواين أصبحُت  ليتني  ثـانيا  إلـى  صـدٍر  مـن  ألفـرَّ 
له أقوُل  حسٍد  مـن  بتُّ  هتـواينقـد  هتواك  َمن  ليت  يا 
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ثملُتها ويل  الكؤوُس  فـاِن؟)24(ألَك  وإّننـي  اخللـوُد  ولـَك 
ر أّن الديوان  ياب ينبغي أْن ال خيدعنا، فنتصوَّ إّن هذا التمنِّي الذي ُيعلنه السَّ
خيتلف عن صاحبه يف ما يلقاه من ُحظوة لدى الفتيات، فإّنه يضيف ياء املتكلِّم 
إىل الديوان، فيقول )يا ليتني أصبحت ديواين(، وهذا جيعل من الديوان قطعة منه 
ال يمكن أْن تكون لغريه، فهو منه وإليه، وما حيظى به الديوان من رعاية وحنان 
رهافة  يف  الفضل  إليه  يعود  الذي  صاحبه،  منه  ُيراد  مبارش  غري  بطريق  هو  إّنام 
قال  لو  وحّتى  ودّقته،  الوصف  وبراعة  املشاعر  وبراءة  العاطفة  وحرارة  احلّس 
فيه: إّنه بات حيسده ويتمنّى مكانه، فإّنام هو يقصد إعجابه بشّدة أثره يف نفوس 
ياب طوياًل، فوجده يأرس القلوب، ومن  الغواين، ذلك األثر الذي تأّمل فيه السَّ

ل إىل هوى جارف. ثمَّ يتحوَّ
هذا  عليه  ينطوي  ملا  ذكر  دون  به  وولعه  بديوانه  إعجابه  ياب  السَّ يدع  وال 
الديوان من املوضوعات التي تداعب قلوب العذارى وتستميلهّن، ومن املتوّقع 
أْن تكون هذه املوضوعات تنهل من مغاين الريف وأجوائه احلاملة، فاستمع إليه 

وهو يقول:
يِف الـهـيــِفيسمعَن فيـك أغانـَي الرِّ بـحسـانِِه  متـرنـِّمـًا 
هوى للجرار  يشكـو  والنخُل فـي صمٍت وتعزيِفاملـاُء 
عاطـرٌة واألنسـاُم  يـُل  الغـافـي املجاديِفواللَّ والزورُق 
يِف الرِّ إىل  مسامَعها  يشـكـو غـراَم حسـانِـه اهليِف)25(ُتلقي 

ويالحظ أّن البيت األخري هو إعادة وتكرار للبيت األّول، ولكن بيشء من 
الفنِّية،  وتراكيبه  الشعرّية  مجله  صياغة  يف  البارعة  قدرته  عىل  للداللة  التحوير؛ 
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وكأّن هاجس التحّول يف الرؤية الفنّية يدفعه إىل إعادة النظر وتغيري األُسلوب 
بحذق ومهارة)26(. 

التي  أو  الغاضبة،  األسئلة  إليه  ه  ويوجِّ ديوانه،  مع  حوارًا  الشاعر  وُيقيم 
ورّبام   . وحمبَّتهنَّ الغيد  بوسائد  حظي  ألنَّه  عليه؛  وحنقه  له  حسده  مبلغ  ور  تصِّ
يشعر القارئ أّن الشاعر هنا يثور يف وجه ديوانه ويعنِّفه، أو يشكو إليه إحساسه 

باحلرمان من هذه النِّعمة التي ُرزق هبا ذلك الديوان، فهو يقول:
وتسـهيِد نـوٍح  فـي  الغيِدسـأبيُت  وسائِد  حتـَت  وتبيُت 
نكـٌد إّننــي  ي  مـنِـّ منكوِدأولسـَت  غيــر  حظِّك  باُل  ما 
حمبَّتـه فـي  قلبي  وخـرجـَت منها غيـر معموِد)27(زامحـَت 

ة: يَّ يف هذه األبيات جُيري الشاعر موازنة بينه وبني ديوانه يف سياق ثنائيَّة ضدِّ
X وتسهيد   نوح  يف  يبيت  وديوانه يبيت حتت وسائد الغيدفهو 
X الـحــــــظِّ   نـكــد  مـنـكـــودوهـــــو  غـيــر  وديـوانـــــــه 
X حمّبته   يف  موّفق  غري  وديوانه زاحم قلبه ونجح يف حبِّهوقلبه 

ة الديوان هي الراجحة يف النهاية، ينبغي  إّن هذه املوازنة التي تكون فيها كفَّ
هلا أْن ال حتجب عنّا حقيقة إعجاب الشاعر بديوانه، وإكباره ملوهبته وافتخاره بام 

يستطيع شعره أن يفعله يف نفوس اآلخرين، ويقول: 
ورق يا  عطفهنَّ  مـن  مـا لـم يـنـلـه الـمـسهد األرُقأنلت 
باكية كـلِّ  مـنـديـل  مـنـهـنَّ يـنـتـاب روحها القلُقفكـنـَت 
يا نحوك  أنظارهنَّ  ديوان شعري ولسَت حترتُقسددَن 
نظرت إن  أكاد  تراين  يل ذات حسن تذيبني احلُرُق)28(أما 
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ياب بحر املنرسح )مستفعلن مفعوالت مستعلن(  يف هذه املقطوعة اعتمد السَّ
وهذا البحر نمط صعب، وال ينجح فيه إالَّ الشاعر املقتدر. وإذا جتاوزنا النربة 
اخلطابّية التي توّجه هبا الشاعر إىل ديوانه املؤلَّف من جمموعة أوراق، ووقفنا عند 
له  نعرتف  أن  بّد من  فإّننا ال  املعاين،  الشاعر إليصال هذه  وّظفه  الذي  اإليقاع 
عر املعروف،  ة التي ال يصعب عليها أّي وزن من أوزان الشِّ هبذه الطاقة الشعريَّ
ونحن نعرف أنَّ هذا الوزن فيه من الصعوبة والتعّثر والقرب من النثرّية اليشء 
الكثري، حّتى أّن كثريًا من الشعراء حتاموا الوقوع فيه؛ ملا فيه من هذه املزايا املشار 
إليها. إّن إيقاع هذا البحر مالئم للتعبري عن حالة من اهلياج أو اهلّزة التي تعرتي 
الشاعر، وهذه احلالة تقع ضمن مؤثِّرين، مها: الفرح الشديد، أو احلزن الشديد، 
ففي كلتيهام يشعر املرء بنحو من االضطراب والرتّنح والنبّو، بحيث ال يستقّر به 
احلال حّتى ُيلقي هبذه االنفعاالت واملشاعر يف إطار شعريَّ حيتمل إيقاعه ما فيها 

من فورة عاطفّية أو هياج نفيّس)29(.
الذي  الكبري  االنتصار  هذا  أمام  كاملندحر  نفسه  يضع  الشاعر  أّن  صحيح 
يوان، ومبدع  قه شعره، وهو انتصار حُيسب له كذلك، فهو صاحب هذا الدِّ حقَّ
اعر ُيبدي تواضعًا كبريًا إزاء  عر، ولكنَّ حقيقة األمر أنَّ الشَّ ما فيه من سحر الشِّ
بلغه من  الذي  املستوى  عرّي هبذا  والشِّ الفنِّي  منجزه  كان  فاذا  الفنِّيَّة،  إنجازاته 
دق واحلرارة واإلبداع، فإّن ذلك سيجعل من الشاعر علاًم بارزًا  االنتشار والصِّ
ياب  يف جيله، سواء يف حياته أم بعد وفاته. وهذا هو اخللود الذي تغنَّى به السَّ
غم ممّا شهده طول عمره من عثرات ونكبات. طوياًل، ورغب فيه وتوّقعه، عىل الرُّ
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اخلامتة

ياب حتت عنوان )براعة  كشَف إمعاُن النَّظر يف مطالع بعٍض من قصائد السَّ
وجاَء  القصيدة.  بمضمون  املوحية  للمفردات  اختياره  دّقة  عن  االستهالل( 
ياغة منسجاًم مع حرارته  ة عىل حرارة املشاعر ومجال الصِّ توظيفه للمفردات الدالَّ
اعرة،  الشَّ بالّذات  التغنّي  البحث عند  توقَّف  اجلّياشة. وقْد  الداخلّية ومشاعره 
اعر لديوانه شاكيًا له تلّهفه إلشباِع هاجٍس داخلٍّ يفقُدُه، وحاسدًا  وخطاب الشَّ
له عىل ما حظَي به ديوانه من احلفاوة واملوّدة عند النِّساء، معلنًا أّن ديوانه جزء 
منه، وما حيظى به من جمٍد، فإّنام حُيسب له أيضًا، وِمن َثمَّ جعل يفخر بكلِّ هذا 
َثمَّ كاَن هذا  يوان، وِمن  الدِّ بأنَّه هو مبتكر هذا  التكريم والتعظيم مطمئنًا نفسه 
عاية  الرِّ من  به  يلتحف  فيام  ل  األوَّ الفْضل  صاحُب  فهو  به،  يلوذ  الذي  عزاءه 

واحلنوِّ واخلُلود.
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