
كل ما قلنا سلينا
 ردت البلوى علينا

المثل العربي
(إذا قطعنا علما بدا علم)

قال مضرص بن لقيط األسدي:
إذا قلت مات الداء بيني وبينهم

أتى حاطب منهم آلخر يقبس

أي كلما قلت ذهب ما بيني وبينهم 
مـــن شـــر أهــــاج أحـــدهـــم مـــا فـــي قلب 
فأعادها  ضغائن  مــن  علي  اآلخـــر 
جذعة كأنه يريد أن يقول إن 
فـــي قــلــوبــهــم حــقــدًا دفينًا 
يطفئه  ال  مزمنًا  وبغضًا 
إال إشعال نار العداوة 
في  والـــــــــلـــــــــجـــــــــاج 

الخصومة.
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أهال بكم أيها األعزاء
المنبر الشعبي الذي  بــاألعــزاء في هــذا  أهــًال 
ثماره  يجني  لمن  المثمر  البستان  بمثابة  هــو 
أن وجد  منذ  به  المبدعين  وبــابــداعــات  بأفكار 
لــخــدمــة الــشــعــر والـــشـــعـــراء.. مــنــه نــرحــب دائمًا 
اب الحرف والقافية، فأهًال بكل قلم  بأقالم كتَّ
صــادق هدفه خدمة هذا الوطن وأدبــه وتراثه 
عنوان  على  الترحيب  نكرر  وبالجميع  االصيل. 
الجريدة ص. ب: 3488 فاكس: 4557760 

أو بدالة الجريدة.
اشراف: حمد محسن النعيمي

قطوف من التراث3030

مقاييس املرأة الفاتنة قبل أربعمائة عام

شــــــاعـــر مـــن قطــــــــر

قال الشاعر عبدالله بن جمعة المناعي هذه القصيدة 
مخاطبًا فيها الشاعر سعد بن علي الشاعر المهندي:

يــــا الـــلـــه يــــا مــــن هــــو عـــلـــى الـــخـــلـــق قـــــّدار

يــــــــا مــــــــن بــــحــــكــــمــــه ســــــــايــــــــٍر فــــــــي مـــــــــــراده

النار جـــــاعـــــل  ويـــــــا  الــــجــــنــــة،  خـــــالـــــق  يــــــا 

إلـــــــمـــــــن عــــــــصــــــــاه، وحـــــــــــط دونـــــــــــــه عــــــبــــــاده

ويــــــا جـــــاعـــــٍل وقــــــــٍت لـــــه اقـــــبـــــال وادبــــــــار

ودنــــــــيــــــــًا عــــلــــيــــنــــا نــــقــــصــــهــــا فــــــــي زيـــــــــــاده

ـــبـــتـــك يــــــا ولــــــــي حــــــل االســـــحـــــار أنــــــــا طـــل

وجـــفـــنـــي ســـهـــيـــر، ومـــعـــتـــصـــي مـــــن رقــــــاده

ـــلـــي تـــجـــدي كــــل مــــن كـــــان محتار يــــا ال

انـــــــــــــك تــــــوفــــــقــــــنــــــي طــــــــريــــــــق الـــــــســـــــعـــــــادة

ــــديــــن حــــذار انــــــك تـــثـــيـــب الــــلــــي عـــلـــى ال

ــــــفــــــســــــاده ـــــه صـــــــــــــــالٍح مـــــــــا يـــــــــــــــدور ال عـــــمـــــل

صـــبـــٍي زكــــــٍي فــــي الــــهــــوى مــــا بـــعـــد سار

طـــــــــــــــوٍع لــــــــربــــــــه مـــــــــا مــــــشــــــي فـــــــــي عــــــنــــــاده

خيار نـــــضـــــٍو  لــــــي  ذنـــــيـــــت  ذا  وخـــــــــالف 

قـــــطـــــب شـــــــــــــداده واعــــــجــــــلــــــوا فـــــــي جـــــــــواده

صــبــيــان، ينفل فــي الــمــراكــيــب لــي سار

ــــــطــــــبــــــوع الـــــــلـــــــي لــــــــذيــــــــٍذ مـــــقـــــاده زيــــــــــن ال

مـــنـــه خـــلـــط خــــف واطيار لــــي  كـــالـــهـــيـــج 

واســـــــبـــــــق مـــــــن الـــــشـــــاهـــــيـــــن لـــــــــي  هـــــــــداده

اركـــــــــب عـــلـــيـــه بـــــطـــــرة الــــفــــجــــر لــــــي نار

وعــــــنــــــد الـــــضـــــحـــــى يــــلــــفــــي بـــــغـــــايـــــة مـــــــــراده

ـــربـــع واختار ـــي عــلــى ال ـــي جــيــت ســلــم ل ل

ــــــغ رفـــــيـــــقـــــي مــــنــــطــــقــــي فـــــــي وكــــــــــاده ــــــل وب

قــــــل لــــــه تــــــرانــــــي يــــــا ســــعــــد تــــــو مــــــا دار

ـــــركـــــاده ـــــال فــــــكــــــري عـــــلـــــى بـــــــــدع الـــــشـــــعـــــر ب

لـــك مــشــتــكــي يـــا بـــو عــلــي يـــا ذرى الجار

ــــــــي جــــــــاه الــــفــــهــــيــــم اســــــتــــــزاده يــــــا الـــــلـــــي إل

االبحار فــــي  مـــــــوٍج  عــــد  والـــخـــتـــم صــــلــــوا 

ـــــقـــــلـــــم فـــــــي مــــــــــداده واعـــــــــــــــــداد مـــــــا غـــــــط ال

عـــــلـــــى مــــحــــمــــد عـــــــد مـــــــا هـــــلـــــت أمـــــطـــــار

مـــــــن الـــــســـــحـــــاب الــــــلــــــي تــــقــــصــــف ارعـــــــــــاده

المصدر: آللئ قطرية

ابن حصيص يستنسخ البيت الشهير من رميزان التميمي
هجوع الــــعــــالــــمــــيــــن  وكــــــــل  زارت 

ممنوع ـــــهـــــا  ـــــوصـــــال ب هــــتــــنــــا  ال  مــــــــن 
فـــي جــنــح لــيــل ٍ والــفــيــافــي دونها

ـــــــوحـــــــوش ارتــــــــوع ال فــــيــــه  ومـــــهـــــامـــــه ٍ 
مابها  ٍ خـــــلـــــي  ســـــبـــــاريـــــت  قــــــفــــــٍر 

ـــــــوع  جـــــــرب ـــــــهـــــــا  ب او  ـــــــجـــــــايـــــــب  ن اال 
مــن حسنها لــهــا  يهيا  بــهــا  جتنني 

صـــــــافـــــــي جــــبــــيــــنــــه كــــــنــــــه الـــــشـــــمـــــوع
الــســحــر واضح فــيــهــن  لـــواحـــظ ٍ  و 

مجموع لـــــهـــــا   ٍ بـــــابـــــيـــــل  ســـــحـــــر  مـــــــن 
ومــــــــــــــــــــــــــــورداٍت بـــــيـــــنـــــهـــــن مــــــــــورق

مـــــشـــــروع  ٍ مـــــهـــــنـــــد  كـــــحـــــد   ٍ وانـــــــــــــف 
بذنبها يــــعــــلــــق  عــــمــــا  ومـــــنـــــاكـــــب 

خضوع ـــــهـــــن  ل ســــــــــوى  الــــــــــــذي  جــــــــل 
وشــــاحــــه ضامر يـــتـــل   ٍ ومــهــفــهــف 

مــــــطــــــوي حـــــشـــــًا مـــــــا طـــــــــوي لـــــــه جـــــوع
والـــــى بــغــى يـــنـــوي الـــقـــيـــام لحاجة

مقطوع ـــــحـــــشـــــا  ال حــــــــد  مــــــــن  لــــكــــنــــه 

تلفها الــــثــــيــــاب  لــــــوال  نـــقـــا  تـــنـــقـــل 
ــــــذيــــــك فـــــــزوع ــــــي ل ــــــل ــــــدانــــــيــــــيــــــن ال وال

يـــزهـــا الـــثـــيـــاب وبــــالــــمــــراح إلـــــى دنا
فـــــــي حــــلــــيــــهــــا عـــــنـــــه الـــــغـــــطـــــا مـــــنـــــزوع

ومخلخل  ٍ ومـــــــوشـــــــح   ٍ ومـــــقـــــلـــــد 
مــــــربــــــوع  ٍ مـــــــــــــــــوازن  بــــــالــــــطــــــويــــــل  ال 

البها و  والــســمــاحــة  الـــمـــالحـــة  فــيــه 
مبيوع ـــــغـــــال  ال ســــــــوق  فــــــي  ذكــــــــر  مــــــا 

فـــان شــافــهــا قـــاري الــكــتــاب مطوع
والطوع ـــهـــا  اجـــل مـــــن  الــــكــــتــــاب  ـــى  خـــل

خلوه فــــــي   ٍ عـــــابـــــد  يــــــراهــــــا  فــــلــــو 
مصروع الـــــوطـــــا  وجـــــــه  عــــلــــى  شـــفـــتـــه 

حـــــــــــــوريـــــــــــــة  تـــــــــركـــــــــيـــــــــٍة عـــــربـــــيـــــه
طبوع بــــحــــســــن  تــــكــــمــــل  أوصــــــافــــــهــــــا 

مكياسة  ٍ نـــــعـــــاســـــة   ٍ مـــــيـــــاســـــة 
مـــــــــا لـــــــــلـــــــــردي بـــــجـــــنـــــابـــــهـــــا مــــطــــمــــوع

بلطافه  ٍ مــــحــــشــــيــــة  اوحـــــــــشـــــــــٍة 
ــــوع ــــطــــل ب وال  تــــــــذكــــــــر  هــــــــبــــــــرة  وال 

ولــــى اســتــتــم الـــبـــدر وابـــعـــد حسنه
ـــــــه كـــــــنـــــــه الـــــمـــــبـــــلـــــوع غـــــــطـــــــا جـــــــمـــــــال

بأقدامه الــحــصــا  تــطــا صـــافـــي  ولــــو 
ــــــحــــــصــــــا بــــــــــــزروع اخــــــــضــــــــر صـــــــــــــــوان ال

قريت (ألم نشرح لك) وذهني غايب
يـــــرجـــــع غــــيــــر عــــقــــب سبوع مــــــا اظـــــــن 

الـــنـــبـــي محمد الـــــصـــــالة عـــلـــى  ثـــــم 
ـــــــــورقـــــــــا بـــــــــــــروس فــــــــروع مــــــــا غــــــنــــــت ال

الشاعر:
هو رميزان بن غشام من آل بو سعيد من آل مزروع من 
بني تميم من شعراء القرن الحادي عشر الهجري حيث 
تولى إمــارة روضة سدير في عام١٠٥٧هـ وتوفي عام 
١٠٧٩هـ. وقد حفلت المجاميع الشعرية والمخطوطات 

بقصائده ومراسالته مع شعراء عصره.

دراسة النص:
ورد النص في مخطوطة شعر قديمة لجامع مجهول، 
المرأة  الشاعر قصره على صفات   بــأن  النص  ويمتاز 
الفاتنة بحسب رأيه، وقد بدأ الشاعر قصيدته معلنا 
وأنــهــا قطعت  الليل  فــي جنح  بــزيــارتــه  الحبيبة  قــيــام 
الفيافي والقفار الخالية إال من وحوش الحيوانات في 

سبيل أن تصل إليه، وهذا يرفضه الواقع وال يتصوره 
الــعــقــل مــن امــــرأة، ولــكــن الــشــاعــر وظـــف هـــذه الصورة 
كمخرج طــوارئ يلجأ إليه ليدعي أن هذه القصة هي 
من أحالمه وال تدل على حقيقة، وهذا أسلوب اتبعه 
الــحــرج، وقــد استخدمه  الــشــعــراء تهربًا مــن  كثير مــن 
الشاعر بحرفية ثم يبدأ في تعديد الصفات التي يرى 
أنها مقاييس الجمال التي يخيل للشاعر أنها ستجعل 
من  فاتنته  تمتلكه  بــمــا  انــدهــاشــًا  فـــاه  يفغر  الــســامــع 
سحر االلحاظ إلى الخدود المشربة بالحمرة إلى األنف 
الــذي هو أشبه بالسيف الهندي إلى ما تتميز به من 
تباعد األكتاف ونحول الخصر والذي لم يكن ضموره 
من جوع حتى انه من شدة الضمور يعتقد الرائي لها 
عند نهوضها أن جسدها قد انفصل في هذا الموضع، 

وهذه الصورة شبيهة بقول دوقلة المنبجي:
وبــــــــخــــــــصــــــــرهــــــــا هــــــــيــــــــف يـــــزيـــــنـــــه 

فــــــــــــــــــــــإذا تـــــــــــنـــــــــــوء يـــــــــــكـــــــــــاد يـــــنـــــقـــــد

يرتبط  ولكنه  النحيل  الخصر  وهنا يظهر تفضيل 
باألرداف الضخمة التي هي أشبه بالجبل الرملي الذي 
تــزهــو بــه األثـــــواب  ثــم يــصــف الــنــحــر والـــســـاق اللذين 
تزينهما الحلي  وأن هذه الفاتنة ليست بالطوال وال 
بالقصيرة وانما مربوعة الجسم وهذه الصور تتفق مع 

ما جاء عند كعب بن زهير في قوله:

هــــيــــفــــاء مـــقـــبـــلـــة عــــــجــــــزاء ُمـــــدبـــــرة 
طول  وال  مـــنـــهـــا  قـــصـــر  ـــَشـــتـــكـــى  ُي ال 

وبعد أن حدد الصفات الجسدية ينتقل الشاعر إلى 
الحديث عن الصفات المعنوية من خفة الدم وسماحة 
النفس وانـــه ال يشابهها أحــد فــي ذلـــك، وإمــعــانــا من 
الشاعر في تأكيد ندرة مواصفات حبيبته فهو يجزم 
بأن (المطوع) إذا شاهدها ستتغير حاله،بل أن الراهب 
في صومعته سيصرع من الدهشة فيما لو شاهد هذا 
نساء  و  الحور  من صفات  خليط  المرأة  ففي  الجمال، 
الترك والعرب زيادة على حسن الطباع، ورغم ما فيها 
من الدالل والغنج  فهي عفيفة، بل هي تفوق البدر 
حسنًا ولو وطئت بقدميها على الحجر ألنبت العشب 
واكتسى بالخضرة. ومما يجدر مالحظته واإلشارة إليه 
أن الشاعر المتأخر ابن حصيص من أهل القرن الرابع 

عشر الهجري صاحب البيت الشهير:
ـــو يـــشـــوف خـــديـــد ساره الـــمـــطـــوع ل

طــــــــــبــــــــــق(...)وعــــــــــجــــــــــل بـــــالـــــصـــــالتـــــي
قد استنسخ  معنى هذا البيت من بيت رميزان الوارد 

في هذه القصيدة:
فـــان شــافــهــا قـــاري الــكــتــاب مطوع

والطوع ـــهـــا  اجـــل مـــــن  الــــكــــتــــاب  ـــى  خـــل
الهوامش:

١-أذيال ثيابها         ٢-مكان النوم

فصاحة الفتيان
أمر الحجاج صاحب حرسه أن يطوف بالليل، فمن رآه بعد العشاء سكران 
ضرب عنقه، فطاف ليلة من الليالي، فوجد ثالثة فتيان يتمايلون، وعليهم 
أمارات السكر، فأحاطت بهم الغلمان، وقال لهم صاحب الحرس: من أنتم حتى 

خالفتم أمر أمير المؤمنين، وخرجتم في مثل هذا الوقت! فقال أحدهم:
ــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــن دانــــــــــــــــــــــــــــــِت الــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــاب لـــــه ــــــــــــــــــــا اب أن

مــــــــــــــــــا بــــــــــــيــــــــــــن مــــــــــــخــــــــــــزومــــــــــــهــــــــــــا وهـــــــــاشـــــــــمـــــــــهـــــــــا
تـــــــــــــأتـــــــــــــيـــــــــــــه بـــــــــــــــالـــــــــــــــرغـــــــــــــــم وهـــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــاغـــــــــــــرة

ـــــــذ مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــهــــــــــا يــــــــــــــــأخـــــــــ
فأمسك عنه، وقال» لعله من أقارب أمير المؤمنين! ثم قال اآلخر:

وأنت من تكون؟ قال:

قـــــــــــدره الـــــــــــدهـــــــــــر  تــــــــــنــــــــــزل  لــــــــمــــــــن ال  ابـــــــــــــــن  أنـــــــــــــــا 
تــــــــعــــــــود فــــــــــــــســــــــــــــوف  يــــــــــــــومــــــــــــــًا  نــــــــــــــزلــــــــــــــت  وإن 

ــــــــــــــى ضــــــــــــــوء نـــــــــــاره تــــــــــــــرى الـــــــــــنـــــــــــاس أفـــــــــــــواجـــــــــــــًا إل
ــــــــــــهــــــــــــا وقــــــــــــعــــــــــــود فـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــم قـــــــــــــــيـــــــــــــــام حــــــــــــول
فأمسك عنه، وقال: لعله ابن أشرف العرب، ثم قال لآلخر: وأنت من تكون؟ 

فأنشد على البديهة:
ــــــــصــــــــفــــــــوف بـــــعـــــزمـــــه ـــــــمـــــــن خــــــــــــــاض ال أنــــــــــــــا ابــــــــــــــن ل

ــــــــومــــــــــهــــــــــا بــــــــالــــــــســــــــيــــــــف حـــــــــتـــــــــى اســـــــتـــــــقـــــــامـــــــت وقــ
مـــــنـــــهـــــمـــــا رجـــــــــــــــــــــــــاله  يـــــــــنـــــــــفـــــــــك  ال  ورـكــــــــــــــــبـــــــــــــــــاه 

ولــــــــت الــــــــكــــــــريــــــــهــــــــة  يـــــــــــــــوم  فـــــــــــي  الــــــــخــــــــيــــــــل  إذا 
فأمسك عنه أيضًا، وقال: لعله ابن اشجع العرب، واحتفظ عليهم.

فلما كان الصباح رفع أمرهم إليه، فأحضرهم، وكشف عن حالهم، فإذا األول 
ابن حجام، والثاني ابن فوال، والثالث ابن حائك!

فتعجب من فصاحتهم، وقال لجلسائه: علموا أوالدكم األدب، فوالله لوال 
فصاحتهم لضربت أعناقهم.

* هو عبدالله بن جمعة بن عبدالله المناعي
* ولد في قرية (أبا ظلوف) حوالي عام 1902م.

* تعلم القراءة وحفظ القرآن على يد شيخ من أهل نجد.
البحر (غيص) في سفن جماعته ثم امتلك سفينة خاصة به وعمل  * ركــب 

(القطاعة) بعد كساد حرفة الغوص على اللؤلؤ. بـ

* ُعرف بالنباهة والذكاء، وكان حاذقًا بحساب النجوم والفلك واألنواء.
* اصــيــب بــمــرض الــســل فــي أواخــــر حــيــاتــه، وانــتــقــل إلـــى رحــمــة الــلــه فــي عام 

1962م.
* يتميز شعره بالوطنية، وله مساجالت مع العديد من شعراء قطر، وله ديوان 

مخطوط، رماه اخوه األصغر في البحر، نظرا لشدة تدينه وكراهيته للشعر.

نضـــــــــٍو خيـــــــــــــار

سعد بن عبد اهللا الحافي - شاعر وباحث سعودي

الهوامش:

(١) الحجاج بن يوسف الثقفي: (٤٠-٩٥هـ) / (٦٦٠-٧١٤م)، قلده عبدالملك بن مروان 
أمر عسكره، وأمره بقتال عبدالله بن الزبير فزحف إلى الحجاز وقتله، ثبتت له اإلمارة ٢٠ 
عامًا، بنى مدينة واسط بين الكوفة والبرة، وفيات األعيان ١٢٣/١، وتهذيب ابن عساكر 

٤٨/٤، وابن األثير ٢٢٢/٤.


