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  هوقصيد الفن يف رجز أيب اخلطاب البهديل
 

   )*(أمحد علي حمّمد. د
  

  :املقدمة

مل يكن الّرجز يف بادئ أمره يضاهي القصيد، سواء أكان ذلك من حيثُ 
 من ِدِصقْالشكلُ أم من حيثُ املضمونُ، هلذا ُجعلْت منـزلةُ الرَّاجز دون منـزلة املُ

لى حدِّ تعبري ابن قتيبة ال جيوُز يف نظمه البيتني الشُّعراء، فكان الّراجز يف اجلاهلية ع
أو الثالثة إذا خاصم أو شامت أو فاخر، هلذا مل يصلْ إلينا من أقوال أعالم الكالم يف 

 انطوت عليها بعُض مصادر األدب، فلّما جاء لزَّمن السابق لإلسالم إال شذراٌتا
ا أبوابه على النَّاس وقّصدوه اإلسالم انربى عدٌد من الرُّجاز فأحلقوه بالقصيد وفتحو

 وقد سئل .ر، كوصف الطلل ونعت اإلبل وغريمهاليستوعب موضوعات الشِّع
 فإّنه فتح أبواب ،أرجز الرُّجاز يف اإلسالم وقبله العجَّاُج«: األخطل عن الرَّجز فقال

أنّ األغلب العجلي أّول من ارجتز، غري أنّ ابن : ، وُيروى عن ابن سالم»)١(الرَّجز
يق يرى أنّ الّرجز ُعرف منذ اجلاهلية، إذ كان الرَّجل يقول منه البيتني أو رش

رفعه فشبهه بالشِّعر، وجعل له أوائل، «اج أن ، وكان من أمر العّج)٢(الثالثة
                                                           

 .لية اآلداب جبامعة محصعضو اهليئة التدريسية يف ك )*(
   .١٢٣: ص١٩٧٠ط دار صادر بريوت ) احملاسن واملساوئ(  البيهقي )١(
  .١/٢٣٤قرقزان ط دار الكتاب اللبناين بريوت : تح) العمدة( ابن رشيق )٢(
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٤٢٢

ووصف فيه الدِّيار وأهلها وذكر ما فيها، وذكر الرُّسوم والقلوب ونعت اإلبل 
ذلك ألنّ امرأ القيس أّول من بكى ، »)٣(والطلول، وكان ُيشبَُّه بامرئ القيس

واستبكى واستوقف الصحب ووصف الطلول يف القصيد، والعجَّاج أّول من أحلق 
وضوعات ملالّرجز بالقصيد فطوَّله ومدَّ أطرافه وفتح بابه على الّناس فإذا به يّتسع 
  .القصيد من وصٍف ومدح وفخر وهجاء وغري ذلك من موضوعات الشِّعر

أنّ األغلب العجلي أّول من شبه الّرجز بالقصيد فأطاله وكان ويذكر ابن قتيبة 
رار السابق إىل إحلاق الّرجز لعسكري أنّ الّناس تنازعوا يف إقويورد ا. )٤(الًقبله ضئي
 ، فزعمت متيم أنّ أّوهلم العّجاج مث محيد األرقط مث رؤبة بن العجَّاج،بالقصيد

  .)٥( العّجاجوقالت ربيعة أّوهلم األغلب مث أبو الّنجم مث
 ليس يف اجلاهلية ،وعلى كلِّ حال فقد جعلوا أرجز الّرجز ثالث أُرجوزات

  :واإلسالم أمدح من أرجوزة الَعّجاج
 قد جرب الديَن اإللُه فجرب

  

  : أرجز من أرجوزة رؤبة وقابضٍوال أرجوزة يف وصف رامٍ
 وقامت األعماق خاوي املخترق   

  

  :ز من أرجوزة أيب الّنجموال أرجوزة يف وصف اإلبل ورعيها أرج
 )٦(احلمُد هللا الوهوب املُجزلِ   

  

 قومٍ مل يكن لديهم علٌم أصحَّ علم«  وإذا كان الشِّعُر على حدِّ قول عمر
                                                           

  .١١١: ص١٩٧٧تح وليد قصاب نشر وزارة الثقافة دمشق ) األوائل( العسكري ) ٣(
  .٢/٢١٢أمحد حممد شاكر ط دار املعارف مبصر :  تح)الشعر والشعراء ( ابن قتيبة  )٤(
  .١٠٠: ص) األوائل (العسكري  )٥(
  .١١٢: املصدر السابق ص)٦(
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٤٢٣

زعون يف املدح والفخر واهلجاء والرِّثاء، إذْ مل يكن لديهم ديوانٌ ـ، إليه ين»)٧(منه
هتم، فجعلوا الشِّعر منتهى علمهم ُمدّون، أو ذخرية يرجعون إليها يف التعبري عن حاجا

وغاية حكمتهم، فادخروا فيه كلّ ما انتهت إليه معارفهم يف حياهتم، فإنّ الّرجز كان 
مهوى أفئدهتم يركنون إليه يف التعبري عن لغتهم وحفظ ما تناسته األلسنة منها، فصار 

اهلم، والشاذ الغريب من كالمهم واملهجور من أقو الّرجز أشبَه باملعجمات الّيت حتفظ
إنّ األصمعي كان حيفظ ألف أرجوزة، والنواسي : من ألفاظهم، من أجل ذلك قيل

حني تفتحت قرحيته نصح له خلف األمحر أن حيفظ عدًدا من األراجيز، وكذا كان 
  .»)٨(رّووا أبناءكم الرَّجز فإّنه يهرت أشداقهم«: أبو متام حافظًا للّرجز، وقد قيل

اإلسالم وعصر بين أمية كثرةً دعت الكثريين من لقد كثر الّرجز يف صدر 
األدباء إىل عدِِّه من نتاج هذين العصرين، إذْ كان العّجاج وأبو الّنجم العجلي ورؤبة 

بن العّجاج من أعالم هذا الفّن، أودعوه ما أودع الشُّعراُء قصائَدهم من املديح ا
ّنهم جعلوا الّرجز مضماًرا واالفتخار واألوصاف والتزّهد واِحلكَمِ، يضاف إىل ذلك أ

واملهجور والشاذ من كالم العرب، فقدموا مادة ثرية لعلماء اللّغة والّنحو،  للغريب
  .فكان اخلليل وأبو عمرو بن العالء واألصمعي يأخذون عنهم ويستشهدون بكالمهم

ويف عصر بين العباس بلغ الّرجز مبلًغا عظيًما بطريق بشار بن برد وأيب نواس وأيب 
ماء يف مضمار املزدوج الذي  ليدخل بعد ذلك بطريق العل،م وأيب العتاهية وغريهممتا

 كالذي صنعه ابن املعتز فيما نظمه من ،لمنظومات التعليمية والعلمية والثقافيةاتسع ل
األيام والوقائع، وما صنعه أبان الالحقي الذي نظم كليلة ودمنة شعًرا، وما صنعه ابن 

  .ن مالك يف نظم القواعد وغري ذلك كثري جًداواب ،سينا يف وصف الروح
                                                           

  .١/١٢٤) العمدة(ابن رشيق  )٧(
  .١٢٨: م ص١٩٧٨مطبعة األجنلو مصرية )   الشعرموسيقا( هيم أنيس إبرا )٨(



  )٢(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٤

 عن جاز، إذ رويومع كلّ ذلك فقد بقي التنازع قائًما بني الشُّعراء والرُّ
إّني ألدع الّرجز خمافة أن يستفرعين، وإين ألراه كآثار اخليل «:  بن عطية قولهجرير

 مع رؤبة شأن الّرجاز يف حوار متخيل ، وكذا املعري هّون من»)٩(يف اليوم الثري
وميرُّ بأبيات ليس هلا مسوق «: بن العّجاج انطوت عليه رسالة الغفران فذكر فيهاا

أبيات اجلنة فيسأل عنها فيقال هذه جنة الّرجز يكون فيها أغلب بين عجل 
والعّجاج ورؤبة وأبو الّنجم ومحيد األرقط وعذافر بن أوس وأبو خنيلة وكلّ من 

 العزيز الوهاب، لقد صدق احلديث املروي أنّ اهللا غُفر له من الّرجاز، فيقول تبارك
حيب معايل األمور ويكره سفسافها، وإن الّرجز من سفساف القريض، قصرمت أيُّها 

يا أبا اجلّحاف ما أكلفَك بقواف : ويعرض له رؤبة فيقول... الّنفر فقصر بكم
غري ذلك ليست باملعجبة، تصنع رجًزا على الغني ورجًزا على الطاء وعلى الظاء و

. من احلروف النافرة، ومل تكن صاحَب َمثَلٍ مذكور وال لفظ مستحسن عذب
  أيل تقول هذا وعين أخذ اخلليل وكذلك عمرو بن العالء ؟: فيغضب رؤبة ويقول

 فيقول . لو ُسبَِك رجُزَك ورجُز أبيك مل خترْج منه قصيدةٌ مستحسنة:قال
إليه املقاييس كان يستشهد بقويل  )١٠( أليس رئيسكم يف القدمي والذي َضَهلْت:رؤبة

هو بالقول منطق ال فخر لك أن استشهد بكالمك : وجيعلين له كاإلمام ؟ فيقول
  .»)١٢(إىل النار املوقدة)١١(حتمل القطل فقد وجدناهم يستشهدون بكالم أََمٍة وكعاَء

                                                           
للسري ) احملب واحملبوب( كتاب الكثري والثريان املطر وندى األرض ينظر إىل: املال الثري )٩(

  .١٢٣:مصباح غالوجني ط جممع اللغة العربية بدمشق ص: الرفاء تح
  . املقاتلةوجه الشيء على غري ه إلي ضهلت)١٠(
  . املقطوع من الشجر:القطل )١١(
  .٣٣٩: بنت الشاطئ ط دار املعارف مبصر ص:تح)  رسالة الغفران( املعري  )١٢(
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٤٢٥

  :بناء األرجوزة
وى، خمتلفةَ كانت طرُق الّرجز كما انتهت إىل أيب اخلطاب الحبةً، كثريةَ الصُّ

 أعالم كبار كالعّجاج وأضرابه، مهدوا له الطرق -  كما تقدم - السُّبل، فقد سبقه 
وبلغوا فيه من التنوع واالكتمال مبلًغا يصعب على من تأخر عنهم  إضافة ما جيدر 
ذكره أو الوقوف عليه، غري أنّ أبا اخلطاب فيما يبدو قد وجد موطئَ قدمٍ له يف 

له واحتج بكالمه  األصمعي على حنو ما يشري ابن املعتز روىهذا الفّن، ذلك ألنّ 
وأخذ من أقواله، وهذا حبدِّ ذاته من الدوافع اليت جتعل من الوقوف عند رجزه مع 

  . ندرته وقلة ما انتهى إلينا منه أمًرا يفيد الّدرس األديب يف هذا الباب
عثر من خالل لقد سكتْت كثٌري من املصادر األدبية عن ذكر أيب اخلطاب، ون

املعلومات القليلة اليت انطوت عليها كتٌب كالورقة البن اجلراح، وطبقات ابن املعتز 
وجمالس ثعلب، على مالمح ال تتسم بوضوح كاٍف يكشف عن شخصية هذا الّراجز، 
وكلّ ما يصادفه الباحث يف هذا الشأن أنّ تلك املصادر القليلة اختلفت يف امسه، فيورد 

، يف حني يسميه ثعلب يف جمالسه عمر بن )١٣(امسه عمر بن عامرابن اجلراح أنّ 
  .)١٥(، أما ابن املعتز فيكتفي يف طبقاته بلقبه أعين أبا اخلطاب البهديل)١٤(عيسى

بصري فصيح راجز «: وحتدد املصادر موطنه بالبصرة إذ قال ابن اجلراح
ه كان يف عصر ، وأما زمانه فمرتبط بزمن الّرشيد، فأورد ابن اجلراح أّن»)١٦(متقدم

  :)١٨(، وكذا أشعاره تدل على أّنه اتصل مبوسى اهلادي ومدحه يف قوله)١٧(هارون الّرشيد
                                                           

  .١٥٦: م ص١٩٥٣رة هعبد الستار فراج القا: تح)  الورقة( ابن اجلراح ) ١٣(
  .١٩٦:ارون ط دار الكتب املصرية صهعبد السالم : تح)  جمالس ثعلب(  ثعلب )١٤(
  .١٣٢:عبد الستار أمحد فراج ط دار املعارف مبصر ص: تح)  طبقات الشعراء (ابن املعتز  )١٥(
  .١٢١: ص)  الورقة( ابن اجلراح  )١٦(
  .املصدر السابق )١٧(
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٤٢٦

 قلْ للخليفة مـوسى إنَّ نــائله   جزلٌ َهنِـيٌّ وما يف سيبه كدرُ     
 متوٌج باهلدى باحلمـد ملتحـٌف    متـزرُ  باجملـِد مسربلٌ بالّندى

 الذي بذل املعروف ُيْنهبـُهموسى   ينهمر يف الّناس فاجلود من كفيه
 أنَت الدِّعامةُ يا موسى إذا احتدمْت    جتتـزر  نرياُنها ومحاة احلـرب

  :)١٩(ومدح الفضل بن حيىي الربمكي يف قوله
ـ  الوالفضل يف بنا العـ  اغل الّنــاس ببنيــاهنمتــش  دجاه
ـ  للفضل يف تـدبريه  الّنهىكلّ ذوي الرأي أهل  دحام

  :)٢٠(سهل يف قولهومدح الوزير احلسن بن 
 قمعَت كلّ ناكث مفتـون  بالصلح ملا صرت كالبنني   

حازت  جله أرجوزة وله يف رِ،ومن صفاته كما ُيذكر أّنه كان من العرجان
 ويبدو أّنه قد ُعمِّر فجاز الرابعة ، فعدت من عجائبه،إعجاب الناس يف زمنه
  :)٢١(قوله والتسعني كما يشري يف

  كرُّ الليايل الرُّّجـعِأَْنحلين   ها بـأربع  ُتتسعني قـد وصـلْ

كثرية جًدا، وهو أحد «يذكر ابن املعتز أنّ أشعار أيب اخلطاب البهديل 
العرجان، وقد ذكره اجلاحظ يف كتبه، وزعموا أّنه بلغ من معرته وخوف الّناس 

 َيْنُهنَُّهبادرة لسانه أّنه يبعث بعصاه إىل األبواب يف حوائجه، فال حتجب العصا، وال 

                                                           
  .١٣٢:ص)  طبقات الشعراء( بن املعتز ا) ١٨(
  .املصدر السابق) ١٩(
  .١٢٥: ص)  الورقة( ابن اجلراح ) ٢٠(
  .املصدر السابق) ٢١(
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٤٢٧

 غري أنّ تلك األشعار مل تسلم كلّها من عوادي األزمنة، ،»)٢٢(ّتى ُتقضى حوائجهح
فبقيت منها شذرات تناثرت بني أطواء الكتب األدبية، منها أربع أرجوزات حفظها 
كتاب الورقة البن اجلراح، وكتاب طبقات ابن املعتز وجمالس ثعلب، إضافة إىل بعض 

  .القصائد واملقطعات القليلة

اجيز أيب اخلطاب البهديل أرجوزته اليت  يشكو فيها سوء أحواله وما أطول أر
  :)٢٣( إذ يقول،أملَّ به من أسقام من جراء كربه وهرمه

 ضّجت وجلّْت يف العتاب والَعذَلْ    
ــَدلْ ــساٍن وَج  صــّخابةٌ ذاُت ل
 للو َصِخَبْت شهرينِ دأًبا مل َتم     

 ولِ العلـل  وجعلْت ُتكِْثُر من ق   
 لْ ِقْدًما قـد َشـغَ     حبَُّك للباطلِ 

ـ       لْكسَبَك عن عيالنا قلُت أج
ــ ــا مــين َوِعي ــتربًُّم  لا باِحلَي

 َوْيَحِك قد َضُعفُْت عن ذاَك الَعَملْ     
ـ       فَلْونكََّس الّشيُخ قفـاه وَس

ـ        لَْوَضُعفَْت قوَُّتـه فقـد ذَُب
  بالبصل والّناس قد قالوا عليكَ   

ـ  زًروج ـ ا و َهلْيُ  ا ني ـ  وًن  لْا فَكُ

                                                           
  .٢٥٥:ص)  طبقات الشعراء (ابن املعتز ) ٢٢(
  .١٦٥: ص) جمالس ثعلب( ثعلب ) ٢٣(
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٤٢٨

  املَثَـلْ  لبيض حتسوه وبالبيض  وا
ـ       لْواقلِ العصافَري بزيٍت ال بَِخ
 لْواحلبةَ اخلضراَء كُلَْها بالعـس    
 لْواجلوز واخلشخاش عنه ال َتسَ    
 لْواشرْب نبيذَ الّصرفَاِن ال الّدقَ    
 لفقلُت عزٌم عاجلٌ فهل عمـ
 للْترضى به ذاُت اخلضابِ واحلُ
 للْمايل وضرَب القلعيِّ ذي اخل
 لْعلى دواٍء َدغَلٍ مـن الـّدغ
 قد صرُت أخشى أجلي قبل األجل
 لومات أخداين اُألىل كنُت أص
 لْوصرت كالّنسر الذي قيل انتق

 لْا حّتـى حجـًدفقال أفىن لب
 لْوامَّاَر عنه ريُشُه فَقَـْد َنـَس

 َر اُألولْسُر الـّدهاري  قِ الّنمل ُيِط
 لَْحـأََما َتريَن البهديلّ قَـْد َن

 لْوصار ميشي ِمْشيةً فيها َخطَـ
 لْعلى ثالِث أْرُجلٍ فيها َعـَص
 لواحدة يف كفِِّه مـن األسـ
 لْكسرطاِن البحرِ ميشي يف الوح
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٤٢٩

لقد بىن البهديل أرجوزته هذه على مشطور الّرجز، مؤثًرا الليونة يف تشكيالت 
د األحرف الساكنة أعاريضه، من جهة االعتماد على الزحافات اليت تؤثر يف عد

واملتحركة يف التفعيلة الواحدة، فمن هنا نراه مييل إىل اخلنب وهو حذف ساكن 
السبب األول كما هو الشأن يف البيت األول لتستحيل مستفعلن، املؤلفة من سببني 

كما مييل إىل الطي وهو حذف ساكن السبب الثاين .خفيفني ووتد جمموع، متفعلن
  .»مفتعلن« »مستفعلن«لثاين لتغدو كما هو األمر يف البيت ا

ومن الواضح أنَّ البهديل يف تصرفه يف تشكيل تفعيالت الّرجز ينحاز إىل 
 احلركة، وهذا ما أتاحته له الزحافات حني عمد إىل اخلنب والطي يف مطلع
أرجوزته، مما أسهم يف لدونة وزن الّرجز وبساطته من جراء ذلك التغيري، يف حني 

  .)٢٤(ن وتغليبها على احلركة جيعل من الّرجز وعًرا ثقيالً على األذنأنَّ إيثار السكو
ومن هنا ندرك أمهية صنيع البهديل الذي طّوع الّرجز ليستوعب موضوعات 

إنسانية رقيقة، تشف عن مشاعر ذاتية مؤثرة، فكأّنه يف هذه األرجوزة أطلق الّرجز  
الغريب والنادر والشاذ، وهو ا يكتظ بليغدو مطية املشاعر بعد أن كان متًنا لغوي

بعدئذ وصل بني موضوعات الّرجز وموضوعات القصيدة وما خيالطها من ألفاظ 
  .ميسورة وتعابري بسيطة تدنو من لغة العامة

جعل البهديل من األرجوزة فنطرات الوجدان وألوان التجربة خلا يتسع ا شعري
 ذا يصور حاله البائسة بعد أن الذاتية بكلّ أطيافها الّنفسية واالجتماعية، فهاهو

ت عليه زوجته يف العتاب واللّوم، متهمة إياه بالتكاسل يف كسب ت وجلَّضجَّ
الرزق، وتوفري قوت العيال، وما كان منه إال أن شكا ضعف بدنه وتراخي مهته، 

ساء بعدما نكّلت به اآلفات، فنصح له الّناس ليكثر من أكل البصل واجلزر واحت
                                                           

  .٢٧٦: م ص١٩٨٦احلبيب بن اخلوجة ط دار الغرب : تح) منهاج البلغاء(القرطاجين ) ٢٤(
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٤٣٠

وشرب نبيذ الصرفان، واالبتعاد عن تناول اجلوز صافري بالزيت  وقلي العالبيض
واخلشخاش، لكي يسترد عافيته، غري أّنه يعرض عن كلّ ذلك ملعرفته أّنه شاخ وهرم 

  .وصار شبيًها بلبد آخر نسور لقمان، فبات ينتظر هنايته، إذ أوشك البلى أن يطوله
يها حاله بعد أن وخيتتم أرجوزته بكالم ينطوي على صورة فريدة يشخص ف

 واحدة ،وهنت قواه وخالط اخلطل مشيته فصار ميشي على ثالث أرجل معوجة
  . يف الوحلالً فأضحى كسرطان البحر الذي يتحرك متثاق،منهن عصا يتوكأ عليها

مثة نربة ساخرة يف خطاب أيب اخلطاب يف هذه األرجوزة، حتيل على حال 
ذل العمر، فيمسي يف انتظار هنايته الضعف والوهن اليت تلم باإلنسان وهو يف أر

موجع القلب باكًيا، غري أنّ الّراجز هنا يقدم موضوعه بألفاظ تنمُّ على سخرية 
 والسيما حني يذكر األطعمة واألشربة اليت ،واضحة ترسم ابتسامةً على شفة القارئ

ة زعم الزاعمون أهنا تسهم يف استرداد الصحة والعافية للجسم السقيم، وهو يف قرار
  .  نفسه يسخر من ذلك ألّنه أيقن أنّ األجل مدركه، وال دواء بعد ذلك ُيرجتى

  : )٢٥( الًأما أرجوزته الثانية فوصف فيها رجله العرجاء قائ

 اخلطـا قلُت لرجلي وهي عرجاُء     
 النَّـسا تشكو إيلَّ وجًعـا مـن       

 أو من أذى الرِّيحِ ففي الرِّيح األذى      
  العـصا  مويت وهيهاتِك من أخذِ   

 تهىلـذي ال ُيـش    نَّ يف ا  ال تطمع 
ـ     ويف ترجِّ   ىيك الـذي ال ُيرجت

                                                           
  .١٣٥: ص)  طبقات الشعراء(  وابن املعتز ،١٢٢: ص)  الورقة( ابن اجلراح ) ٢٥(
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٤٣١

ـ        اأتفضحيين بـني حـورٍ كامله
 ىأوانسٍ مثـلِ تـصاوير الـدُّم      

 يـا فـىت    :كم بني قول الغانيات   
  شـاب هـذا واحـتىن      :وقوهلن

 )٢٦(وقد نظرن اليوم من قبح اجلال     

ـ        اجبَني وجـٍه وجبيًنـا كالقف
ـ ال   رُُّه منـهّن كيمـا    ِسأُ  رىُي

 اولو بدا رمني رأسـي باحلـص      
هديل هذه األرجوزة وفق بناء أرجوزته السابقة، فيختار املشطور من الّرجز يبين الب

مث يتوسع يف إشاعة احلركة معتمًدا يف البيت األول على الطي، مث يعتمد على اخلبل 
 يف »متعلن«  فتصبح»مستفعلن«وهو حذف الساكن من السببني األول والثاين من 

  . متفعلن»مستفعلن«حشو البيت الثاين، مث يعمد إىل اخلنب يف عروض البيت الثاين فتصبح 
والظاهرة العروضية اليت حتيل عليها هذه األرجوزة هي ذاهتا اليت حتيل عليها 
أرجوزته السابقة، وفحواها االحنياز للحركة على حساب السكون، والغرض من 

نة واخلفة والسهولة والرشاقة واخلروج على رتابة ذلك كما قلنا إمنا هو طلب املرو
  .حبر الّرجز الذي يشي يف تفعيالته الساملة بالوعورة والثقل

 الذي تناوله يف أرجوزته  نفسهنّ املوضوع هنا يوشك أن يكون املوضوعمث إ
العرجاء  ، وهو الشكوى من العلل اليت أصيب هبا، والسيما رجلهاملذكورة اآلنفة
كالمه عليها خطاًبا ساخًرا كما صنع يف أرجوزته السابقة حني سخر اليت صاغ يف 

  .من حال الضعف والوهن اليت آل إليها بعد انصرام عهد الشباب
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وجتدر اإلشارة أن إيثار البهديل ضرًبا من الزحافات كالطي واخلنب أسهم يف 
يف اكتساب رجزه حيويةً وبساطةً وتنوًعا، يف حني جند أن اعتماده على اخلبل 

الشاهد الثاين قد جانب فيه احلسن واجلودة، فآل فيه إىل شيء من العسرة 
 والطي صاحل، يف ،كما يشري ابن عبد ربهحسن والعسف، إذ اخلنب من الزحافات 
  .)٢٧(حني كان اخلبل يف الرجز قبيًحا

  :)٢٨(وللبهديل أرجوزة ثالثة شكا فيها ضعفه وحنوله وتقدمه يف السن يقول فيها
ــذي أ ــإنّ ال ــه مل يرج  ايل ما أردِت فاصنعي   لْ للي ق   عِبليت

 ي أو دعي  من الشباب فأجدِّ      مـودع  وأنِت قد أودعِت شرّ   
 تقّرٌح يف بـدين وأضـلعي        أخدعيوضعُف ُصليب واشتكاُء    
 عَِجــْيبوجــعٍ نظــريه مل أَ    مـستمتعِ  ما يفَّ يا عاذلُ مـن

 ّرّجـعِأحنلين كرُّ الليـايل ال   عِتسعني قـد وصـلتها بـأرب      
 وحيِك كُفّي عن َمالمي واربعي    فـامسعي  وحّق ما ألقي إليـك

ـ  روعمر لقمـان وعمـ  إّني لو ُعّمرُت عمر األصمعي   عُِتّب
 رعِونسر لقمان اهلجفِّ األق   مضجعي يبوِّّد من َتما كان ب

ـ        يف عرض شربين ومخس أذرع   عيف مضجع سـاكنه مل يهج

ا مبيلها إىل اخلنب يف بعض التفعيالت طلًبا للخفة متتاز هذه األرجوزة كسابقاهت
طرات الوجدان، إذ البهديل فيها خلوالرشاقة والتلقائية، كما متتاز بتطويعها الوزن ليتسع 

ز موضوع الشكوى مما صنعته األيام يف بدنه وأضلعه، واجلديد فيها يتمثل بإشارته ُجمل َي
سعني، وقد ورث من توايل أيام عمره الِكَبَر يف البيت اخلامس إىل أّنه جاز الرابعة والت
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والوهَن والضعف، وهو مدرك يف آخر األمر أنَّ املوت سيدركه  ولو بلغ عمر 
األصمعي أو عمر لقمان أو تبع، ويشري يف البيت السابع إىل لبد آخر أنسر لقمان 

رضه احلكيم متمثالً مبا يروى عن حكاية لقمان مع نسوره السبعة، وتفصيل ذلك ما ع
بقرات مسر، ومن ظباء  ر فخيِّر بني عمر سبعوسأل لقمان أنْ ُيعمَّ... «:اليوسي يف قوله

ُعفر، يف جبل وعر، ال ميسها القطر، وبني سبعة أنسر، كلما هلك نسر خلف بعده 
نسر، فاختار الّنسور، فكان يأخذ فرخ الّنسر من البيضة فيغذيه حّتى إذا هلك أخذ 

و لبد فكان يغذيه حّتى هرم ومل يستطع النهوض فأيقن حينئذ آخر، حىت بلغ السابع وه
  : لقد متثل البهديل بلبد أيًضا يف أرجوزته السابقة اليت ذكر فيها. »)٢٩(لقمان باملوت

 وصرت كالنسر الذي قيل انتقل
  حـىت حجـلاًدفقال أفىن لب

ر أنسر لقمان لبد  فكان َمثَلُُه َمثَلَ آخالً،ويف ذلك داللة على أّنه قد ُعمَِّر طوي
  .الذي أدركه األجل بعد طول بقاء

  :)٣٠( أهدي إليه فقالا وللبهديل أرجوزة رابعة وصف فيها خروفً
 روفـاأهدى إلينا َمعمـٌر خ   ده مكتوفـا  ا عنـكان زماًنـ

 حّتى إذا ما صار مـستجيفا   أهدى فأهدى قـصًبا ملفوفـا     
 ا فوقـه وصـوفاُجلل جلًد   الـه موصـوفا   وكان مـن فع

وجبانب هذه األراجيز األربع رويت للبهديل أبياٌت مفردة يف الّرجز كقوله يف 
  :)٣١(احلسن بن سهل
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 قمعَت كلَّ ناكث مفتـون   بالصلح ملا صـرت كـالبنني     

  :فّن األرجوزة
 نتنبه ، اليت ذكر فيها أنّ البهديل من املكثريناملتقدمةبالّنظر إىل قولة ابن املعتز 

ليت نعتها ابن املعتز بالكثرة قد فنيت ومل يبق منها سوى ما على أنَّ أشعار الرجل ا
هتا أربع أراجيز انطوت عليها بعض املصادر، وأكرب الظَّنِّ أنّ هنالك دَّأشرنا إليه وِع

 ذلك ألنّ غايتنا ليست ، من أراجيزه مبثوثة يف مصادر مل نستطع االهتداء إليهااأبياًت
 ألنّ تلك ،ه منهاا بيان أمهية ما وقعنا عليا أردناستقصاء أراجيز الرجل بقْدرِ م

 ميكن أن تضاف إىل ،اآلثار القليلة حبقٍّ تنطوي على مؤشرات فنية بالغة األمهية
جهود الّرجاز الذين طوروا هذا الفّن حّتى أوشك أن يضاهي القصيد يف العصر 

  : يأيت وميكن إجياز تلك السمات اليت حتلت هبا أراجيز البهديل مبا،العباسي خاصة
 أراد البهديل تطويع وزن الّرجز مبا أتيح له من التصرف يف نغمات هذا -أ

 وفيه عسرة ال تستريح له الً ثقيا، رتيًبا، صافًي،البحر الذي كان يعدُّ سهل الّركوب
 يف الزِّحافات ا ومن هنا وجد البهديل متنفًس، من الزِّحافاعمل ساملًاألمساع إذا اسُت

 وهذا مل يعصمه بطبيعة احلال من الوقوع ا،طي كما أشرنا سابقًاملقبولة كاخلنب وال
 والسيما حني استعمل اخلبل يف بعض أعاريض ،فيما هو مستكره يف باب الزِّحاف

 وكان يرمي من ذلك إىل السهولة والتنوع واالنزياح عن الوضع الطبيعي ،الرَّجز
 أراد أن يعبَِّر عن خالصة  وهو يف احلالتنيا، وأخفق أحياًنالوزن الّرجز فوفق أحياًن

 ولوال ذلك ملا اعتور ،اا للتعبري عن تفرده رحًبالًجتربة فنية وجدت يف الرَّجز جما
  . حفظت لنا الكتب شذرات من أراجيزه تلك،هذا الوزن مرات عدة

 لغة لم إذ وجدناه يستع، يف أراجيزه على نطاق اللُّغةا قّدم البهديل جديًد-ب 
كانت تشوب   وال تشوهبا ما، رحبة ال ضيق فيها،ن العنتميسورة طلقة بريئة م

 فخلّص بذلك الّرجز من الصعوبة ،األراجيز من األلفاظ الغريبة والكلمات املهجورة
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 ونعومة لغة أهل املدينة ، فربزت فيه رقة احلضارة، وقربه من ذوق العامة،واخلشونة
  .من دون ابتذال أو حلن

الشكوى اليت  وضوعات الذاتية والسيماكان رجز أيب اخلطاب يتسع للم -ج
 فوجد ،ه الشِّعريةلغرض استنفد كلّ طاقات حّتى لكأنّ هذا ا،شغلت أراجيزه عامة
،  فاستنكر انقضاء عهد شبابه وفتوته،الكالم على أحواله  ليكثرايف الرَّجز مضماًر

  .وسخر من شيخوخته وعجزه وضعفه
 ميتاز خطاب البهديل يف أراجيزه عامة بالسخرية املريرة، فهو جيسد -د 

الضعف اإلنساين بأسلوب فيه شيء من االستخفاف، مما يدعو إىل اإلضحاك يف 
بعض األحيان، فهو يهزأ برجله العرجاء تارة، ويثري االستخفاف جبسده املثقل 

نها عصا على هيئة باألسقام، فصور نفسه وهو يتوكأ على أرجل ثالث واحدة م
وهذه املرارة حتيل على إحساس مؤثر مل  .سرطان حبري يغوص يف أرض موحلة

تعتد األراجيز محله، ذلك ألّنها كانت يف أغلب مناذجها أشبه مبتون لغوية يضيق هبا 
  .القارئ، وينتفي معها الشعور اإلنساين املشرق

 التمثيل، ب عمادها مثة ألوان ثقافية تتألأل يف بعض أراجيز أيب اخلطا-ه 
وتارة باألصمعي  والسيما حني عّرض هبرمه وهزال بدنه، فمثّل حلاله تارة بلبد

ومرة ثالثة بتبع، وهو يف احلاالت مجيًعا يستفيد من املخزون الثقايف لألمثال العربية 
اليت حتيل على ضرب من املشاهبة بني خصوصية املثل وما ميكن أن ينطبق على حاله 

 ومع  قطع حياته من دون أن جيد يف طول البقاء ما ُيْشِعُر بامللل،وحال كلّ حي
ا إزاء الشُّعور القاهر بدنو األجل من أن يتكلم على ذكراه يف ذلك مل جيد ُبد

الوجود، حماوالً تسجيل ما جيول به اخلاطر من أمر اخللود الذي ال ميكن أن يتحقق 
  .  بالشعور اآلدمي يف ندب املصريإال من خالل الفن، فكانت أراجيزه سجالً حافالً
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٤٣٦

 من أجل ذلك كلّه ميكن أن نقول إنّ البهديل قد فتح أبواب الّرجز على احلياة -و
اإلنسانية، ليتسع لدقائق الشعور اآلدمي القَِلقِ إزاء املصري، فهو من هذه الناحية جعل 

األرجوزة فنا شعريشعراء الذين جاؤوا من ، وقد تعاظم أثر صنيعه يف الَحبّقا ا شعوري
  .بعده، فأضحى صاحب مذهب يف الرَّجز عماده احلياة اإلنسانية بكلِّ ظالهلا وتفصيالهتا

  :قصيدة أيب اخلطاب يف مدح اهلادي

كانت سرية شعر أيب اخلطاب كسرية أراجيزه اليت فنيت يف معظمها ومل يبق 
اء من أشعاره اليت هوت يف ا يف البقمنها إال القليل، ورّبما كانت أراجيزه أوفر حظًّ

جوف الّزمان فلم يبق منها إال قصيدة واحدة طويلة، وهي قصيدته الرائية العظيمة، 
وبعض األبيات املفردة اليت ترويها املصادر، ومن الغريب أنّ البهديل الذي آثر 

ا وعًرا، ا بدويًّالسهولة والبساطة والتلقائية يف أراجيزه، ركب يف فّن القصيد مركًب
كانت رائيته اليت نتكلم عليها ال ختتلف عن قصائد اجلاهليني ال يف لغتها وال يف ف

مضموهنا، ولوال أّنها يف مديح موسى اهلادي خلال املرء أّنها من أشعار اجلاهليني، ال 
يف ذلك، ومع ذلك فقد حازت القصيدة الرائية الفريدة مجاالً  خيامره أدىن شك

كان ذلك يف اكتمال موضوعها أم يف هباء تصاويرها باهًرا وروعة متناهية، سواء أ
ويف جزالة لغتها وقوة تراكيبها، وقد روى ابن املعتز حكايتها اليت تشبه حكايات 

  .روائع الشِّعر العريب يف تارخيه املختلف
كان : حدثين أبو موسى سعيد بن مسلم عن أبيه قال«:  يقول ابن املعتز

شُّعراء مدة أيام خالفته، وال يرغب يف الشِّعر، موسى اهلادي ال يأذن ألحٍد من ال
بالّسماع فلما  وال يلتفت إليه، وقد اهنمك يف الشراب والقصف، وكان مشغوفًا

قال أبو اخلطاب رائيته سألين فأوصلتها إليه فلما مسعها أُعجب هبا إعجاًبا شديًدا، 
 فلما مسع أبو وقال للحاجب اخرْج إىل الباب فَُمْر من ينادي أين نسابة األسد؟

 :اخلطاب ذلك علم أنّ شعره قد وصل وعمل عمله، والشُّعراء جمتمعون، فقال
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٤٣٧

 فأنشده قصيدته ، هات أنشدنا:هأنذا، وأخذ احلاجب بيده وأدخله البيت، فقال
الرائية فاستحسنها موسى وأمر يف ذلك اليوم أال حيجب عنه شاعر، وأن يعلموا أنّ 

  .»)٣٢(أبا اخلطاب كان السبب يف ذلك
ومهما يكن من أمر هذه احلكاية اليت تصور عظم أثر القصيدة يف نفس اخلليفة 

 فإّنها يف ، إذ عطفته إىل مساع الشِّعر بعد أن عكف على القصف واللهو،اهلادي
 وقد انطوت على أبلغ قيم ،واقع األمر من عيون الشِّعر العريب وال مراء يف ذلك

 يقول البهديل ،أرقى مناذجه منذ سالف األزمنةالفّن الّشعري العريب اليت ومست هبا 
  :من البسيط )٣٣(يف مديح اهلادي

ــٍة-١    الُعـُصرُ  كالُبرِد غّير منها اجلـّدةَ     ــاذا يهيُجــَك مــن دارٍ مبحني   م
ـ         عفّــت معارفَهــا ريــٌح تنــّسفُها-٢   طُُرحّتى كأنّ بقايا رمسهـا ُس

ـ      ــدهتا ب-٣   رهوُج الّرياح اليت تغدو وتبتك ــا أزرى جب ــدي وغّيره  ع
ــةٍ -٤   )٣٤(غرثى الوشاح هلا يف َدلِّها َخفَـرُ       ــدينِ ناعم ــحِة اخل   دار لواض
  كأنَّهــا ُدرَّةٌ  أغلــى التِّجــاُر هبــا-٥   روامكنونةٌ رحبوا فيها وما خـس     

  قــلْ للخليفــِة موســى إنَ نائلــه-٦    كَـَدرُ  جزلٌ َهنِيٌّ وما يف سـيبه     
ــّوٌج باهلــدى باحلمــد ملتحــٌف-٧    متـزرُ  ُمسربلٌ بالنَّـدى باجملـد       مَُت

  موسى الذي َبذَلَ املعـروَف ُيْنهُِبـهُ       -٨   ر النَّاس فاجلوُد من كفيه ينهم     يف
 جحاجحـةٌ آبـاٌء    أشمُّ تنميـه     -٩   )٣٥(صـربوا  شمُّ األنوِف على ماناهبم  

                                                           
  .١٣٣: ص) طبقات الشعراء ( ابن املعتز ) ٣٢(
  .املصدر السابق) ٣٣(
  .اامرأة غرثى الوشاح كناية عن حنوهل: و غرثان أي جوعان، ومن اجملازهيقال : غرثى) ٣٤(
  .و السيد الذي يسارع إىل املكرماتها جحجاح وهمجع مفرد: جحاجحة) ٣٥(
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٤٣٨

  لن يؤمَن الناُس مـن مل ُيؤمِنـوا  أبـدًا      -١٠   اواهللا ُيؤمُن من آووا ومن نـصرو      
  ال يكسُر الّنـاُس مـا شـّدوا        -١١   وليس ُيْجَبُر طولَ الّدهرِمن كـسروا     

ـ        أنَت الدعامةُ يـا موسـى إذا احتـدمتْ         -١٢   زُِرنرياُنها ومحاةُ احلـربِ َتْجَت
ـ          وإنْ غَضِْبَت فما يف الّناس مـن َبـَشرٍ         -١٣   ُرإال على َخطَرٍ ما مثلُـُه َخطَ

ـ   ما ُمْخِدٌر َخِدٌر مـستأِسدٌ     -١٤   )٣٦(َزِئـرُ ذو صولٍة   ُضَبارٌِم خادٌر     ٌد أس
  غََضْنفٌَر غَِضٌف ِقْرَضـاَبةٌ ثَِقـفٌ      -١٥   )٣٧(ُمْسَترِعٌب لقلوب الّناسِ ُمـْصطَبِرُ    
  ذو ُبْرثُنٍ َشرٍِث َضـْخٌم  ُمـَزوَُّرهُ        -١٦   )٣٨(ُخَبْعثَُن اخلَلْقِ يف أخالقِه َزَعرُ    

 ُمفترٌِس جأُب الشراسِف َرْحُب اجلُْوِف      -١٧   )٣٩( ُمْهَتـِصرُ  عْنَد الّتجاولِ لألقران  
  َعفَرَْنٌس أْهَرُت الّشدقنيِ ذو حََنـقٍ      -١٨   )٤٠(للِقرِن عند لقا األقران ُمقَْتـِسرُ     

  ُيَنْهنُِهـهُ   َجْهُم املُحيا مهوٌس ال    -١٩   )٤١(زجُرـ للّزجرين صوُت الرِّجالِ وال  
ـ        يف خطمه َخَنٌس يف أنفِه  فَطَـسٌ        -٢٠   )٤٢(ُركأنَّما َوْجُهُه من هضبٍة حج

 يـربُزهُ  ذو آلٍة قيسريٌّ حـني       -٢١   )٤٣(بقي وال َيذَرُ  ـغََشْمَشميٌّ فال يُ  
                                                           

  .أسد ضبارم وضبارمة وزئر األسد فهو زئر: ضبارم. خدر األسد يف عرين هو أخدر: يقال )٣٦(
  .من صفات األسد: األغضف األسد قرضابة: األسد غضف: الغضنفر) ٣٧(
الغلظ يف الكف : الشرث. من اإلنسانزلة األصابع ـالرباثن من السباع مبن: برثنذو ) ٣٨(

  .والرجل وانشقاقهما
 هصريقال : اجلأب الصلب والشراسف مقاطع األضالع مهتصر: جأب الشراسف) ٣٩(

  .صورهاألسد الفريسة فهو 
  .تهلررت بّين اه وأسد أاهلريت واسع الشدقني،: هرت الشدقنيأ) ٤٠(
  .األسد: اهلموس) ٤١(
  .اخلطم: املشفر ومن السباع:  ذوات اخلفالشفة من اإلنسان ومن: الفطسة) ٤٢(
  .اجلريء: األسد الغشمشمي: الضخم املنيع والقسورة: القيسري) ٤٣(
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٤٣٩

  ببالغٍ ُعْشَر ُعْشرٍ مـن شـجاعته-٢٢    واشـتجروا  إذا تنازلِت األبطالُ
ـ         ه يف تقدُّمـِه بل أنَت أجرأُ منـ-٢٣   ُروأنَت أقدُم منـه حـني جيتئ

ـ     يفة موخ  يالقيَك أضحى اللّيلُ من فََرقٍ     بل لو  -٢٤   دُرنَك القي يوَمـه الق
ـاُه ُحْجزََتـُه-٢٥   مـضرُ وخَري من قلدْتُه أمَرهـا         يا خْيَر من عقدْت كف

ـ      ُه إال الــنيبَّ رســولَ اهللا أنَّ لــ-٢٦   ُرفضالً وأنَت بذاَك الفضلِ تفتخ

على مستويات عدة ومن فّن اجلاهلي يتمثل البهديل يف رائعته هذه أهم قضايا ال
ة، فمن جهة الشكل َتَرسََّم ُخطا اجلاهليني يف بناء املدحة، فإذا به النواحي كاف

 ال حيجبه عنه ، على الطلل كما وقفواااجلاهليون قصائدهم واقفً يبدؤها كما بدأ
  ال بل إنه يدنو من أساليب اجلاهليني يف خماطبة،زمن باعد بني الصفة واملوصوف

 من فؤاد يهوي إىل تلك الّربوع ا متعجًب، فيبدأ بالسؤال كما بدأ السابقون،الرُّسوم
 والواقع أّنه ال يسترجع يف أثناء ذلك ،ليعيد إىل الذاكرة قصة حب انصرمت

 فحنينه إىل الطلل حنني إىل الشاعرية ،الوقوف إال سرية فّن انبثق من صميم الّرسوم
 الذي انطلقت منه القصيدة العربية على لسان الفذة اليت ولدت يف خماض الطلل

  .امرئ القيس وزهري والنابغة وغريهم ممن خط أصول الشعر العريب
إنّ احلنني الذي استوىل على وجدان رجل كالبهديل حنني كامن يف قلب 
القصيدة، غري أنّ حمفزات استدعائه يف عصر كالعصر العباسي ال تعدو كوهنا ذريعة 

ريب سريته األوىل على ألسنة شعراء ما كان لديهم من وسيلة سوى ليستعيد الفّن الع
  .االعتماد على زاد األوائل الذين خطّوا هنج شعرهم منطلقني من الطلل

وكما تسخط اجلاهليون الّزمان يف فواحتهم الطللية، ذلك ألنّ الّزمان هو الذي    
الُعُصرِ تغريها وحتيلها رًمسا أبلى الديار، تسخط البهديل الّزمن يف فاحتة قصيدته، فإذا ب

، وكذا الّرياح نسيْتها معلقةً بني الوجود والعدم، تطمسها تارةً  بالٍ عتيقٍا كثوبٍرثًّ
  .وتكشفها تارة أخرى فال يبني منها سوى رسم أشبه السطور
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٤٤٠

هذه أطالل البهديل، فما من سبب كان يشده إليها لوال أّنها كانت مسكًنا  
يلة مدللة أشبهت درة مكنونة مثينة، وهنا ينغلق الكالم على المرأة مجيلة ناعمة حن

ا كما كان يفعل اجلاهليون الطلل من دون أن ميهد البهديل ملوضوع املدح، متاًم
الذين مل حيفلوا بطرق االنتقال من موضوع آلخر يف القصيدة، وهذا مؤشر قوي 

 احملدثني الذين عملوا على إمعان البهديل يف ترمسه خطوات اجلاهليني، متجنًبا صنيع
  .يف مدائحهم على وصل أجزاء القصيدة

ويف موضوع املدح يركب البهديل مركًبا خشًنا يف إخراج ألفاظه ومعانيه،  
وغرابة املعاين وقوة  فإذا مبدحيه يضارع مديح اجلاهليني، من حيثُ وعورةُ اللّغة

اهي يف لغتها  تض٢١ ب- ١٤النسج وبالغة التعبري، وتكاد أبيات قصيدته من ب 
ومعانيها أعظم ما جاء به شعراء العربية من قوة العبارة ومتاسك النسج وفرادة 
األوصاف يف باب املديح، إذ التقط البهديل يف تلك األبيات من األلفاظ العسرية 

  . والعبارات القوية ما جيعل قصيدته هذه حتوز كامل نعوت التفرد يف باب املديح
األسد وصفاته يف هذه القصيدة، حّتى أوشك أن ُيخرج أمعن البهديل يف أمساء 

خيالفه يف  ال ممدوحه على مثال األسد وأمسائه وصفاته ومواضعه وطباعه كافة،
شيء سوى أّنه خليفة مجع يف شخصه سيماء الّرجولة وخصال النبل وطباع 
األشداء، واملرء يعجب أشد العجب من تركيز البهديل على نعوت األسد يف هذه 

صيدة، لتكون تلك الصفات اليت خلعها بكمال ال جيد ما يضاهيه يف القصيد الق
أين نسابة األسد، فمن : على اإلطالق مزية أليب اخلطاب يعرف هبا إال قول اهلادي

شدة احتفاله بالنسبة إىل األسد نسب هو اآلخر لألسد فصار معروفًا بذلك، وعلى 
من شاعر أمعن يف خلع صفات األسد ما : وجه من الدِّقة املتناهية يتيسر القول

ا أو وأمسائه على ممدوح كما صنع البهديل، والقصيدة تستحيل هلذا السبب متًنا لغوي
انطوت على أغلب أمساء األسد وصفاته، كالذي نقرأه يف األبيات  رسالة لغوية
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٤٤١

 قرضابة، عفرنس، مهوس، ضبارم، غضنفر، غضف،: املشار إليها آنفًا يف قوله
شرث، ذو برثن، : اف إىل ذلك إمعانه يف ذكر صفات األسد كقولهقسور، يض

  …أهرت الشدقني، جأب الشراسيف، مهتصر 

الصفات اليت أطلقها والسؤال املهم أين موسى اهلادي من تلك األمساء و
  ؟ البهديل عليه

هل كان جريئًا يف فعله، وخميفًا يف صورته، وذا هيبة وهيئة جتسدان صورة 
  ؟ حقًّااألسد 

ُيذكر أنّ موسى بن حممد اهلادي قد ولد بالري سنة سبع وأربعني ومئة  
للهجرة، وتويف مسموًما سنة سبعني ومئة للهجرة وله مخس وعشرون سنة، ومل 

أمه اخليزران قد  تدم له اخلالفة سوى سنة وشهر واحد وعشرين يوًما، ويقال إنّ
، ويذكر )٤٤(هد وتقدمي ولدهمسته ألّنه طالب أخاه الّرشيد خبلع نفسه عن والية الع

أنّ موسى كان أبيَض جسيًما طويالً شجاًعا بطالً جواًدا صعب املرام وال يقيم أهبة 
  .)٤٥(للخالفة تعلوه هيبة وله سطوة

 اخلاسر مئة ألف ا إذ أعطى سلًم،ويقال إنّ موسى كان أمسح بين العباس باملال
، وحيكى املوت  ال يهابا كما كان شجاًع، ومل يفقه خليفة يف كثرة البذل،درهم

 وحبضرته ،يف بستان له يتفرج وهو راكب على محاره وال سالح معه« أّنه كان
 فدخل عليه حاجبه وأخربه أنّ بالباب بعض اخلوارج ،مجاعة من خواصه وأهل بيته

 فأمر اهلادي بإدخاله فدخل عليه بني ،د ظفر به بعض القواد، وقله بأس ومكايد
 ، فلما أبصر اخلارجي اهلادي جذب يديه من الرجلني،رجلني قبضا على يديه

                                                           
  .١٦٧-٤: م ص١٩٧٣إحسان عباس ط بريوت . د: تح) الوايف بالوفيات( ابن شاكر الكتيب ) ٤٤(
  .املصدر السابق) ٤٥(



  )٢(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٢

 وهو ، وبقي وحده، ففر كلّ من حوله، وقصد اهلادي،واختطف سيف أحدمها
 أومأ إىل ، حّتى إذا ما دنا اخلارجي وهم أن يعلوه بالّسيف،ثابت على محاره

 عن ازل اهلادي مسرًعـ والتفت اخلارجي فن، وراءهااخلارجي وأومهه أنّ غالًم
وأتباع اهلادي … ره فقبض على عنق اخلارجي وذحبه بالّسيف الذي كان معه محا

 ومل يفارق ،ةا عاتبهم وال خاطبهم يف ذلك بكلم فماينظرون إليه وقد ُملئوا رعًب
  .)٤٦(»االسالح بعد ذلك اليوم، ومل يركب إال جواًد

 ومن الواضح أنّ مثة مطابقةً واضحة بني االصفات واملوصوف، إذ تؤيد سرية
 ردليت أسندها إليه البهديل، فهو ناوطباعة ما جرت عليه أغلب الصفات ا اهلادي

الكرم ونادر الشجاعة، وهو من مث أشبه باألسد َخلْقًا وشجاعةً، واخلرب الذي ساقه 
ة، وقد وردت إشارة إىل هذه الصفة يدل على أّنه كان جسوًرا وفيه غلظاإلتليدي 
، ومثل ) كأمنا وجهه حجر : ( قوله٢٠ويف ب، ) جهم احمليا : ( يف قوله١٩يف ب

 هذه الصفة يندر وقوعها يف املدح، إذ مل نقع فيما اطلعنا عليه يف أوصاف امللوك أنّ
شاعًرا يف تاريخ العربية يشبه وجه ممدوحه باحلجر، ولو مل يكن املمدوح هبذه 

جل ذلك الصالبة وتلك القسوة ملا ذكر البهديل هذه الصفة يف موضع املديح، من أ
كانت كثرة الصفات اليت استعارها الشاعر من األسد مث أسندها ملمدوحه تشي 
باملطابقة، ومن مث حتيل على تركيزه على القوة اليت كان يتحلى هبا ممدوحه، وقد 
أراد من كلّ ذلك أن ُيربز فيه صفة البطولة اليت رآها يف هذه القصيدة جارية على 

ئه وطبائعه، وقد قيل إن اهلادي كان بطالً من هيئاته وأمسا صفة األسد مبختلف
أبطال بين العباس، وقد دلنا على ذلك قول املتقدمني، أّنه كان بطالً حازًما له 
سطوة، كما كان أهوَج يف كرمه، فهو أول من أعطى للشعراء مئة ألف درهم، 

                                                           
  .٧٩: صه١٢٧٩طبع مبصر ) إعالم الناس مبا وقع للربامكة( اإلتليدي ) ٤٦(



  أمحد علي حمّمد.   د-د أيب اخلطاب البهديل الفن يف رجز وقصي
  

٤٤٣

ارقة أنّ عزوفه عن الشِّعر والشُّعراء، واملف ،)٤٧(وكان حظي هبذه األعطية سلم اخلاسر
قصيدة أيب اخلطاب اليت صرفته عن سننه املاضية وأعادته إىل مساع الّشعر مل تظفر إال 

ذلك فقد تفوقت على كثري من املدائح اليت خصصها  ، ومع)٤٨(بعشرة آالف درهم
الشُّعراء للهادي، ومن عجب أن تغفل املصادر عن ذكرها واالحتفال هبا، والواقع أّنها 

  . مع تشعب هذا الباب الذي أوشك أن يذهب بأغلب شعر العربفريدة يف باب املدح
من الصعوبة مبكان أن يظفر شاعر ما مبزية يف املدح، لكثرة ما قيل يف هذا 
الباب، ونرجح أن يكون البهديل من حمتريف هذا الفّن يف القرن الثالث، بسبب 

عباسي من بني قصيدته الرائية اليت بسطنا القول فيها آنفًا، ومل يعرف الّشعر ال
روائعه املختلفة قصيدة رائعة كهذه القصيدة، سوى قصيدة مسلم بن الوليد يف 

  :مديح يزيد بن مزيد الشيباين اليت أوهلا
 أُجررت حبلَ خليعٍ يف الصبا غَزِلِ   ومشرْت مهم العذّال يف العـذلِ     

  :ومنها
 لٍحذارِ من أسٍد ضـرغامٍة  بطـ   ال ُيولغ الّسيَف إال مهجة البطل     
ـ         موٍف على ُمَهجٍ يف يوم ذي رهجٍ   لكأّنه أجلٌ يـسعى إىل  أم

وهذه القصيدة كما يقول العسكري أجود ما قيل يف وصف الفىت الشجاع يف 
وجهة الشبه بني القصيدتني قوة النسج ومتانة الصياغة وجزالة . )٤٩(شعر احملدثني

 ركب الشاعران مع األلفاظ ووعورهتا، حّتى لكأن القصيدتني قدتا من صخر، إذ
                                                           

  .٤/١٦٧) الوايف بالوفيات( ابن شاكر الكتيب ) ٤٧(
  .٣١٤:ص) طبقات الشعراء( ابن املعتز ) ٤٨(
  .٢/١٢٣ ه١٣٢٤طبع مبصر ) ديوان املعاين( العسكري ) ٤٩(



  )٢(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٤

أّنهما من احملدثني مركًبا وعًرا يف مدحيهما، غري أنّ قصيدة البهديل يف اجلزء اخلاص 
باملدح تذهب مذهًبا أكثر مشقة يف األسلوب من قصيدة مسلم بن الوليد، وال 
سيما تركيزها الشديد على صفة اآلساد، واحتفاهلا الكبري باأللفاظ البدوية اليت تدل 

  .ها قد خرج لتوه من جوف الباديةوكأنّ صاحب

كان ال ُبد هلذا الفصل أن يسجل رأًيا يف أراجيز البهديل : وفحوى القول
وقصائده على قلة ما انتهى إلينا من هذين الضربني الشعريني، وهو رأي نوجزه بأنّ 
الرجل أجاد يف رجزه وقصيده على حدٍّ سواء، وكان قد تفرد يف البابني على قلة 

يهما يف العصر الذي عاش فيه، وقد أحملنا إىل أهّم مزية حصلها الّنظر من تفرد ف
 النقدي يف آثاره، ونعيدها هنا للتأكيد ليس غري، وهي أّنه سلك أسلوًبا مغايًرا يف
أراجيزه ألسلوب أعالم الّرجز، إذ كان الرُّجاز يتنكبون الوعورة اللّغوية، فأكثروا 

 استحالت أراجيزهم والسيما عند رؤبة من الغريب واملهجور من األلفاظ حىت
وأبيه العجاج متوًنا من متون اللُّغة، يف حني جتنب البهديل الوعورة ليمهد أمام 
أراجيزه سبيل السهولة والبساطة والتلقائية حماوالً االعتماد على الزحافات املقبولة 

حلوة عذبة األراجيز تترى  ليجوَز كلَّ حاجز بني أراجيزه واملستمعني، فإذا بتلك
خفيفة مترعة  باألحاسيس واملشاعر اإلنسانية اخلالدة، أما قصائده فقد أراد أن 
خيرجها أعرابية خشنة ملا هلذا األسلوب من قوة ورصانة تناسب صفة ممدوحيه، 

  .والسيما اهلادي الذي تنازعته صفات القوة والشجاعة والرهبة والبطولة والكرم


