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   عند أبى الهنديّ  يالخمر  الشعر
  وأثره فى خمريات أبى نواس

   ))نقدية تحليلية رؤية (( 
  

رزق المتولي رزق  ٠د                                             
   )*(أحمد

 :مقدمة ال
والصالة والسالم على ، علم اإلنسان ما لم يعلم، الذى علم بالقلمالحمد هللا 

مد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى إلى يوم الدين بهداه، نبينا مح
  ...وبعد 

الشعر الخمري عند أبى الهندي وأثره فى خمريات أبى : فهذا بحث بعنوان
، دراسة تعنى بتتبع دوافع الشعر الخمري عند أبى "رؤية نقدية تحليلية"نواس 

ف مالمح تشكيله ، فضال عن كشالهندي، وتعرف تقاليده، وسماته الحسية
  .الجمالي، وبيان أثره في خمريات أبو نواس

   :أسباب اختيار الموضوع
تعد محاولة الكشف عن صورة الشعر الخمري عند أبى الهندي، السبب 

رغبة الباحث فى : الرئيس وراء اختياره موضوعا للدراسة؛ لدوافع عديدة، منها
ومعرفة تقاليده، وسماته  تعرف دوافع اتجاه أبى الهندي إلى الشعر الخمري،

  .الحسية المميزة، وكشف مالمحه الجمالية، ثم بيان أثره فى خمريات أبى نواس
   :تساؤالت البحث

                                                           

  .جامعة المنصورة  –كلية التربية  –األدب والنقد المساعد بقسم اللغة العربية  أستاذ) *(
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مح الشعر الخمري عند ما مال :يستند هذا البحث على تساؤل رئيس، هو 
  :وقد استدعى هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية، هى  أبى الهندي؟

  ه أبى الهندي إلى الشعر الخمري؟ما دوافع اتجا -١
  ما التقاليد التى حرص عليها أبو الهندي في شعره الخمري؟ -٢
  ما أهم السمات الحسية للشعر الخمري عند أبى الهندي؟ -٣
  ما دور التشكيل الجمالي في الشعر الخمري عند أبى الهندي؟ -٤
  س ؟ما أثر الشعر الخمري عند أبى الهندي فى خمريات أبى نوا -٥

    :منهجية البحث
أما المنهج الذى اتبعه الباحث، فهو المنهج التكاملي، حيث تناول الباحث 
النصوص وتحليلها معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي، باإلضافة إلى المنهج 
الفني في دراسة التشكيل الفني والجمالي، فضال عن المنهج النفسي في الكشف 

  .إلى شعر الخمر، والدوافع الكامنة وراء ذلك  عن دوافع اتجاه أبى الهندي
   :مادة البحث

تتمثل مادة البحث فيما صدر عن أبى الهندي في ديوانه، وقد اعتمدت في 
مطبعة النعمان بالنجف ، هذا السبيل على الديوان الذى حققه عبد اهللا الجبوري

  .م ١٩٦٩، األشرف، بغداد
    :هيكل البحث ومحتواه
 ،تسبقهما مقدمةلبحث أن ُيقسم إلى خمسة مباحث، هذا ااقتضت طبيعة 

، ثم تأتي من نتائج البحثتجمل ما توصل إليه  خاتمة البحث،وتتلوهما ، وتمهيد
  :مباحث الدراسة على النحو اآلتي

  .أبو الهندي ودوافع اتجاهه إلى الشعر الخمري: المبحث األول 
  .تقاليد الشعر الخمري عند أبى الهندي:  المبحث الثاني
  . السمات الحسية للشعر الخمري عند أبى الهندي : المبحث الثالث
  .التشكيل الجمالي فى الشعر الخمري عند أبى الهندي :  المبحث الرابع
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   .د أبى الهندي في خمريات أبى نواسأثر الشعر الخمري عن:  المبحث الخامس
  .تجمل أهم النتائج التى توصل إليها البحث :  خاتمة البحث

  :يد التمه
تطلق الخمريات على األشعار التى تتناول عالم الشراب، بدءا بالخمرة 
وأوصافها، مرورا بأوانيها وأشكالها، ورجوعا إلى مواطنها وكرومها، ووصفا 
لمجالسها، وما تضمه من سقاة وندمان وغناء ولهو وطرب، وتتبعا لتأثيرها فى 

شوة وخيالء، وما يجري النفس ودبيبها فى مفاصل الجسد، وما يحصل منها من ن
فى مجالسها من طرائف ولطائف وطقوس وشعائر، وغير ذلك مما جعل القصائد 
الخمرية أو األبيات التى تضمها قصائد الشعر العربي فى هذا الموضوع تحتل 
مكانة بارزة، وتكاد تكون نوعا مستقال بذاته؛ لما تتميز به من خصوصية الوصف 

  . )١(بعاد سياسية واجتماعية فى أحيان أخرىوالسياق القصصي أحيانا، ومن أ
كل ما أسكر من عصير كل شيء، ألن المدار على :(( الخمرة فى اللغةو

وقد . )٣(كثر ما سواه صفاتوهو اسم جامع لها وأ. )٢())السكر وغيبوبة العقل
أو . سميت بذلك ألنها تخمر العقل وتستره: )٤(اختلف فى سبب تسميتها، فقيل

                                                           

، الم، دار الساقي، الطبعة الرابعةالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلس: جواد على . د: انظر) ١(
  . ٢٥٨-٢٥٦ص /٨ـم، ج٢٠٠١بيروت، 

تاج العروس من جواهر القاموس، الطبعة األولى، المطبعة الخيرية، مصر، : الزبيدي )٢(
 ).خمر( مادة ،  ١٨٨ص/٣ج هـ،١٣٠٦

، م١٩٢٧ - هـ١٣٤٦وسر العربية ،المطبعة الرحمانية، مصر ،فقه اللغة : الثعالبي: انظر) ٣(
ذة والخمور، اختيار على المختار من قطب السرور فى وصف األنب: القيرواني.  ٤٠١ص

عبد الحفيظ منصور، نشر مؤسسة عبد اهللا ن المسعودي، حققه وعارضه بأصوله نور الدي
 . ٣٠ص، ) ت.د(بن عبد الكريم ، 

 - ٦٠ص/١المزهر، ج: ، والسيوطي)خمر( ، واللسان مادة١٨٨ص/٣ج: تاج العروس )٤(
 . ٧٤ص/١١المخصص، ج: وابن سيده. ٦٣ص
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واختمارها تغير  –أو ألنها تركت حتى أدركت واختمرت ل وتستره،عقألنها تخامر ال
  .)١())ما خمرته فهو خمر:(( وقيل. أو ألنها تخامر العقل أي تخالطه –رائحتها

أما الخمر من ناحية االصطالح فهى ما أسكر من عصير العنب أو عام 
عنب، وما كالخمرة، وقد يذكر والعموم أصح؛ ألنها ُحرمت، وما بالمدينة خمر 

  .كان شرابهم إال الُبسر والتمر 
ألن الخمر الجاهلية كانت من (( وقد تغنى شعراء العصر الجاهلي بالخمر؛

مقومات شخصيتهم وبيئتهم، ويعبرون من خاللها عن موقفهم من أنفسهم ومن 
أما فى وصفهم لها، فقد تغنوا باللذة الحسية وما يصاحبها فى ... الحياة ومعانيها 

  . )٢())جالسهم من غناء ولهو ومجونم
كما تحدثوا عن الخمر وشربها، فكانت جزءا مهما من حياتهم يقبلون على 
شربها على اختالف طبقاتهم دون تحرج، ويصفونها فى شعرهم بوصفها مظهرا 

لكن هذا الوصف جاء عرضا ببيت أو . من مظاهر الفتوة والكرم وسماحة النفس
ها إلى وصف الخمر، ولكنهم ذكروها لبعض أبيات لم يقصد فيها أصحاب

ومروا بها سريعا فقالوا إنها حمراء، ووصفوها بالصفاء، وبأنها كالدم، . المناسبات
أو دم الغزال بالذات، وأن ريحها طيب فواح كالمسك، وأنها معتقة، وشبهوا رضاب 

  .)٣(صواحبهم، ووصفوا الساقي الذى يحملها فى بعض األحيان

                                                           

 . ٦٦٩ص/١محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء، ج :الراغب األصفهاني  )١(
م، ١٩٨١فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت : إيليا الحاوي )٢(

 .٧٣ص
أساليب الصناعة فى شعر الخمر والناقة بين األعشى : محمد محمد حسين . د: انظر )٣(

تطور : جميل سعيد. د: انظرو . ٧م، ص١٩٦٠والجاهليين ، منشأة المعارف، اإلسكندرية 
الخمريات فى الشعر العربي من الجاهلية إلى أبى نواس، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

 . ٢٤م ، ص١٩٤٥
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خمريات خالل العصر األموي امتدادا للخمريات فى العصر وقد ظل شعر ال
حرم اإلسالم الخمر دون (( الجاهلي، مع تطوره كي يتفق مع البيئة الجديدة، حيث

أن يتحرم منها المسلمون، ولبث ذوو السلطة منهم، باإلضافة إلى سائر الناس 
شربها، إذ جهر يعاقرونها سرا وعالنية، ولقد كان يزيد بن معاوية أول من جاهر ب

  .)١(....))بمنادمته لبعض الشعراء والمغنين والقيان عليها 
القديمة فى الشعر العربي؛  وعلى الرغم من أن شعر الخمر يعد من المحاور

. ا من أبواب الشعر العربي منذ القرن الثانياستقل بنفسه وأصبح باًبا مهم (( هنفإ
عر القرن األول، وفى الشعر وليس معنى هذا أن الخمريات لم تعرف قبل ش

قد  –كما تروي األساطير القديمة  –الجاهلي، وكيف يمكن أال تعرف والخمر
ووصلت فى بعض البيئات إلى حد التقديس، . عرفتها اإلنسانية منذ نشأتها األولى

، كما تصوره األساطير "باخوس" حتى إن اليونانيين جعلوا لها إلها هو
  . )٢())اإلغريقية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٩٨فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب، ص: إيليا الحاوي  )١(
العلوم اتجاهات الشعر العربي فى القرن الثاني الهجري ، دار : محمد مصطفى هدارة . د )٢(

  . ٥٠٠م، ص١٩٨٨للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى 
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  المبحث األول 
  الشعر الخمرياتجاهه إلى  ودوافعأبو الهندي 

أبو الهندي هو غالب بن عبد القدوس بن شيث بن رْبعّي الرياحي 
، أدرك دولة بنى العباس ومات فى خالفة المنصور، واشتهر منذ مطلع )١(التميمي

 مطلع حياته بالفسق وفساد األخالق ومعاقرته الشراب، وكان شاعرا بارعا، وهب
شعره جميعه للخمر، وهو من هذه الناحية يعد متمما للوليد بن يزيد، إذ دفع معه 

أول من وهو  الشعر العربي إلى تمثل الخمرية بكل شياتها المعنوية والموسيقية،
قول أبى الفرج ويتجلى ذلك فى سالميين، أجاد وصفها من الشعراء اإل

  .)٢())موهو أول من وصفها من شعراء اإلسال:(( األصفهاني
شاعرا بارعا، قد وهب شعره (( شوقي ضيف إلى أن أبا الهندي كان. ويشير د

جميعه للخمر، وهو من هذه الناحية يعد متمًما للوليد بن يزيد، إذ دفع معه الشعر 
  .)٣())العربي إلى تمثل الخمرية بكل شياتها المعنوية والموسيقية 

للخمر دورا بارزا فى حياة أبى لقد كانت هناك العديد من الدوافع التى جعلت 
الهندي، كما جعلت لها حضورا بارزا فى إبداعه الشعري، حيث استطاع أن يحقق 
من خالل شربه للخمر كثيرا من رغباته المكبوتة، وأن يعبر عما يشغله ويحسه، 
ومن ثم يمكن القول إن العالقة بين الخمر وأبى الهندي عالقة تكامل، فهو يسكب 

                                                           

األغاني ألبى الفرج األصفهاني، مراجعة عبد اهللا العاليلي، موسى : انظر ترجمته فى )١(
/ ٧ـ، ج ٢٧٤ص / ٩ـج، م ١٩٦٢، ٣سليمان ، أحمد أبو سعد، دار الثقافة، بيروت، ط

وشرح أحمد محمد شاكر، دار ، تحقيق الشعر والشعراء: ابن قتيبة  .٤٤،  ٣٢ص
اء، تحقيق عبد طبقات الشعر : ابن المعتز .٦٦٣ص/٢ـج.م ١٩٦٦المعارف ، مصر ، 

 .١٣٦م ، ص١٩٧٦، المعارف ، مصر ، الطبعة الثالثة ، دارالستار أحمد فراج
 . ١٠المقدمة ، ص: ديوان أبى الهندي  )٢(
دار المعارف، الطبعة  تاريخ األدب العربي في العصر اإلسالمي،: شوقي ضيف. د )٣(

 . ٣٨٦م،ص١٩٦٣الحادية عشرة، 
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من خالل كأس الخمر، التى يشربها مع ندمائه، فحينما يعب من  همومه وأحزانه
كؤوسها حتى الثمالة، يسجل لنا فلسفة اللهو والعربدة فى حياته، حيث تشير 
المصادر التى تحدثت عنه إلى أنه ُرّبي فى أسرة اتخذت من التمرد واليأس شعارا 

وح التمرد لها، حيث سيطر عليها اإلحساس بالضياع، ومن ثم فقد تشرب ر 
وعاش جنديا مغتربا بخراسان وسجستان (( الخروج على أعراف المجتمع وتقاليده،

فقد راح يعلن عن تمرده، وأودى به إلى  ، ومن ثم)١())فرض عليه العبث فرضا
  : مجلس الخمر، حيث يعبر عن األلم الجماعي والمصير المشترك بقوله 

  

  وِاشــــــــَربا وِاســــــــقياني ِإمزجاهــــــــا
  

  اشــ َكيفَ  َيهذي اِذلَ الع َوَدعا  
  

  لـــــي َيهنـــــأُ  َفمـــــا الِســـــر  َوافشـــــيا

  

  )٢(ـاَفش الِسر  ذاإ ِإالّ  اـهُشربُ   
خرين معه، وهذا ما تمرده إلثبات كينونته وكينونة اآلفأبو الهندي يعلن عن 
إن علينا أن نحيا ونحيى كي نخلق كينونتنا ، بدًال :(( أشار إليه ألبير كامو قائالً 

وأبو الهندي فى تمرده هذا . )٣())ل ونموت لتوليد كينونة غير كينونتنامن أن نقت
يدعو نديمه إلى مشاركته ، ويتجلى ذلك من خالل أسلوب الطلب المتمثل فى 

، والجدير بالذكر أن شاعرنا من )افشيا  –اشربا  –اسقياني  –امزجاها :( قوله
له معاني اإلنسانية، خالل رفضه هذا إنما يؤسس موقفا وجوديا، يحقق من خال

الموقف الوجودي يسعى إلى تدعيم اإلحساس بإنسانية (( ":جون ماكوري"فيقول
وال يقتصر تمرد أبى الهندي على . )٤())اإلنسان وحمايته من المزيد من التآكل

                                                           

 ،ين، بيروت، الطبعة الخامسة عشرةاألعالم، دار العلم للمالي: خير الدين الزركلي )١(
 .٣٠٣٠ص/ ٥م،  ج٢٠٠٢

  . ٤١ص:  ديوان أبى الهندي  )٢(
م  ١٩٨٣ اإلنسان المتمرد، ترجمة  نهاد رضا عويدات، بيروت، الطبعة الثالثة،: ألبير كامو )٣(

 . ٢٩٠، ص
الوجودية، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة فؤاد زكريا، دار الثقافة : جون ماكوري )٤(

 . ٣٤١م،  ص١٩٨٦للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
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 - القيم واألعراف االجتماعية، بل يعلن صراحة تمرده على الشعائر اإلسالمية 
  : فى رمضان، قائال  شربه للخمر -غير عابئ بها 

  ىَحتّـــ َرَمضـــانَ  فـــي الَخمـــرَ  َشـــِربتُ 
 

  كاَشريـ عَرىِللش  الَبدرَ  رََأيتُ  
 

  ُمناديــــــاتٌ  يوكُ الــــــد  َأخــــــي َفقــــــالَ 
  

  )١(يوكاالد  ُيدري َوما َلهُ  َفُقلتُ  
حانة عون، وكان عون ظريفا :(( وقد ورد هذا الخبر فى مسالك األبصار

كان فتيان الكوفة يشربون فى حانوته وال يختارون طيب الشراب، نظيف الثياب، و 
عليه أحدا، وشرب عنده ليلة أبو الهندي الشاعر، حتى طلع الفجر وصاحت 

  .)٢(...))نه من رمضان فقاليوك، على أنه يصبح يوم شك، فقيل إالد
كما تعد اللذة المادية باعثا قويا إلثبات وجود أبى الهندي، وقد فسرها سارتر 

، حيث اقترن عند أبى الهندي )٣())ناء الذاتية على انهيار ذاتية الغيرب(( بأنها
الخمر والجسد األنثوي فى ثنائية واحدة، مؤداها الرغبة الجنسية، من أجل هدف 
واحد عنده، وهو التملك والرغبة فى االستحواذ ، والوصول إلى اللذة فحسب، حيث 

  : له تتعانق الخمر والمرأة معا عند أبى الهندي فى قو 
 انِ ح َبيتِ  في عاِكفاً  وديَوُقعــــ     اَدةٌ ـغ اةٌ ـــَفت ُش ــالَعي اــِإنم

 

  انِ ـالِحس َوالِبيضِ  الراحِ  ِطالبِ  َعن   ىــَنه َمن يـَوَأعص الخمرَ  أشربُ 
ــــــــي ــــــــاتي ف ــــــــذةً  َحي   ِبهــــــــا أَلهــــــــو َل

  

  )٤(انيَزم َأودى َفَقد ت ـــمِ  َفِإذا 
  

عنصري اللذة المادية، معتقدا  - خمر والمرأةال –حيث يجمع أبو الهندي بين
أنهما يمثالن طريقا للفرح والسعادة؛ كى يشعر بكينونته ووجوده، إال أن هذه اللذة 

                                                           

  . ٤٧ص: الديوان  )١(
مسالك األبصار في ممالك األمصار، تحقيق أحمد زكي باشا، : ابن فضل اهللا العمري )٢(

 . ٣٨٩ص/ ١،  جم١٩٢٤القاهرة، 
، ترجمة عبد الرحمن "بحث في األنطولوجيا الظاهراتية " الوجود والعدم : جان بول سارتر )٣(

  . ٦١٢م،  ص١٩٦٦بدوي، دار اآلداب، بيروت ، الطبعة األولى، 
   .٥٤،  ٥٣ ص : ديوان أبى الهندي )٤(
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شرارة نشوة تشتعل فى لحظة، أما (( المادية بعيدة كل البعد عن السعادة؛ ولذا فهى
  . )١())الفرحة فهى وهج مصاحب لكينونة اإلنسان

أن أبا الهندي كان يؤمن أن اللهو أساس اللذة، كما يحرص  والجدير بالذكر
على ارتشاف آخر قطرة فيها لذة ولهو، معتقدا أن ذلك من شأنه أن ُيبعد عنه 
األلم، بينما الخمر فى واقع األمر تُنتج ألما أشد من األلم الذى تخفيه، وقد تطرق 

إن أبيقور ((  :ى قولهمن خالل عرضه مفهوم أبيقور للذة ف" إريك فروم"إلى ذلك 
كان يعد المتعة الخالصة هى الهدف األسمى، إال أن هذه المتعة أو اللذة كانت 

أن يعقبها سخط  تعنى بالنسبة له غياب األلم وسكينة الروح، إال أن اللذة البد
  . )٢())فهى تبعد اإلنسان عن هدفه الحقيقي، وهو غياب األلم واستياء، ومن ثم
ق من الدوافع المهمة التى دفعت أبا الهندي إلى شعر الخمر ، كما يعد القل

          كوه "والجدير بالذكر أن قلق أبى الهندي النفسي ناجم عن يأس تبدى فى 
حيث كانت تمثل المستقر اآلمن لنفس شاعرنا القلقة المضطربة،التى  ،)٣(" زيان

مت لمجلس الخمر، تحطمت ولم تصمد أمام تحديات الواقع،ومن ثم فقد استسل
  : فيقول 

  َتالقــــــــوا ثاِلثَــــــــةٍ  َبعــــــــدَ  َنــــــــدامى
 

ـُهــ  راحُ  َزّيانَ  ِبكوهْ  مَيضم  
  ج
 

ـــــد ـــــا َوَق ـــــ  باَكرُته ـــــا تُ ـَفَتَرك   ججج      ِمنه

  ِجـراحُ  َأصاَبتني ـام َقتيـالً  
  

  ذا َمــــــن الَخّمــــــارُ  َأيهــــــا َوقــــــالوا
  

نهُ  َأخٌ  َفقـالَ   احُ ـاصِطب تخـو  
  

                                                           

ة وتقديم لطفي اإلنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران ، مراجع: إريك فروم )١(
م، ١٩٨٩فطيم، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت، 

 . ١٢٥ص
  . ٢٢ص: المرجع نفسه  )٢(
، خسران، تُباع فيه الخمر والفاحشةتفسيره جبل ال: كوه زيان. ٢٩٥ص /٢٠ج: األغاني )٣(

 .ويأوي إليها كل خارب وزاٍن وبغية 
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  ج    َأقَعَصــــــــتهُ  َحتّــــــــى الــــــــراحَ  دارَ أ

  هُ  َفَخــر١(شناحُ  عــودٌ  َكَأن(  
  ججج

لقد حمل أبو الهندي وندماؤه شعارا، وهو الراحة النفسية فى كوه زيان، حيث 
كثرت اإلشارة إليها فى مجلسه، وقد انتقاها لتكون اسما للخمر، التى من شأنها 

اليأس والعبث المتالزمين،  بمثابة دعوة إلى" كوه زيان" إراحة شاربيها، حيث كان
اليأس كالعبث يحكم على كل شيء ويرغب فى كل :(( ويشير ألبير كامو بقوله

شيء بشكل عام، وال يحكم على أي شيء وال يرغب فى أي شيء بشكل خاص 
فأبو الهندي يعاني قلقا نفسيا، جعله يتخلص من الحياة سلميا عن طريق . )٢())

، )ِجراحُ  َأصاَبتني ما َقتيالً :( إلى ذلك فى قوله العبث بالخمر، وقد أشار شاعرنا
وهنا يتجلى اليأس والضياع فى أوضح صورهما، فهو يدرك تمام اإلدراك عدميته، 

يتمثل :  (( فى قوله" تيليش" ويريد الحد منه بمواجهة الموت، وهذا ما عبر عنه 
عن تأكيد الذات  األلم النابع من اليأس فى أن وجودا ما يعي ذاته باعتباره عاجزا

  .)٣())بسبب قوة العدم 
كما يعد الكبت من الدوافع النفسية التى دفعت أبا الهندي إلى هذا المنحى 

قد شكلت له " شبث" العبثي فى شعره الخمري، ويبدو أن مسألة النسب إلى جده 
كبتًا نفسيًا، خرج من مجتمعه الذى حمله المسؤولية، كما أحاطه بضعف لم 

بئس (( تراف به فى الواقع؛ بسبب وصف المؤرخين له بأنهيستطع االع
وكل ذلك دفعه إلى مجالس الخمر من قبيل الرغبة فى التحرر من . )٤())الرجال

  : جور المجتمع عليه ، بقوله 
                                                           

  . ٢١، ٢٠ص: ديوان أبى الهندي )١(
 . ١٩٠ص: اإلنسان المتمرد: ألبير كامو )٢(
الشجاعة من أجل الوجود، تقديم مجاهد عبد المنعم مجاهد، ترجمة كامل : بول  تيليش )٣(

يوسف حسين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى ، 
 . ٥٧٠م ، ص١٩٨٧

 .٥٥ص: ديوان أبى الهندي )٤(
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ــــــــّدي شــــــــَبثُ  ــــــــّدي َج ــــــــؤثرٌ  َوَج   ُم
 

  بْ المؤَتِشـ عـروقَ  ُينازِعني َلم 
 

      ثاِبــــتٌ  َأصــــلي شــــيبانَ  َبنــــي ِمــــن
  الَعَربْ  فرسـانُ  بـوعَ َير  َوَبني 

  ج

  َأجمُعـــــــــهُ  َومـــــــــا المـــــــــالَ  أجمـــــــــعُ 
  ج

  بْ ـالِعن مـاءِ  في ـَذةَ الل  َأطلبُ  
  

ـــــــا ـــــــي  ي   عفَوهـــــــا اســـــــقياني َخليل
  جج

  )١(بالُعَلبْ  َليَست البيضِ  ِبالَبواطي 
  ج

لقد اتكأ أبو الهندي فى مجلسه على المواجهة  والتصدي للتحرر من قيود 
مفتخرا به، وبنسبه وأصله، وفيما يتعلق " شبث" فه بجده المجتمع، من خالل اعترا

، فقد فرضت السياسية األموية عليه ذلك، ولم "سجستان" بمسألة البعث إلى 
يستطع مواجهة هذا المصير المحتوم، ومن ثم فقد ترسخت عنده هذه العقدة فى 

طع الرفض، الالشعور، ألنه ُسِلب إرادته، وُحِكم عليه من ِقَبل السلطة، ولم يست
ولزم الصمت؛ مما دفعه إلى مجالس الخمر، التى يرى فيها نفسه طليقة حرة، 

  .تحقق له رغباته
وأبو الهندي يعلن عن موقفه المعلن من شرب الخمر، وحرصه على أن 
ُيسمع اآلخرين صوته، كما يصر على شربها، دونما رادع ديني أو حرج أخالقي ، 

راحة دون تحرج ، تدفعه إلى ذلك رغبة ومن ثم فهو يجاهر، بذلك ويعلنه ص
  : جامحة، حيث يصر على شربها فى شهر رمضان، فيقول 

  ـاَشريك عَرىِللش  الَبـدرَ  رََأيتُ            َحّتى َرَمضانَ  في الَخمرَ  َشِربتُ 
  ُمنادياتٌ  يوكُ الد  َأخي َفقالَ 

  

  )٢(يوكاالد  درييُ  َوما َلهُ  َفُقلتُ   
*  *  

  
  
  

                                                           

  .١٧ص: ابقالس )١(
  .٤٧ص: ديوان أبى الهندي )٢(
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  المبحث الثاني 
  أبى الهندي عند  الشعر الخمريتقاليد  

أبو الهندي حذو األقدمين من شعراء الخمرة، فقد وصفها وصفا  حذالقد 
دقيقا، كما وصف أوانيها، وسقاتها، ومجالسها، ندمائها، وما يكتنفها من أجواء 

  .لنفوس العبث والتمتع بطعمها، فضال عن أنه لم ينس صفاءها وتأثيرها فى ا
  .أواني الشـراب : أوال 

لقد برع أبو الهندي فى وصف الخمرة ، شأنه شأن غيره ممن وصفوها ، 
وأول ما نصادفه فى مجلس الخمر عند . فوصف لونها ورائحتها وطعمها وٕاشراقها
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 أبى الهندي، هو ذكر آنية الشراب على اختالف أحجامها، وألوانها، وأولها
  : قوله  رد ذكرها فى شعر أبى الهندي، مثلاألواني التى و ويعد أكبر . )١("الدن"

 ــا فصــب ــزو َحمــراءَ  َلن ــا َين    حبابه
 

  )٢(الَجناِدبِ  َنزوَ  بالدن  َشعَشَعت ِإذا 
  )٢(الَجناِدبِ 

  
 

  : وقوله كذلك   
  ِمنُهمـا أخـرجَ  الـَدن  فـي طرحا ِإذا

 

  )٣(َوردُ  منظرهُ  العينَ  َيروقُ  َشرابٌ  
  ج
 

إلى جانبه  - كذلك –يغترفون فيه الخمر، بل عرفوا وحده ما" الدن" ولم يكن 
  : ، ومما ورد ذكره فى شعر أبى الهندي قوله )٤("الباطية"

  عفَوهــــــا اســــــقياني َخليلــــــي  يــــــا
 

  )٥(بالُعَلبْ  َليَست البيضِ  ِبالَبواطي 
  
 

إلى هذا اللون من األواني الكبيرة التى عرفها أبو  )٦("الزق"ويمكننا أن نضم 
  : مرياته، مثل قولهالهندي فى خ

ق  َوِاســــتبائي ــــز ــــن ال ــــهِ  ِم    حانوِت
 

  )٧(نبْ الذ  َمعضوبَ  الرجلينِ  شائلَ  
  ج
 

                                                           

ويقال له الِخرس، وقيل هو الرقود العظيم أو أطول من الُجّب، أو أصغر له : الدن )١(
: بادي آالفيروز . ٢٢٧ص: تهذيب األلفاظ: انظر. عصعص ال يقعد، إال أنه يحفر له

  .٤/٢٠٥م، ج١٩٣٣القاموس المحيط، الطبعة الثالثة، المطبعة المصرية، 
  .١٦ص: ديوان أبى الهندي   )٢(
  .٢٦ص: السابق )٣(
وهى إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب، حيث توضع بينهم يغرفون منها : الباطية )٤(

المعجم : انظر .ضيق األسفل، وهو فارسي معرب هو إناء واسع األعلى: ويشربون، وقيل
 .٣٧ص/ ١٠ر القاموس، جروس من جواهتاج الع: ، الزبيدي "الباطية " الوسيط

المزهر : السيوطي. ٨٣ي على حروف المعجم، صالمعرب من الكالم األعجم: الجواليقي
  . ٢٨٦/ ١ج: 

  . ١٨ص:  ديوان أبى الهندي )٥(
السقاء ينقل فيه الماء، أو جلد يجز شعره وال ينتف نتف األديم، ) بالكسر(والزق : الزق )٦(

وغيره، والزق ما زفت أو قير، يقال زق مزفت ومقيرج  وقيل الزق كل وعاء اتخذ للشراب
  . ٣٧١ص/ ٦ج: التاج : انظر. أزقاق وزقاق، وزقان كذئاب وذؤبان، عن سيبويه

  . ١٧ص:  ديوان أبى الهندي )٧(
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وهى من األواني التى كان يحملها السقاة ويدورون بها على رواد الحانة ، 
، ومما )١("اإلبريق"ويصبون منها فى األقداح والكؤوس، وقد تمثل هذا اللون فى 

  : اعرنا قوله ورد ذكره فى شعر ش
  سـاِلمٍ  َوطبِ  َعن الهنديّ  َأبا َسيغني

 

  )٢(الزبدِ  َوضرَ  ِبها يعلق َلم َأباريقَ  
  )٢(الزبدِ 

  ج
 

من أواني الخمر التى ورد ذكرها فى شعر أبى الهندي ،  )٣("القوارير"وتعد 
  : وقد ورد ذكرها فى شعره فى قوله 

 َفت َقــواريرَ  ِمــن ُســالفاً  تمــجُصــف   
 

  )٤(الَقد  َحَسنُ  هاكلّ  صفر َوطاسات 
  
 

وقد . من آنية الخمر الواردة ذكرها فى خمريات أبى الهندي) ٥("الَقَدح"كما يعد 
  : وقد ورد ذكره فى شعر أبى الهندي فى قوله 

   َمعــــي الــــراح َوادفنــــوا وادِفنــــوني
 

  )٦(الَمقبَرهْ  َحولَ  قداحَ األ جَعلواَوا 
  
 

                                                           

وهو وعاء له أذن وخرطوم ينصب منه السائل، وهو يصنع من فضة ونحوها، : اإلبريق )١(
:  انظر. ى لغة العرب يسمى التأمورة، وهو فارسي معرباإلبريق ف: وقيل هو الكوز، وقيل

/ ١المزهر ، ج: السيوطي. ٢٨٩ص/ ٦ج: التاج: انظر". إبريق" المعجم الوسيط 
/ ٦ج: التاج . ٨٤المخصص ، ص: ابن سيده . ٢٣المعرب ، ص: الجواليقي .٢٨٣ص
  .٢٨٩ص

  . ٣٠ص:  ديوان أبى الهندي )٢(
ابن : انظر. ما قر فيه الشراب أو غيره من الزجاج خاصة: والقارورة أو القارور: القوارير )٣(

  .٨٦ص/ ١١المخصص، ج: سيده 
  . ٣١ص:  ديوان أبى الهندي )٤(
قال أبو عبيدة يروي الرجلين، وقيل يروي . آنية للشراب معروفة ) بالتحريك( والَقَدح : القدح )٥(

يل هو اسم يجمع صغارها االثنين والثالثة، وقيل هو الضخم الجافي، أو إلى الصغر، وق
: انظر. احة، وهو يصنع من الزجاجاح، ومتخذة قداح، وصناعته القدوكبارها، والجمع أقد

المزهر ، : األلوسي  .٣٨٤فقه اللغة وسر العربية ، ص: الثعالبي . ٢٠٢ص/٢ج: التاج 
  . ٢/٣٩٧ج: المحكم.  ٢/٢٠٢ج: التاج .  ٤٣٩/ ١ج

  .٣٤ص: ديوان أبى الهندي )٦(



  
  
  
  
  

  رزق المتولي رزق أحمد ٠د                                                           

-٦٦٩ -  

فى شعر أبى الهندي، ومنه  من آنية الخمر الواردة )١("الكأس"وكذلك يعد 
  : قوله 

  ِصـياِحهِ  َقبـلَ  الـديكِ  كعينِ  َوكأسٍ 
 

  )٢(َضريُرها َيضرني َلم ِبزهر َشِربتُ  
 

  : وقوله كذلك 
         بشـرِبها ُأنسـاً  الكـأَس  َتعافُ  ال َيدي

 

  )٣(◌ِ وغد دِنسٍ  َمع الكأَس  تعافُ  َوَلِكن 
  )٣(◌ِ وغد

  
 

  : أبى الهندي، ومنه قوله  من أهم  أواني الخمر عند )٤("الطاسة"كما تعد 
 َفت َقــواريرَ  ِمــن ُســالفاً  تمــجُصــف   

 

  )٥(الَقد  َحَسنُ  كّلها صفر َوطاسات 
  ج
 

  .فى الشعر الخمري عند أبى الهندي تلك هى بعض آنية الخمر التى وردت
  . الخمرة والساقي : ثانيا 

الرسول عليه  لقد تحدث العرب عن الشراب وآدابه والسقاية وتقاليدها، ويروي
ساقي القوم آخرهم شربا، وأتى عليه الصالة والسالم بإناء من :(( السالم أنه قال

لبن فشرب منه، وكان على يمينه غالم حديث الّسن ، وعلى يساره أبو بكر ، 
كما يمثل الساقي أحد المحاور .  )٦("))األيمن فاأليمن :" ودفعه إلى الغالم ، وقال

                                                           

وهو إناء يشرب فيه أو مادام الشرب فيه، فإذا لم يكن فيه فهو قدح، قال ابن : لكأسا )١(
. األعرابي ال تسمى الكأس كأسا إال وفيها شرابه، وقيل هو اسم لها على االنفراد واالجتماع

وكأس : ، وقول األعشى"يطاف عليهم بكأس" وقيل الكأس اسم للخمر، كما فى قوله تعالى
الجمع أكؤس وكؤوس وكاسات، واألخيرة من غير همزة، وكئاس مهموزة، و ...كعين الديك 
   .١٢٤، ص٤/٢٢٨ـج: التاج : انظر. وهى مؤنثة

  . ٣٧ص: ديوان أبى الهندي )٢(
  ٢٥ص: ديوان أبى الهندي  )٣(
: انظر. إناء من نحاس فعله طاّس، أى بمعنى صار كالقمر فى حسنه وبهائه: الطاسة  )٤(

  ).طاس( مادة م،١٩٩٤دار صادر،بيروت، الطبعة الثالثة،  عرب،لسان ال: ابن منظور
  .٣١ص: ديوان أبى الهندي )٥(
قطب السرور في أوصاف الخمور، تحقيق أحمد الجندي، : القيرواني، إبراهيم بن القاسم )٦(

  .  ٣٧٩، ص)ط.د( م،١٩٦٩مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ، 
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تمد عليها مجالس الخمر عند أبى الهندي، وغيره المحاور البشرية المهمة التى تع
وقد اهتم الخمارون بانتقاء السعاة من األعاجم الذين يتسمون . )١(من شعراء الخمر

ال ينبغي إال أن يكون الساقي مليح الوجه، :(( بالجمال والنشاط والخفة، فقالوا 
راب فأشار عليه نظيف الثوب، طيب الرائحة، أديبا ظريفا، إن سكر أحد من الش
  .)٢())باإلعفاء فعل، ولم يكره أحدا على الشراب، وأدار الكأس عن يمينه

وللساقي دور بارز فى مجالس الخمر عند أبى الهندي، حيث يجسد العالقة 
التى تربط الخمر بشاربيها، ويعكف الساقي على راحة شاربيها، وقد يتجرد الساقي 

مسؤوليته فى طريقة تقديم الخمر فى المجلس الخمري عند أبى الهندي من 
  : للندماء؛ كي يستطيع السيطرة على المجلس والتحكم فيه، فيقول أبو الهندي 

ــــــــدامى ــــــــدَ  َن ــــــــةٍ  َبع ــــــــوا ثاِلَث    َتالق
 

ـــُهم  راحُ  انَ ـَزيّ  ِبكـوهْ  َيضم  
  ج
 

ـــــــد   ِمنهـــــــا َفَتَركـــــــتُ  باَكرُتهـــــــا َوَق

  

  راحُ ــجِ  يــَأصاَبتن ما َقتيـالً  
  

ــــــالوا ــــــاَأي  َوق ــــــارُ  ه ــــــن الَخّم              ذا َم

نهُ  َأخٌ  الَ ـَفقـ  جاحُ ــاصِطب تخـو  
ـــــــــراحَ  دارَ أ ـــــــــى ال ـــــــــتهُ  َحّت              َأقَعَص

  هُ   َفَخـراحُ ـشن عــودٌ  َكــَأن  
           ِبــــــــراحٍ  أَلِحقنــــــــا هــــــــاتِ  َفقــــــــالَ 

  واـسـَتراحا ثُـم   َوَتعللــوا ِبهِ  
ـــــــم ـــــــى َيَتَمهلـــــــوا َفَل   ج         مَرَمـــــــتهُ  َحّت

  الحُ ـــسِ  َوَلها سالِحـها ِبَحـد  
  ج

  َعــــنُهم َفســــألتُ  َتنضــــبهي َوحـــانَ 
  

  احُ ـــُمت َقـدرٌ  َأتاحــهم َفقالَ  
  

                                                           

فى خمريات النواسي، رسالة ماجستير، جامع الخليل،  صورة الساقي: أحالم النتشة: انظر )١(
 . ٢م، ص٢٠١٣

المختار من قطب السرور فى وصف األنبذة والخمور ، : إبراهيم بن القاسم القيرواني )٢(
اختيار على نور الدين المسعودي، حققه وعارضه بأصوله  عبد الحفيظ منصور، نشر 

عبد الرحمن صدقي ، ألحان : ينظر. ٣٧٩، ص)ت.د(مؤسسة عبد اهللا بن عبد الكريم، 
 .٢٦٧م، ص١٩٥٧الحان ، دار المعارف، الطبعة األولى، 
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ــــــــــــدالً  رأوكَ           ســــــــــــَتخبرونيفا ُمج
  

  رتيــاحُ ا الّشربِ  ِإلى َفَحّرَكُهـم 
  

ـــــــتُ  ـــــــهُ  َفُقل ـــــــيهم َفســـــــرَحني َل   ِإل
                 َقنـــــــــالحِ أَ  َفقــــــــالوا َنَعــــــــم َفقــــــــالَ 

  ـاحُ جالن  ُهــوَ   َوالسراحُ  َحثيثاً  
  جاحُ ــَصـب ـيِللرائ الحَ  َقـد ِبهِ 

  ج         ِمّنــــــــا الــــــــدأبُ  ذاكَ  زالَ  َأن َفمــــــــا

  احُ ـَوُيسـَتب َيسَتِغــب  اً الثـثَـ 
  

  جج         لِتقــــاءٌ ا َلنــــا َوَلــــيَس  َمعــــاً  َنبيــــتُ 

  )١(راحُ بَ  ِمنــهُ  َلــنا ما ِبَبيــتٍ  
  

فالساقي له دور مهم فى تسويق الخمر، وكيفية اإلقبال عليها، ويحرص على 
تقديم الخمر فى أوقات متباينة؛ ليحثهم على استمرارية الشراب، كما استعان 
الساقي بكمية الخمر التى يبغيها أن  تبلغ بالشراب إلى الحد الذى يلغيهم من 

نهُ  َأخٌ  َفقالَ (ام بها المجلس، ثم يبرئ نفسه من الخدعة التى ق اصِطباُح،  تخو
، وكأن مهمته مقصورة على  تلبية حاجة طالبي الخمر فحسب )ُمتاُح  َقدرٌ  َأتاحهم
سماء الخمر، وقد أراد الساقي أن يلغي عمد على ذكر الراح، التى تعد من أ، كما ي

  .ال كى يسيطر على المجلس صوتا وفع –) َنَعم  َفقالَ ( بقوله  -بين الندماء 
، ي عند أبى الهندي فى صورة الرئيسكما يظهر الساقي فى المجلس الخمر 

  : الذى يجعل األموال رخيصة أمام خمرته، فيقول شاعرنا 
   ِلنـــارِهِ  َعَشـــوتُ  حـــانوت َوصـــاحب

 

  الَمغاِربِ  َنحوَ   الَجوزاءُ  ماَلت َوَقد 
  
 

ــــل َأال َفقــــالَ  نــــا الَنقــــد َلنــــا َعجِإن  
  

  ـراِئبِ َوالَضـ الَكرابِ  َأَخذنا ُأناٌس  
  

  َكَأنهـــا بيضــاً  ِعشـــرينَ  َلــهُ  نثــرت
  ج

  بِ الَكواكِ  رَ ـزه الميزانِ  فةِ ك َعلى 
  جج

 ــا فصــب ــزو َحمــراءَ  َلن ــا َين   ج    حبابه

  )٢(الَجناِدبِ  َنزوَ  بالدن  َشعَشَعت ِإذا 
  

، والسلطة )الساقي ، الخمر( يعتمد هذا المجلس على ثنائيتين؛ سلطة    
، ويتجلى ذلك من خالل هذا الصراع الرابح، )النديم، المال(انية تتمثل فىالث

وتتجلى قدرة الساقي وسلطته فى إدارة المجلس الخمري، وتبعية المال لخمرته، فلم 
                                                           

  . ٢٢، ٢١،  ٢٠ص: ديوان أبى الهندي )١(
  . ١٦ص: السابق )٢(
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تظهر خمرته إال فى آخر المجلس، ومن ثم يكون الساقي قد قام بدوره، والجدير 
لخمرية ال يقتصر دوره على تقديم بالذكر أن الساقي فى مجالس أبى الهندي ا

  .)١(الخمر لشاربيها، بل يتعدى دوره ذلك إلى اختيار شاربيها وانتقائهم
  .الخمرة والنديم : ثالثا 

يعد النديم من أهم أركان مجلس الخمر، ولذا فقد ُعني الشعراء           
ذلك فقد بوصفه؛ ألنه شريكهم على مائدة الشراب، يقاسمهم شرابهم وسرورهم؛ ول

أسهبوا فى وضع قوانين المنادمة والشروط الواجب توافرها فى النديم، حيث لخص 
النديم مأخوذ من المنادمة، وقال بعض أهل اللغة :(( النواجّي هذه الصفات بقوله

من الندم، إّما ألنه يندم على مفارقته لوجود الراحة واألنس، وٕاما ألنه يندم على ما 
  .)٢(...))ره يتكلم به فى حال سك

، والشروط سهبوا فى وضع قوانين المنادمةد أوالجدير بالذكر أن الشعراء ق
ينبغي أن : (( الواجب توافرها فى النديم، وقد لخص النواجي هذه الصفات فى قوله

يكون حسن النبرة نبيل الهمة، نظيف الكف، نقي الظفر، متعاهدا لتقليمه وتخليل 
وجه وتسريح لحيته، عطر البشرة، نظيف الأصابعه، وغسل يديه ومعصمه، 
مستعمال للسواك، نظيف الثياب، خصوصا والشارب واألنف، نقي الجبين، 

ومن ثم فالنديم يعد مكونا رئيًسا من مكونات المجلس الخمري  . )٣(....))عمامته
  : عند أبى الهندي، ويتجلى ذلك فى قوله 

   َتالقـــــــــوا ثاِلثَـــــــــةٍ  َبعـــــــــدَ  َنـــــــــدامى
 

   راحُ  َزّيانَ  ِبكـوهْ  ُهــمَيضم  
  
 

   ِمنهـــــــا َفَتَركـــــــتُ  باَكرُتهـــــــا َوَقـــــــد
  ج

  ـراحُ ِجـ َأصاَبتنـي  ما َقتيالً  
  

                                                           

  . ٢٣ص: ديوان أبى الهندي: انظر )١(
ة حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات، المكتب: النواجي، شمس الدين محمد) ٢(

  . ٢٥م، ص١٩٣٨العالمية، القاهرة، 
 . ١٤٦حلبة الكميت، ص: النواجي )٣(
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  ذا َمـــــــن الَخّمـــــــارُ  َأيهـــــــا َوقـــــــالوا
  ج

  اصِطــباحُ  هُ نَ تخـو  َأخٌ  َفقالَ  
  

ــــــــــراحَ  دارَ أ ــــــــــى ال     َأقَعَصــــــــــتهُ  َحّت
  

  شـناحُ  عـــودٌ  َكَأنهُ  ـر َفخَ  
  

ـــــــــراحٍ  أَلِحقنـــــــــا هـــــــــاتِ  َفقـــــــــالَ       ِب
  ســَتراحواا ُثم  َوَتعـللوا ِبهِ  

  

ــــــــم ــــــــى َيَتَمهلــــــــوا َفَل ــــــــتُهم َحّت              َرَم

  الحُ ـِسـ َوَلها سـالِحها ِبَحد  
  

ـــــيَس  َمعـــــاً  َنبيـــــتُ    لِتقـــــاءٌ ا َلنـــــا َوَل
  

ـَراحُ ب هُ ــِمن َلنا ما ـتٍ ِبَبي 
)١(  

  

حيث إن الهدف الذى جمع وتتمحور الداللة فى األبيات حول الندامى، 
الندماء هو تحقيق الراحة النفسية، التى كثر دورانها فى األبيات، حيث جعل 
الشاعر منها اسما للخمر، فهى قادرة على إراحة شاربيها، وجعل الشاعر منها 

دعوة إلى العبث واليأس، حيث يشير " كوه زيان" وسيلة لتغييبه عن الوعى، فكان 
اليأس كالعبث يحكم على كل شيء ويرغب :(( بهما قائال إلى عواق" ألبير كامو"

فى كل شيء بشكل عام، وال يحكم على أي شيء وال يرغب فى أي شيء بشكل 
كما يرصد أبو الهندي البعد الزمني فى هذا المجلس الخمري، حيث . )٢())خاص 

و ، حيث تركيزه على مباكرة نديمه لشرب الخمر، وه)وقد باكرتها :( حدده فى قوله
يشير إلى مدى شغف الشاعر ونديمه بالخمر، إذ يقبالن عليها فى الليل والنهار، 

  : وقوله عن النديم كذلك . حيث ال فرق عندهما بين مساء وصباح 
    شــــــَرباوا ســــــقيانيوا مزجاهــــــاا

 

  شا َكيفَ  ـذيَيهـ العاِذلَ  َوَدعا 
  ج
 

ــــأُ  َفمــــا الِســــر  َوافشــــيا ــــي َيهن       ل

  اـَفش ـر السِ  ذاإ ِإالّ  هاُشرُبــ 
  

     وافرشـــــا ضـــــِجعانيا ُمـــــت  َوإِذا
  ُفُرشا َتحتي الكرم  َعصـيرِ  ِمن 

  

  جج     زقهــــا ِمــــن َكفنــــاً  لــــي قطعــــاوا

  رُششاوا َعَليهِ  ـهاِمن واطـرحا 
  

    ِإلـــــــى َنـــــــديمي  يـــــــا وادفنـــــــاني
  ج

  ـاَعرش َقد فرُعهُ  كــرمٍ  جنبِ  
  

                                                           

  . ٢٠ص : ديوان أبى الهندي )١(
 . ١٩٠اإلنسان المتمرد، ص: ألبير كامو )٢(
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 ظـــــــاِهراً  ِمّنـــــــي الفـــــــرعُ  ِلَيَظـــــــل     
  ج

  الَعَطشا ِمّني اَألصــلَ  رويَويُ  
  ججججج

  ِإلـــــــى هاتيـــــــك َبعـــــــدَ  وِكالنـــــــي
  

  )١(َيشا ما فــينا َيفَعل ـمٍ راحِ  
  

فالمالحظ أن أبا الهندي لم يستطع االستغناء عن نديميه فى المجلس 
الخمري، لما لهما من دور مهم فى حياة شاعرنا، فمنهما يستمد قوته فى مواجهة 

، ولم يقتصر )شا َكيفَ  َيهذي:(نعته أبو الهندي بالمريض، فى قوله ئم، الذىالال
دورهما على ذلك، بل ساعداه على إبراز جرأته عالنية على شرب الخمر، وتتجلى 
سمو العالقة بين الشاعر وندمائه، حيث أعلن الشاعر صراحة عن وصيته قبل 

قد نديميه، حيث موته ، وحتى فى أحلك لحظات الموت ال يريد أبو الهندي أن يف
رسم لوحة الموت فى وصيته، التى تجلت فى مرافقة النديمين قبره، وٕاحاطته 

  .بالخمرة، والكروم من كل وجهة وصوب 
   :مجالس الشراب: رابعا

تعد مجالس الخمر مكوًنا رئيًسا من مكونات خمريات أبى الهندي، حيث 
اتف معه ؛ لتبعث فيه استطاع أن يجعل من مجلسه الخمري عائلة، تتضافر وتتك

روح الطمأنينة، فنرى شاعرنا يصور الخمر وكأنها صاحبة له، يغامر فى سبيلها ، 
  : ويقتحم الصعاب واألهوال فى سبيلها، فإذا وصل إليها احتضنها وقبلها، فيقول 

ـــاَرةِ      َشـــممَتها عـــذارٍ  مـــن ِمســـكٍ  َوف
 

  ـيُرهاَوَعب ِمسكها َعَلـينا َيفوحُ   
 

ـــموتُ  ـــاِإلَ  َس ـــدَ  يه ـــامَ  أن َبع ـــا ن   َأهُله
  

  اُستوُره َعنها ُتلـقَ  َوَلّما ُغـدوا 
  اُنحوُره بيـٌض   زالنِ كالغ َأباريقَ    ساِلمٍ  َوطبِ  َعن الِهندي  َأبا َسُيغني

ــــــــــز  مفدمــــــــــةً  ــــــــــأن  اً َق    ِرقاَبهــــــــــا ك
  

  ُصقورها  فَزعتهاأ الَكراكي ِرقابُ  
ــــــى مصــــــبغةَ  ــــــراَتها كــــــَأن  اَألعل   َس

  

  ُشهوُرها توافـت َأنصـابٍ  َذبائحُ  
ـــــقاة َأيـــــدي فـــــي َتـــــالألُ  هـــــا السَكَأن  

  جج

يا ُنجـومُ   َيَنته الثر اوُرهـعبُ  اـز  
 ـــــج ـــــالفاً  َتُم ـــــن ُس ـــــاقٍ  ِم ـــــا ِزق   َكَأنه

  

  ظهوُرها َتَحنت ـامح َبني ُشيوخ  
                                                           

  .٤١ص: ديوان أبى الهندي )١(
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  َكَأنهــــــــا الِفــــــــراشِ  َفــــــــوقَ  ُأَقبُلهـــــــا
  

  ـاَزريُره َيفـوحُ  َعّطارٍ  َصـاليةُ  
ـــــن ذاقهـــــا ِإذا ـــــهِ  جـــــادَ  ذاقَ  َم          ِبماِل

  ُيديُرها َوهناً  الَقومِ  ساقي قامَ  َوَقد 
  

  ُمَقلـــصٍ  َقمـــيصٍ  فـــي َمليحـــاً  َخفيفـــا
  

  ُزروُرها  ُتَشـد  ـملَ  َخـز  ُوجبةُ  
  

ـــــةٍ     بـــــرَبطٍ  عـــــودُ  َكفهـــــا فـــــي َوجارَي
  

  ُرهـاِزيـ  التَرنمِ  ِعنـدَ  يجاِوُبها 
  

ـــــهُ  اِإذ ـــــف  َحرَكت ـــــتُ  الَك ـــــة ُقل   َحمام
  

  َتصورها َأيكٍ  َأغصانِ  َعلى ُتجيبُ  
  

ـــــــاِوب ـــــــا ُتج ُقْمري  ـــــــن قـــــــاً  َأَغ مطو    
  ج

  َوَشكـيُرها  َمنشــوَرةٌ  هُ َشقاِئقُ  
  جج

  َحِســـبَتها الَضـــحاء عنـــد َغـــرَدت ِإذا
  ج

  اـُقبوُره َأوَجعتها َثكلى  َنوائـحُ  
  

   ِصـــياِحهِ  َقبـــلَ  الـــديكِ  كعـــينِ  َوكـــأسٍ 
  

  َضريُرها َيضرني َلم ِبزهر َشِربتُ  
  

ــى الَشــمسِ  قــرنُ  َذر  َفمــا          َكَأنهــا َحّت
  

  )١(ُدوُرها َتَزلَزلُ  َحولي َقريةً  َأرى 
  ج

تدور األبيات حول صورة فنية لمجلس خمري، حيث إن هذه الصورة ناجمة 
دان أكثر من انتمائها إلى تركيبة وجدانية تنتمي فى جوهرها إلى عالم الوج(( عن

، فأبو الهندي يعامل الخمر معاملة المرأة التى يهواها، فيصفها )٢())عالم الواقع 
، حينما قارن العقل "شيللي" مستعينا بالخيال، فيكسبها قيمة جمالية، على حد تعبير

العقل هو تعداد الكميات المعروفة مسبقا، أما الخيال فهو إدراك قيمة (( بالخيال
  .)٣())ه الكميات منفردة أو متكاملةهذ

لشاعر بين الخمر ومحبوبته ومما يلفت النظر فى تلك المشابهة التى عقدها ا
، وهذا دليل واضح على )نام أهلها( هما ال يستطيع اإلقبال عليهما إال سراأن كلتي

                                                           

  . ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤ص: ديوان أبى الهندي )١(
، دار "ه وظواهره الفنية والمعنوية اياقض" الشعر العربي المعاصر : عز الدين إسماعيل. د )٢(

 .١٢٧م،  ص١٩٧٥العودة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
 . ٧٤الصورة الشعرية ونماذجها فى إبداع أبى نواس ، ص: ساسين عساف )٣(
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 الحرمان والغربة، اللتين يعيشهما الشاعر، ورغم ذلك فهو يصور تلك المغامرة التى
  .معشوقته / يقوم بها؛ بغية الحصول على خمرته

وكان للطبيعة نصيب كبير فى انتقاء مفردات المجلس الخمري عند أبى 
، حيث نجد هذه الصورة )كأن رقابها رقاب الكراكي أفزعتها صقورها(الهندي 

فإنك تجد الصورة المعمولة فيها :(( تقترب من التمثيل، ويؤيد الجرجاني ذلك بقوله
كانت أجزاؤها أشد اختالفا فى الشكل والهيئة، ثم كان التالؤم بينها مع ذلك  كلما

  .)١())أتم واالئتالف أبين كان شأنها أعجب والحذق لمصورها أوجب
   :رابأوقات الشـ: خامسا

يسمون شراب (( لقد شرب العرب الخمر فى كل أوقات حياتهم، فكانوا
، وشرب " الجاشرية" ، وشراب السحر"الغبوق" ، وشراب العشي"الصبوح" الصباح، 

" ، وشرب النهار بأكمله"التغليس" خر الليل، وشرب ظلمة آ"القيل" نتصف النهارم
ومن ثم يمكن القول إن الناس يشربون الخمرة منذ القدم فى كل وقت . )٢("))التمهق

: وقت ، وعندما سأل قيصر قس بن ساعدة اإليادي، ما أصلح أوقات الشرب؟ قال
أال ترى الدواء يبكر به المسافر يدلج لحاجته، ألن العقول أول النهار .لنهارأول ا

  :)٣(أذكى والفطن أضّح، وكما قال الموصلي البغدادي
 ـــــي ـــــا نصـــــطبح بســـــواد خليل هي  

 

  ونرو قــلوبا هامهن سـواد 
 

                                                           

أسرار البالغة فى علم البيان، تعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة : عبد القاهر الجرجاني) ١(
 . ١٢٧م، ص١٩٧٨، بيروت، 

الخمر في الحياة الجاهلية وفى الشعر الجاهلي، رسالة ماجستير، الجامعة : بادية حيدر )٢(
 .٧١م، ص١٩٨٦األمريكية، بيروت،

، أوصاف الخمور، تحقيق أحمد الجنديقطب السرور فى ): إبراهيم بن القاسم( القيرواني )٣(
 . ٣٢٤م، ص١٩٦٩، دمشق ، )ط .د( مطبوعات مجمع اللغة العربية،
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وأبو الهندي يصرح بشربه الخمر فى الصباح الباكر، معلنا عما فعلته الخمرة 
  : ودته قتيال، ما أصابته حراج، فى قوله به، فقد أ

ــــــد ــــــا َوَق ــــــتُ  باَكرُته ــــــا َفَتَرك   ِمنه
 

  )١(ِجـراحُ  َأصاَبتني ما َقتيالً   
 

خر يشير شاعرنا إلى معاقرته للخمر فى الصباح الباكر، مشيرا وفى موضع آ
إلى تأثير الخمر فى نفس شاربيها حال غيابهم عن الوعي، حتى يصل األمر بهم 

  : خيمتهم تعدو، فى قوله  إلى رؤيته
  َكَأننـــا َحتّـــى الكـــأسِ  أخـــذ نبـــاِكر

 

  )٢(َتعدو خيمتنا َأطنابَ  الُضحى في َنرى 
  ج
 

ويعتمد أبو الهندي على األمر فى دعوته إلى شرب الخمرة فى الصباح، 
  : قائال 

 )٣(الوردِ  صفةِ  في المزجِ  وبعد كميتاً   الَسعدِ  َوالطاِئر راحِ ال ِبوجهِ  تصبح
ا يعد وقت الليل من األوقات المفضلة لدى أبى الهندي لتناول الخمرة ، وال كم

  : سيما قبل طلوع الفجر، ودل ذلك بصياح الديوك، كما فى قوله 
  َحتّـى َرَمضـانَ  فـي الَخمـرَ  َشِربتُ 

 

  َشريكا عَرىِللش  الَبدرَ  تُ رََأي 
  
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ٢٠ص: وان أبى الهنديدي )١(
  .٢٦ص: السابق )٢(
  . ٢٩: ديوان أبى الهندي )٣(
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  المبحث الثالث 
  عند أبى الهندي لشعر الخمريلالسمات الحسية  

   :صفات الخمر والتغني بها: أوال
فيمكن رصد بعض مواقف أبى ، أما عن صفات الخمر فى شعر أبى الهندي

  : لذى صحبه إلى شرب الخمر، فى قولها الهندي من خالل حديثه عن النديم،
   صـَطِبحا َلـهُ  َفُقلـتُ  َندماني َنبهتُ 

 

  صَهبِ األ بِ الَشرا ِمنَ  الكرامِ  ابنَ  يا 
 

   َكَأنهـــا اِإلنــاءِ  فـــي َتنــزو َصــفراءَ 
  ججج

  ـنَدبِ الجُ  ابُ ُلعـ َأو الَجراَدةِ  َعين 
  

  َظهيـــرةٍ  كـــل  َحـــر  ِمـــن باالـــد  َنـــزوَ 
  

  )١(َيَتَقلـب حرباُؤهـا ـاَدةٍ َوقّــ 
  

وتتبدى لنا من خالل هذه األبيات لحظة التجلي التى عاشها أبو الهندي مع 
ى الشراب، من خالل إضفائه على الخمر من الصفات التى عشقها نديم له عل
، )الشراب األصهب ، صفراء، تنزو فى اإلناء كأنها لعاب الجندب( فيها، فهى 

                                                           

  .١٦، ١٥ص: ديوان أبى الهندي )١(
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كما يلعب البعد الزماني لترتيب الصياغة دورا مهما فى إفراز الداللة، حيث قصد 
حيث يجسد ، )اصطبح ( شاعرنا أن يكون للزمن سيطرة واضحة من خالل قوله

. بالصباح، التى جمعت بينه والخمر لحظة التجلي فى تلك اللحظة المحددة زمنيا
  : وقوله كذلك فى صفات الخمر 

ـــا ـــد َأب ـــا الَولي ـــهِ  أَم ـــو َوالَل ـــت َل   َعِمَل
 

  َأَبدا َحرمتَـها لما الَشـمولُ  فيكَ  
 

ـــــــــا َنســـــــــيتَ  َوال   هاولـــــــــذت ُحمّياه
  

  ـداَولَ  َوال االً مـ هابِ  َعدلتَ  َوال 
  ج

   ُمنجــــِدالً  اِإلجمــــالِ  َأخــــا رأيــــتَ  َأمــــا

  
  جج

  )١(َسَجدا هِ ي ُكرس َعـلى َتعّلى ذاإ 
ويخلص الشاعر من خالل هذا الوصف إلى الكشف عن حالة التجلى 

يا وشمول، كما يكشف عن األثر والمتعة، فيكشف عن صفات الخمر، فهى حم
  . تحدثه الخمر فى نفوس شاربيها الذى
  :الخمرة  سماءأ: ثانيا 

ولقد بلغ شغف أبى الهندي بالخمر أن أورد فى شعره أسماًء للخمر، تدل 
على صفات خاصة بهذا الشراب؛ مما يفيد تمكن الشراب من شاعرنا، وٕادراكه 

  : ، ومنه قوله)٢("الصهباء:" لصفات الخمر المتداولة فى عصره، مثل
ــــــن ــــــوةٍ  ِم ــــــهباءَ  َقه ــــــةٍ  َص َكرخي   

 

  )٣(بالَحنَجَرهْ وَ  ِبالرأسِ  ـذُ تأخُ  
 

حمرة يخالطها :((وهو بذلك يقصد لون الخمر، فالصهبة كما قال األصمعي
ومنه قول . )٢("الحميا"ومن أسماء الخمر وصفاتها لدى أبى الهندي  .)١())بياض

  : أبى الهندي 
                                                           

  .٢٧ص:  ديوان أبى الهندي )١(
هباء )٢( قال أبو حنيفة الصهباء اسم لها كالعلم، وقد جاء بغير ألف والم؛ ألنها فى : الص

مراء إلى البياض، وهى التى اتخذت وقيل التى تضرب إلى الحمرة، وقيل الح. األصل صفة
. كل ما كان منها يضرب إلى البياض فهى صهباء: قال أبو عبيدة . من العنب األبيض 

.  ٩٤/ ١: القاموس المحيط . ٢١٤ص: تهذيب األلفاظ .  ٣٤٢ص/١ج: التاج : انظر
  . ٧٧/ ١١: المخصص .  ٣٣ص: المختار من قطب السرور 

  ٤٠ص:  ديوان أبى الهندي )٣(
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  هاولــــــــذت ُحمّياهــــــــا َنســــــــيتَ  َوال
 

  )٣(َوَلدا َوال ماالً  ِبها َعدلتَ  َوال 
 

  : ، ومنه قول شاعرنا )٤("العقار" كما يسميها 
  َأرَعَشــت يخُ شــال ذاَقهــا مــا ِإذا َعقــار

 

  )٥(َوجدِ  ِإلى َوجداً  وازدادَ  َمفاصُلهُ  
 

  : ، ومنه قول شاعرنا )٦("القهوة " ويسميها أيضا 
ــــــن ــــــوةٍ  ِم ــــــزو قه ــــــا َتن    َجناديعه

 

  )٧(َوالَحنجرُ  الُحلقومُ  َلها بين 
 

  : ول شاعرنا، ومنه ق)٨("الكسيس " لهندي وكذلك من أسماء الخمر عند أبى ا
  فِإننــا َوج  َأعنــابِ  ِمــن ُتســقَ  فــان

 

  )٩(َخمرِ  َومن َكسيسٍ  ِمن َتجري الَعينُ  َلنا 
 

  : ، ومنه قول أبى الهندي )١٠("الُكميت" ومن أسماء الخمر 
ــ َوالطــاِئر الــراحِ  ِبوجــهِ  تصــبح ١(الوردِ  صفةِ  في المزجِ  وبعد كميتاً    عدِ الس(  

                                                                                                                                             

المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، تحقيق ماجد حسن الذهبي، دمشق : السري الرفاء )١(
 . ٦٥م ، ص١٩٨٦

: انظر. الدبيب من الشراب، وقيل الشديد منها ويقال بل هى سْورتها وشدتها: وقيل: الحميا )٢(
  . ٤٠١ص: المحكم. ٨١/ ١١: المخصص

  . ٢٧ص: ديوان أبى الهندي )٣(
، فمعاقر الكأس  وهذه: العقار )٤( نالتسمية تدل على فعل المالزمة، أى مالزمة الشاربين للد

مالزمها، ويروي السري الرفاء عن األصمعي معنى آخر من العقر، وهو القطع، كأن 
المحب والمحبوب والمشموم : السري الرفاء: انظر. الخمر تعقر شاربيها بالسكر

  . ٤٦ص ،٤٥والمشروب، ص
  . ٣١ص:  هنديديوان أبى ال )٥(
سميت بذلك ألنها تقهي شاربها عن الطعام، أى تذهب بشهوته أى تشبعه، : قيل: القهوة )٦(

: تهذيب األلفاظ.  ٧٤/ ١١: المخصص: انظر. من قولهم تقهي الفؤاد أى تستره: وقيل
  . ٣١ص: المختار من قطب السرور.  ٤٠١ص: فقه اللغة.  ٢١٢ص

  . ٤١ص:  ديوان أبى الهندي )٧(
  .٢٣٤/ ٤: التاج : انظر. سيس السكروالك. وهى من أسماء الخمر وهى القنديد: الكسيس )٨(
  . ٣٩ص:  ديوان أبى الهندي )٩(
ص : تهذيب األلفاظ: انظر. أو الُكْتمة وكماتة، ما ضرب بحمرته إلى السواد: الكميت )١٠(

  . ١٥٦/ ١: القاموس المحيط .  ٢١٤
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  : ومنه قول شاعرنا .  )٢(، أو المدامة"المدام " ومن أسمائها كذلك 
  روُحـــهُ  الـــراحَ  فـــارقَ  الُمـــدامِ  َرضـــيعُ 

 

  َعَليها َفَظل  ٣(الَمداِمعِ  ُمسَتِهل(  
 

  
  : ، ومنه قول أبى الهندي )٤("الكأس " ومن أسمائها أيضا 

  َفَقـــدُتها ِإّنـــي الكـــأَس  َعلـــي  َأديـــرا
 

  )٥(الَمراِضعِ  َدر  الَمفطومُ  دَ َفقَ  َكما  
 

            ، مثل )٦("الُمَشْعَشعة" ومن أسماء الخمر الواردة فى شعر أبى الهندي
  : قوله

ـةً  ِتسـعين الدن  في ثوت كميتاً  حج  
 

  )٧(الَحد  واِجبُ  شرِبها في ُمشعشعةً  
 

  : أبى الهندي ، ومنه قول)٨("الراح " وكذلك من أسماء الخمر عند أبى الهندي
                                                                                                                                             

  . ٣١ص:  ديوان أبى الهندي )١(
: وقيل. تى سكنت حركتها، وعتقتسميت بذلك ألنها أديمت فى دنها ح: ام أو المدامةالمد) ٢(

. ٢١٤ص: تهذيب اللغة .٤٠١ص: فقه اللغة : انظر. بل سميت بذلك ألنها تدام وال تهل
  . ١١/٧٥: المخصص .  ٣٣ص: المختار من قطب السرور 

  . ٤٤ص: ديوان أبى الهندي )٣(
الكأس : وال يقال للزجاجة كأسا إن لم تكن فيها خمر، وقيل اسم من أسماء الخمر،: الكأس )٤(

  . ٧٩/ ١١: المخصص : ابن سيدة : انظر. واإلناء، والكأس والقدح وما فيه من شراب
  . ٤٤ص: ديوان أبى الهندي  )٥(
. ٢٧/ ١: المحكم . ٢١٦ص: األلفاظ تهذيب : انظر. أى الرقيقة الممزوجة: المشعشعة  )٦(

  . ٤٥١/ ٢: جمهرة أشعار العرب
 . ٣١ص: ديوان أبى الهندي )٧(
سميت راحا ألن صاحبها يرتاح : سميت بذلك ألن شاربها يراح للندى، وقيل: قيل: الراح  )٨(

لالستراحة من الهموم واألحزان، وقد : ألن شاربها يستطيب ريحها، وقيل: إذا شربها، وقيل
  : جمع ابن الرومي هذه المعاني فى قوله وأحسن 

 ـِه متالل ــا أدري ألي احِ    ة  ـة ِعلاِح باْسم الريدعونها في الر 
  احِ ـأم الْرِتَياِح نديمـها المرت   ألريِحها ولروحها َتْحَت الحشى
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ـــــي ـــــنَ  َأرجـــــو ِإنن    َغـــــداً  الَلـــــهِ  ِم
 

  )١(الَمغِفرهْ  ُحسن الراحِ  ُشربِ  َبعدَ  
 

  : عند أبى الهندي، ومنه قول شاعرنامن أسماء الخمر ) ٢("السالفة"كما تعد 
 َفت َقــواريرَ  ِمــن ُســالفاً  تمــجُصــف  

 

  )٣(الَقد  َحَسنُ  كّلها صفر َوطاسات 
 

  : ، ومنه قول أبى الهندي )٤("الخمر " الهندي ذكروأحيانا يفضل أبو 
  َحتّـى َرَمضـانَ  فـي الَخمرَ  َشِربتُ 

 

  ـاَشريكـ عَرىِللش  الَبدرَ  رََأيتُ   
 

  : ، ومنه قول أبى الهندي )٥("الشمول"ومن أسمائها 
   َقهـــــــــــــَوةٍ  ِبَشـــــــــــــمولٍ  َوَأتانـــــــــــــا

 

ُفرْ  ِبكاساتِ  َنَتعاطاها  ٦(الص(   
 

                                                                                                                                             

: انظر. والراح واالرتياح. وقيل كل خمر راح ورياح ، وبذلك عرفه أن ألفها منقلة عن ياء      
فقه .  ٢١٣ص: تهذيب األلفاظ . ٧٤/ ١١: المخصص: ابن سيدة . ١٥٠/ ٢: اج الت

  .٢١٣ص: تهذيب األلفاظ . ١٥٠/ ٢: التاج .  ٤٠١ص: اللغة 
  ٣٤ص :  ديوان أبى الهندي )١(
، الف والسالفة أفضل الخمر وأخلصهاشرب الس: ، من قولهم "السالف" وتسمى: السالفة  )٢(

الفة كل شيء أوله س. وذلك إذا تحلت من العنب من غير عصر باليد أو دوس باألرجل
السالفة : وتكون السالفة أذن غير الخرطوم، إذ الخرطوم أول ما يعصر كما ذكرنا ، وقيل 

إذا نقعت الزبيب أياما فأول ما يرفع من : وقيل. أى السائلة من قولهم سلف إذا مضى
" سلف" أساس اللغة .  ٤٠١ص: فقه اللغة .  ١٤٤/ ٦: التاج : انظر. عصارته السالف

  . ٧٨/ ١١: المخصص .  ٢١٤ص: ب األلفاظ تهذي. 
  . ٣١ص:  ديوان أبى الهندي )٣(
وسميت خمرا لسترها العقل ومخالطتها إياه، وكل ما ستر العقل من الشراب فهو : الخمر )٤(

وقيل بل سميت بذلك ألنها ُتركت حتى أدركت واختمرت،  .خمر، ومنه سمى الخمار
لها وأكثر ما سواه صفات لها، واألعراف فيها  واختمارها تغيير رائحتها، وهو اسم جامع

/ ١: المزهر . ١٨٨/ ٣: التاج ". خمر" مادة : لسان العرب : انظر .التأنيث وقد يذكر
.  ٤٠١ص: فقه اللغة .  ١٨٨/ ٣: التاج .  ٢٣/ ٢: القاموس المحيط .  ٦٣،  ٦٠

  . ٣٠ص: المختار من قطب السرور 
ا تشمل بطيب ريحها القوم، وقيل ألنها تشمل على العقل سميت بذلك ألنه: وقيل: الشمول )٥(

فقه :  انظر. فتذهب به، وخمر مشمولة طيبة الطعم ،أو هى التى أبرزت للشمال فبردت
: فقه اللغة". شمل" غة الأساس الب: الزمخشري.  ٧٤/ ١١: المخصص . ٤٠١ص: اللغة
  . ٤٠٣/ ٣: القاموس المحيط .  ٣٩٦ص: المعرب .  ٤٠١ص

  .  ٣٨ص:  ان أبى الهنديديو  )٦(
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، بالضم من أسماء الخمر جمع زققة )الزق ( خمروكذلك من أسماء ال
  : ، مثل قول أبى الهندي  )١(محركة
   فـــــــادفنوني َوفـــــــاتي حاَنـــــــت ِإذا

 

  )٢(اديِوس ِزّقاً  جَعلواوا ـرمٍ بك 
 

وكلها دالالت بيئية مألوفة فى بيئة أبى الهندي ، والنص الشعري بطبيعته 
تحمل اللغة المستعملة فى تركيب مكثف مركز، يحمل من الدالالت أكبر مما 

  . )٣(مجاالت أخرى، أو اللغة المألوفة فى تركيب أى نص أدبي آخر
  :لون الخمرة: ثالثا 

لون الخمرة باختالف المادة التى استخرجت منها، ووفق طريقة يختلف 
كل إقليم وكل موضع ، وكل أرض يحصل من :(( .. صنعها، وكما قال الصيرفي
وصفات تميزه عن غيره ويعرف بها، فالعنب األسود عنبه نبيذ له عطرية وطعم 

           الذى عصر مع غالفه يخرج منه نبيذ أحمر والعنب األبيض أو 
األسود الذى أزيل منه غالفه، يخرج منه نبيذ أبيض فيه ميل كثير أو قليل للصفرة 

صنيفها ولقد تغنى أبو الهندي بألوان الخمرة، وفى ضوء ذلك فقد ارتأيت ت. )٤(..))
  : صنيفها عند شاعرنا وفق ألوانها التى ُلونت بها ت

  : اللون األحمر - )أ( 
الروم أعرف الناس بالشراب، وأوصفهم له، وأعلمهم :(( قال ابن المعتز

بمنافعه، وأعدلهم مذهبا فى استعماله، وأكثر ما يختارون منه األحمر المشبع 

                                                           

 . ٣٣٢/ ٣: القاموس المحيط. ٣٧١/ ٦: التاج  )١(
  . ٢٥ص: ديوان أبى الهندي )٢(
، م٢٠٠١اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة، : يفمحمد حماسة عبد اللط. د: انظر )٣(

 . ٢٩ص
والخمور، المختار من قطب السرور في أوصاف األنبذة : القيرواني، إبراهيم بن القاسم )٤(

، )ط.د( تحقيق عبد الحفيظ منصور، اختيار على نور الدين المسعودي، المطبعة الرسمية،
  . ٣٩، ص)ت.د( تونس، 
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إن :(( وقال جالينوس. )١())الصقيل؛ ألنه أسهل عندهم فى توليد الدم من غيره 
أصلح األشربة لتوليد الدم، ما كان أحمر غليظا، الزما، وما كان كذلك من 
الشراب، فليس يحتاج من التغيير، إال إلى شيء يسير حتى ينقلب فيصير 

  . )٢())دما
وهو صبغ أحمر، وتسمى المدماة  )الج( لحمرتهاوتدعى الخمرة الحمراء 

، "الكميت" لون الدم، فإذا كانت حمرتها إلى الكلفة سميت  لما تقدم من محاكاتها
، وٕاذا قنأت حمرتها "الكلفاء" فإذا اشتدت حمرتها حتى تضرب إلى السواد فهى 

، فإذا "وردة" ، فإذا رقت قليال فكانت فى لون الورد األحمر فهى "األرجوانية" فهى 
ن كان بياضها يضرب إلى الزرقة فإ" صهباء " رقت كثيرا فلم ترد إال يسيرا فهى 

ومما ورد ذكره فى لون الخمرة الحمراء فى شعر أبى . )٣("األمهق" قيل عن شرابها 
  :أبى الهندي ، قوله 

 ــا فصــب ــزو َحمــراءَ  َلن ــا َين   حبابه
 

  )٤(الَجناِدبِ  َنزوَ  بالدن  َشعَشَعت ِإذا 
  )٤(الَجناِدبِ 

 

  : وقوله أيضا فى دعوته إلى شرب الخمر فى الصباح الباكر 
         الَسـعدِ  َوالطـاِئر الـراحِ  ِبوجـهِ  تصبح

 

  )٥(الوردِ  صفةِ  في المزجِ  وبعد كميتاً  
  )٥(الوردِ 

 

                                                           

المختار من قطب السرور في أوصاف األنبذة والخمور، : القيرواني، إبراهيم بن القاسم )١(
  . ٥١ -٥٠ص

/ ٢يان أحوال العلوم، جأبجد العلوم الوشي المرقوم في ب: القنوجي، صديق بن حسن )٢(
  .  ٣٥٧ص

   ٢٧ص م،١٩٢٥فصول التماثيل في تباشير السرور،المطبعة العربية، مصر، : ابن المعتز )٣(

  . ١٦ص: ديوان أبى الهندي )٤(
  . ٢٩ص: ديوان أبى الهندي )٥(



  
  
  
  
  

  رزق المتولي رزق أحمد ٠د                                                           

-٦٨٥ -  

  : اللون األصفر  -)ب(

يعد اللون األصفر أحد األلوان الساخنة، ويمثل قمة التوهج واإلشراق، ويعد 
أكثر األلوان إضاءة ونورانية؛ ألنه لون الشمس ، ومصدر الضوء ومصدر الحرارة 

والجدير بالذكر أن الخمرة قد تطورت فى . )١(ياة والنشاط والغبطة والسروروالح
أساليب صناعتها، وصنعت على عدة ألوان، وكان منها اللون األصفر، حيث 

  : وصفها أبو الهندي فى قوله 
  َكَأنهـــا اِإلنــاءِ  فـــي َتنــزو َصــفراءَ 

 

  )٢(الُجنَدبِ  ُلعابُ  َأو الَجراَدةِ  َعين 
  )٢(الُجنَدبِ 

 

  : وقوله كذلك 
ــــتَ  ِإن ــــن َتســــقيني ُكن     قهــــوةٍ  َفِم

 

  )٣(الناِهضِ  الُمهَرةِ  مثلِ  َصفراءَ  
  )٣(الناِهضِ 

 

  : اللون األبيض  - )جـ(
كما ظهرت لدى أبى الهندي خمرة جديدة ، تغنى بها ، فهى بيضاء اللون ، 

  : كما فى قوله 
  عفَوهــــــا اســــــقياني َخليلــــــي  يــــــا

 

  )٤(بالُعَلبْ  َليَست البيضِ  ِبالَبواطي 
 

  . حة الخمرة رائ: رابعا 
لقد استهوت رائحة الخمر أبا الهندي، فعكف على تصوير رائحتها الطيبة ، 
التى تنتشر فى األرجاء، وتصوغ أريجها فى مجالسه الخمرية، فشمتها األنوف، 

                                                           

اإلضاءة المسرحية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة األولى، : شكري عبد الوهاب )١(
  .٧٦، صم١٩٨٥

  . ١٦ص : ديوان أبى الهندي )٢(
  .٤٢ص: السابق )٣(
  . ١٨ص: السابق )٤(
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قال لي :(( وغدت الرائحة الذكية من شروط الخمرة المفضلة ، وقد قال ابن المعتز
  .)١())ان صافى األديم ذكي النسيمخير األشربة ما ك: المعتضد باهللا 

رائحة الخمرة بالمسك الفواح، فخمرة  -منذ القدم - وشبه الشعراء      
األخطل يتضوع المسك منها، وتعبق رائحتها الشذية عندما يفتح الوعاء فتسيل 

  : منه، يقول 
  َأرُحِلنــا َبــينَ  ُنهبــى الِمســكُ  َكَأنمــا

 

  )٢(الجاري ِدهاناجو  ِمن َتَضوعَ  ِمّما 
  )٢(الجاري

 

وأبو الهندي شأنه فى ذلك شأن الشعراء السابقين عليه، حيث شبه رائحة 
  : الخمرة بالمسك فى قوله 

َوَلّمــــا َحَللنــــا رأَســــُه ِمــــن رباِطــــِه  
 

  )٣(َوفاَض دمًا كالِمسِك َأو عنبِر الهندِ  
  )٣(الهندِ 

 

  : وقوله فى موضع أخر 
   ِمزاُجهــا طـابَ  حــينَ  الَجـوالي جلتهـا

 

  ٤(الَوردي َوالَعنَبرِ  بالمسكِ  بَنهاَوَطي(  
  )٤(الَوردي

 

  :إشعاع الخمر: خامسا
           شعاع الخمرة وشبهوه بمصادر (( تحدث الشعراء قديما عن لقد

الضوء كالشمس والنجوم والكواكب، فاألعشى يشبه شعاع الخمرة بشعاع قرن 

                                                           

م، ١٩٢٥لمطبعة العربية، مصر، فصول التماثيل في تباشير السرور، ا: ابن المعتز )١(
  .١٥ص

مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب / الديوان، شرحه وصنف قوافيه وقدم له: األخطل )٢(
  .١٤٣م، ص١٩٩٤/ هـ١٤١٤عة الثانية، العلمية، لبنان، الطب

  . ٢٩ص: ديوان أبى الهندي )٣(
  . ٣٥، ٣٤ص: وانظر الديوان  . ٣١ص: السابق )٤(
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ته، وذلك ألن الشاعر الجاهلي كان يرى فضيلة التشبيه فى صح ؛)١())الشمس 
فعندما يسطع نور الشمس يميل شعاعها إلى البياض، مما ال يتفق مع واقع الخمرة 
فى الكأس، أما عندما تكون الشمس قرنا، وذلك صباحا أو مساًء، عند طلوعها أو 
غروبها، فإن شعاعها يغدو مشوبا باالصفرار، وبشتى األلوان الزاهية الشبيهة 

، ويصفها عمرو بن كلثوم بأنها ترسل باأللوان المتوهجة فى هالة حول الخمرة
  : إشعاعات مضيئة فى قوله 

  فيهـــــا الُحـــــص  َكـــــَأن  ُمَشعَشـــــَعةً 
 

  )٢(َسخينا خاَلَطها الماءُ  ما ِإذا 
  )٢(َسخينا

 

ولقد درج الشعراء بعد ذلك على تشبيه شعاع الخمرة بكل ما يبرق أو يشع أو 
  : يتوهج، فاألخطل يشبه شعاعها بجذوة تتآكل فى قوله 

ا ُعقــارا فــى إنــاٍء ، كأنهــا   فَصــبو 
 

  )٣(إذا لمحوها ، جـذوٌة تتآكلُ  
 

  :وأبو الهندي يعكف على تصوير ضياء الخمرة وٕاشعاعها فى قوله 
 ــا فصــب ــزو َحمــراءَ  َلن ــا َين   حبابه

 

  )٤(الَجناِدبِ  َنزوَ  بالدن  َشعَشَعت ِإذا 
 

  : وقوله فى إشعاع الخمر وتأثيرها فى نفوس شاربيها 
ـةً  ِتسـعين الـدن  فـي ثوت يتاً كم حج   

 

  )٥(الَحد  واِجبُ  شرِبها في ُمشعشعةً  
 

    ج
وقوله فى صورة تشبيهية يعقد فيها أبو الهندي عالقة بين تالأل الخمر فى 

  : أيدى السقاة ونجوم الثريا 

                                                           

، )ت.د( ، بيروت،)ط .د( فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب، دار الثقافة،: إيليا الحاوي) ١(
 . ٥٧ص

لسبع، تحقيق محمد شرح المعلقات ا): هـ٤٨٦عبد اهللا الحسن بن أحمد ت(الزوزني )٢(
  . ٣٥م،  ص١٩٩٨الفاضلي، المكتبة العصرية، الطبعة األولى، بيروت، 

  . ٢٢٤الديوان، ص: األخطل  )٣(
  .١٦ص: ديوان أبى الهندي )٤(
  . ٣١ص: ديوان أبى الهندي )٥(
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ـــالألُ  ـــي َت ـــدي ف ـــقاة َأي هـــا السَكَأن  
 

يا ُنجومُ   َنْتَها الثر١(عـُبوُرها زي(  
 

  المبحث الرابع
  أبى الهندي للشعر الخمري عندالتشكيل الجمالي 

الصورة الشعرية من أهم أدوات التشكيل الجمالي فى شعر أبى الهندي، تعد 
النقاد حول مفهومها، كما تعددت آراؤهم فيها، فمنهم من ربط بين  اختلفوقد 

د القادر القط عب. كما يعرفها د. )٢(علي البطل لها.مصطلحها وشكلها، كتعريف د
عبد القادر الرباعي لها هو أقربها .، ولكن يعد تعريف د)٣(القط تعريفا أوسع وأشمل

وفيما يلى أنماط الصور الشعرية الواردة فى خمريات أبى . )٤(.أقربها وأشملها
  : الهندي 

  :)الجزئية( الصورة المفردة:أوال
شبيه ال مشاحة فى أن النقد العربي القديم اهتم اهتماما خاصا بضروب الت

واالستعارة ، وعدهما محورا أساسيا فى التعبير الشعري، وخير ما يوضح ذلك قول 
، وأكثر تعارة أمد ميداًنا وأشد افتناًناإن االس:((عبد القاهر الجرجاني عن االستعارة

جرياًنا، وأعجب حسًنا وٕاحساًنا، وأوسع سعًة وأبعد غوًرا وأذهب نجًدا فى الصناعة 
  .)٥())عبها وشعوبها، وتحصر فنونها وضروبهاوغوًرا من أن ُتجمع شُ 

                                                           

  .٣٥ص: ديوان أبى الهندي )١(
ي الهجري، دار آخر القرن الثانالصورة في الشعر العربي حتى : على البطل. د: انظر )٢(

 .٣٠م، ص١٩٨٠ندلس، بيروت، الطبعة األولى، األ
االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة : عبد القادر القط. د :انظر )٣(

 .٤٣٥م، ص١٩٧٨العربية ، بيروت،
دراسة في النظرية ( الصورة الفنية في النقد الشعري: عبد القادر الرباعي. د: انظر )٤(

 . ١٠م، ص١٩٨٤، دار العلوم للطباعة، الرياض، الطبعة األولى، )يقوالتطب
 . ٢١٠أسرار البالغة فى علم البيان، ص: عبد القاهر الجرجاني  )٥(
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ولما كانت مهمة الناقد الحقيقية هى إضاءة العمل األدبي وتنويره واستكشاف 
. )١(جوانبه الفنية وعالقاته، فى ضوء ما يسمى بالقراءة الفاحصة للنص األدبي

  : ومن أمثلة الصور الجزئية قوله 
   رباِطــــهِ  ِمــــن رأَســــهُ  َحَللنــــا َوَلّمــــا

 

  )٢(الهندِ  عنبرِ  َأو كالِمسكِ  دماً  َوفاَض  
  )٢(الهندِ 

 

صورة تشبيهية يتكأ عليها أبو الهندي لالنتقال من حالة الغضب والوجع 
المتمثل فى الدم إلى حالة الراحة، اللذين يأخذهما من رائحة المسك والعنبر ، ومن 
ثم فقد اتكأت هذه الصورة على عنصر الحركة، بما تحمله من دالالت الغضب 

عند (( لثورة والرائحة بإنعاشها، حيث شكلت صورة حية قريبة من الواقع؛ ألنهوا
. )٣())قوة المرء وقوة اللحظة : خلق أى قطعة أدبية فذة ال بد من توافر قوتين

  : وقوله أيضا 
ــاالز  بعــضِ  فــي َوَجــدناهُ  ــهُ  واي َكَأن  

 

  )٤(◌ِ الَبرد ِشدةِ  ِمن َيهَتز  ِقرةٍ  َأخو 
  )٤(◌ِ الَبرد

 

رق أبو الهندي إلى الصورة التشبيهية األخرى للدن، وما حدث له كما يتط
حينما انفصلت الخمر عنه حين سالت، من خالل إحساسه بالدن لحظة البزل، 
حيث شبه حالته بالمقرور الذى يرتجف من شدة البرد فى إحدى الزوايا إثر فراقه 

والتى تجلت  الخمر، حيث عمد شاعرنا على استخدام الصورة الحركية والصوتية،
  .من خالل اهتزاز الدن من البرد 

  : وقوله أيضا 
ــــــــةً  ــــــــز  ُمفدم ــــــــأن  اً َق ــــــــا ك   ِرقاَبه

 

  )٥(عدِ ِبالر  أُفزِعنَ  الماءِ  َبناتِ  ِرقابُ  
 

                                                           

 . ٢٩ – ٢٨اللغة وبناء الشعر، ص: محمد حماسة عبد اللطيف. د: انظر  )١(
  .٢٩ص: ديوان أبى الهندي )٢(
 . ١١٢فى إبداع أبى نواس، ص الصورة الشعرية ونماذجها: ساسين عساف )٣(
  .٢٩ص: ديوان أبى الهندي )٤(
 .٣٠ص: ديوان أبى الهندي  )٥(
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 ُأفِزعنَ  الماءِ  َبناتِ  ِرقابُ  ِرقاَبها كأن :(وتتجلى الصورة التشبيهية فى قوله
 ؛ لكى يجعل )الرعد( مفرداتها من عالم الطبيعة، حيث استقت هذه الصورة )عدِ ِبالر

من حركة رقاب بنات الماء صورة طبيعية أقرب إلى العقل والمنطق، حيث تخشى 
الطيور صوت الرعد ، وتعده إنذارا بالموت، ومن ثم تهتز رقابها خوفا على 
حياتها، وهكذا استطاع أبو الهندي أن ينقلنا من هذا المشهد الواقعي الطبيعي إلى 

  . )١())ليخلق حالة من التوافق بين الذات والوجود الخارجي(( مجلس الخمر
والجدير بالذكر أن شاعرنا قد أقام عالقة قوية بين الخمر من ناحية وأعناق 
األباريق التى تتمايل من شغفها بالخمر وتمسكها به من ناحية أخرى، فضال عن 

البدء فى نقصانها، حيث ترتعد أن اهتزاز أعناق األباريق تحمل داللة قوية على 
  .متمسكة بحياتها التى تهبها لها الخمر، وكأنها كائنات حية 

  ): العنقودية(الصورة الكلية: ثانيا
إن الصورة الكلية تترابط فيها العالقات عن طريق التشابك في جزيئات كثيـرة؛  

حيـث  تـرابط الصـور، بـدوي يرجـع وحـدة العمـل األدبـي إلـى مصـطفى. ولهذا نجـد د
وليســـت الوحـــدة فـــي نهايـــة األمـــر ســـوى التناســـق أو التنـــاغم الـــذي ُيوجـــده :(( يقـــول

ومن صـور أبـى الهنـدي الكليـة . )٢())الشاعر بين الصور التي تتألف منها القصيدة
  : الكلية التى شكلها المجلس الخمري عنده، قوله 

  سـاِلمٍ  َوطبِ  َعن الِهندي  َأبا َسُيغني
 

  ُنحـوُرها بيٌض  زالنِ كالغَ  َأباريقُ  
 

ــــــــــز  مفدمــــــــــةً  ــــــــــأن  اً َق    ِرقاَبهــــــــــا ك
  

  ُصقورها فَزعتهاأ الَكراكي ِرقابُ  
  

ــــــى مصــــــبغةَ  ــــــراَتها كــــــَأن  اَألعل   َس
  

  اـُشهوُره توافت َأنصابٍ  َذبائحُ  
  

ــــالألُ  ــــدي  فــــي َت ــــقاة َأي هــــ الساـَكَأن  
  

ي ُنجـومُ    َنْتَها اـالثرعُبوُرها زي  
  

                                                           

 . ٣٦الصورة الشعرية ونماذجها فى إبداع أبى نواس،  ص: ساسين عساف  )١(
دراسات في الشعر والمسرح ، الهيئة المصرية للكتاب، الطبعة الثانية : مصطفى بدوي / د )٢(

  .٢٤م ص  ١٩٧٩
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 ـــــج ـــــالفاً  َتُم ـــــ ُس ـــــاقٍ  نِم ـــــا ِزق   َكَأنه
  

  ظهوُرها َتَحنت حام يـَبن ُشيوخ 
  

   َكَأنهــــــــا الِفــــــــراشِ  َفــــــــوقَ  ُأَقبُلهـــــــا
  

  اـَزريُره َيفـوحُ  ارٍ ـَعطّ  َصاليةُ  
  

    ُمَقلـــصٍ  َقمـــيصٍ  فـــي َمليحـــاً  َخفيفـــا
  ج

  اـُزروُره ُتَشـد  َلم ز ـخَ   ُوجبةُ  
ـــ عنـــد َغـــرَدت ِإذا َحِســـبَتها حاءالض  

  

  اـُقبوُره َأوَجعتها  َثكلى حُ ـَنوائ 
  

  ِصـــياِحهِ  َقبـــلَ  الـــديكِ  كعـــينِ  َوكـــأسٍ 
  

  َضريُرها َيضرني َلم ِبزهر َشِربتُ  
  

ــ قــرنُ  َذر  َفمــا ــى مسِ الش          َكَأنهــا َحّت
  

  )١(ُدوُرها َتَزلَزلُ  يَحول َقريةً  َأرى 
  ججج

ن العديد من الصور فالمتأمل فى هذه الصورة الكلية يجدها أن تتضم 
التشبيهية الجزئية، بعيدا عن التشبيهات التى تجمع بين طرفين محسوسين ، مدركا 

. )٢())التى توحد بين األشياء وتتيح الوحدة مع العالم، وامتالكه(( ماهية الصورة
حيث يعقد شاعرنا عالقة تشبيهية بين بياض نحور الغزالن وصورة إبريق 

، حيث يشكل النحر موضع أنوثة المرأة، )ُنحوُرها بيٌض  زالنِ كالغَ  َأباريقَ (الخمر
ولكن شاعرنا أراد أن يصفه بالبياض بالطهر والبراءة، اللذين استمدا من الصورة 
لت موضع الصدر إلى صورة رشيقة  اللونية، وهذا ما أكدته شفافية اإلبريق، وحو

  .منة مأخوذة من حياة الغزالن األليفة التى تسعى إلى حياة أليفة آ
         ِرقاَبها كأن ( كما يستقى شاعرنا صوره التشبيهية من الطبيعة بمفرداتها

، والمالحظ أن هذه الصورة تقترب من التمثيل فى )ُصقورها  فَزعتهاأ الَكراكي ِرقابُ 
فإنك تجد الصورة المعمولة فيها (( إعمالها على حد تعبير عبد القاهر الجرجاني

اختالفا فى الشكل والهيئة، ثم كان التالؤم بينها مع ذلك  كلما كانت أجزاؤها أشد
 .)٣())أوجب       أتم واالئتالف أبين كان شأنها أعجب والحذق لمصورها 

فالكراكي تعد من الطيور طويلة األعناق منتصبة الرقاب، وشاعرنا يريد أن يجعل 
                                                           

  . ٣٧،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٤ص:  أبى الهندي ديوان  )١(
 .٢٣١ -٢٣٠م ، ص١٩٨٣زمن الشعر، دار العودة ، بيروت، الطبعة الثالثة ، :  أدونيس )٢(
 . ١٢٧أسرار البالغة ، ص: عبد القاهر الجرجاني  )٣(



  
  
  
  
  

  الشعر الخمري عند أبى الهندي         

-٦٩٢ -  

  

قور الشرسة األباريق تهتز لتنشر رائحة خمرته، وهذا لن يتحقق إال بفضل الص
  . التى تؤثر فى رقاب الكراكي فتحركها 

         َكَأنها(كما اتكأ شاعرنا على التشخيص فى رسم صورته التشبيهية
يا ُنجومُ  َنْتَها الثرحيث يشبه تألأل الخمر فى أيدى السقاة بالنجوم، وهذا )عُبوُرها َزي ،

ما يزيد الخمر تألقا، وهو يعكس علمه ومعرفته بعلم النجوم، فاختار العبور نج
قاق فى م ينتقل شاعرنا إلى رسم صورة الز ث. بذلك يسمو بخمرته إلى عنان السماء 

، حيث استعار من الشيوخ هيبتهم )ظهوُرها َتَحنت حام َبني ُشيوخ َكَأنها:(قوله
ووقارهم، ومن بنى حام شهرتهم، ومن انحناء ظهورهم عمرهم؛ ليرسم صورة لِزقاق 

  .خمرته 
، حيث اعتمد )َزريُرها َيفوحُ  َعّطارٍ  َصاليةُ  َكَأنها:(أما عن رائحة خمرته فيقول

فى رسم هذا المشهد على الصورة الشمية المستمدة من الواقع، فنجد أن صورة 
الصالية التى تدق الزرير فتنشر رائحته من كل جهة وصوب، والجدير بالذكر أن 

ث عن الجودة وليس عن الكمال الذى يبح((شاعرنا يملك الذوق الجمالي
فهو يود أن يلتصق بها، ويدوم معها فى عالقة؛ ولذا شبهها . )١())المستحيل

بعالقة الرجل بالمرأة، ومن ثم فقد استطاع أن يحدث قربا بينهما، والجدير بالذكر 
أن ((أن قدامة بن جعفر قد استحسن هذا النمط من التشبيه اإليحائي، حيث زعم

ا وقع بين شيئين اشتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما ، أفضل التشبيه م
البعيدين وٕانما حسن التشبيه أن يقرب بين ... حتى يدنى بهما إلى حال االتحاد 

  .)٢())واشتراك حتى تصير بينهما مناسبة

                                                           

ق، وزارة الثقافة : عالقات الفن الجمالية بالواقع، ترجمة: تشرنيشفسكي. ع.ن )١( يوسف حال
 . ٧٠م،  ص١٩٨٣د القومي، دمشق، واإلرشا

 . ٢٨٦العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص: قدامة بن جعفر )٢(
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 َوكأسٍ :( كما يعقد عالقة مشابهة بين عين الديك وصفاء خمرته فى قوله
، فأراد شاعرنا أن يبين صفاء خمرته ووضوح كأسه من )هِ ِصياحِ  َقبلَ  الديكِ  كعينِ 

  .خالل اإلشارة إلى ما تشير إليه عين الديك من صفاء ووضوح 
  .الصورة المرتدة إلى الحواس :  ثالثا 

جــــابر .، ويشــــير دوتمثــــل الحــــواس حجــــر الزاويــــة فــــي بنــــاء الصــــورة الشــــعرية
سي مكين، وال مفر مـن يقوم على أساس ح بأن التصور الشعري:(( عصفور بقوله

التسليم بذلك، طالما كان مدركات الحس، هي المـادة الخـام التـي يبنـى بهـا الشـاعر 
وبالتالي يمكن القول إن الحس يعد وسيلة مهمة إلدراك الصـورة، ولقـد . )١())تجاربه

رائـــد المدرســـة التصـــويرية يعـــرف الصـــورة بـــالتركيز علـــى أبـــرز " هيـــوم " ولقـــد كـــان 
الصورة تشبيه حسي يعبر عن رؤيا، وال يقنع بإيضاح :(( لعناصرها الحسية، فيقو 

  . )٢())فكرة الشاعر أو شعوره ، بل يخلقها خلقا
  : الصورة البصرية  - )١( 

تعـد العــين هـي العنصــر المهــم فـي عمليــة اإلدراك، وهــي الوسـيلة األولــى التــي 
ة آالف تختـزن الـذاكر (( تقوم بتحويل الصور إلي الخيال المبتكر، فعن طريق العـين

الصـــور التـــي تراهـــا نتيجـــة رؤيـــة وكثيـــر مـــن األشـــياء التـــي تميـــز العـــين بـــالحواس 
ومـــن الصـــور البصـــرية فــــى . )٣())األخـــرى، كـــاأللوان واألشـــكال واألحجـــام وغيرهــــا

  : خمريات أبى الهندي قوله  

                                                           

م ١٩٨٠ ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي، دار المعارف: جابر أحمد عصفور.د )١(
   .٣٤٠، ص 

المعارف، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار : عن محمد فتوح أحمد نقال: هيوم )٢(
   .١٤١م، ص ١٩٨٤الطبقة الثالثة 

الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع، : عبد الفتاح صالح نافع .د )٣(
   .١٠٢م، ص ١٩٨٣عمان ، األردن 
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    ِمنُهمـا أخـرجَ  ن الـد  فـي طرحا ِإذا
 

  )١(َوردُ  منظرهُ  العينَ  َيروقُ  َشرابٌ  
  

 

رة بصــرية يعتمــد فــى إدراكهــا علــى حاســة البصــر، مصــورا الخمــر عنــدما صــو 
  : وقوله أيضا . ُيطرح فى الدن فإنه يخرج شرابا تروق العين بمنظره كأنه ورد

ــــــــةً  ــــــــزا مفدم ــــــــأن  َق ــــــــا ك    ِرقاَبه
 

  )٢(ُصقورها فَزعتهاأ الَكراكي ِرقابُ  
  

 

رقاب أواني الخمر صورة بصرية يعقد فيها أبو الهندي عالقة مشابهة بين 
وقوله  .ورقاب الكراكي، وهى من الطيور طويلة األعناق التى أفزعتها الصقور 

  : فى موضع آخر 
ـــالألُ  ـــي َت ـــدي ف ـــقاة َأي هـــا السَكَأن   

 

يا ُنجومُ   ٣(عـُبوُرها َيَنتهاز  الثر(  
  

 

حيث شبه أبو الهندي الخمر وهى تتألأل فى أيدى شاربيها بالنجوم، كما تنم 
هذه الصورة عن علم ودراية لدى شاعرنا بالنجوم وأسمائها، حيث اختار منها 

  .العبور، فهو يسمو بخمرته إلى عنان السماء 
  :الصورة اللونية  -)٢( 

، الشعريةدور اللون في تشكيل الصورة  لقد أشار النقد العربي القديم إلى
ات على ضروب والتشبيه ((:عند ابن طباطبا العلوي في قوله ويتجلى ذلك

ومنها  بالشيء صورة وهيئة، ومنها تشبيه به معنى، ءالشيتشبيه : مختلفة، فمنها
تشبيه به حركة وبطء وسرعة، ومنها تشبيه به لونًا، ومنها تشبيه به صوتًا، وربما 

وترجع الدراسات الحديثة شاعرية  .)٤())امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض

                                                           

  . ٢٦ص: السابق )١(
  .٣٥ص : السابق )٢(
  .٣٥ص: السابق )٣(
 ،زغلول سالم، منشأة المعارف محمد/عيار الشعر، تحقيق د):هـ٣٢٢(ابن طباطبا العلوي )٤(

كتاب : أبو هالل العسكري: ويراجع. ٢٥ص  ٠اإلسكندرية، الطبعة الثالثة ،المعارف
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فيه ) I. Downey"(جون دوني " سماها كما أ) Poetry of Color (اللون
  .)١(ترجع إلي الطبيعة وٕالي إحساس الشاعر بها، وتأثيرها النفسي عليه

 ا كانت البيئة ونفسية الشاعر التي تشكلها تلك البيئة بما تحمله طبيعتها ولم
داخله من أثر نفس وطبيعة التجربة الشعرية التي يقع الشاعر تحت تأثيرها هما 

لزيادة نسبة شيوع لون ما، أو تبرر سبب احتفائه من الصور  أهم الدوافع
  : ومن الصور اللونية فى خمريات أبى الهندي قوله . )٢(الشعرية

   َكَأنهـــا اِإلنـــاءِ  فـــي َتنـــزو َصـــفراءَ 
 

  )٣(الُجنَدبِ  ُلعابُ  َأو الَجراَدةِ  َعين 
  

 

دي فى وصفه يبدو أن اللون األصفر كان من األلوان األثيرة عند أبى الهن
للخمر، فيصفها باصفرار لونها عندما تسال فى اإلناء كأنها عين جرادة أو لعاب 

  : وقوله فى سياق أخر. الجندب 
ــ َوالطــاِئر الــراحِ  ِبوجــهِ  تصــبح عدِ الس  

 

  )٤(الوردِ  صفةِ  في المزجِ  وبعد كميتاً  
  

 

، وتجدد الحياة تحمل معاني التفاؤللقد اتكأ أبو الهندي على اللون كأداة فنية 
ل لون الخمرة من اللون  وقوله كذلك . الكميتي القاتم إلى اللون الورديحيث حو:  

                                                                                                                                             

 ،دار الفكر العربي ،البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق علي محمد  الصناعتين،
  وما بعدها  ٢٥٢، ص ت ٠الطبعة الثانية ، د

، عدد ٥قصيدة العربية، مجلة فصول،مججماليات اللون في ال :محمد حافظ دياب: يراجع )١(
  . ٤١م، ص ١٩٨٥مارس ٢

 ، ٥شاعرية األلوان عند امرئ القيس ،مجلة فصول ،مج: محمد عبد المطلب. د: يراجع )٢(
اللون في الشعر العربي : إبراهيم محمد علي ) .فصول (٥٥م، ص١٩٨٥مارس ٢عدد 

جاسم  .٢١صم، ٢٠٠١وس جروس بر  طرابلس، ،لبنان،"قراءة ميثولوجية "قبل اإلسالم 
تعبيرية اللون في شعر عنترة ، مقالة بمجلة جذور للتراث، العدد الثاني، : محمد صالح 

  . ٣٧١، ص٠م١٩٩٩سبتمبر /هـ١٤٢٠النادي األدبي بجدة ،جمادي األولي 
  . ١٦ص: ديوان أبى الهندي )٣(
  .٢٩ص: ديوان أبى الهندي )٤(
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  ساِلمٍ  َوطبِ  َعن الِهندي  َأبا َسُيغني
 

  )١(ُنحوُرها بيٌض  زالنِ كالغَ  َأباريقُ  
  
 

فأبو الهندي يتخذ من بياض نحور الغزالن صورة إلبريق الخمر، حيث يعد 
مرأة، حيث عمد شاعرنا إلى وصفه بالبياض ليحمل داللة النحر موضع جمال ال

  .النقاء والبراءة والطهر، وهذه المفردات تتسق فى مضمونها واللون األبيض 
   :الصورة الضوئية - )٣( 

وملكـاتهم مـن عناصـر بمـؤازرة حواسـهم  ،وهى الصورة التى يلجأ إليها الشـعراء
النــور، والليــل والنهــار، والشــمس الضــوء فــى الطبيعــة كــالنجوم والكواكــب، والظــالم و 

  : والقمر، مثل قول أبى الهندي 
ـــى الكـــأسِ  أخـــذ نبـــاِكر ـــا َحّت    َكَأنن

 

  )٢(َتعدو خيمتنا َأطنابَ  حىالض  في َنرى 
  )٢(َتعدو

  
 

فهو يرسم صورة فنية رائعة، صور من خاللهـا مباكرتـه للخمـر، وتأثيرهـا علـى 
رك، وقد اتكأ على لفظ الضوء نفوس شاربيها، حتى ُيخيل لهم أن أعمدة خيمته تتح

وتشــرق الخمــر فــى . المتمثــل فــى الضــحى، بمــا يحمــل مــن معــانى النــور والضــياء 
  :الدن وال تغيب فى قول أبى الهندي 

ةً  ِتسعين الدن  في ثوت كميتاً  واِجبُ  شرِبها في ُمشعشعةً     حج  ٣(الَحد(  
 ٣(الَحد(  

 

  : وقوله كذلك 
ـــالألُ  ـــي َت ـــدي ف ـــقاة َأي الس  ـــاَكَأن     ه

 

  )٤(عــُبوُرها زينتها ياالثر  ُنجومُ  
  

 

                                                           

  .٣٠ص:  السابق )١(
  .٢٦ص:  السابق )٢(
  .٣١ص: السابق )٣(
  . ٣٥ص:  ديوان أبى الهندي )٤(
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صـــورة ضـــوئية يشـــبه فيهـــا أبـــو الهنـــدي تـــألأل الخمـــر فـــى أيـــدى الســـقاة بنجـــوم 
  . الثريا، وقد استعان شاعرنا بعناصر الضوء المتمثلة فى نجوم الثريا، نجم العبور

   :الصورة الذوقية - )٤(
نقدي، فلقد أشار إليها عبد القاهر إن الصورة الذوقية ليست ببعيدة عن تراثنا ال

، وفـــي )١(الجرجـــاني، ونعنـــي بهـــا الصـــورة التـــي إذا قرأتهـــا تمثـــل طعمهـــا فـــي فمـــك
الحقيقـــة أن الشـــاعر العربـــي قـــد أثارتـــه طبيعتـــه وتجـــاوب معهـــا حســـًا وروحـــًا، وهـــذه 
الطبيعة قد أشبعت حواسه لمسًا ولونـًا وشـمًا ومـذاقًا، وهـذه الحـواس تتراسـل جميعهـا 

تشعرنا بمدى قناعة هـذا الشـاعر ببيئتـه، وٕاشـباعها حواسـه بمـا يعكـس حالـة  ، حتى
تـذوق بفمــك طعمـًا يؤديــه اللسـان، وتجويــف الفـم، بيــد (( مـن الرضــا أو السـخط، فقــد

أن تــــذوق الطعــــوم ال يقتصــــر علــــى الفــــم وحــــده، إذ تشــــركه العــــين واألذن واألنــــف 
  : لهندي قوله ومن الصور الذوقية فى خمريات أبى ا. )٢())والمالمس 

ـــن ذاقهـــا ِإذا ـــهِ  جـــادَ  ذاقَ  َم    ِبماِل
 

  )٣(ُيديُرها َوهناً  الَقومِ  ساقي قامَ  َوَقد 
  

 

صورة ذوقية تدعو الناس إلى بذل أموالهم فى سبيل شرب الخمر، وهى إشارة 
  : وقول شاعرنا فى موضع آخر . للكرم ، وترغيب السقاة على شربها 

ـــد ـــِربوا َوَق ـــى َش ـــَأن  َحّت ـــاَبُهمرِ  ك   ق
 

  )٤(ِعظامُ  َلُهن  َيخلق َلم اللينِ  ِمنَ  
  )٤(ِعظامُ 

  
 

صــورة ذوقيــة تــوحى بتــأثير الخمــر علــى نفــوس شــاربيهم حتــى كــأن رقــابهم مــن 
  .ر أن الشرب من مدركات حاسة الذوقلينها لم يخلق لهن عظام، والجدير بالذك

                                                           

  .٩٨، ص أسرار البالغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني: يراجع  )١(
  .٥م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤الطعم في الشعر العربي، دار األندلس، بيروت : علي شلق/ د )٢(

  ٣٦ص: ديوان أبى الهندي )٣(
  . ٤٨ص :  ديوان أبى الهندي )٤(
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   :الصورة الشمية - )٥(
رينيـه " التسـمية، وممـا يـورده لقد سبق كل من علماء النفس والجمال إلي هـذه 

وتصنيفات العلمـاء فـي علـم الـنفس وعلـم الجمـال متعـددة ـ :(( في ذلك قوله" ويليك 
فليســـت هنـــاك فقـــط صـــورة ذوقيـــة وشـــمية، بـــل توجـــد أيضـــًا صـــور حراريـــة، وصـــور 

كمــا فطـــن . )١())ضــغطية مــن أصــل جمــالي نســبي مشـــتقة مــن الــتقمص الوجــداني
، أمــا المحــدثون )٢(ا، وٕان لــم يســموه هــذه التســميةالقــدماء إلــي شــيء قريــٍب مــن هــذ

وأفـــراد لهـــا بعضـــهم كتابـــًا مســـتقًال، وٕان اكتفـــى فيـــه . )٣(توقــف بعضـــهم عنـــدها قلـــيالً 
ومــن الصــور الشــمية . )٤(بســرد األبيــات فــي كــل عصــور األدب العــرب دون تعليــق

  :فى شعر الخمر عند أبى الهندي قوله 
  رباِطــــهِ  ِمــــن رأَســــهُ  َحَللنــــا َوَلّمــــا

  

  )٥(الهندِ  عنبرِ  َأو كالِمسكِ  دماً  َوفاَض  
  

 

صورة شمية اتكأ شاعرنا فى رسمها على التشبيه، حيث االنتقال من حالة 
الغضب والتمرد إلى حالة الراحة واألمان، اللذين يستمدهما من رائحة المسك 

  : وتستحوذ رائحة المسك على الصورة الشمية عند شاعرنا مثل قوله . والعنبر 
  )٦(الَوردي َوالَعنَبرِ  بالمسكِ  َوَطيبَنها   ِمزاُجهــا طــابَ  حــينَ  الَجــوالي لتهــاج

                                                           

المؤسسة  نظرية األدب، ترجمة محمد محي الدين صبحي،: يك وأوستن وارينرينيه ويل )١(
  . ٢٤٠م، ص ١٩٨١العربية للدراسات والنشر، بيروت ،الطبعة الثانية 

  .٤٤٧كتاب الصناعتين، ص : أبو هالل العسكري: يراجع  )٢(
من عبد الرح.د. ١٠٤ـ  ٩٧ص ): مثال ونقد(الصورة الفنية في الشعر العربي : يراجع )٣(

إبراهيم . د .١٤٢ ،١٢٥ص  القديم، تراسل الحواس في الشعر العربي :محمد الوصيفي
عز الدين . د. ١٣٠ص : في شعر عمر أبو ريشة الفنيةالصورة : عبد الرحمن الغنيم

  .١٣٠ص : الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: إسماعيل
 ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤ر العربي، دار األندلس، بيروت  الشم في الشع: علي شلق  .د: يراجع )٤(

نحو نسق منهجي لدراسة " من الصوت إلي النص: مراد عبد الرحمن مبروك .د: وانظر. م
  . ٨٢، ص "النص الشعري 

  .٢٩ص: ديوان أبى الهندي )٥(



  
  
  
  
  

  رزق المتولي رزق أحمد ٠د                                                           

-٦٩٩ -  

 

  )١(الَوردي
  

 

  : وقوله كذلك 
   َشــممَتها عــذارٍ  مــن ِمســكٍ  َوفــاَرةِ 

  

  )٢(َوَعبيُرها ِمسكها يناـَعلَ  َيفوحُ  
  

 

  : وقوله 
  َكَأنهــــــا الِفــــــراشِ  َفــــــوقَ  ُأَقبُلهــــــا

 

  )٣(هاَزريرُ  َيفوحُ  َعّطارٍ  َصـاليةُ  
 

صورة شمية مستقاة من الواقع ، حيث صورة الصالية التى تدق الزرير، حتى 
تنتشر رائحته فى كل أرجاء المكان، وهو يريد أن يلتصق بها، ولذا شبهها الحال 

  .بعالقة الرجل بالمرأة، ومن ثم فقد نجح الشاعر فى التقريب بينهما 
   :الصورة السمعية - )٦( 

لصورة السمعية الداخلية التى يستقبلها السامع ليست لها ا(( فوندريس أن  يرى
قيمــة إال علــى أســاس أن هــذا الســامع لديــة القــدرة علــى تحويلهــا إلــى صــور نطقيــة 

أن السامع متكلم  ومن ثم يمكن أن يكون متكلمًا هو اآلخر ،أو بعبارة أخرى فعلية،
وأرى مــا  .) ٤())قعيـةبـالقوة ،إذ هــو يمتلـك مــا قـد حولــه المـتكلم إلــى إحـداث نطقيــة وا

أحمـــد درويـــش مـــن أن تعـــاون هـــذه الحـــواس هـــو الـــذي يســـتطيع مـــن خاللـــه . رآه د
ومــــن  .)٥(الشـــاعر أن يتوغــــل فـــي أعمــــاق الصــــورة، ويرســـم جوانبهــــا رســـمًا مكــــتمالً 

  : الصور السمعية فى شعر الخمر عند أبى الهندي قوله 
ــــــــةً  ــــــــزا ُمفدم ــــــــأن  َق ــــــــا ك     ِرقاَبه

 

  )٦(عدِ ِبالر  أُفزِعنَ  الماءِ  َبناتِ  ِرقابُ  
 

                                                           

  . ٣١ص: السابق )١(
  .٣٤ص: السابق )٢(
  .٣٥ص: السابق )٣(
 .١٤٠م ، ص١٩٨٠عام ، دار المعارف ، مصر علم اللغة ال:كمال محمد بشر . د )٤(
، دار الهاني للطباعة، "دراسات في نقد الشعر" الكلمة والمجهر: أحمد درويش . د: انظر ) ٥(

  . ١٩٧، ١٩٦، ص م١٩٩٣القاهرة 
  ٣٠ص: ديوان أبى الهندي )٦(



  
  
  
  
  

  الشعر الخمري عند أبى الهندي         

-٧٠٠ -  

  

، ت الصوتية المتمثلة فى صوت الرعدصورة تشبيهية اعتمدت على المؤثرا
ليجعل شاعرنا حركة بنات الماء تبدو طبيعية، حيث إن الطيور تفزع من صوت 
الرعد، وتعده إنذارا بالموت، ومن ثم فتهتز رقابها خوفا على حياتها، وبالتالي فقد 

  .فى نقل هذه المشاهد الطبيعية الواقعية إلى مجلسه الخمري  نجح أبو الهندي
  : وقوله فى موضع آخر 

ـــــةٍ  ـــــرَبطٍ  عـــــودُ  َكفهـــــا فـــــي َوجارَي          ب
 

  اــِزيُره مِ التَرن  ِعندَ  اـيجاِوُبـه 
 

         َحمامـــــة ُقلـــــتُ  الَكـــــف  َحرَكتـــــهُ  ِإذا
  

  َتصورها َأيكٍ  َأغصانِ   َعلى ُتجيبُ  
  

قــــــــاً  َأَغـــــــن  ْمرًيـــــــاقُ  ُتجـــــــاِوب مطو  
  

  اـَوَشكـيُره َمنشـوَرةٌ  َشقاِئـُقهُ  
  

  )١(ُقبوُرها تهاَأوَجعـ َثكلى َنوائحُ        اـَحِسبَته حاءالض  عند َغرَدت ِإذا
  

صورة سمعية تتأرجح بين الصوت اآلمن المتمثل فى األوتار، والحمامة، 
ا الهندي يعقد مقارنة بين صوت والصوت الحزين الناجم عن نواح الثكلى، فكأن أب

وقوله كذلك . المنتشي، وصوت من فارقته الخمر، فيبقى وحيدا يشكو األلم والغربة
 :  

  َشباِبهِ  ِمن فاَتهُ  ما َعلى َوَيبكي
 

  )٢(القيدِ  َوفي فادِ الص  في َأسيرٍ  ُبكاءَ  
  )٢(القيدِ 

 

فشاعرنا يصف حال الشيخ الذى يبكي شبابه الذى ولى دون شربه الخمر، 
  .يث يعقد مقاربة بينه واألسير الذى يبكي من وطأة األسر ح

  المبحث الخامس
  أثر الشعر الخمري عند أبى الهندي فى خمريات أبى نواس

يعطي صورة فنية   ،على قلته((أن شعر أبى الهندييشير محقق الديوان إلى 
. كما يشير د .)٣())جميلة له، وأغراضه تكاد تكون محصورة فى وصف الخمر

                                                           

  . ٣٦: السابق )١(
  .٣١ص: ديوان أبى الهندي )٢(
 . ٩ص :ديوان أبى الهندي )٣(
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شاعرا بارعا، قد وهب شعره جميعه للخمر، (( ضيف إلى أن أبا الهندي كان شوقي
وهو من هذه الناحية يعد متمًما للوليد بن يزيد، إذ دفع معه الشعر العربي إلى 

  .)١())تمثل الخمرية بكل شياتها المعنوية والموسيقية
ال ها طرفة عين، فهو ال ينفك ثمتبدت به الخمر ، بحيث لم يطق فراقوقد اس

أثر الشعر الخمري عند أبى الهندي فى يشير محقق الديوان إلى كما . عربيدا
أبا نواس كان يسلخ جل معاني أبى الهندي إن (( :خمريات أبى نواس بقوله

وقد استطاع أبو الهندي أن يجعل . ويفرغها فى شعره، وبخاصة فى وصف الخمر
سالميين، لشعراء اإلا ألنه أول من أجاد وصفها منلخمرته مواصفات خاصة؛ 

وهو أول من وصفها من شعراء :(( قول أبى الفرج األصفهانيويتجلى ذلك فى 
  .)٢())اإلسالم

كما أشار ابن المعتز إلى أثر الشعر الخمري عند أبى الهندي فى شعر 
وكان جماعة مثل أبى نواس والخليع وأبى هفان :(( الخمر عند أبى نواس بقوله

ا على وصف الخمر بما رَأوا من شعر أبى الهندي، وبما وطبقتهم إنما اقتدرو 
  .)٣())استنبطوا من معاني شعره 

وليس تفرد أبى نواس فى شعر الخمريات بمانع أن يأخذ من سواه فيه، وأن 
يتأثر بمعاني السابقين عليه، ويحاكيها أحيانا، من غير أن ينتقص ذلك من قدره 

هذا اللون من الشعر، يؤكد أنه لم يكن شيئا، فإن غناه فى معانيه المبتكرة فى 
يتعمد ذلك لضعف فى قدرته الفنية، فلقد اقتبس أبو نواس من الشعراء السابقين 

إال أن شاعرا واحدا نستثنيه .. كاألعشى، واألخطل، وأبى محجن، والوليد بن يزيد
ذلك .. من هؤالء فنذكر أن الحسن نظر إلى شعره، وأعجب بمعانيه وأغار عليه 

                                                           

 . ٣٨٦تاريخ األدب العربي في العصر اإلسالمي، ص: وقي ضيفش. د )١(
 . ١٠المقدمة، ص: ديوان أبى الهندي )٢(
 .١٤٢طبقات الشعراء، ص: ابن المعتز  )٣(
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أبو الهندي الرياحي، شاعر الخمر قبل أبى نواس، وقد تجلى ذلك من خالل  هو
  . الموازنة بين الشاعر فى بعض معانيهما 

والجدير بالذكر أن أبا الهندي هو شاعر الخمر قبل أبى نواس، ويتضح 
صدق هذا الكالم من الموازنة بين الشاعرين فى بعض معانيهما، حيث يقول أبو 

  :فى صف األباريق  -فضل فى المعاني على أبو نواس وهو ذو –الهندي 
    سـاِلمٍ  َوطـبِ  َعن الهنديّ  َأبا َسيغني

  

  الزبدِ  َوضرَ  ِبها يعلق َلم َأباريقُ  
  

  
  

 

ــــــــــةً  ــــــــــزًا ُمفدم ــــــــــأن  َق ــــــــــا ك     ِرقاَبه
  

  )١(عدِ ِبالر  أُفزِعنَ  الماءِ  َبناتِ  ِرقابُ  
  

  : وهذا المعنى أخذه أبو نواس فى قوله 
دٍ  بـــــاريقَ أَ  فـــــي ال َكَبنـــــاتِ  ُســـــج    

  

  )٢(الُصقورِ  ِحذارِ  ِمن َأقَعينَ  ماءِ  
  )٢(الُصقورِ 

  
  
  

 

  :خر ر أبو نواس المعنى نفسه فى موضع آويكر 
  ِحسانٍ  ُلَجينٍ  ِمن َأباريقَ  في

  

  الِقفار َعــرَض  َسَكـن  َكِظباءٍ  
  
  
 

  )٣(اَألبصارِ  َص َشواِخـ ُمفَزعاتٍ     َصقرٍ  َصوتِ  ِمن ُذِعرنَ  َكراكٍ  َأو
  

وتصوير أبى الهندي أباريق الخمر بأنها ظباء من الصور التى كثر دورانها 
  : فى شعره ، مثل قوله 

ــــيِ  َأو ــــاً  وافــــى اللصــــبِ  َكَظب     َمرقب
  

 
  

  )٤(َفَنفرْ  ُصبحاً  القاِنـص َحـذرَ 
 

                                                           

  .٣٥، ٣٤ص: ديوان أبى الهندي )١(
الديوان، حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، : نواس أبو )٢(

  .٨٦ص،  بيروت، لبنان
  .١٨٣ص: ديوان أبى نواس  )٣(
  ٣٩ص: ديوان أبى الهندي  )٤(



  
  
  
  
  

  رزق المتولي رزق أحمد ٠د                                                           

-٧٠٣ -  

والمعنى نفسه نجده عند أبى نواس فى تصويره كؤوس الخمر وأباريقها 
وتكوينه، حيث يصور اإلبريق بصورة ظبي مشرف من  تصويرا فنيا، أبدع خلقه

  : مكان عال قوله 
 ـــَأن ـــا َك ـــيٌ  ِإبريَقن ـــى َظب ـــَرفٍ  َعل   َش

  

 
  

  )١(الُعُنقا القاِنصِ  ِلَخوفِ  ِمنهُ  َمد  َقد
  )١(الُعُنقا

 

  : ويقول أبو الهندي واصفا الخمر والحباب 
   صــَطِبحا َلــهُ  َفُقلــتُ  َنــدماني َنبهــتُ 

  

  صَهبِ األ رابِ ش ال ِمنَ  الكرامِ  ابنَ  يا 
  
  

 

  َكَأنهـــا اِإلنـــاءِ  فـــي َتنـــزو َصـــفراءَ 
  

  )٢(الُجنَدبِ  ُلعابُ  َأو الَجراَدةِ  َعين 
  

  :أبو نواس المعنى وصاغه صياغة جديدة فى قوله أخذ 
  َجواِنُحهـــــــــا َســـــــــَكَنت ِإذا َحتّـــــــــى

  

)٣(ملِ الن  اِرعِ ـَأك لِ ـِبِمـث َكَتَبت 
  ج

  
  

 

  : ويقول كذلك فى المعنى نفسه 
 ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــا ُث    َمَزجوهــــــــــــــــــا َلّم

  

  )٤(الَجــرادِ  َوثـبَ  َوَثَبـت 
  
  
  

 

كما تتشابه وصيتا الشاعرين تشابها قويا الفًتا للنظر، فأبو الهندي يوصي 
  :فيقول 

ــــــوا ــــــت  ِإن ِاجَعل ــــــي َيومــــــاً  ُم       َكَفن
  

  َمعَصَرهْ  َوَقــبري الَكـرمِ  َوَرقَ  
  

  
  

 

  َمعـــــي الـــــراح َوادفنـــــوا وادِفنـــــوني
  

  الَمقبَرهْ  َحولَ  قـداحَ األ اجَعلواوَ  
  

ــــــهِ  ِمــــــنَ  َأرجــــــو ِإننــــــي     َغــــــداً  الَل
  

  )٥(الَمغِفرهْ  ُحسن الراحِ  ُشربِ  َبعدَ  
  : نجد المعنى ذاته فى وصية أبى نواس قائال 

                                                           

  .٩٠ص: ديوان أبى نواس  )١(
  .١٦، ص١٥ص: ديوان أبى الهندي  )٢(
  .٤٣ص: ديوان أبى نواس  )٣(
  .٦٤ص:  السابق )٤(
  .٣٤، ص٣٣ص: ديوان أبى الهندي )٥(
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 َتحِفـــــــــــــرا ال ِبالَلـــــــــــــهِ  َخليَلـــــــــــــي     
  

  لِ ــِبُقطـُرب  ِإالّ  الَقـبرَ  ِلـيَ  
  

  
  

 

ـــــاللَ  ـــــ الَمعاِصـــــرِ  ِخ ـــــرومِ  ينَ َب    الُك
  

  الُسـنُبلِ  ِمـنَ   ُتدِنيانـي َوال 
  ج

   ُحفَرتــــــــي فــــــــي َأســــــــَمعُ  َلَعلــــــــيَ 
  

ةَ  ُعِصَرت ِإذا  ١(اَألرُجـلِ  َضج(  
ومن المالمح البارزة فى خمريات أبى الهندي تمرده صراحة على الشعائر 

  :  اإلسالمية غير عابئ بها، ويتجلى ذلك فى شربه للخمر فى رمضان، قائال
ــى َرَمضــانَ  فــي الَخمــرَ  َشــِربتُ    َحّت

  

  َشريــكا عَرىِللش  الَبدرَ  رََأيتُ  
  
  

 

  ُمناديــــــاتٌ  يوكُ الــــــد  َأخــــــي َفقــــــالَ 
  

  )٢(يوكاالد  ُيـدري َوما َلهُ  َفُقلتُ  
  : كذلك على الشعائر الدينية فى قوله يتمرد كذلك كما نجد أبا نواس 

  َوَدعنــــــــــــي الــــــــــــراحَ  شــــــــــــَربِ َوا
  

  َيـومِ  ُكـل   ـالةٍ صَ  نـِمــ 
  

  
  

 

ـــــــــــــــا َوإِذا ـــــــــــــــانَ  م ـــــــــــــــتٌ  ح     َوق
  

  ومِ ـِلــَصــ  َأو الةٍ ـِلَصـ 
  ج

ـــــــــــــِارَفعِ  ـــــــــــــ َف ـــــــــــــربٍ  ومَ الص    ِبُش
  

  ِبَنـومِ  الَخــمرَ  مـــُزجِ َوا 
  

  خــــــــــاِلف ِعشــــــــــتَ  مــــــــــا َأَبــــــــــداً 
  

  )٣(َقــومِ  َبعــدَ  َقـومٍ  َدأبَ  
، رغم من تحريمهالكما تتشابه مجاهرة كال الشاعرين بشرب الخمر، على ا

  : فيقول أبو الهندي 
  َنهــى َمــن َوَأعصــي الخمــرَ  ربُ أشــ

  

  الِحسانِ  َوالِبيضِ  الراحِ  ِطالبِ  َعن 
 

ــــــذةً  َحيــــــاتي فــــــي   ِبهــــــا أَلهــــــو َل
  

  )٤(َزماني َأودى َفَقد ِمـت  َفِإذا 
  : والمعنى نفسه عند أبى نواس فى قوله 

  )١(فـاِنَيه دارٌ  ُدنيـاكَ  ماِإنـ    َتحريِمهــــا َعلــــى الَخمــــرَ  شــــَربِ َوا

                                                           

  .١٧ص: ديوان أبى نواس ) ١(
  . ٤٧ص: الديوان ) ٢(
  ٢٠٥ص: نواس  ديوان أبى )٣(
  .٥٤ص: ديوان أبى الهندي )٤(
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ومن الصور التى كثر دورانها فى شعر أبى الهندي تشبيه الخمر بعين 
الديك، والجدير بالذكر أن عين الديك تمتاز بصفائها ونقائها،  حتى ُضرب بها 

  :المثل فى الصفاء، فيقول 
    ِصــياِحهِ  َقبــلَ  الــديكِ  كعــينِ  َوكــأسٍ 

  

  )٢(ريُرهاضَ  َيضرني َلم ِبزهر َشِربتُ  
  
  

 

حيث يعقد أبو الهندي مشابهة بين عين الديك وصفاء خمرته، فأراد شاعرنا  
أن يبين صفاء خمرته ووضوح كأسه من خالل اإلشارة إلى ما تشير إليه عين 

  :ومما ورد فى شعر أبى نواس يشابه ذلك المعنى قوله . الديك من صفاء ووضوح
   ِصـــرفاً  الَكـــرمِ  َبنـــاتِ  ِمـــن َفُخـــذها

  

  )٣(حِمرارُ ا َيعلوها الديكِ  َكَعينِ  
  

  
  

 

  :وقول أبى نواس كذلك فى هذا المعنى 
ـــهِ  ـــدامٌ  في ـــينِ  ُم ـــديكِ  َكَع   صـــاِفَيةٌ  ال

  

  )٤(الغارِ  َنفَحةُ  فيها دارينَ  ِمسكِ  ِمن 
  

 

  :وقول أبى نواس كذلك فى المعنى نفسه 
   صـاِفَيةً  الـديكِ  َكَعينِ  ُسالفاً  شَربَوا

  

  )٥(َحوراءِ  َكالريمِ  ِقَيةٍ سا َكف  ِمن 
  
 

  : وقول أبى الهندي 
  الزبدِ  َوضرَ  ِبها يعلق َلم َأباريقُ     ساِلمٍ  َوطبِ  َعن الهنديّ  َأبا َسيغني

  
  

 

ــــــــــةً  ــــــــــزًا ُمفدم ــــــــــأن  َق ــــــــــا ك      ِرقاَبه
  

  )٦(ِبالَرعدِ  أُفزِعنَ  الماءِ  َبناتِ  ِرقابَ  
  

                                                                                                                                             

  .١١٩ص: ديوان أبى نواس )١(
  .٣٧ص: ديوان أبى الهندي )٢(
  .١٨٠ص: ديوان أبى نواس )٣(
  .١٥٠ص: ديوان أبى نواس )٤(
، ٨٥،ص٧٦ص: ولمزيد من األمثلة انظر ديوان أبى نواس. ١٢ص: ديوان أبى نواس )٥(

  .١٥٨ص
  .٣٠ص: ديوان أبى الهندي  )٦(



  
  
  
  
  

  الشعر الخمري عند أبى الهندي         

-٧٠٦ -  

  

لتى تخشى على حياتها خوفا صورة تشبيهية يعقد الشاعر عالقة بين الطيور ا
من صوت الرعد، وأعناق األباريق التى تتمايل شغفا بالخمر، حيث إن أعناق 
حينما تهدد فهذا داللة على البدء على نقصانها، فترتعد خوفا على حياتها التى 

  :تهبها لها الخمر، وأبو الهندي ذو فضل فى المعاني على أبى نواس فى قوله
 ـــم ـــى صـــاَرت ُث ـــ ِإل ـــرِ  ن َأَغ   ال َكَطي

  

ةٍ  ريقِ ِإب اءِ م  ١(َمفـــدومِ  ِفض(  
  
  

 

  :وقول أبى الهندي 
  ِرقاَبهـــــــــــا كـــــــــــأن  َقـــــــــــزّاً  مفدمـــــــــــةً 

  

  )2( ُصقورها فَزعتهاأ الَكراكـى ِرقابُ    
 

فالكراكي تتميز بأنها تعد من الطيور طويلة األعناق منتصبة الرقاب، وأبو 
تنشر رائحة خمرته، وهذا لن يتحقق إال الهندي يريد أن يجعل األباريق تهتز ل

والجدير بالذكر أن . بفضل الصقور الشرسة التى تؤثر فى رقاب الكراكي فتحركها
أبا نواس أخذ هذا المعنى، حيث ُفتن بتصوير أباريق الخمر، حتى ليجعلها تشبه 

  : طيور الكراكي فى قوله 
ـــــــَدينا ـــــــَأن  َأبـــــــاريقٌ  َل    ِرقاَبهـــــــا َك

  

  )٣(َصقرِ  ِإلى َنَظرنَ  ِكي َكرا ِرقابُ  
  
  

 

  : ويجمع أبو نواس الصورتين معا فى قوله 
  ِحســــانٍ  ُلَجــــينٍ  ِمــــن َأبــــاريقَ  فــــي

  

  الِقفـارِ  َعرَض  َسَكن  َكِظـباءٍ  
  
  

 

  )٤(اَألبصـارِ  َشواِخَص  ُمفَزعاتٍ     َصقرٍ  َصوتِ  ِمن ُذِعرنَ  َكراكٍ  َأو
اد من التشبيهات التى ورد ذكرها ويعد تشبيه وثبة فقاقيع الخمر بحركة الجر 

  :فى خمريات أبى الهندي، فيقول 
  )١(الُجنَدبِ  ُلعابُ  َأو الَجراَدةِ  َعين    َكَأنها اِإلناءِ  في َتنزو َصفراءَ 

                                                           

  .١٧٦ص: ديوان أبى نواس  )١(
 .٣٥ص: ديوان أبى الهندي  )٢(
  .١٨٨ص: ديوان أبى نواس  )٣(
  ٢٠٩ص: ديوان أبى نواس  )٤(
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  : وقول أبى الهندي كذلك فى المعنى نفسه
 حبابهـــا َينـــزو َحمـــراءَ  َلنـــا فصـــب  

  

  )٢(بِ الَجنادِ  َنزوَ  بالدن  َشعَشَعت ِإذا 
  
  

 

    يبدو أن اللون األصفر كان من األلوان األثيرة عند أبى الهندي فى 
وصفه للخمر، فيصفها باصفرار لونها عندما تسال فى اإلناء كأنها عين جرادة أو 

  :، والمعنى نفسه أخذه أبو نواس، وصاغها صياغة جديدة، فى قوله لعاب الجندب
  ُمِزَجــــت ِإذا ِمنهــــا َفواِقُعهــــا َتنــــزو

  

  )٣(َوَأفياءِ  َمرجٍ  ِمن الَجناِدبِ  َنزوَ  
  
  

 
    ج

تعد الخمرة عند أبى الهندي وسيلة للفخر، ينفق فى سبيلها الغالي والنفيس، 
  : كما فى قوله 

ــــالَ  ــــل َأال َفق ــــا َعج ــــد َلن ــــا الَنق   ِإنن
  

  َوالَضراِئبِ  ِبالَكرا َأَخـذنا ُأناٌس  
  

  
  

 

 َشعَشَعت ِإذا      حبابها َينزو َحمراءَ  َلنا فصب  ن٤(الَجناِدبِ  َنزوَ  بالد(  

والخمرة عند أبى نواس وسيلة للفخر، يبذل فيها الدر والياقوت، ويفتخر 
  : بشربها بإتالف المال فيها ليدل على جوده وكرمه، فى قوله 

ـــا ـــَوةً  ي ـــت َقه َم ـــى ِإالّ  ُحر ـــلٍ  َعل     َرُج
  

  )٥(َشباَوالن  المالَ  فيها َفَأتَلفَ  َأثرى 
  

  
  

 

وعن تأثير الخمر فى نفوس شاربيها، حيث دبيبها فى عظام شاربيها، كأنها 
  : فيض النعاس، يقول أبو الهندي 

  )٦(المفصلِ  في َوَأخذهِ  النعاسِ  فيُض          َكَأنهُ  الِعظامِ  في َدبيبٌ  َوَلها

                                                                                                                                             

  . ١٦ص: يديوان أبى الهند )١(
  .١٦ص: ديوان أبى الهندي )٢(
  .١١٤ص: وانظر ديوانه  .١٢ص: ديوان أبى نواس )٣(
  .١٦ص: ديوان أبى الهندي )٤(
  .٥٣ص: ديوان أبى نواس  )٥(
  .٤٨ص: ديوان أبى الهندي  )٦(
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  : وقد أخذ أبو نواس البيت كامال، وضمنه شعره بقوله 
  )١(المفصلِ  في َوَأخذهِ  النعاسِ  فيُض          َكَأنهُ  ظامِ العِ  في َدبيبٌ  َوَلها

ومما سبق يتضح لنا مدى التشابه القوي والالفت للنظر فى معاني 
الشاعرين، وقد ذكر صاحب األغاني أن إسحاق الموصلي أنشد شعرا البن الهندي 

ومن أين أخذ (( فى صفة الخمر، فاستحسنه وقرظه، فذكر عنده أبو نواس فقال
وأنا أوجد كم سلخ من هذه المعاني كلها فى . أبو نواس معانيه إال من هذه الطبقة

شعره، فجعل ينشد بيًتا بيتًا من شعر أبى الهندي، ثم يستخرج المعنى والموضع 
  .)٢(...))الذى سرقه الحسن فيه حتى أتي على األبيات كلها واستخرجها من شعره

استقي كثيرا من معانيه فى وصف ومن ثم يمكن القول إن أبا نواس قد 
الخمر من أبى الهندي، وتطور شعر الخمريات على يديه، حتى أصبح زعيم 

  . شعراء الخمريات فى األدب العربي 
على أن التعرض لموضوع أخذ المعاني وتوليدها، قد يكون فيه مبالغة تطمس 

الرحمن الحقيقة، وغلو يجاوز الصواب، وخير ما يقال فى هذا الشأن قول عبد 
ن استعرض سرقات أبى نواس ورأي الجاحظ صدقي فى كتابه ألحان الحان، بعد أ

 وقبل أن ندع مشكلة المعاني وأصحاب عذرتها، وما يقال فى حق ((فى ذلك
ن الناقد يعدو مفصل الصواب إذا هو نسب هذا انتحالها، وحقيقة نسبتها، نقول إ

مع ما قيل  –فإن األمر. ن بعضكله إلى تعمد الشعراء النتحال المعاني بعضهم م
فاشتراك . قد يكون أعمق من هذا أحيانا، وأفسح - فيه من الرخصة والتجويز

المعاني قد يكون مرده فى بعض األحيان وحدة الشعور اإلنساني، كما يتبين ذلك 
من دراسة األدب المقارن فى شتى اللغات لمختلف األمم فى سائر الزمان والمكان 

((...)٣(.  
                                                           

  .١١٥ص. ٦٧ص: ديوان أبى نواس  )١(
 .٣٥ص/ ٧األغاني ، ج: األصفهاني  )٢(
 . ١٦٠ألحان الحان ، ص: عبد الرحمن صدقي  )٣(
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*  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمة البحث 
سعى البحث إلى تتبع مالمح الشعر الخمري عند أبى الهندي، وأثره فى لقد 

  :خمريات أبى نواس، وقد توصل إلى النتائج اآلتية
تمرده : تعددت دوافع اتجاه أبى الهندي إلى الشعر الخمري، ومن أهمها )١(

المادية باعثا قويا  إلثبات كينونته وكينونة اآلخرين معه، كما كانت اللذة
إلثبات وجوده؛ ولذا فقد اقترن فى شعره الخمري الخمر والجسد األنثوي فى 
ثنائية واحدة ، فضال عن قلقه النفسي، الكبت النفسي فيما يخص مسألة 

  .نسبه
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حذا أبو الهندي حذو السابقين عليه فيما يخص تقاليد شعره الخمري، حيث  )٢(
وأوانيها، ومجالسها، وندمائها، وساقيها،  تضمن شعره الخمري وصفا للخمرة

  . وأوقات شرابها
لت السمات الحسية للشعر الخمري عند أبى الهندي حديثا عن الخمر  )٣( سج

والتغني بها، وأثرها فى نفوس شاربيها، وأسمائها، وألوانها، ورائحتها، 
  .وٕاشعاعها

لشعر الخمري عند حظيت الصورة الشعرية بدور مهم فى التشكيل الجمالي ل )٤(
الصور الجزئية، والصور : أبى الهندي، حيث تعددت أنماطها فى شعره، مثل

الصور البصرية، والسمعية، : الكلية، الصور المرتدة الحواس، ومنها
  .والضوئية، والشمية، والذوقية

كان للشعر الخمري عند أبى الهندي أثر واضح فى خمريات أبى نواس، وقد  )٥(
خالل الموازنة بين الشاعرين فى بعض معانيهما، واتضح أن تجلى ذلك من 

  .أبا الهندي كان له فضل السبق فى المعاني على أبى نواس
  
  

  
  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أوال 
، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار طبقات الشعراء: )هـ٢٩٦ت( ابن المعتز -١

 .م١٩٧٦المعارف، القاهرة ، الطبعة الثالثة، 
فصول التماثيل في تباشير السرور، المطبعة العربية  :)هـ٢٩٦ت( ابن المعتز -٢

  .م ١٩٢٥ الطبعة األولى ،، مصر،
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تحقيــق  العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده ،) :هـــ ٤٥٦ت (ابــن رشــيق  -٣
  .م ١٩٥٥محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة التجارية ،

المكتبة التجارية للطباعة والنشر، بيروت  ،المخصص: )هـ٤٥٨ت ( ابن سيده -٤
 ).ت.د(، 

محمد زغلول سالم . عيار الشعر، تحقيق د ):هـ٣٢٢(ابن طباطبا العلوي  -٥
  ٠اإلسكندرية، الطبعة الثالثة منشأة المعارف،

مسالك األبصار في ممالك األمصار، : )هـ٧٤٩ت ( ابن فضل اهللا العمري -٦
  .م ١٩٢٤تحقيق أحمد زكي باشا، القاهرة، 

، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، الشعر والشعراء: )هـ٢٧٦ت ( ابن قتيبة -٧
 .م ١٩٦٦دار المعارف ، مصر ، 

لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ): هـ ٧١١ت (ابن منظور -٨
  .م ١٩٩٤

األغاني، مراجعة عبد اهللا العاليلي، موسى سليمان ، : أبو الفرج األصفهاني -٩
 .م ١٩٦٢، ٣أبو سعد، دار الثقافة، بيروت، ط أحمد

صنعة عبد اهللا الجبوري، مطبعة  ،ديوان أبى الهندي وأخباره: أبو الهندي - ١٠
 .م١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩، الطبعة األولى ،النجف األشرف، بغداد –النعمان 

الديوان، حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي، دار : نواس أبو - ١١
 .ي، بيروت، لبنانالكتاب العرب

تحقيق علي محمد  كتاب الصناعتين،) : هـ٣٩٥ ت(أبو هالل العسكري - ١٢
ت ٠دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية، د البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،

.  
الديوان، شرحه وصنف قوافيه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، :األخطل  - ١٣

  .م ١٩٩٤/ هـ١٤١٤ة الثانية، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبع
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الموازنة بين شعر أبى تمام والبحتري ، تحقيق السيد ): هـ٣٧٠ت (اآلمدي - ١٤
 .م ١٩٧٢أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثانية 

 المطبعة الرحمانية، مصر، فقه اللغة وسر العربية، :)هـ٤٢٩ت ( الثعالبي - ١٥
  .م١٩٢٧ -هـ١٣٤٦

، الكالم األعجمي على حروف المعجم المعرب  من): هـ٥٤٠ ت (الجواليقي - ١٦
، القاهرة كر، طبع مطبعة دار الكتب المصريةتحقيق وشرح أحمد محمد شا

  .هـ  ١٣٦١
، والبلغاء محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء: هانيبالراغب األص - ١٧

  .منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان 
من جواهر القاموس، الطبعة األولى، المطبعة تاج العروس : الزبيدي - ١٨

 .هـ ١٣٠٦الخيرية، مصر، 
 .معجم األعالم ، دار العلم للماليين ، بيروت ، الطبعة الثالثة : الزركلي  - ١٩
شرح المعلقات السبع ، تحقيق محمد الفاضلي ، ) : هـ ٤٨٦ت( الزوزني - ٢٠

   .م ١٩٩٨المكتبة العصرية ، الطبعة األولى ، بيروت ، 
المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، تحقيق ماجد حسن : السري الرفاء - ٢١

  .م ١٩٨٦الذهبي ، دمشق 
في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وصححه محمد أحمد المزهر : السيوطي  - ٢٢

جاد المولى، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، منشورات 
  .المكتبة العصرية ، بيروت 

القاموس المحيط ، الطبعة الثالثة، المطبعة :  )هـ٨١٧ت ( باديآ الفيروز - ٢٣
  .م ١٩٣٣المصرية، 

المختار من قطب السرور فى : )إبراهيم بن القاسم القيرواني( القيرواني  - ٢٤
وصف األنبذة والخمور، اختيار على نور الدين المسعودي، حققه وعارضه 
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تونس، بن عبد الكريم ،بأصوله عبد الحفيظ منصور، نشر مؤسسة عبد اهللا 
 .م١٩٧٦

قطب السرور فى أوصاف الخمور ، تحقيق ) : إبراهيم بن القاسم( القيرواني - ٢٥
 .م ١٩٦٩، دمشق، )ط .د( أحمد الجندي، مطبوعات مجمع اللغة العربية،

حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة : )شمس الدين محمد (النواجي - ٢٦
  . م١٩٣٨مية، القاهرة ، بالخمريات، المكتبة العال

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال : القنوجيصديق بن حسن  - ٢٧
بار زكار، دار الكتب العلمية عبد الج أعده للطبع ووضع فهارسهالعلوم، 

  .م ١٩٧٨، بيروت ، )ط.د(
علق علي حواشيه  أسرار البالغة في علم البيان،: عبد القاهر الجرجاني - ٢٨

يد محمد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان الس
  .م ١٩٨٢

دالئل اإلعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة : عبد القاهر الجرجاني- ٢٩
   .م ٢٠٠٤الخانجي ، الطبعة الخامسة، القاهرة، 

  الحديثة  عالمراج: ثانيا
مثــال "نيــة فــي الشــعر العربــي الصــورة الف):دكتــور( إبــراهيم عبــد الــرحمن الغنــيم  - ١

  ٠م١٩٩٦/ـه١٤١٦،الشرق العربية للتوزيع ،القاهرة "ونقد 
 ،"قراءة ميثولوجية"بي قبل اإلسالم اللون في الشعر العر : إبراهيم محمد علي -٢

  . م٢٠٠١جروس بروس  ،طرابلس ،لبنان
ي ن، دار الها"دراسات في نقد الشعر" الكلمة والمجهر : )دكتور( أحمد درويش -٣

  .م ١٩٩٣، القاهرة للطباعة
  .م ١٩٨٣زمن الشعر، دار العودة ، بيروت، الطبعة الثالثة، :  أدونيس -٤
فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت : إيليا الحاوي -٥

 .م ١٩٨١
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الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي، دار :)دكتور( عصفور جابر -٦
   .م  ١٩٨٠ ،المعارف

تطور الخمريات فى الشعر العربي من الجاهلية إلى :  )دكتور( جميل سعيد -٧
 .م ١٩٤٥أبى نواس، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

، آراء حول قديم الشعر وجديده ، كتاب العربي : )دكتور( حسين نصار -٨
  .م١٩٨٦الكويت 

ساقي، الطبعة المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار ال: جواد على . د -٩
  .م٢٠٠١الرابعة ، بيروت، 

الصورة الشعرية ونماذجها فى إبداع أبى نواس، :)دكتور(ساسين عساف - ١٠
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى، 

 .م ١٩٨٢
اإلضاءة المسرحية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : شكري عبد الوهاب - ١١

  .م ١٩٨٥ى، الطبعة األول
  .م١٩٥٧ار المعارف، الطبعة األولى،ألحان الحان، د :عبد الرحمن صدقي - ١٢
تراســل الحــواس فــي الشــعر العربــي : )دكتــور(  عبــد الــرحمن محمــد الوصــيفي -١٣

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤القاهرة  ،مكتبة اآلداب القديم،

لفكر ن برد، دار االصورة في شعر بشار ب: )دكتور( عبد الفتاح صالح نافع - ١٤
  .م ١٩٨٣، األردن للنشر والتوزيع، عمان

دراسة في ( الصورة الفنية في النقد الشعري): دكتور( عبد القادر الرباعي - ١٥
 .م١٩٨٤، دار العلوم للطباعة، الرياض، الطبعة األولى، )النظرية والتطبيق

االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ): دكتور( عبد القادر القط  - ١٦
 .م١٩٧٨ ار النهضة العربية، بيروت،د
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قضاياه وظواهره ( الشعر العربي المعاصر): دكتور( عز الدين إسماعيل - ١٧
 .م١٩٧٨، دار الفكر العربي، القاهرة ، الطبعة الثالثة، )الفنية والمعنوية

الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني ):دكتور( على البطل - ١٨
 .م١٩٨٠بيروت، الطبعة األولى،  ندلس،الهجري، دار األ

   األندلس، بيروت ، دارالشم في الشعر العربي: )دكتور( علي شلق - ١٩
  . م١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤

الطعم في الشعر العربي، دار األندلس ، بيروت : )دكتور( علي شلق - ٢٠
  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

  .م١٩٨٠علم اللغة العام، دار المعارف، مصر :)دكتور( كمال محمد بشر - ٢١
وبناء الشعر، دار غريب،  اللغة: )دكتور( محمد حماسة عبد اللطيف - ٢٢

  .م ٢٠٠١، القاهرة
األعالم من األدباء والشعراء، الفرزدق ، حياته وشعره ، : محمد رضا مروه  - ٢٣

 .م ١٩٩٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
لخمر والناقة بين أساليب الصناعة فى شعر ا: )دكتور( محمد محمد حسين - ٢٤

  .م ١٩٦٠األعشى والجاهليين، منشأة المعارف، اإلسكندرية 
اتجاهات الشعر العربي فى القرن الثاني : )دكتور( محمد مصطفى هدارة - ٢٥

  .م ١٩٨٨الهجري ، دار العلوم للطباعة والنشر، بيروت ، الطبعة األولى 
نحــو نســق " نص مــن الصــوت إلــي الــ: )دكتــور( مــراد عبــد الــرحمن مبــروك  -٢٦

  ٠م١٩٩٦الهيئة العامة لقصور الثقافة،القاهرة " منهجي لدراسة النص الشعري 
لمسرح، الهيئة المصرية ادراسات في الشعر و : )دكتور( مصطفى بدوي - ٢٧

  .م١٩٧٩العامة للكتاب ،الطبعة الثانية ، 
  المراجع المترجمة
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هران، مراجعة وتقديم اإلنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد ز : إريك فروم -١
الفنون واآلداب، الكويت، لطفي فطيم، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و 

 .م ١٩٨٩
اإلنسان المتمرد، ترجمة نهاد رضا عويدات، بيروت، الطبعة : ألبير كامو -٢

 .م ١٩٨٣الثالثة، 
الشجاعة من أجل الوجود، تقديم مجاهد عبد المنعم مجاهد، : بول تيليش -٣

مة كامل يوسف حسين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ترج
 .م ١٩٨٧بيروت ، الطبعة األولى، 

، ترجمة "بحث في األنطولوجيا الظاهراتية " الوجود والعدم: جان بول سارتر -٤
  .م١٩٦٦عبد الرحمن بدوي، دار اآلداب، بيروت، الطبعة األولى، 

ام عبد الفتاح إمام، مراجعة فؤاد زكريا، الوجودية، ترجمة إم :جون ماكوري -٥
 .م ١٩٨٦دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،

نظرية األدب، ترجمة محي الدين صبحي، : رينيه ويليك، وأوستن وارين -٦
  .م  ١٩٨٥الطبعة الثالثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 

ق، عالقات الفن الجمالية بال: تشرنيشفسكي. ع.ن -٧ واقع، ترجمة  يوسف حال
  .م ١٩٨٣وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 

  
  

  الرسائل الجامعية 
صورة الساقي فى خمريات النواسي، : النتشة عبد السالم عبد الموجود أحالم  -١

  .م ٢٠١٣الخليل، ةجامعكلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، 
اة الجاهلية وفى الشعر الجاهلي، رسالة الخمر في الحي: حيدرحسين بادية  -٢

  .م١٩٨٦الجامعة األمريكية، بيروت،كلية اآلداب، ماجستير، 



  
  
  
  
  

  رزق المتولي رزق أحمد ٠د                                                           

-٧١٧ -  

، رسالة في شعر عمر أبو ريشة الفنيةالصورة : عصام الدين يوسف أحمد نور -٣
  .م ٢٠١٠ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، 

  الدوريات والمقاالت
تعبيرية اللون في شعر عنترة، مقالة بمجلة جذور للتراث، : صالحجاسم محمد  -١

سبتمبر  - هـ١٤٢٠جمادي األولي  العدد الثاني، النادي األدبي بجدة،
  .م١٩٩٩

 ،القصيدة العربية، مجلة فصولجماليات اللون في :)دكتور(محمد حافظ دياب -٢
  .م١٩٨٥مارس ٢، عدد ٥مج

 ،مجلة فصول لوان عند امرئ القيس،شاعرية األ: )دكتور(محمد عبد المطلب -٣
  . م١٩٨٥مارس ٢،عدد  ٥مج

*  *  * 

  


