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 (1البكاء يف الشعر العريب )
 

  بقلم العامل األديب الشيخ حممد الفاضل بن عاشور
 امع الزيتونة واملدرسة الصادقيةاملدرس جب

 
 اجمللة الزيتونية املصدر:

 1936، ويف أكتوبر عام 1355يف شعبان عام ، اجمللد األول، اجلزء الثاين 
 

كككك ا  تلككككق اللوانككككا مككككس علتككككا  العككككي  الص ككككاعد  قل ككككا  الر   مككككا ا ككككر ، أو املرقلككككة يف   
 الس راب، ال تكاد يدنعها الظما، لرتيح على غديٍر يف ظالل صور.

رل  َْعَجازلَها  قَكْبَا  اْستللاءل   احلََناجل لَلاعل َتْسَتللي        ِبل َاَء ِبل
 ملَس الَكارلَعا ل امل

لى احلَ ى والكاللة، حكَّت  ترمكي  كا حَّت  ََيف  الغدير  دون النها، وإذا هي ت عاولد  أْرقاهلا ع
ككل ة الككل نصككلذ العلَككا عككس النهككا، إذا هككي  امل ككاوز  إا املككاء ال ككزل ت تككزل تيككوقها إليككة هككزف اليا
رتعككذ يف سككواد العككرا   ككذ الظضلككالل املردككلة،    ورد  دجلككة وهككو يعككر  ن سككة، نككارتو  

راتها.وتي  ذ، ورعْذ مس كأل الي ط خدرً  حلو ، حَّت بطلنَ   ذ وامتد   خاصل
ََها اليكوم، وت تكْزها عكس ظمكا احلجكاز بلكرللضل العكرا ، ومكا تكزال  ت ينسها أيْكن ها ِبألم  نيكا
ب ككرو  ا ل تلمككع بككْ عينْيهككا وهككي علككى حاشككية الن هككر األْزر ، نيككزداد حنين هككا إا حيككا  الرضلمككال 

رلهكككا علكككى ذلكككق الط ريككك  اللاحكككا، الكككل ت تكككزل قانيمكككًة بكككْ جنبيهكككا، وتكككدوم حلي كككًة لكككزلكر  هو  اجل
 حامدً  ما القْذ مس الأْلواءل يف أشواقها، كما قال أبو العالء:

ََى نك ر وع  هلَدالل  َس اأَلْر ًنا        َعَلْيةل مل ََناظلرل   آجل
مل  َتزَك ْرَن  م رًّا   ِبل

 دضلَدْ    َونلَصالل َوَأْعَجبَكَها َخْر   العلَدافل أ ن ونَكَها        ِبللْثال  إلَِبٍر  ح  
كها بنكَذ اليكم  والرضلمكال، الوني كة للظ مكا والككالل، وإن أخلكد    وال تكزال يف أعمكا  ن سل

 إا الرتبة اخلصبة، وسكنذ إا الظضلاضل الوار  على ض ا  األْْنار املزبد .
كككزلق شككان هككزا اليككعر العككر ، نيككا علككى البككداو  يف عْصككرل اجلاهلي ككة، حككَّت إذا اكتمككا 

اب ة بظهككور االسككالم، نككاَ  عككس مْهككدلف يطككو  الككدنيا، ويعككا ا يطككْ، ويكتنككف احلدككارا  شككب
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كط مكا أودعْتهكا األجيكال مكس رق كة ال كس، وسكعة اخليكال،  اللدمية، ويسكتله  غمامكا  الب كر املتوسضل
س   مازج روح الدنيا اجلديد  يف بغداد، نرتد د مس قصور اخلالنة إا نوادل اليطار ، وحل   مك

اللمكك  املثلجككة بتايككز إا الككره  الز اهككر  ِبألنككدل  ، نمككا تغكك    روح ككة، وال ضككاع مككس أعماقككة 
عهككد  النيككا ، وبليككْذ بداوتككة األوا قككواَم حياتككة،  لضلكك  لككة وحدتككة علككى اخككتال  اللم كككا ، 

 وت يض على املظاهر اجلديد  حلياتلة ِبكثر مما تستمدا منها.
ة اخلالككد  الككل بليككذ روح اليككعر العككر  يف  يككع أَككوارف مككا  لكك  وهككا هلككزف احليككا  البدوي كك

ماهيتها، ومييزهكا عكس حيكا  املدنيكة والعمكران، غك  خاصكيك َتيها العظيمتكْ، وُّكا: الرتحاكا والغكار ، 
الطريلان الطبيعي ان لل يا  يف َكور البكداو  مكس تللابكا  األمك ، السكي ما يف املنكاَ  اجمْلدلبكة، الكل 

تكاد تدرب نيها أَناب اخليام على قليٍا مس الع يب والكأل، حكَّت يصكوح ربيعهكا، نتكدنع ال 
غريز  تنازع البلاء إحد  اللبيلتْ إا أن ت غل  على أ ْختلها، نإذا ُّا تت انيان يف احلروب، حكَّت  

كا  اجلكدب، نكإذا الرحكال تيكدا  للنجعكة، إذا تداركهما اليهر  احلكرام ِبألمكس والسكل ، اشكتد   َو
وإذا املنزل األني  ق ر خالء، واللبيلة تت ر   ركاًِب يلصكد ك كام منهكا إا حيكل ممكا ملاًمكا غك  

 َويٍا على املرعى، ينتاب ة ما انتاب سابَلة مس حرب، وخيت  ِبا خت  بة مس رحلة.
عر اجلكاهلي  إْذ   ْضل يف اليضل ككان منيك ف نكان مس الطبيعي أن َيرتك هزان املظهران أثَرُّا الب
 [.1يف أوساط الرح ا مس العرب، بعيًدا عس اللر  اخلم ، الل تعتا حواضر نسبي ة]

وهكككزا األثكككر يظهكككر جليًّكككا نيمكككا سكككاد اليكككعَر العكككر ، وانبكككل  يف أغراضكككة املرتل كككة مكككس روح 
اللوعة، وتناولة بواعل اللوعة املتباينة يف قوالب خالد  مكس اليكجو والروعكة، هكي الكل حللكذ 

ليكككعر العكككر  منزلتَكككة ال انيلكككة مكككس عمكككوم اليكككعر االحساسكككي، وأبَلْتكككة علكككى مكككرضل اللكككرون مهتكككف ل
 الللوب اجلر ة، ومتن    األكباد احلر اء.

كيكف ال تلكو  روح اللوعكة، ويسككود سكلطان البككاء يف حيكاٍ  قوام هككا الرتحاكا والغكار ، وُّككا 
 واملو ؟! ََملبة ألعظ  األرزاء، وأبلغ بواعل البكاء: ال را 

أم ككا لوعككة ال ككرا ، نككاثران روحككيم رشكك،ان عككس االر ككال،  كك ا بككة أنككرادان مككس اللبيلككة عكًسككا ملككا 
ا،   كك  بككة َمموعهككا  إْذ ال ب ككد  لللبيلككة مككس أن تكككون قككد ضككم ذ مككد   االقامككة أنككراًدا مككس شككب اْنل

جكاور  مكا ينك  إلْيكة، وتيكع  
 
ر ََنْكَوف ِبأل ْل كة اللدميكة وجد  أرواح ه  مكس بعكض نتيكا  اللبيلكة امل
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كككلة مكككس عالقكككا  األْرواح يف عاملهكككا العلكككول، تبًعكككا لنكككاموس االْزدلواج الن كككوعي، كمكككا قكككال  املتسْلسل
  يا:

ْهدل 
َ
ْس بَكْعدل َما ك ن ا نلطَانًا َويفل امل ي ر وَحَها  قَكْبَا  َخْلللَنا        َومل  تَكَعل َ  ر وحل

 شككباب اللبانيككا ملرونككًة ِبلبكككاء والكفبككة يف كان ككة أَوارهككا   نتنيككا العالقككا  الغرامي ككة بككْ  
 كما قال ذو الرضم ة:

 َهال  احل با  إلال   َزنْكرَ ان  بَكْعَد   َعْاٍَ         َوَحرم َعَلى اأَلْحَياءل لَْيَ   َلة   بَكْرد  
ل  َه  َميا  ك ل َما        َبَدا َعَل ان ملسْ  ْْ  َأْرضلك ْ  تَْ َيك ْس يَكْبد و َونَكْيض  د م وعل الَع

ولنتجكاوز مككا ال يهمانكا هنككا، مم ككا يلاسكي ا ككب عنككد نيكا  ا ب ككة مككس سكهام الن ظككر وشككبوب  
ككهاد، وشككرود ال لْكككر، وانصككباب الككد مع    النكك ان،    مككا ت عككا بككة و ككى األْشككوا  األوا، مككس السا

 كما قال وض اح اليمس:
ٍا     َو ل ل ٍة      َأْكَباشل  َالخل َْبَطَح    َمر ً         ِبل ي   ِبل  َوَللليتك َها   ََتْيل
ي  َنظَللْلذ   َمْعم وًدا  َوبلذا  م َسه ًدا        َود م وع  َعْيِنل يفل الرضلَداءل َغَواشل

ة، إا سكك  ة لديْككة دمككوَع ال   يكككو  الككل ت   مككا يالقككي مككس إْعككرا  ا بككوب أو تصككامم 
 ختا  منها عْ عاش ، حَّت قال أبو الطيب:

فقلي
َ
ْلَلًة يفل امل ْمَع خل  أَتك رَاَها      للَكثْكرَ ل       الع ي ا ل        َ َْسب  الد 

وْلنللككْف علككى لوعككة ال لككرا  نسككتجليها يف املظككاهر املرتل ككة الككل تككنغضل   ككا علككى ا بضلككْ،  
ككا بككْ اللبانيككا مككس نككزاع، ومككا هكك  نيككة مككس  ننككر  األْرواح املتفل ككة يف ا العيككلي ة ذاهلككًة عم  سكككراال

نيا بعككْ  تطككاح س، َككانير  علككى أجنل ككة الغككرام إا ،ككاء االيثككار، مككس حيككل  تنظككر إا سككانير الككدا
 الساررية  كما نظر أبو نراس، إذ يلول:

َتَق تكَ  َتَق  َ ْل و  َواحلََيا    َمرليرَ ان        َولَيكْ  ْرَضى َواأَلَرم  غلَداب  نَكَليكْ
َْ  َخرَاب   َ  الَعاَلمل ْْ َنَق َعاملران        َوبَكْيِنل َوَب  َولَْيَذ ال زلل بَكْيِنل َوبَكيكْ

ي  احلْرب، وتصاعد غ بارها، ن ر   بكْ العيكيَلْ، وأخكز الي كاب  إا    حَّت  إذا وَلي َو
:ساحة احلْرب ال يلت ذ إا ما ترك وراَءف مس هو  ملط  وع، ودموع منهملر   كما قال ك َث ضل

َها  علْلد   د رٍض  يَزلينك َها  إلَذا َما أَرَاَد الَغْزَو تَْ  يَكْثسل  َعْزَمة         َحَصانان  َعَليكْ
 َْنَْتة   نَكَلم ا  تَْ  تَكَر  النك ْهَي   َعاَقة         َبَكْذ نَكَبَكى ممل ا َشَجاَها َقطلينك َها
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َاَوتَْ  يَكْثنلةل  لدام وعل ش   وْن     علْنَد   الص َبابَةل   َْنْيك َها        َغَداَ  اْستَكَهل ْذ ِبل
ٍح    َيْسَتبلينك َها  َوَلكلْس  َمَدى   َذا   ملر ٍ    م تَكثَكبضلًتا        للس ن ةل   َح ٍض    َواضل

ْ غرامكككة وواجبكككة، وبككدأ ي لاتكككا قوًمكككا مكككاء قلبلككة األْشكككوا  إا ابنكككته ، ناحتكككار  ن س ككة بككك  
ًبا مكس حالكة تعجاكب  وغَلَبة التي ار حولة، ناندنع تعما يدف للواجب، ويهتف قلبة ِبلغرام، م تعجضل

 عنرت  إذ يلول:
َْزَع ل         ؟!ع لضلْلتك َها  َعَرًضا  َوأَقْكت ا   قَكْوَمَها  !َزْعًما َلَعْمر  أَبليَق لَْيَ  ِبل

 يا  إذ يلول:أْو راهًبا َوارَئ ال را  رهبَة   
َا        َتَكي ف  غ م اَها  َوأَْنذل  َصدلي    ْْ  َلَو اْن   َكَاْن تَْ َن َارلْب َه بك َث

نكإذا وضككعذ احلكرب أْوزارهككا، وراجكع املت ككاِبن عهكوَد الوصككال، ت ي كتح هلمككا صك اء غمككر    
أن  ال كرا  ال كزل مارسكة احلب األوا  بسبب ما يطرأ على العالقا  مس املنغضلصا ، الل أو هلكا 

وقاسككى أْلواءف، ال يغيككب شككب ة اهلانيككا مككس بككْ عينْيككة، نككال يككزال ي عككاودف بككْ ال ككرتا ، مهككدضلًدا 
بلككرب الراجككوع يف أبيككع صككورف وأشككلضلها، ننككر  املت ككابْ  يف هككزف احلالككة يبكليككان لل ككرا  املتوق ككع 

 للب بزكر  الي لاء  كما قال احلماسي:قبا أن يرَهف، وجندُّا يف ساعة الس عاد  منكدل ال
َزا ل 

َ
 َوَما يفل اأَلْر ل َأْشَلى ملْس ُم لبٍض        َوإلْن  َوَجَد  اهلََو   ح ْلَو   امل

ٍْ        ََمَاَنَة    نك ْرَقٍة    أَْو     الْشتلَيا ل   تَكرَاف    َِبكلًيا   يفل    ك اضل    حل
 قًا   إللَْيهلْ         َويَكْبكلي إلْن  َدنَكْوا  َخْوَ   ال لرَا ل نَكيَكْبكلي  إلْن   ََنَْوا   َشوْ 

ن ة     علْنَد    الت القلي ن ة     علْنَد    التك َنانيلي        َوَتْسر س    َعيكْ  نَكَتْسر س     َعيكْ
 وقد قال أبو َت ام يف وْصف هزا االْحساس مس َر  ا بوب:  

ْمَع خَ َغَدْ  َتْسَتجل     َوَعاَد   قَكَتاًدا   علْنَدَها    ك اا    َمْرَقدل ْوَ  نَكَو  َغٍد  الد 
وبكرتداد هكزف اخلكواَر، وشكيوع هكزف التروانكا ، تصكبح ن ك  ا كب شكديدَ  الله كة علكى   

ا بككوب، حرلصككة علككى التمتاككع بوصككالة، شكككْان الككن   البيككري ة إذا أحس ككذ بل ككرب ال نككاء يف مكككا 
 م ة:لدْيها  كما قال الصض 

ي ةل  ملْس  َعرَارل  ي ل َعرَارل جَنٍْد        َنَما بَكْعَد الَعيل  ََتَت ْع ملْس َشَل
ومككس هنكككا أصكككبح لليككْوم الكككزل قبكككا يككوم ال كككرا  شكككانة العظككي  عنكككد أرِبب اهلكككَو ، نطاملكككا   

 استلبلوا غداتة ِبلبكاء  كما قال ابس مي اد :
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ال َوَما أَْنَ  مل اأَلْشَياءل ال أَْنَ  قَكوْ  َكاحل
َ
 هَلَا        َوأَْدم ع َها ي ْزرليَس  َحْيَو  امل

َاوللل  مل   الياه ور   األََ َه  اْن  ِبل  ََتَت ْع  بلَزا   اليَكْومل   الَلصل ل   نَإلن ة         َرهل
كككول    ككديد علكككى ولصككال احلبيكككب، إا أثَككر عظككك  األشككوا ، َو وِبندككمام هككزا احلكككْري الي 

ل ككرا  األو ل، يتعكككاظ  اليكككو  مككع االتصكككال، وهكككي صين م نكضلككدا  الوصكككا بعكككد احتماهلككا مكككد   ا
 ال را   كما قيا:

 [2َوأَبْكرَح  َما َيك ون  الي ْو   يَكْوًما        إلَذا َدَنذل  الدضلَهر   ملَس  الدضلَهرل]
 حَّت ينتهي إا الد رجة الل قال نيها عب اس:  

 سا   إللَْيهل          َوَأْسَال  َعنكْه ْ  َمْس َللليذ  َوه ْ  َمعليَوملْس  َعَجٍب  َأينضل   َأحل 
َ  َأْضل علي ْْ  َوَتْيَتاقك ه ْ  َعْيِنل َوه ْ  يفل َسَوادلَها        َوَيْيَتاقك ه ْ  قَكْلِبل َوه ْ  َب

 كككككككككككككككككككككككك 
 [   انظر: "َبلا  اليعراء"،  مد بس سالم اجلم ي.1]
كزا رواف أبكو علكي اللكان عكس ج ظكة، عكس وكاد بكس إسك ا ، عكس أبيكة، انظكر: [   ه2]

 .55اجلزء األول مس "األمان"، ص ي ة 
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