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  دمشق جامعة     

املكان يبدو غريباً، نعم إنه يبدو غريباً متاماً عندما يتلفّت املرء مينة 
، وهذا ما "املكان بالسكان"ويسرة وال جيد واحداً ممن حيبهم، فـ 

اجلنة بال ناس ما " حنن أهل الشام، من آبائنا وأجدادنا، و،تعلمناه
شق دون أهلها، وهل ، وهل ميكن أن تكون دمشق دم"بتنداس

" نصفنا األفضل"ميكن أن تكون دمشق دمشق دون من نسميهن 
»Our better half« ،دون ألفت األدليب، وسهام ترمجان ،

وكوليت خوري، وجناح العطار، وقمر كيالين، ومسر العطار، وليلى 
الصباغ، وطلعت الرفاعي، وناديا خوست، وسلمى احلفار الكزبري 

يبدو غريباً عندما يفتقد املرء من يهب هذا نعم املكان . وغريهن
املكان هويته، وليس من السهل على املرء أن يتلفّت حوله فال يرى 
يف دمشق سلمى احلفار الكزبري، ولكن هل رحلت سلمى احلفار 



رقها غربة اللسان وهي من ترحاهلا املستمر بني القارات دون أن تؤ
اليت كانت تتقن العديد من اللغات الرئيسية يف العامل، ودون أن 
يغرا بعد املكان وهي اليت كانت دوماً تتأسى بـ فيجايا الكشمي 

عندما كانت تربحها " قطعة من سورية نفسها"بانديت يف محلها 
لنسبة لقد كانت سلمى، وال تزال با. إىل خمتلف أحناء العامل الكبري

 احلاضرة، ومنذ مىت كان األدب غري – القريبة، الغائبة –يل، البعيدة 
 ومنذ مىت كان األديب إال ،Living Monumentصرح حي 

 .حياة حاضرة، عضواً فاعالً يف جمتمع من يقرؤه وحياوره

وفضالً عما تقدم، فإن من الصعب على املرء أن يستوعب غياب 
ياة ونشاطاً وخباصة عندما يكونان هذه السيدة الدمشقية املتدفقة ح

مفعمني بالسحر، واجلمال اآلسر مبا ينطوي عليه من حساسية 
واحلقيقة أنه، وعلى . مرهفة وذكاء حاد وبديهة برقية وفصاحة عذبة

الرغم من عشرات الكتب اليت خطها يراع سلمى احلفار الكزبري 
تميزة، شعراً بالفرنسية، ورواية، وقصة قصرية، وسرياً نسائية م(

 ـ ومقاالت غنية باملعلومات واللمحات اإلنسانية، ونصوصاً سريية



اإلنصاف القول بأن أكثر الوجوه إثارة وأمهية يف هذه املرأة غري 
 كما يتجلى يف سنيها اليت امتدت حىت عنصر احلياةالعادية هو 

أو يف سريها اليت تنبض باحلياة حىت أن املرء جتاوزت مثانية عقود، 
ليكاد يتلمس دفئها يف كل سطر يقرؤه عن هؤالء النسوة اللوايت 
اختارن سلمى لتفوقهن، ألا متاهت مع كل واحدة فيهن 

ورمبا كان هذا هو . باشتراكها معها يف وجه تفوقها بالفعل أو بالقوة
ي على معان وقيم تنطو"سر السحر الذي خيالط سري سلمى اليت 

على حد قول مقدم الطبعة األوىل من كتاا " منا قومياً وإنسانياً
الدكتور قسطنطني زريق الذي يضيف متحدثاً عن " نساء متفوقات"

  :مزايا هذه السري فيقول
غري أن أهم مزايا هذه السري يف نظري هو حس املؤلفة املرهف "

إن . ينبضن باحلياةالذي نفذت به إىل هذه الشخصيات، فجعلتهن 
القارئ ليخرج من قراءة كل من هذه الفصول وهو يشعر بقرابة 

فهي مثله كائن بشري يكافح . روحية تربطه بصاحبة السرية
 ويسعد  ـيصارع ما حوله وما يضطرب يف داخله–ويصارع 



ألصيلة اليت أودعها اهللا نفس كل كائن حتركه املشاعر اإلنسانية ا
وال فرق بني أن تكون السيدة املتفوقة اليت . على هذه البسيطة

تتحدث عنها املؤلفة، عربية أو تكون هندية أو شيلية أو بولونية، 
فإا أوالً امرأة، بل هي مبعىن أعم، كما قلت، كائن إنساين 

ه إىل تضطرب نفسه مبثل ما تضطرب به نفوسنا ويطمح عقل
الكشف عن احلقيقة أو إىل حتقيق احلرية أو العدل أو سوى ذلك من 

  .املثل العليا اليت تشترك ا البشرية مجعاء
أن : ويف يقيين أن هذا هو أهم ما جننيه من االطالع على سري الغري

تغىن نفوسنا مبا عانوا وما خربوا، وأن تتفتح عيوننا للنور الذي بصروا، 
وسواه قرابة روحية بيننا وبينهم، توسع مداركنا وأن تتولد من هذا 

  "..وتعمق مشاعرنا وجتعل حياتنا أغزر نتاجاً وأمثن قيمة وأمسى كياناً
ورمبا كان أوضح مؤشر على عنصر احلياة املتدفقة نشاطاَ وألقاً           
وغىن وتنوعاً يف حياة سلمى احلفار الكزبري ما ميكن أن يـسمى            

 لـديها هـذه   The Will to knowledge"  إرادة املعرفة"
اإلرادة اليت رافقت صاحبتها حىت بوأا هذه املكانة الرفيعة اليت بزت  



جـائزة  فيها كبار الباحثني من األكادمييني املرموقني عندما نالـت          
  ).١٩٩٤( على إجنازاا يف فن السرية عام امللك فيصل

  :وتتجلى هذه اإلرادة يف
ا وصحبه مـن الـوطنيني   تعلمها اللغة العربية يف منفى والده  •

 يف مشايل لبنان؛" أميون"إىل قرية ) ١٩٢٨ـ ١٩٢٧عامي (خالل 
 على يد شيخة فاضلة  يف حي أسرا         القرآن الكرمي تعلمها   •

 بعد عودا من لبنان؛) حي الشاغور(بدمشق القدمية 
 بدمـشق تـسع     معهد راهبات الفرنسيسكان  دراستها يف    •

إلنكليزية فضالً عن متابعتها    سنوات أتقنت فيها الفرنسية وتعلمت ا     
يف مرحلـة   " مـي عجمـي   "دراسة العربية على يد األديبة الرائدة       

 الدراسة الثانوية؛
 ١٩٤٥ـ ١٩٤٢دراستها األدب العريب  يف مرتهلا بني عامي        •

 ؛"أيب اخلري القواس"على يد األستاذ 
معهـد  دراستها العلوم السياسية بالفرنسية وباملراسلة مـع         •

 ريوت؛ يف باليسوعيني



مطالعاا يف مكتبة والدها العامرة بكتب التراث،و اليت كانت     •
النائب يف الربملان السوري، والـسياسي      (تتم حتت إشراف والدها     

الوطين املعروف الذي توىل وزارات املالية والداخلية مرات عديـدة        
 ؛١٩٣٩فضالً عن تسنمه رئاسة الوزارة عام 

 بدمـشق ودراسـتها     يناملركز الثقايف اإلسـبا   انتساا إىل    •
 اإلسبانية وإتقاا هلا ونيل دبلوم رمسي بذلك؛

تعلمها املستمر املشفوع بالبحث العلمي اجلاد والسيما أا ترى          •
اإلنسان يتعلم دائماً، فالعلم حبر والشغف به لذة، وكلما تعمقنـا           "أن  

، هذا البحث الذي توجته بكتاا      "بالدراسة أحسسنا أننا يف بدء الطريق     
١٩٨٧الذي صدر يف بريوت  عام  (مأساة النبوغ : زيادةمي.( 

لقد آمنت سلمى احلفار الكزبري أن إرادة املعرفة، بوصفها أبرز          
مؤشر على إرادة احلياة احلقيقية لإلنسان، إمنا هـي إرادة للحيـاة،           
إرادة للحياة احلرة الكرمية اليت تسعى إليها األمة كلها، فكان صوا           

  .عن ضمري هذه األمةلذلك أفصح تعبري 
      



  سلمى الحفار الكزبري
  ذاكرة التاریخ واالعتزاز بالھویة 

 
مـن رائـدات     ، )٢٠٠٦ – ١٩٢٢ ( سلمى احلفار الكزبري  

 باللغـات   ، متيزت بعطائها يف أجناس أدبية عديـدة       ،اإلبداع العريب 
 وسرية وحبثا ومقالة  شعرا وقصة ورواية، والفرنسية،العربية واإلسبانية

رها كله باعتمادهـا علـى      ـ وتألق إبداعها يف مراحل عم     ،وحتقيقا
لتبقى ، ذا اإلبداع باخللود مما أدخل ه،التوثيق والرؤى الفكرية والفنية  

ري يف الوجدان شديدة التعبري القومي واالجتماعي واإلنـساين         الكزب
  .واحلضاري

اتـسمت  و ،ابـاً لفت سلمى احلفار الكزبري ثالثة وعشرين كت      أ
بتنوع اإلنتاج يف فنون األدب العريب، ومن أبرز كتاباا يف البحـث            

  :واملقالة والتحقيق املؤلفات التالية
D  ١٩٦١، دار العلم للماليني، بريوت، نساء متفوقات  
D  ١٩٧١، مطابع ألف باء، دمشق، حماضرات :يف ظالل األندلس 



D  املخطوطـة إىل    ، رسائل جربان خليل جربان    الشعلة الزرقاء 
 .١٩٧٩مي زيادة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 

D  ونبوغ:جورج صاند ١٩٧٩، مؤسسة نوفل، بريوت،  حب. 

D  ١٩٨٢، مؤسسة نوفل، بريوت، مي زيادة وأعالم عصرها. 

D            ،مي زيادة أو مأساة النبوغ، سرية يف جزأين، مؤسسة نوفل
 .١٩٨٧بريوت، 
D  ١٩٨٩، دار طالس، دمشق، احلب بعد اخلمسني. 
D ١٩٩٧مذكراته وحياته وعصره، دمشق، : لطفي احلفار.  

 أمنوذجـا   ، )١٩٧٠" ( يف ظـالل األنـدلس      " نشرت كتاا   
للمحاضرات اليت ألقتها باإلسبانية يف إسبانيا وبالعربيـة يف تـونس           

)  ١٩٩٩(  وأهدت الطبعة اجلديدة من الكتـاب        ،وبريوت ودمشق 
 حرم مسو األمري سلمان بن عبـد        ،انة السديري إىل مسو األمرية سلط   

العزيز آل سعود اليت طلبت منها ذلك الهتمامها الكـبري بـاألدب            
 وقـدم   ، ولتذوقها األدب العريب واستمتاعها ما     ،األندلسي خاصة 

إحياء األندلس يف   "  على أنه    ،ام شفيق جربي  ـاعر الش ـالكتاب ش 



ت اليت نقلتنا اليها بسالمة     هذه مزية األندلسيا  "  و ،"خواطرنا وقلوبنا   
  . )١٤ص" (  ودقة شعورها وقوة فكرها ،ذوقها

 ،استحضرت يف الكتاب ذاكرة التاريخ العريب واإلسالمي املشرق       
 واللغة اجلميلة املنتشرة يف إسبانيا خالل مثانية ،واالعتزاز باهلوية العربية

  وابتعاث الظالل األندلسية والعربية املنعـشة للفكـر        ،قرون مضت 
 وضم الكتـاب أربـع      ، واملغذية لألرواح القومية   ،والشاحنة للهمم 
وأثرنا يف "  و،"والدة وابن زيدون   : عاشقا قرطبة   : " حماضرات هي   

 وأشري إىل عنايتها املطلقـة باحلـضارة       ،"املرأة العربية   "  و ،"سبانيا  إ
"  بوصفها حـضارة     ،العربية يف األندلس يف هذه احملاضرات مجيعها      

   ).٩٨ص" ( أصالة وتفوق وإبداع "  و،"فة وفن علم وثقا
 وأبانت فيه الكزبـري أن      ،١٩٧٠نشر هذا الكتاب يف دمشق سنة       

 يعبق منها شذى تاريخ ،الكتاب ظالل وارفة للحضارة العربية يف األندلس
 وأسسوا فيهاملكاً   ،عريب إسالمي جميد لألسالف العربية بعد أن فتحوها       

ية وعلمية وفنية شعت أنوارها من األندلس  مث نشروا حضارة ثقاف ،عظيماً
  . يوم كانت تغطّ يف ليل القرون الوسطى،على أوربا كلها



 والشوق الكـبري   ،األبعاد الواثقة بالنفس واملعمقة للتواصل احلضاري     
 وهذا جلـي يف     ٠ نياالستمرار العالقات التارخيية بني العرب و اسبا      

 ،على وجه اخلـصوص   "  والدة وابن زيدون     ، قرطبة عاشقا" حبثها  
أن احلـب هـو     " وأضافت الباحثة عتبة مفتاحية استهاللية مكمنها       

دت ـ وأنش ".إلنسان يستطيع به أن يدنو منه     اجلناح الذي وهبه اهللا ل    
العديد من األشعار على لسان شاعرين عظيمني يف أرض األنـدلس           

اعمني ألوثق الصلة بني أمتني مل يبـق بينـهما إال احلـب              د ،الطيبة
 إال اإلعجاب و االعتزاز ذا التراث اخلالد الذي تشاركا          ،والصداقة

  .ميه لإلنسانية عرباً وإسبانينيبتقد
توسع االهتمام بالتواصل احلضاري العريب واالسباين يف حماضرا        

 ،ثر األوهام من النفوس    دعوة إلزالة كل أ    ،"أثرنا يف إسبانيا    " الثانية  
 وقد عرفت بالتاريخ اإلسباين من  ٠ ويسمو بالنفس    ،مبا يشحذ الفكر  

 وتعبري  ، واعتزاز اإلسبان بالتراث العريب املشترك من جهة ثانية        ،جهة
  .عربية واإلسالمية من جهة ثالثةمدن األندلس عن احلضارة ال

ثـر   وأن أ  ،أكدت الكزبري أن أثر العرب يف األندلس مل ينقطع        
 عند احلديث عن أثـر  ،اللسان العريب يف اللغة االسبانية شديد اخللود      



 واملسـتعمربني احملافظني   ،املوريسكوس واملدجنني يف اللغة اإلسبانية    
 مثلما أوضح رافائيل    ،على املعتقدات الدينيـة واملعطيات الثقافيـة    

  .على سـبيل املثال" إلسـبانيةتاريخ اللغة ا" البيسـا يف كتابه 
عرضت الكزبري العديد من املصادر واملراجع الدالّة على رسوخ         

 ، وأصالة وتفوقاً وإبداعاً، علماً وثقافة وفناً،احلضارة العربية يف إسبانيا
وهذا هو جوهر التواصل احلضاري من العراقة إىل األصالة واحلريـة           

  .وثبات الرقي واألجماد
عن حضور املرأة   " ربية  املرأة الع " بينما حتدثت يف احملاضرة الثالثة      

 إىل تأثرياـا يف االنتـشـار العـريب         ،العربية منذ صدر اإلسـالم    
 فقد أسهمت املرأة العربية إسـهاماً       ، وال سيما األندلس   ،واإلسالمي

 لدى اسـتعراض  ، ويف احملاسن اإلنسانية،كبرياً يف بىن اتمع وعاداته 
املرأة األندلسية فاعلة    مما جعل    ،حياة املرأة العربية وأثرها يف األندلس     

   ٠يف الفن واألدب والشرائع والتقاليد والطقوس 
كانت العناية األبلغ يف فهم املزايا احلـضارية األندلـسية هـي            

 علـى أن    ،"األعياد والتقاليد يف إسبانيا   " حماضرا الرابعة واألخرية    



 مبا يضيء أنواع الفولكلور والتقاليـد يف حيـاة          ،ئصه العامة وخصا
إسبانيا وانعكاساا على صور حضارا وضتها العامليـة ضـمن          

  .واصلها احلضاري مع العربت
متيز إبداع سلمى احلفار الكزبري يف كتابة البحـث والتحقيـق           
واملقالة بالرؤى الفكرية والفنية وأبعادها االجتماعيـة والـسياسية         

واذكر أهم االستخالصـات عـن      . اإلنسانية واحلضارية والثقافية  و
  :شغلها اإلبداعي يف هذه ااالت

 العناية باللغة العربية خباصة وباللغات األجنبيـة بعامـة، إذ   ـأ  
اتقنت العديد من اللغات، وال سيما الفرنسية واالنكليزية واإلسبانية،         

األجنبية أيضاً، وبادرت   وألفّت الشعر، واألحباث واملقاالت باللغات      
دول كثرية إىل تكرميها وتقدير عطاءاا األدبية والفكرية يف فرنـسا           

  .وإسبانيا وأيطاليا والواليات املتحدة األمريكية
ولو تأملنا مؤلفاا ألدهشتنا عنايتها باللغة العربية، كما هي احلال          

اللغوية ، مثلما دققت املفردات والتراكيب      "نساء متفوقات "يف كتاا   
  .من اللغات األجنبية يف سرية هذه املرأة أو تلك



 االهتمام الكايف بالوثائق واملعلومات يف السري والسري الذاتية ـب 
املدروسة، فقد جتنبت الباحثة إطالق األحكام، وزادت النظر املنهجي     

إعالء شأن اإلنسان   "والعلمي يف مكانة هذه الشخصيات اخلالدة يف        
 وخلصت كتاباا مبصداقية الوثائق واملعلومـات       ،"وخدمة احلضارة 

  .إلظهار املعاين والدالالت يف املنظومات القيمية القومية واإلنسانية
 االجتاه إىل ربط عمليات الوعي باملشكالت واإلشكاليات ـت  

والتأزمات الذاتية واحلضارية، وهذا جلي يف مؤلفاا مجيعاً، وأذكر          
، على أن احلب    "احلب بعد اخلمسني  "ن  على سبيل املثال، ما كتبته ع     

شديد التعالق يف مفهوماته وحتققاته مع األوضاع العامـة، ولطاملـا           
نظرت بعمق إىل التأزم الوطين والقومي وانعكاساته على الـذوات          
اإلنسانية من خالل مآسي احلرب األهلية اللبنانية وفتنتها الداخليـة          

 .واستهدافاا من اخلارج

ني الذكريات واملذكرات والسري والتفكري العلمي ج بالتماز ـث  
واإلبداعي والسياسي واالجتماعي، على أن السري كاشفة عن التغيري         

 .والنهوض والتقدم يف جماالت احلياة كلها



  تثمري اخلطاب األديب والفكري من النجوى إىل احلواريـة  ـج  
نـساء  عند رصد التحوالت الذاتية واإلنسانية، إذ نقرأ يف سـرية ال          

املتفوقات أحوال األمم والشعوب مواجهات للصعوبات واملعوقات       
  .من جهة، واستنهاضاً باملصائر البشرية من جهة أخرى

  

`  `  `  



 



ــدلُسِ  ــِة باَألنــ   إن للجنــ
  

    

ــٍس     ــا نف ريــرأى و ــى م   مجتل
  

  فــإذا مــا هبــِت الــريح صــباً
  

    

    تا شو : ِصحلُسِ   وقي إىل األنـد!  
  

  
 

`  `  `  





  عاشقا قرطبة
  

 
 

 
 

  Ateneo"األتینیؤ"قاعة منتدى 
  ٣/١١/١٩٦٧د باللغة اإلسبانیة في في مدری

 
 

 
  وزارة الثقافةبدعوة من                

 االتحاد القومي ومن                              
  النسائي التونسي





  عاشقا قرطبة

 
قيل إن احلب شعلة مقدسة تطهر بنارها ودي بنورها، وأنـا           "

أقول إن احلب هو اجلناح الذي وهبه اهللا لإلنسان ليستطيع بـه أن              
  ".يدنو منه

  :يدايت، ساديتأصحاب السعادة، س
إن التأثر الذي يتملكين يف هذه اللحظة كبري فامسحوا يل أن أعبر            
لكم عن شكري العميق بكل بساطة وإخالص، وأن أشكر بـصورة          
خاصة وزارة السياحة واإلعالم، وهيئة منتدى األتينيؤ اللذين شرفاين         

ذه بدعوما لزيارة هذا البلد العزيز الذي سكنته وأحببته، فأتاحا يل ه  
  .الفرصة الطيبة للتحدث إليكم من هذا املنرب الراقي

عندما عزمت على التحدث عن عاشقي قرطبة الشاعرين الكبريين    
الوزير ابن زيدون واألمرية والدة بنت اخلليفة املستكفي األمـوي،          
وبعد أن استرسلت يف دراسة حياما وآثارمها األدبية يبت خوض          



وعن الشعر مغامرة خطرية، وأمـر  املوضوع ألن التحدث عن احلب      
  .دقيق للغاية قلّ أن جنا من مزالقه متحدث

فاحلب يف معناه الصحيح الشامل أروع عاطفة عرفها اإلنسان منذ  
بدء اخلليفة، كان احلب وما زال خالقاً للمواهب، بناءاً للحضارات          
رافعاً من قدر األمم واألفراد، لوال احلب ملا تألقـت جنـوم األدب             

م والفن يف كل حدب وصوب عرب األجيـال، وملـا أعطـت       والعل
باحلب وحـده كـان     . لإلنسانية مثراا الوجدانية والفكرية الذكية    

العطاء بغري حساب، فإنه بالقياس إىل عاملنا احملفوف مبختلف أنـواع         
الشقاء كالغيث اخلير الذي يروي األرض املتعطشة فيجعل من جمدا          

ره أن يقلب الصحراء اجلافة إىل روضة  خصباً، ويستطيع بقدرته وسح   
  .مزهرة خضراء

واحلب أيها السيدات والسادة عاطفة سامية، تـساوي عمقهـا          
ووضوحها، ال حتتاج إىل الفلسفة والتعقيـد لفهمهـا وتفـسريها،           
أوجدها اخلالق يف قلوبنا لنسمو ا عن غرائزنا، ولكـي تبعـث يف             

هبنا وتشحذها إىل سـبل  نفوسنا األمل والعزاء، ولتغذّي عقولنا وموا 
ال أريد أن أحبر اآلن يف خضم احلب الرهيب،         . اخلري واحلق واجلمال  



رثاء كلمة احلب املقدسة اليت أصبحت تطلق جماناً يف دنيانـا علـى             
حتدث عن احلب روابط مادية خبسة، وحاالت شاذة، ولكين أريد أن أ

قيل إن احلب شعلة مقدسة تطهـر بنارهـا         . الصحيح مبعناه اخلالق  
ودي بنورها، وأنا أقول إن احلب هو اجلنـاح الـذي وهبـه اهللا              

  !لإلنسان ليستطيع به أن يدنو منه
وشاعرانا الكبريان والدة وابن زيدون اللذان عاشا يف قرطبـة يف           

كانا أشهر العشاق يف ) رياخلامس اهلج(القرن احلادي عشر امليالدي 
تاريخ األدب العريب األندلسي، ووهبا لتراثنا األديب أمجل الشعر وأى   
القصيد بفضل احلب الكبري الذي جذب كالً منهما حنو اآلخر، وطبع  

إن من  . حياما الطويلة، وتارخيه عصرمها العظيم بطابع مؤثٍّر ومجيل       
تلف مراحلها يقـف    ينصرف إىل دراسة حياة هذين الشاعرين يف خم       

على ما ختللها من مد وجزر، وابتسام ودمع، ولقاء وفراق، ونعـيم            
وشقاء، وصفاء وغرية، فيهتز لألعاصري اليت اجتاحتها ولكنه ميتلـئ          

فقد ! إعجاباً بالعاطفة املشبوبة اليت ربطت بينهما خالل ثالثني عاماً        
ـ          ضب، ظل الشاعران العاشقان ينهالن من معني حب متـدفّق مل ين



  أما هـواِك فلـم نعـدل مبنهلـه        
  

  شرباً، وإن كان يروينا فيظمينـا    
  

وأما الشعر، سيدايت ساديت فأظن أنكم توافقونين على أنه أمجـل           
ليس الـشعر   . أنواع التعبري عن األحاسيس اإلنسانية وأمساها وأبلغها      

سلوب وجرساً يف اإليقاع فحسب، ولكن الشعر اخلالـد       أناقة يف األ  
هو، باإلضافة إىل ذلك، فكرة لكل بيت من أبياته، وبيت لكل فكرة            

الشعر أنشودة النفوس املتطلعة إىل بلوغ عامل اخلري واحلق      . من أفكاره 
واجلمال، إنه اللغة العاملية الفضلى اليت ال حتتاج إىل ترمجة وال تعترف            

ن هو اإلنسان يف كل زمان ومكان، والشعراء هـم          حبدود، فاإلنسا 
رسل اجلمال والسالم إىل إخوم يف اإلنسانية وخري من يعرب عـن             
اآلالم واملسرات واألماين ألم مرهفو الشعور، وشديدو التأثّر، هلذا         
كله كان الشاعر وما زال أفضل ترمجان خللجات نفـس اإلنـسان            

 الكمال، وحبثه عن أسرار     وفكره، وأصدق معبر عن نزوع روحه إىل      
  .الطبيعة، واشتياقه إىل اجلمال

وإذا كانت املذاهب األدبية والشعرية يف عـصرنا قـد تغـريت            
واستحدث منها ما مل يكن معروفاً من قبل فإن هنالك مذهباً خالداً            



وجداين الغنائي يف األندلس إال صورة صـادقة        تتغير، وليس الشعر ال   
ويصح يف هذا املقـام أن نـستعري قـول          . عن هذا املذهب الثابت   

 Emilio Garciaاملستعرب العالمة األستاذ غارثيا غوميـث  
Gomez           فهو يرى أن الشعر العريب الذي هو عماد األدب العريب 

 على  Neoclassiqueالقدمي قد عرف اجتاهاً كالسيكياً جديداً       
املتنيب، وأن ابن زيدون يعترب من شعراء : يد أعظم شعراء العربية قاطبة 

الطبقة األوىل، ورائداً من رواد املدرسة الكالسيكية اجلديدة يف الشعر     
كان لكل من املتنيب وابن زيدون نفس أبية مـشبوبة، وروح           . العريب

يوية، حارة، وقدرة خارقة على شحن شعرمها مبعاٍن غنية، ورقة وح         
وقوة يف التعبري، فاستطاعا أن يحدثا يف الشعر العريب ألواناً جديدة مع       

  .حمافظتهما على عموده األصلي
فلنذهب اآلن معاً إىل قرطبة القرن احلادي عشر، ولْنـدع ابـن            
زيدون إىل وصفها لنا فقد ترك قصائد خالدة رائعة تغىن فيها جبماهلا،           

وما أحسب أننا جنهل قرطبـة يف    . اوصور طبيعتها، ووصف أرباضه   
ذلك العصر الذهيب فقد كان فيها من القصور واملساجد أعظمهـا،           
ومن املكتبات أغناها، ومن املدارس أرقاها، ومن األربـاض أمثـال         

قرطبة اليت بلغ عدد سكاا     . مدينة الزهراء والرصافة أروعها وأمجلها    



فكانت حمجاً للعلماء واألدباء والفنانني، الشرقيني منهم والغـربيني،         
وموطناً ألفذاذ الرجال الفالسفة والشعراء أمثال ابن حـزم، وابـن           

  .حيان، وابن بسام، وابن بشكوال، وابن عمار، ووالدة وابن زيدون
موية ويف  أما شاعرانا العاشقان فقد عاشا يف اية عهد اخلالفة األ         

عهد ملوك الطوائف حيث عرفت األندلس أعظم إشراق شعري يف          
 ويف رأي Levi Provencalرأي األستاذ الكبري ليفي بروفنسال 

كان امللوك والوزراء آنذاك    . الكثريين غريه من مستعربني ومؤرخني    
ومعظم الناس يتراسلون بالشعر، ينظمونـه بـسهولة عجيبـة ألن           

ومن أبلغ ما ذكرته مصادر     . فة يف قرطبة  أكثريتهم كانت يومئذ مثق   
التاريخ يف هذا الصدد أنه إذا مات عامل يف اشبيلية كان سكان قرطبة             
يسارعون إىل شراء مكتبته لشدة ولعهم بالعلم، وإذا مات مغـن أو            
ملحن موسيقي يف قرطبة كان سكان اشبيلية يتسابقون لشراء آثاره،          

  .وذلك لشدة ولعهم باملوسيقى والغناء
لقد أسهم ابن زيدون ووالدة يف صنع تاريخ عصرمها الذي سمي           
حبق العصر الذهيب للشعر العريب يف األندلس، وكانا شرقيني عـربيني      
بسبب عوامل اللغة والدين والتقاليد املتوارثة، كما كانـا إسـبانيني         
أندلسيني بدافع األرض اليت ولدا فيها، واجلو االجتماعي والثقـايف           



كانت األندلس يف عصر ملوك الطوائف على قاب قوسني أو    . الغربية
أدىن من عصر االحنطاط وذلك بسبب انقسامها إىل أقاليم متعـددة           
وإمارات متفرقة يف إثر سقوط اخلالفة األموية يف قرطبة، فانطبع ذلك        

والتحرر من التقاليد العربيـة األصـلية،   العصر بطابع الترف واون  
وتفاقمت خالله اخلالفات السياسية إذ كانت املؤامرات فيه حتاك يف          
العلن واخلفاء، كما كانت املوسيقى تصدح يف سـائر املقاطعـات           
األندلسية ليل ار، وكؤوس الشراب تصطرع يف القصور واملنتديات         

 اجلواري منهن واحلرائر،    أما النساء، .  علناً، من غري وازع وال رادع     
فقد أصبحن سافرات متحررات، وهذا ما شـجع والدة الـشاعرة           
الشابة واألمرية احلسناء على فتح دارها الستقبال األدباء والـوزراء          

  .والظرفاء خالل السنني الطوال
فوالدة هي، كما أسلفت، بنت اخلليفة حممد الثالـث امللقـب           

 م غري أنه أخفـق يف       ١٠٢٤ سنة   باملستكفي باللّه الذي توىل اخلالفة    
حكمه ِلما كان عليه مـن ضـعف يف الشخـصية، وانغمـاس يف         
الشهوات، فثار عليه أهل قرطبة بعد عام من توليه اخلالفة مما اضطره            
للفرار منها متخفياً خوفاً من القتل، ومع ذلك مات مسموماً يف مدينة 

 والدة  غـري أن  .  بعد مدة وجيزة من التجائه إليهـا       Uclesإفليج  



النفس، كرمية الطبع، فقد ورثت عن أجـدادها العظـام أطيـب             
الصفات، كما ورثت عن أمها وجدا األجنبيتني احلسن والرقة، إذ          
تقول بعض املصادر أن أمها كانت أمة افريقية مـشهورة جبماهلـا            

ووالدة فوق كل هـذا     .  كانت كذلك  وذكائها، وأن جدا ألمها   
فنانة درجت على قول الشعر منذ حداثتها، وأولعـت باملوسـيقى،           
ونالت نصيباً وافراً من الثقافة حىت أن بدر الدين الصديقي ذكر أـا     

شهد معاصروها املؤرخون بأدا وظرفها     . أجيزت بالتدريس واإلفتاء  
، وال سيما يف حياة ابـن       وأناقتها، وبأثرها الكبري يف اتمع القرطيب     

زيدون ويف آثاره، حىت أن الغربيني الذين استعربوا وخصوا األندلس          
اٍإلسالمية بالدراسة اعترفوا لوالدة برفعة مكانتها يف عامل األدب ويف          
اتمع القرطيب، فترجم بعضهم ما وصل إلينا من أشعارها، وكتـب         

ب االنكليـزي   املـستعر ) Niklنيكل  (قال  . بعضهم سريا بإجياز  
لوال تأثري والدة يف حياة ابن زيدون لفقد الشعر العريب أنفس           : (عنها

كانت والدة واحدة   : (وقال ابن بسام، وكان معاصراً هلا     ). جواهره
أقراا حسن منظر وخمرب، وأما ذكاء خاطرها، وحرارة نوادرها، فآية          

ة كانت والد : (وقال املقرى صاحب نفح الطيب    !) من آيات فاطرها  
وقال ابن  ). نادرة زماا ظرفاً وحسناً وأدباً مع أن أباها كان ساقطاً         



 وتنعيم السمع والطرف حبيث ختتلس القلوب واأللبـاب،         ،والظرف
  !).وتعيد الشيب إىل أخالق الشباب

حـة لنـا مـن    وإذا شئنا أن نقف على نوع مجاهلا كان ال مندو    
الرجوع إىل ديوان ابن زيدون احلافل بوصفها والتغزل ـا، فقـد            
كانت حبه األوحد، ومصدر وحيه وإهلامه، وسبب نعيمه وشـقائه          

فمن خالل قصائده نرى أـا كانـت حنطيـة     . طوال ثالثني عاماً  
  :البشرة، سوداء العينني، فها هو يقول يف إثر أول لقاء

    طرِفـِك يل  فهمت معىن اهلوى من وحِي      

ــورِ      ــن احلَ ــوم م ــوار ملفه   إن احل
ويبدو أنه كان هلا خال اسود يف خدها مع أن شعرها كان ذهبياً،         

  :وقد وصفه الشاعر يقول

ــةٌ ــِر نقْطَــ ــضض الثغــ     مفــ

  مــن عنــٍرب يف خــدِه املُــذهبِ     
وكانت والدة رشيقة، رقيقة اخلصر، فاتنـة النظـرات إذ قـال           



 نــي ــا الْ ــنهم ي ــاً وأفت ــاس أعطاف    الن
  

    
ــا       ــاً وأردان ــر أنفاس ــاً، وأَعطَ   حلظ

أما عن قامتها املمشوقة، وجيدها الطويل الوضاء، وطلعتها البهية           
  :فها هو يقول

  يا فتيـت املـسِك، يـا مشـس الـضحى،          
  

    
ــال،      ــا رمي الف ــاِن، ي ــضيب الب ــا ق   ي

ــا   ـــلٌ غـــري الرضـ   إن يكـــن يل 
  

    
ــك ال بلّ     ــالمنـ ــت ذاك األمـ   !غـ

وكانت جتمع إىل مجال اخلَلْق براعةَ التـزيني، وعذوبـةَ الطبـع          
  :واحلديث إذ قال عنها

   نــس ــق حم ــذب وخلْ ــق ع ــه خلُ   ل
  

    
  وظرف كَعرفِ الطيِب أو نـشوِة اخلَمـرِ           

     ــذُّه ــديٍث تلَ ــن ح ــسي م ــلُ نف   يعِل
  

    
  كَِمثِْل املىن والوصـِل يف عِقـِب اهلَجـرِ            

  



بعد أن سقطت اخلالفة األموية يف قرطبة وأُعلن فيهـا احلكـم            
حتـررت  ) نسبة إىل احلاكم اجلديد أيب حزم ابن جهـور        (اجلهوري  

والدة من القيود وفتحت أاء قصرها الستقبال األدباء والوجهـاء،          
اشتهرت بإتقان الغناء والعزف    " عتبة"وكانت هلا جارية مجيلة تدعى      

ا كانت تدعوها موالتها للعزف والغناء لكـي        على العود، فكثرياً م   
تضفي جواً مؤنساً جديداً ينقل رواد الندوة من سحر املـساجالت           

عاشت ندوةُ والدة سنواٍت طويلة فطارت      . األدبية إىل سحر األحلان   
شهرتها، وأخذ الشعراء والوزراء والفنانون يتهافتون على حضورها        

جلذابة، فعشقها بعـضهم،    مأخوذين جبمال صاحبتها وبشخصيتها ا    
        كانـت لينـةً    . ومدحها أكثرهم، ومع ذلك مل تنج من النقد والذم

يعـشو  : (قاسية، قريبة بعدية، وإىل هذه الصفة يشري ابن باسم بقوله         
أهلُ األدب إىل ضوِء غرا، ويتهالك الشعراء والكتاب على حالوة          

اب، وكرم  عشرا فهي ختلط سهولة حجاا وكثرة منتاا بعلّو نص        
وحنن ندرك من هذا احلديث أا كانـت        ). أنساب، وطهارة ثياب  

تصون نفسها على الرغم من تعارض اآلراء يف ج سلوكها، وظلم           



ــهجيت   ــام لبـ ــر األنـ   وإين وإن نظـ
  

    
       ــرام ــيدهن ح ــةَ ص ــاِء مكّ   كظب

ــال    ــِني الك ــن ل ــسبن م ــشايح   ِم فواِح
  

    
     ــالم ــا اإلس ــن اخلَن ــصدهن ع   )١(وي

واحلق أن شخصية والدة متعددة اجلوانب تبدو للباحـث عنـها           
حميرة بعض الشيء ولكنها يف الواقع شخصية جذابة غنيـة تـدعو            

وهبتها الطبيعة اجلمال والشاعرية    . لإلعجاب أكثر ما تدعو للعجب    
ك قوية الـشكيمة، واثقـٍة   والوجاهة والثراء، وكانت إىل جانب ذل     

اختلطت بكبار قومها دون حترج متحديـةً       . بنفسها، عزيزة النفس  
بذلك التقاليد واألعراف فتعرضت إىل النقـد الـالذع يف حياـا            

                                                        
عرنا الكبري األستاذ بدوي اجلبل أمـا       يبدو أن هذين البيتني ليسا لوالدة فقد أخربين شا         )1(

  :من الشعر القدمي وأا متثلت ما وغيرت الشطر األول من البيت األول، وأصلهما

ــةٍ   ــن بريب ممــا ه ــر م ــيض غراِئ   ب

  
ــرام     ــيدهن ح ــةَ ص ــاِء مكّ   كظب

ــا    ــالِم زواني ــِني الك ــن ل ــسبن م ــالم     حي ــا اإلس ــن اخلن ــصدهن ع يو  



واستثارت غرية معاصراا، وال سيما أا كانت بنت خليفة، لذا جند          
ر طبيعـي   إن كثريين قد جتنوا عليها يف حياا وبعد موا، وهذا أم          

حيدث يف كل زمان ومكان ملن كانت مثل والدة، وملن عاشـت يف             
الشباب يف والدة، والرتوع إىل السمو يف نفسها        . مثل ظرفها وبيئتها  

وفكرها، وحبها للحياة واتمع، وولعها بالفن من شعر وموسيقى،         
واملكانة املرموقة اليت كانت عليها، واحلرية اليت مكّنتها ظروفها مـن      

تمتع ا كانت من العوامل اليت عرضتها هلجمات خـصومها، ويف          ال
طليعتهم بعض املعجبني ا الطامعني باخلطوة لديها الذين اصطدموا         

كانت والدة، ككل ! بصدها وإمهاهلا، وما كان أكثر هؤالء يف حياا
أنثى، مزهوة بنفسها فوجدت يف إعجاب الرجال ـا مـا سـرها         

ما استرسلت يف انطالقها وجدها بعـضهم       وأرضى غرورها، وعند  
لعوباً تغري الرجال وتطمعهم بالتودد إليها، خاصةً ألن هلا أشـعاراً           

  :ماجنة كالبيتني اللذين كتبتهما على عاتقي ثوا تقول فيهما
ــايل  ــلُح للمعــ ــا واِهللا أَصــ   أنــ

  
    

  وأَمشي ِمـشييت وأتيـه تيهـا          



ــدي   ــحِن خ ــن ص ــق م ــن عاش   أُمكّ
  

    
  وأُعطــي قــبليت مــن يــشتهيها    

ولكن هذا القول الذي أُخذ عليها وأثار ضجيجاً كبرياً حوهلـا             
ولغطاًء كثرياً ليس إال نزوة من نزوات الشباب، وقد علّق عليه نيكل            

نزوات والدة ال تكاد ختتلف عن الرتعات التحررية لـدى          : (بقوله
ل جبورج صاند كما شبهها نيك). جنوم املسرح والسينما يف يومنا هذا

يف مغامراا العاطفية ولكنه جتىن عليها ألن الفـارق بـني األدبيـة             
الفرنسية املغامرة جورج صاند وبني والدة الشاعرة كبري جداً ألـا           
عرفت احلب الصحيح مرة واحدة مذ عرفت ابن زيدون وأحبته، وال         
ريب يف أن جمون األوىل واستهتارها يف حياا اخلاصة شـيء، وأن            

دفاع والدة مع عاطفتها املشبوبة حيال ابن زيدون على الرغم من           ان
كانت والدة صادقة يف حبـها،      . خفتها يف مطلع صباها شيء آخر     

عنيفة فيه، ذات كربياء وأنفة، وهذا ما سبب هلا الكثري من املتاعب،            
وقد يكون من اإلنصاف أن أُشري هنا إىل ما مل أر أحداً من الباحثني              

بل وهو أن والدة يوم طرزت عاتقي ثوـا بـالبيتني           أشار إليه من ق   



يومئذ إىل رغبة جاحمة يف التحدي، لعلها تفسر بالدلّ والغرور والتيه على           
  ...الناس، أو بأا لون من ألوان اإلعراب الذي يرفضه كل جمتمع

عرة ففي وسعنا أن نقرر مستواها األديب استناداً إىل         أما والدة الشا  
أوهلما هذا الرتر اليسري الذي حوته كتب األدب من         : مصدرين اثنني 

قصائدها اليت وصلت إلينا، وثانيهما آراء النقاد واألدباء واملـؤرخني          
إن ما وصل إلينا من آثارها الشعرية قليل ولكنه كاٍف للداللة           . فيها

بية الرفيعة ملا يف أشعارها من براعـة يف التعـبري،           على مكانتها األد  
غري أننا جند يف بعـض مـا      . وجزالة يف اللفظ، وعاطفة قوية صادقة     

نسب إليها من أشعار إسفافاً وضعفاً يدعوان إىل االستغراب، فإما أن         
تكون قصائد منحولة، وإما أن تكون مسايرةً لذوق العصر، أو كما           

عزيز البشري يف مراياه مفـسراً إسـفاف     قال األديب األستاذ عبد ال    
وال بد للطـائر احمللّـق مـن أن يـستريح هنيهـة        : (شوقي أحياناً 
وبينما حنن يف صدد احلديث عن قلـة قـصائد والدة           ). باإلسفاف

احملفوظة يف كتب األدب أود أن أُشري إىل مذهب أديب معروف يقول            
اعر الكبري فقد تخلّد    ليس املكثار هو األديب الكبري أو الش      : "أصحابه



أما ابن زيدون فقد احندر من أسرتني عريقتني يف النسب مها أسرة         
  .بين خمزوم من جانب أبيه، وأسرة قيس عيالن من جانب أمه

م ١٠٠٧ولد يف ضاحية الرصافة بـالقرب مـن قرطبـة سـنة            
 رفيع القدر، واسع الثقافة غري أنه مات        وكان أبوه فقيهاً  ) هـ٣٩٤(

. عنه وهو بعد طفل يف الثانية عشرة، فتوىل جده ألمه تربيته وتعليمه           
كان جده أبو حممد بن إبراهيم بن سعيد القيـسي مـن العلمـاء              

 قبل أن   Medinaceliاملرموقني، وقد ويل القضاء يف مدينة سامل        
ثل هذه البيئة الراقية اليت     يتوىل أحكام الشرطة يف مدينة قرطبة، ويف م       

درج فيها ابن زيدون كان طبيعياً أن ميهد له طريق النبـوغ وهـو              
املطبوع على الشعر، لذا نشأ على الولع بالعلم، وتـزود بـصفات            
الرجولة والرتاهة منذ مطلع شبابه، فتألق جنمه بسرعة، واحتلّ مرتلة           

دب تسلّق قمـة    ففي األ . رفيعة يف عامل األدب مث يف ميدان السياسة       
اد وهو يف مقتبل العمر وحافظ عليها حىت اية حياته ملا امتازت به   
قصائده من قوة يف البناء، وعمٍق يف اإلهلام، وبراعٍة يف ضم الكلمة إىل 

ومن حـسن   . الكلمة، والفكرة إىل الفكرة، وابتكار الصور الرائعة      



األجيال، وما فتئ الباحثون من شرقيني وغربيني يتناولوا بالبحـث          
وامتاز ابن زيدون كذلكم بأنه مزج حبه للطبيعـة حببـه           . والتحليل

للمرأة فأبدع روائع خالدات مألت األمساع وملكت القلوب، ولعل         
ـ            ى أكرب ميزاته أنه حتلى بثقافة كبرية يف خمتلف العلوم فانعكست عل

  :قصائده وزادا قوة وقيمة، وهو الذي قال عن نفسه
   توالــت فنونــه ــذَين علــمجنو  

  
    

     ــخاب ــاِم س ــواىل يف النظ ــا يت   كم
  :وجنذين أي حنكين، والسخاب هو العقد، وكأنه يقول  

  .لقد أخذت بأطراف العلم كلها كما توالت حبات العقد النظيم
 وافراً متالئماً مع مناقبـه  أما يف السياسة فلم ينل ابن زيدون حظاً   

وطموحه، لقد أسهم يف أحداث عصره منذ مطلع شبابه فأضـحى           
زعيماً شاباً يوجه الرأي العام املتيقظ يف مدينته، مث قام بدور رئيسي            
يف القضاء على اخلالفة األموية لدى احنطاطها، وشارك يف تأسـيس           

ومـة أيب   احلكم اجلهوري الذي جاء بعدها بأن عمل وزيراً يف حك         
كما كانت له صداقات كـبرية      . احلزم ابن جهور، لفترة جد قصرية     



وأبو حفص بن برد، وبنو عباد يف إشبيلية الذين جلأ إليهم يف هجريته             
ولكن اخلصومات الـيت    . من قرطبة ووجد لديهم كل تقدير وتكرمي      

 سبيل ابن زيدون يف حياته وحالت بينه وبني بلوغ مراميـه   اعترضت
كانت أشد تأثرياً من الصداقات اليت نعم ا وتفيأ بظالهلا، فلقد أوقع         
خصومه وحساده بينه وبني والدة من جهة، وأوقعوا بينه وبني حاكم        
قرطبة من جهة ثانية، ومتكنوا من اامه باالختالس زوراً وتاناً ممـا            

 زجه يف السجن حيث ذاق ألواناً من الظلم والعذاب عبـر            أدى إىل 
أما احلب، حبه الكـبري لـوالدة       . عنها يف قصائده اإلنسانية الرائعة    

األمرية الشاعرة فقد كان له أعمق األثر يف حياته ويف تلوين فنه برتعة       
يقـول  . وجدانية إنسانية قلما ملسناها عند غريه من شعراء األندلس        

إن ابن زيدون هو املتغين باحلب الـذي ال         : (ي بروفنسال األستاذ ليف 
يباري، وإن حبه لوالدة أوحى إليه قصائد رائعة متتاز خبلوهـا مـن             

). الربيق املبالغ به، وبتنوع معانيها وجدا، وبعذوبـة موسـيقاها         
ويشاطر األستاذ بروفنسال يف هذا الرأي عامل كبري ومستعرب قدير          

رثيا غوميت، وهو من املعجبني بابن زيدون ومن هو األستاذ اميليو غا 



الذين ترمجوا بعض قائده لالسبانية فقد قال يف حبثه عنـه أن شـعره     
  .قريب من الذوق الغريب جلزالة تعابريه وغياب الزخرف عنها

عرفت والدة ابن زيدون يف فترة توليه منصب الوزارة يوم كانت           
شرخ شباا، وكـان    كوكب اتمع القرطيب وهي يف أوج تألقها و       

دعاه أصـدقاؤه إىل نـدوا      . ابن زيدون يومئذ شاباً دون الثالثني     
فاستقبلته أحسن استقبال، ووضعته يف مكان الصدارة ملا كان له من           

كان شاعرنا عزباً كما نفهم مـن  . علو شأن يف األدب ويف السياسة   
شجاعاً رسالته اهلزلية، وكان رجالً وسيم الطلعة حلو احلديث، أنيقاً          

متدفق احليوية، فأعجبت به والدة إعجاباً كبرياً، وآثرته على سـائر           
رواد ندوا، أما هو فقد وجد فيها مجاالً صارخاً، وأنوثة جذابـة،            
وجتسيداً لألدب الرفيع والفن األصيل فأحبها حباً مجاً مـا بـرح أن        

واحلـق أن والدة    . عصف يف قلبها الذي مل يكن قد رف ألحد قبله         
ت إعجاباً به يف بادئ األمر، مث حتول اإلعجاب إىل ميل شديد            امتأل

وما هي إال فترة وجيزة     ! ما لبث أن أصبح حباً كبرياً بل هوى جاحماً        
حىت أصب الشاعران العاشقان حديثَ الناس مما جلـب هلمـا األمل            



ه يف حبها الوزير أبو عامر ابن عبدوس، وأبو عبد          يف مقدمتهم منافسا  
  .اهللا ابن القالس

ذكرت فيما تقدم أن حبهما الكبري عمر ثالثني عاماً ولعل ما قوى 
تلك العاطفة اجلاحمة بينهما وغذاها احلرمان الذي منيا به من جهـة،       

 نشر فاحلرمان. مث اتفاق صفاما اخللقية وميوهلما الفنية من جهة ثانية
ظلّه البغيض على صلتهما عرب السنني، وأما توافق الطباع وامليـول           
فألن كالمها كان شاعراً مفتوناً باألدب واملوسيقى والغناء وكالمها         
كان عزيز النفس، قوي الشخصية، طموحاً، فضالً عن تقارمـا يف       
السن، فليس غريباً إذن أن تعقد أواصر احلب بينهما، مع أن احلب ال          

 لقاعدة وإمنا يهبط على املتحابني أحياناً من غـري أي سـبب             خيضع
  .ظاهر، أو أي جتانس، كالغيث يهطل فجأة من سحابة بيضاء

يبدو أن العاشقني املرموقني قد حرصا على التكتم والتصون لدى          
  :والدة حبهما وهذا ما يبدو لنا جلياً يف قول ابن زيدون

ــونِ   ــاِت الظن ــن حلظ ــونِك م   أص
  

    
ــر،  وأُعل     ــرات الِفكَ ــن خط ــِك م   ي



ــبِ    ــاِت الرقي ــن حلظ ــذَر م وأَح  
  

    
       ــذَر ــوى باحلَ ــستدام اهل ــد ي   وق

غري أن هذه العاطفة املشبوبة اليت ربطت بني الشاعرين الوجيهني            
يف اتمع القرطيب ما لبثت أن عرفت، وهل يخفى احلب؟ رحم اهللا            

  :من قال
ــه ــضحه عيونــ ــصب تفــ   فالــ

  
    

  م عـــن وجـــٍد شـــؤونهوتـــِن    
زد على ذلك أن أشعار ابن زيدون الغزليـة الـيت أصـبح               

يرسلها، القصيد تلو القصيد، انتشرت ودرجت على ألسنة النـاس،          
فلقد كان ابن زيدون، إذا مـا أحلّ        . وأخذ يرددها املعجبون والرواة   

  : عليه الشوق، يعبر عنه بأبيات بليغة عذبة كتلك اليت يقول فيها
ــا ــدي  يـ ــك عنـ ــت مالَـ    ليـ

  
    

ــدك،      ــي ِعنـ ــوى ِلـ ــن اهلـ   مـ
  فطــــالَ ليلُــــك بعــــدي    

  
    

ــدك      ــي بعــ ــوِل ليلــ   كطــ



  
  ســـــلْين حيـــــايت أِهبهـــــا

  
    

    كدر ِلــــــكأم تفَلَــــــس  
ــا   ــِدي لَمـــ ــدهر عبـــ   الـــ

  
    

ــدك      ــِب عبـ ــبحت يف احلُـ   أصـ
  :قولهوإذا ما برح به اجلوى، وألف السهاد، أخذ خياطبها ب  

ــكِ  ــاً ِلعطِْف ــا !! واه ــانُ كأنم   والزم
  

    
ــباكِ       ِد صــر ِبب هتارــض ــِبغت غ ص  

ــا      ــِت مجيعه ــسي فَأَن ــىن نفْ ــا م   أم
  

    
ــاك      ــض من عب تحــب ــتين أَص ــا لي   ي

    هــزار ــطَّ م ــني ش ــلِْك ح ــدنو ِبوِص   ي
  

    
ــاكِ        ــلُ ف ــِه أُقَب ــاد ِب ــم أك هو  

ذه القصائد كان يتعرف من خالهلـا       واحلق أن من كان يسمع ه       
على شخص احلبيبة ألن خصائص والدة كانـت بـارزة لألعـني            

ومـا كانـت    . واألفهام يف كل ما أنشده ابن زيدون، فدلّت عليها        



والدة إال اإلنسان الذي خيفُق قلبه بني جواحنه ويهفو إىل كل رقيـق             
رت بعبقريـة  ومجيل، وما كانت إال الشاعرةُ املرهفةُ احلس اليت تـأث      

الشاعر الشاب الذي هام ا فاستجابت لنداء قلبها وكتبـت إليـه            
  :تقول

  ترقَّــب إذا جــن الظَــالم ِزيـــاريت   
  

    
     ،ــِسر ــتم لل ــلَ أكْ اللَّي ــت أَيــإين ر   ف

            ،لُـحت ِس لَـممكان بالـش ما لَو كويب ِمن  
  

    
          ِم لَـمجوِبـالن ،طْلُعي ِر لَمدِيـِسر  وِبالْب !  

وعلى الرغم من وسائل احلذر مجيعاً، ذاع أمر عشقهما بني الناس           
حىت أن شاعرنا العاشق أخذ ينظم القصائد الغزلية بالعشرات، وبدون      

  :تكتم، معرباً عن فخاره حببه وحمبوبته، ومنها قوله
  يا مـن غَـدوت ِبـِه يف النـاس مـشتِهرا           

  
    

          قاسـي اهلـمي والِفكَـرا،  قَلْيب عليـك   
ــسين،     ــساناً يؤاٍن ــق إن ــت مل أل إن غب      



غضبت والدة من هذا اإلعالن، واعتربته أقرب إىل التشهري منـه           
إىل التمجيد، فاعتذر إليها ابن زيدون اعتذاراً ما أظن أن شاعراً جاء            

 ويف حسن التعـبري عـن       مبثله يف شدة احلرص على احترام العاطفة،      
  :لواعج اهلوى، فقد قال

 نــس ــِه ح ــدي ِب هــذي ع ــانَ ال   ِإنَّ الزم
  

    
            نـِك احلَـسهجعين و ذْ غابقد حالَ م  

     ــىن ــت ض ــاَءين أين خِفي ــا س   واِهللا م
  

    
             ى علَـنني بالـضبل سـاَءين أَنَّ ِسـر  

  لو كـانَ أَمـِري يف كَـتِم اهلـوى ِبيـدي             
  

    
   كـانَ يعلَـم مـا يف قلِبـي البـدنُ           ما    

غري أن هذا االعتذار مل يكن مقبوالً عند والدة ألن خصوم الـشاعر          
ومنافسيه استغلوا الفرصة الساحنة أبشع استغالل فأوغروا صدرها عليه،         
وملن يكفّوا عن إذكاء حفيظتها حىت بلغ استياؤها منه مبلغه، وجعلوهـا    

 ترى فيه الصلف والغرور، واألنانيـة       أخذت: تنظر إليه بأعني جديدة     
والعقوق وال سيما عندما مر خباطرها نقده لشعرها ذات مرة، وإعجابه           



و هلذا كله صدت عنه صدوداً مفاجئـاً        . مستخف، وملقامها غري مراع   
اريتها عتبة قـصة عـابرة      وقصة إعجابه جب  . عنيفاً ملن يكن له مستحقاً    

ضخمها خيال والدة وغضبها، وذلك أن الوزير الشاعر طلب من عتبة           
يف ليلة أنٍس وطرب أن تعيد غناء حلن أعجبه، وقد فاتـه أن يـستأذن               
موالتها يف األمر، لذا احتدت والدة وانسحبت من الـس بعـد أن             

  :نويف هذا قال ابن زيدو... ضربت جاريتها عتبة مؤنبةً
ــِه ــت ِب ٍب أَتــذَن ــتىب ِل ع تومــا ضــرب  

  
    

  ولِكنمـــا والدةٌ تـــشتهي ضـــريب    
ــهِ      ــاثرةً ِب ــذَّيلَ ع ــر ال جت ــت فقام  

  
    

  وتمسح طَـلَّ الـدمِع بـالعنم الرطْـبِ            
وال ريب يف أن ابن زيدون قد أخلّ بآداب الس وجتاوز حدود              

ة البيت متخطياً وجودها، مث     اللياقة عندما وضع نفسه موضع صاحب     
إن هذه احلادثة بالذات تدلّ أبلغ داللة على آداب السلوك اليت كانت     

أمـا  . سائدة يف اتمع العريب آنذاك، وعلى ضرورة احترام الناس هلا       
عن ثورة والدة يومئذ فال شك يف أن شدة حرصها على أن يتقيـد              



الثورة، ألن الدافع الثاين هلا كان كربياءها، فقد سـاءها أن تـرى             
حبيبها يتمادى مع جاريتها وينسى قواعد األدب ولو ذه البـادرة           

وال خيفى على أحد منا أن كربياء اإلنسان وكرامته مها أعز           . البسيطة
يفقـد  ما لديه، فإذا جرحت كربياؤه أو امتهنت كرامته ثار وكـاد      

كما جيدر بالباحث أال يستهني بعامل الغرية الذي كان له أثر           . حلمه
كبري يف غضب والدة، وقد أعربت  عنه يف لوٍم ال خيلو من القـسوة    

  :والتجين إذ كتبت تقول له
  لو كُنـت تنـِصف يف اهلـوى مـا بيننـا           

  
    

ــرِ       يتتخ ــم ــاِرييت وِل ج ــو هت ــم   لَ
  ناً مغُـــص كْـــترتثِْمـــرا جبماِلـــهو  

  
    

  وجنحــت للغــصِن الــذي لَــم يثِْمــِر    
ــسما     ــدر ال ــأنين ب ــت ب ــد عِلم   ولق

  
    

ــشتري     ــشقْويت، باملُ ــت، ِل ــن دهي   لَِك
تذكرت والدة تلك احلادثة وحوادث غريها يسرية ال ختلو منـها          

ل جـدال  عالقة بني مِحبين فذهب ا غضبها إىل ماال ينبغي هلا خال    



وصفعها يف ثورة استيائه وغضبه، ولكنه ندم على ذلك أشد النـدم،       
  :وحاول االعتذار بشىت الوسائل، منها القصيدة اليت يقول فيها

ــدي    ــضرِب ي ــِك بال ــن نالَت   إنْ تكُ
  

    
ــم أُِرِد     ــا لَــ ــابتِك مبــ   وأصــ

  ـــري، فاديـــاًفلقـــد كنـــتملَع ،  
  

    
  لَـــِك باملـــاِل وبعـــض الولَـــِد    

ــتٍ     ــٍد ثابـ ــين ِبعهـ ــي مـ   فَِثِقـ
  

    
  وضـــمري خـــاِلِص املُعتقَـــدِ      

ــاعلَمي    ــوم فـ ــاَءِك يـ ــِئن سـ   ولـ
  

    
  وضـــمري خـــاِلِص املُعتقَـــدِ      

ولكن والدة مل تغفر حلبيبها تطاوله عليها بالضرب ومل تعـذره             
د الصلة بينهما، وإن كـان التـراث األديب   فكان غضبهما بداية فسا  

ومل يكتف احلساد واملفسدون    ... األندلسي قد جىن منه بعض اخلري     
ذا القدر من اجلفاء الذي حلّ بني العاشقني بل نشروا املطوي مـن     
تاريخ ابن زيدون، وال سيما مشاركته يف هدم ملك أبيها املستكفي           



عندئذ طوى شاعرنا جناحيه الكسريين على جراحات قلبـه         ! مجيعاً
. وكان عاملاً بالذين حاكوا له الوقيعة وألّبوا عليه حبيبته ونفّروها منه          

ومع ذلك مل ينقطع عن نظم أرق القصائد وأمجلها وإرساهلا إليهـا،            
ن هيامه وإخالصـه    يعاتب فيها ويسترضي، ويعبر حبرارة وصدق ع      

واحلب، كما نعلم، يزداد قوةً إذا حالت احلوائل بني احملبيِن،          . وضناه
وفرضت عليهما احلرمان، ولعل من أشجى قصائده يف إثر اجلفـوة           

  :واهلجر قوله لوالدة
  

  أبـديِت يل مـن أفـانِني الِقلـى ِعبــرا    
  

  

ــثَالً    ــوى م ــِث اهل ــلْتين يف أحادي سأَر  
  هلَجِر مـن جـسدي    مل تبق جارحةٌ بـا      

  
  

ــال     ــضنى حلَ ــا بال ــِت عليه لَعإال خ  
          لَكَـتمـن م ِن كفَّك أين بعـضغفلي  

  
  

ــتال   ــك أين بعــض مــن قَ ــيغِن طرفَ   ول



  ولتقِْض ما شئِت من هجٍر ومـن ِصـلَة        
  

  

  ال أَقِْض مـا ِعـشت سـلواناً وال ملـالً            
ــال    ــاِك ف ــلٌ إال رض ــان يل أم   إن ك

  
  

  !غت، يا أَملـي، مـن دهـِري األمـال         بلَّ  
وكان بعده عنها واشتياقه إليها وراَء آالمه، والـدافع الرئيـسي             

مث اتهمها بالغدر بعد أن طال البعاد، وحتجـر قلبـها    . لشحذ قرحيته 
  :وأضحى بالقياس إليه كاجلماد، فقال هلا

ــسي؟  ــِت أُن ــانُ وأن ــشين الزم   أيوِح
  

  

  ر وأنــِت شمــسي؟ويظِلــم ِلــي النــها  
ــاين    ــِك اَألمـ ــِرس يف حمبِتـ   وأَغْـ

  
  

  فــأجين املــوت مــن مثَــراٍت غَرســي؟  
ــائي    ــن وف ــدراً ع ــِت غ ــد جازي   لق

  
  



ــي   ــاع حكم ــانَ أط ــو أنَّ الزم   ول
  

  

ــسي     ــِه، بنف ــن مكاِرِه ــديتك، م   !ف
 الوزير ابن عبدوس خطب     وعندما علم الشاعر املتيم بأن خصمه       

والدة لنفسه اغتاظ أيما غيظ، وتأمل أيما أمل، ولكنه وجد متنفّـساً            
. لكربه واستيائه يف تدبيج رسالة مطولة بعث ا إليه على لسان والدة

عرفت تلك الرسالة بالرسالة اهلزلية وجتلّت فيها عبقرية ابن زيـدون           
       سواء، وقد ت رمجت إىل لغات شـرقية     وقدرته على التهكّم على حد

وغريبة كثرية منها التركية والروسية واألملانية واالنكليزية واالسبانية،        
م مـع  ١٧٥٥ يف مدينة ليبـسيج سـنة   Riskكما نشرها ريسك  

لقد حظيت الرسالة اهلزلية باهتمام األدباء      . ترمجتها إىل اللغة الالتينية   
لـسخرية  والنقاد يف الشرق والغرب ملا تضمنت مـن براعـة يف ا           

والوصف، وقدرة على التعظيم والتحقري، وثقافة واسـعة وخيـال          
وروعة بيان، أي ملا احتوته من مزايا مل نقف على ما يدانيها يف أثـر           

  .من آثار أدبنا األندلسي النثرية



قال ابن زيدون يف مستهل رسالته خماطباً خصمه ابن عبدوس بعد           
كيـه لـديها وتطلـب      أن بلغه أنه أرسل مندوبة عنه إىل والدة لتز        

والرسالة قد وجهت البن عبدوس على      (موافقتها على الزواج منه،     
أما بعد  : (قال فيها ) لسان والدة دون علمها بذلك كما ذكرنا آنفاً       

أيها املصاب بعقله، املورطُ جبهله، البين سقطُه، العاِثر يف ذيل اغتراره، 
إىل ...) لفَراش على الِشهاباألعمى يف مشس اره، املتهافت افت ا      

  :أن يقول له
أَعـذَرت يف   " ويعين املرأة اليت فوضها بطلب يـد والدة       "فإا  (

السفارة لك، وما قصرت يف النيابة عنك زاعمة أن املروءةَ لفظٌ أنت            
معناه، قاطعةً أنك انفردت باجلمال، واستأثرت بالكمال، واستعليت        

ب بعض ما كرتت، وكسرى محل يف مراتب اجلالل، وأن قارون أصا 
غاشيتك، وقيصر رعى ماشيتك، وحامتاً إمنا جـاد بـوفرك ولقـي            
األضياف ببشرك، وإياس ابن معاوية إمنا استضاء مبصباح ذكائـك،          
وسحبان إمنا تكلم بلسانك، وإن احلجاج تقلّد والية العراق ِبجدك،          
 وأن هومس أعطى بلينوس ما أخذ عنك، وافالطـون أورد علـى           



حسك، وإن صناعة األحلان اختراعك، وأنك، لو شـئت، أحلـت           
  :البحار عذبة، وأنك املقولُ فيه

ــستنكرٍ  ــى اهللا مبــ ــيس علــ   لــ
  

    
ــد      ــالَم يف واحـ ــع العـ   !أن يجمـ

ه على وبعد أن فخمه وروى غليلَه منه كُماً وسخرية أخذ يصور       
حقيقته ويبالغ يف حتقريه وتصغريه، فجعله قزماً تافهاً، وخفـضه إىل           
أسفل درك بعد أن رفعه إىل أعلى القمم، كـل ذلـك بأسـلوب              

  :كاريكاتوري بارع، مث قال له يف مجلة ما قال
إنك كاملعيدي تسمع به خري من أن تراه، هجني القذال، مفِرطُ           (

بغيض اهليئة، كالمك متتمة، وحديثُك     احلُمق والغباوة، جايف الطبع،     
غمغمة، ودينك زندقة، فوجودك عدم، واخليبة منك ظفر، واجلنـة          
معك سقر، فكيف رأيت لؤمك لكرمي كفاًء، وضعتك لشريف وفاًء،     
وهال علمت أن اخلبيث والطيب ال يستويان؟ وأين ِعلْق ال يباع ملن            

  ).زاد، وهدف ال يصيبه إال من أجاد؟
  :  يقول له متشفياً، بلسان والدة طبعاً وبدون علمهاإىل أن



ما كنت ألختطّى اِملسك إىل الرماد، وال ألمتطي الثـور بعـد            (
اجلواد، ولعلك إمنا غرك من عِلمت صبويت إليه من أقماِر العـصر،            
ورياحني اِملصر، فإن بادرت بالندامة ورجعت على نفسك باملالمـة          

  ).لك بالعافية منككنت قد اشتريت العافية 
جنحت الرسالة اهلزلية يف بلوغ هدفها املنشوِد ألا سرعان مـا           
ذاعت بني الناس ووضعت ابن عبدوس موضع التفكّه والتنـدر ممـا      
أرغمه على االنقطاع عن زيارة والدة ودفعه إىل حتاشي الظهور بني           

ولكن ابن زيدون دفع مثنها غالياً ألن خـصمه انـصرف إىل     . الناس
داد مؤامرة شنيعة لإلطاحة به بكل ما حيمل من مكٍر وحقٍد، ثأراً            إع

لكرامته، وانتقاماً جلرحه، وطمعاً يف أن يصفو له اجلو يف كسِب مودِة 
أعد ابن عبدوس خمطط مؤامرته ووضعه يف حيِز التنفيذ . األمرية والدة

فأفلح يف تلفيق مة دنيئة ألصقها به إذ امه باغتـصاب عقـار يف              
رطبة، مث محل احلاكم ابن جهور على تصديقها وبالتايل على إصدار           ق

األمر بتوقيفه وحماكمته، فتمت حماكمته خالفاً لألصول املتبعة آنذاك،        
أي من غري أن تترك له الفرصة للدفاع عن نفسه، وزج يف الـسجن             



 الذي كُلّف النظر يف تلك القضية الغامضة قد عين خصيصاً           القاضي
من أجل احلكم ا ومل يكن معروفاً وال جديراً باملهمة اليت أوكلـت    
إليه حسب رأي ابن بشكوال وابن حيان، كما أن املدعى عليه ابـن       
زيدون قدم وثيقة خطية تربؤه ولكن القاضي مل يأخذها بعني االعتبار       

  .واألحكام املرعية آنذاك يف األندلسخالفاً لألصول 
قضى ابن زيدون يف سجنه ما يقرب من عامني مل ينقطع خالهلما            
عن كتابة الروائع النثرية والشعرية سواء يف معاتبة أصـدقائه، أو يف            

لقد احتج على الظلم الذي حلق به أكثر   . مناجاة حبيبته وبثّ لواعجه   
نافذين غري أنه مل يلق أذناً      من مرة إىل حاكم قرطبة وبعض أصدقائه ال       

صاغية الحتجاجه وشكواه، ومن أرق ما بعث به لألمري أيب حزم ابن     
  :جهور معاتباً ومدافعاً عن نفسه وقوله

  أيف العدِل أَن وافتـك تتـرى رسـائلي        
  

  

  فلمن تتِرك وضـعاً هلـا يف يـدي عـدلِ            
  أَِئن زعم الواشـون مـا لـيس مزعمـاً           

  
  



  وِمثلي قـد فـو بـه نـشوةُ الـِصبا          
  

  

  ومثلُك من يعفو، ومـا لَـك مـن ِمثـلِ            
ــيت     ــِن ال ــاي ع ــهاين نه   وإين لتن

  
  

ــين عقلــي     أشــاد ــا الواشــي، ويعِقلُ
ولعل من أروع القصائد اليت نظمها يف السجن سينيته املـشهورة           

 الوزير أيب حفص بن برد فلقد ضمنها فلسفته       اليت وجهها إىل صديقه   
يف احلياة فجاءت دليالً على خربته الكبرية بالنفس اإلنسانية، علـى           
الرغم من صغر سنه يومئذ ألنه كان يف العقد الثالث من عمره، وفيها 

  :يقول
  ــاس ــي ب ــى ظن ــا عل   م

  
ــو    ــدهر ويأس ــرح ال   جي

  رمبـــا أشـــرِف باملَــــر     ــأس ــاِل ي ــى اآلم   ِء عل
 ســــهام واحملــــاذير    قيــــاس واملقــــادير  
ولكـــم أجـــدى قعـــود    ــاس ــدى التم ــم أك   ولك
ــاس      وكـــذا الـــدهر إذا مـــا  ــاس ذلَّ ن ــز ن   ع



ــي  ــت بلحمـ   فانتـــهاش وانتــــهاس     أَذْؤب هامـ
ــا  ــن ح ــسأل ع ــهم ي ــساس    كل ــذئِْب اعتـ   يل وللـ
ــاس     إن قــسا الــدهر فللمــا   ــصخِر انبج ــن ال   ِء م
ــاس      ولــئن أمــسيت محبــو   ــِث احتب ــاً فللغي   س
  مقْلَـــةَ اـــِد النعـــاس    فتأمـــل كيـــف يغـــشى 
  ــر ِك يف التــس ــت اِمل ــداس     ويف ــأ ويـ   !ِب فيوطـ

إن ديوان ابن زيدون طافح بالقصائد اإلنسانية والعاطفية الرائعـة          
 غري أنه يتأثر بصدق هلجتـها مجيعـاً،         حيار القارئ يف التمييز بينها    

وبعمق املشاعر اليت أملتها، ويعجب بقدرة الشاعر على فهم نوازع          
لقّبه الرواة ببحتري   . النفس البشرية وعلى التعبري البليغ عن هذا الفهم       

األندلس لرقة جرس قصائده وملا يف بعضها من التنغـيم املوسـيقي            
  :كقوله لوالدة معاتباً

 ي يــا قاطعــاً حدــل وي    بــد ــلَ ص بــالً ح   وواص
ــين   ــدك م ــانَ ِعن ــو ك   مثلُ الـذي ِمنـك ِعنـدي          ل
ــي  ــِدي مثلـ ــت بعـ ــدي     لَِبـ ــك بع ــت مثل   وب



ال أحسب أبداً أن والدة استطاعت أن تتحرر من حبـها البـن             
زيدون بعد القطيعة على الرغم من صدودها عنه، ومن هجائها له يف           

، والدليلُ على استمرارها يف رعاية هذا احلب        أثر سعايات املفسدين  
العظيم األبيات التالية اليت أنشدا إعراباً عن شدة شوقها للحبيـب           

  :وحنينها إليه بعد الفراق والتجايف
ــرق    ــذا التف ــد ه عــا ب ــل لن   أال ه

  
    

  سبيلٌ فيشكو كـلُّ صـب مبـا لقـي؟             
ــشتا    ــزاوِر يف ال ــام الت ــت أي ــد كن   وق

  
    

    ـِرقِ        أَبيتحٍر مـن الـشوِق ممعلى ج   
ــةٍ     ــسيت يف داِر قطع ــد أم ــف وق   فكي

  
    

  لقد عجـلَ املقـدر مـا كُنـت أتقـي              
ــضي،     ــين ينق ــايل ال أرى الب ــر اللي   تم

  
    

  !وال الصبر، من ِرِق التـشوِق، معتقـي           
صمه وال شك يف أن الرسالة اهلزلية اليت بعث ا ابن زيدون إىل خ     

كانت برهاناً بليغاً على تفاين ابن زيدون يف حب األمرية الـشاعرة،            



الِصلَةَ الواهية بينها وبني ابن عبدوس، وأرجعتها إىل سبيل الرشاد إذ           
أبداً يف  وال ريب   . أدركت الفارق الكبري بني الوزيرين اللذين أحباها      

أا ميزت بني نبل ابن زيدون وعبقريته، ووفائه هلا وهيامه ا، وبني            
ادعاء ابن عبدوس وجبنه وتفاهته، وال سيما بعد أن ثبت لديها أنـه             

أما إذا تساءلنا عن األسـباب      . كان متآمراً ومغرضاً حىت يف عواطفه     
يت أدت اليت حالت دون ارتباط مصري العاشقني بالزواج، واٍألسباب ال     

إىل نشوب الرتاع بينهما ومهدت السبيل أمام احلـساد واملفـسدين       
للتفريق بينهما، فال جند تعليالً أكثر إقناعاً من أن كليهما كان طاغي            
الشخصية، حاد الطبع، أيب النفس، شديد الكربياء، وهذه صـفات          
 جتعل من صاحبيها متوازيني غري متكاملني، واملتوازيان كما نعلم قد         

وبصورة أوضح أرى أن كالً منـهما       ! يتماثالن ولكنهما ال يلتقيان   
كان يشبه نسراً مجيالً، طموحاً، قوياً، وأمـا التقيـا وتوافقـا يف             
الصفات وامليول واملزاج فحلّقا معاً، غري أن حتليقهما جنباً إىل جنب           
قد عرض أجنحتهما للتصادم أكثر من مرة فإن من يالحظ أسـراب            

 يف الفضاء يرى كيف حيترم كل نسر املسافة اليت تفصله           النسور حتلق 



فوالدة عامل قائم بذاته، موهبتها الشعرية ومجاهلا األخاذ، وظرفهـا          
واعتدادها بنفسها، صفات مالزمة لوجودها، وكذلك ابن زيـدون         

 قرطبة وأشجعهم وأملعهم، وقد نشأ على       الذي كان من أمجل شباب    
األنفة والفخار، وشاب على ثقته بنفسه ومبواهبه هلذا كله كان كل           
واحد منهما مستقلّ الشخصية وكبري العنفوان، وغري مستعد للتضحية 

يضاف ... حبريته من أجل اآلخر، أو قابالً للتنازل عن شيء يف سبيله          
جهية سيطرا على طبع كل واحـد       إىل هذا كله أن املزاج احلار والعن      

منهما، وأن شدة الغرية رافقت حبهما الكبري مما جعل اخلالف ينشب     
كالمها كان غيوراً علـى  . بينهما املرة تلْو املرة، ويتخذ شكالً درامياً 

صاحبه ولكن غرية والدة كانت أكثر عنفاً من غَيرة ابن زيدون وهي      
  :رجاليت أنشدت تقول حلبيبها صراحةً وبال ح

ــين    ــيين وِم ــن ع ــك م ــار علي   أغ
  

    
ــاِن،       ــك واملك ــن زماِن ــك وِم وِمن  

  ولــــو أين خبأْتــــك يف عيــــوين  
  

    
ــاين        ــا كف ــِة، م ــوِم القيام   .إىل ي



طالت أيام ابن زيدون ولياليه املوحشة يف غياهب السجن، وفقد          
 األمل بعفو األمري احلاكم إذ بقيت قصائده ورسائله العديدة، ومنـها  

ففكر باهلرب ووفّق إليـه     ... رسالته اجلدية املشهورة، دون جواب    
مبساعدة ابن احلاكم صديقه الذي كان ولياً للعهد، فهـرب مـن             
السجن والتجأ إىل إشبيلية حيث لقي من املعتضد أمريها أحسن تكرمي 

  :ومن اشبيلية أرسل إىل احلبيبة والدة قصيدته اخلالدة اليت مطلعها
  يالً مــن تــدانيناأضــحى التنــائي بــد

  
  

ــا    ــا جتافين ــِب لُقيان ــن طي ــاب ع   ون
    اِحِهمِتزــان ــسينا ب ــغُ املُلِْب ــن مبِل   م

  
  

ــا    ــى ويبلين ــدهر ال يبل ــع ال ــاً م   حزن
ــضحكنا   إن الزمــانَ الــذي مــا زالَ ي  

  
  

ــا     ــاد يبكين ــد ع ــرِبِهم ق ــساً بق   أن
    غيظَ الِعدا من تـساقينا اهلـوى فـدعوا          



ــِسنا ــا كــان معقــوداً بأَنفُ   فاحنــلَّ م
  

  

ــدينا،     وأنبــت مــا كــان موصــوال بأي
  وقــد نكــونُ، ومــا يخــشى تفرقُنــا  

  
  

ــا    ــى تالقين ــا يرج ــن، وم ــاليوم حن   ف
  

  :مث يقول الشاعر املتيم الويفّ

  ِليسق عهـدكُم عهـد الـسروِر فمـا        
  

  

ــا إال    ــتم ألرواِحنـ ــاكنـ    رياحينـ
ــا     ــا يغيرن ــأيكُم عن ــسبوا ن   ال حت

  
  

  إن طاملــا غيــر النــأي املُِحبينـــا     
ــدالً     ــا ب ــت أهواُءن ــا طلَب   واِهللا م

  
  

ــا،     مــنكُم، وال انــصرفَت عــنكُم أمانين



ــشغلُنا  ــِك ي نــيالً ع ــذنا خل   وال اخت
  

  

ــسلينا     ــِك ي ِــديالً ِمن ــدنا ب جوال و.  
هذه القصيدة يف مصاِف روائع الشعر العـاملي        وضع املستشرقون     

واهتموا بترمجتها، ووجدوها قريبةً من الذوق الغريب لسالسة سبكها، 
يقول األستاذ اميليو   . وخلّوها من الزخرف اللغوي مع تنوع معانيها      

 :غارثيا غوميث معلقاً على أحد أبيات هذه القصيدة وهو

  تــد ــا فغ ــِنكُم أيامن ــت لبي   حال
  

  

ــاســوداً   ــضاً ليالين ــم بي   ، وكانــت بكُ
خييل إليك وانت تمعن النظر فيه، أن ابن زيدون جـالس أمـام    (  

رقعة شطرنج يتصرف بتحريك حجارا البيض والـسود، وكأنـه          
لـو مل   : وال أغايل إذ أقول   ). خيوض شوطاً يائساً حيال حبه العظيم     

تلك الرائعة العترف له الشعر العريب ينظم شاعرنا يف حب والدة غري     
بالتفوق الفين إهلاماً ولغٍة وسبكاً، وأنزله مرتلة كبار شعراء العربيـة،           
فإن تلك القصيدة آية من آيات البيان الشعري ملا تضمنت من معان            



 وجد شاعر عبر عن احلب الذي       وما أحسب أنه  . وعفوية يف التعبري  
  :يسمو بصاحبه كما فعل ابن زيدون حني قال يف القصيدة ذاا

  ما ضـر إنْ مل نكُـن أكفـاَءه شـرفاً          
  

  

ــا      ــن تكافين ــاٍف م ــودِة ك   ويف املَ
قال القدماُء املعجبون برائعة ابن زيدون هذه معربين عن افتتـام      

م بالعقيق، وقرأ أليب عمرو، وتفقّـه       إن من لَِبس البياض، وتخت) :    ا
كما ). للشافعي، وروى قصيدة ابن زيدون فقد استكمل الظرف كله

مـا حفظهـا   : (سارت األساطري حوهلا يف العصور املاضية حىت قيل     
  !).إنسان إال مات غريبا

ويف إشبيلية وجد شاعرنا املهاجر أمجل تكـرمي مـن صـاحبها            
، وأمله يف صفحها عنه كانا غاية  ووجهائها ولكن شوقه لرؤية احلبيبة    

لقد . مناه على الرغم من هالة اد اليت طوقت شخصه يف تلك املدينة
دفعه الوجد إىل املخاطرة حبياته إذ رجع من إشـبيلية إىل ضـاحية             
الزهراء بالقرب من قرطبة متخفّياً طمعاً بصفحها ورؤيتها، وكتب هلا 

  :هورة اليت يقول فيهامن الزهراء اليت جلأ إليها قصيدته املش



  إين ذكرتـــِك بـــالزهراِء مـــشتاقا
  

  

  واألفق طلـق ووجـه األرِض قـد راقـا           
ــاِئِلهِ    ــتاللٌ يف أصـ ــسيِم اعـ   وللنـ

  
  

ــفاقا    ــلَّ إشـ ــا رق يل فاعتـ   كأمنـ
          مبتـسم يعـن ماِئـِه الِفـض والروض  

  
  

ــاً   ــاِت أطواق ــن اللَّب ــقَقْت ع ــا ش كَم  
ــا    ــذَاٍت لن ــاِم ل ــوم كأي ــصرمتي   ان

  
  

  بتنـا هلــا، حــني نــام الــدهر، ســراقا   
ــي      ــت أرقَ نإذ عاي ــه ــأنّ أعين   ك

  
  

  ت ِلمــا يب فجــالَ الــدمع رقراقــابكَــ  
انتظر ابن زيدون يف خمبئه رؤية والدة دون جدوى فرجـع خائبـاً إىل                

ر يف طريقه مبدينة بطليوس حيث أقام مدة مـن الـزمن يلملـم                إشبيلية 



  يا دمع صـب مـا شـئْت أن تـصوبا          
  

  

ــذوبا      ــك أن ت ــؤادي آنَ لَ ــا فُ   وي
ــدوبا    ــشا ن ــشوق احل ــَأل ال ــد م   ق

  
  

ــا      ــِه غريب ــت ِب حِب إذ رــر يف الغ  
  إن قُــرِت العــني ِبــأَن أَؤوبــا     

  
  

ــضوبا    ــي الغــ   مل آلُ أن أسترِضــ
  حـــسِبي أن أُحـــرم املغيبـــا    

  
  

ــا     قـــد ينفَـــع املُـــذِْنب أن يتوبـ
وقد طالعه يف بطليوس العيدان، عيد الفطر وعيـد األضـحى،             

  :فهاجته الذكريات وأرسل يقول
ــسر وال أضــحى  ي ــر ــي ال ِفط   خليل

  
  

  فما حالُ من أَمسى مشوقاً كما أضـحى؟         



، كسري القلب، ولعل من أشجى      مث عاد شاعرنا إىل اشبيلية حزيناً     
ما أنشد يف حنينه إىل قرطبة، ويف شوقه إىل من خلّف فيها من أحبٍة              

  :وأهٍل قوله
شــجن ههــل تــذكرونَ غريبــاً عــاد  

  
  

  ِمن ِذكْـِركُم وجفـا أجفانـه الوسـن؟          
  هــضح ــشوق يف ــه وال ــي لواِعج   يخف

  
  

   ــن ــِسر والعلَ ــِه ال يــساوى لد ــد ت   فق
  والظلمـــاُء عاكفـــةٌوأر نـــيالع ق  

  
  

ــزنُّ   ــد شــفَّها إذ شــفّين احلَ ــاُء ق   ورق
  فِبت أشـكو وتـشكو فَـوق أَيكَِتهـا          

  
  

  نــصيهفــو ارتياحــاً بيننــا الغ وبــات.  
وعندما تويف أمري قرطبة أبو احلزم ابن جهور خلفه ابنه أبو الوليد،            

مساه سفرياً له لدى أمراء     صديق شاعرنا، فاستهلَّ حكمه بالعفو عنه و      



فيها، أما الصلةُ بينه وبني والدة فيبدو أا مل ترجع إىل سابق عهدها             
من الود إال بعد فترة طويلـة احنـسرت خالهلـا بعـض الغيـوم               

 إىل الصداقة واملودة    كانت عودةُ والدة إىل ابن زيدون أقرب      ...كلّها
منها إىل احلب احلرام، أما عودة ابن زيدون إىل والدة فقد كانـت             
عودة العاشق إىل معشوقه بعد طول فراق وحرمان، وظلّ حبه هلـا            

كان ابن زيدون   . وشغفه ا يترددان يف أحلان شعره حىت اية حياته        
ادقاً لألنثى النفور، مثاالً للمغرم الويفّ املتيم بينما كانت والدة مثاالً ص 

الشديدة احلساسة، إذ كان كلما ازداد ا هياماً وتعلّقاً ازدادت هي           
  :دالالً وتيهاً، وقد عبر لنا عن هذه احلال بقوله
ــلَّ ودك يل   ــح ودي إال اعت ــا ص   م

  
  

  وال أطعتــــك إال ازددِت ِعــــصياناً  
ان والعـذاب،  ليت األمر انتهى بالعاشقني إىل هذا احلد من احلرم         

فاألقدار مل تكن ما رحيمة أبداً ألا فرقت بينهما من جديد يـوم             
م ١٠٥١اضطُر الشاعر السفري إىل اهلجرة ثانيـة إلشـبيلية سـنة            

كان ابن زيـدون    . هـ، يف عهد صديقه أيب الوليد ابن جهور       ٤٤١



يقوم مبهام منصبه سفرياً شخصياً ألمري قرطبة خري قيام، وكان أمراء           
ئف وملوكهم يستبطئونه يف واليام وقصورهم إعجاباً مبواهبه        الطوا

وطمعاً حبالوة عشرته، فهب خصومه يف قرطبة للتآمر عليـه مـن            
جديد، وبالغوا بالوشاية عليه لدى األمري حىت متكنوا من محله علـى            

لقد حدث  التآمر يوم أطـال       . االعتقاد بأنه خيونه وال يأمتر بأوامره     
ابـن علـي ابـن    (  ملقه، يف بالط إدريس ابن حيىي  شاعرنا املقام يف  

، فعزله احلاكم اجلديد من منصبه ظلماً متنكّراً للصداقة القدمية   )حممود
املتينة اليت تربطه به، وذا بلغ أعداء الشاعر أرم بإقصائه عن قرطبة            

صحيح أن ابن زيدون قد حرم للمرة . وعن حبيبته وعن منصبه الرفيع   
، قرطبةش بالقرب من والدة، ومن مركزه املرموق يف         الثانية من العي  

ولكن األقدار ساقت إليه يف إشبيلية من يرفع الظالمة عنـه، ومـن             
يعوض عليه خسارته إذ طوى يف ظالل املعتضد باهللا، صاحب اشبيلية      
وأعماهلا، عشرين عاماً خالل هجرتيـه األوىل والثانيـة، وكانـت         

نية، والتجارب قد حنكته فأوكل     األحداث قد صقلته إبان هجرته الثا     
إليه املعتضد أرفع املناصب بأن جعله وزيراً ومستشاراً شخصياً له، مث           



وِلي ابنه املعتمد على اهللا حممد احلكْم بعده، وكانت بينه وبني ابـن             
دة والوفاء إذ كان قد تتلمذ على شـاعرنا         زيدون أوثق صالِت املو   

وهو ويلٌّ للعهد وتدرب عليه يف صياغة الشعر، وقد جرت بينه وبني            
كان املعتمد آخر   . ابن زيدون مطارحات ومساجالت طريفة وممتعة     

سالطني بين عباد يف اشبيلية فاختذ ابن زيدون وزيراً، ووسع ملكه يف            
اع أن يفتح قرطبة مبعونة وزيره      غريب اسبانيا وجنوا، كما أنه استط     

وهكذا . بعد أن جهز هلذا الغرض جيشاً قوياً قاده ابن زيدون بالذات         
عاد شاعرنا إىل موطنه قرير العني، وما كاد يستقر فيها بـني أهلـه              
وعشريته حىت ثارت الفتنة يف اشبيلية، فكلفه املعتمد بالعمل علـى           

        نسا من كياسة وح كان ال بـد البـن      . تدبريإحباطها ملا يتمتع
زيدون من االستجابة إىل نداء املعتمد على الرغم من اعتالل صحته           
وقتئذ، فما كاد يتم مهمته حىت أحلّت عليه العلة وتويف يف رجب سنة       

وملا وصل نعيه إىل قرطبة جاشت نفوس أهلها        ). م١٠٧٠(هـ  ٤٦٣
ـ    ) م١٠٨٧(حزناً عليه، وأما والدة فقد توفيت سنة         اة أي بعـد وف

  .حبيبها بسبعة عشر عاماً قضتها يف غمرة آالم احلزن والوحدة



مات ابن زيدون ولكنه بقي علماً خالداً من أعالم الـشعر العـريب             
           عترب ديوانه سجالً أميناً لسريته وآثاره علـى مـرواألدب األندلسي، وي

لقد أولع املستشرقون بدراسـته،     . العصور ومن أنفس روائع تراثنا الفين     
وه ببعض شعرائهم مثل بلوتارك وأوفيد، وترمجوا بعضهم آثاره إىل          ووازن

نشر بستورن الرسالة اجلدية مع ترمجة التينيـة    . خمتلف اللغات األوروبية  
وكانت الرسالة اهلزلية قد ترمجت من      . م١٨٨٩هلا يف كوبنهاجن سنة     

قبل كما ذكرت آنفاً، كما نقلَ طائفةً من شعره إىل اللغات االنكليزيـة      
الفرنسية واالسبانية كبار املستعربني أمثال نيكل، وكـور، وهنـري          و

  .برييث، واميليو غارثيا، غوميث، وبيدرو رودريغث
أما والدة فإنه من املؤسف حقاً أن تـضيع معظـم آثارهـا ألن      
ضياعها حرمنا من دراسة أدا وسريا بعمق ودقة أكثر مما استطعنا           

ا كامالًأن نفعل فيما لو وصل إلينا ديوا.  
لست أولَ من حبث عن والدة وابن زيدون، ولست آخر مـن             
سيتحدث عنهما أو يكتب عن حبهما الكـبري وتـاريخ عـصرمها            
الذهيب، فلقد وجد القصاص واملسرحيون فيهما مادة خصبة نسجوا         



لُّ معجب بالروائع من قصص احلـب  دراستهما معيناً ثرا ينهل منه ك 
وروائع الفن، كما أصبحت قصة عشقهما أسطورة من األساطري إذ          
وجد فيها الكتاب والقراء ما يرضي أذواقهم، ويـشبع فـضوهلم،           
ويغذّي خياهلم، هلذا أقول إا ستبقى مصدر وحي وإهلام ما دامـت            

شعر، ومـا   األفئدة ختفق باحلب، والنفوس فو إىل اجلمال ويم بال        
  .دامت أذواق الناس تبحث عن األساطري وترتع إىل املالحم

وإذا كنا قد استمتعنا يف هذه األمسية بإنشاد مناذج مـن األدب            
اإلنساين انطلقت على لسان شاعرين عظيمني فإين أَرد الفـضلَ إىل           
أرض األندلس الطيبة اليت أجنبتهما وعاشا عليها فأوحت إليهما مـا           

ولو .  من مكنون عبقريتهما بلغة العرب ما فجرت       أوحت، وفجرت 
مل يكن يف ماضينا املشترك إال هذا الثمر الذكي الذي ينبغي أن نفخر             
به معاً لكان وحده كفيالً أن يقيم اليوم، ويف عقلية اليوم، أوثق صلة             
بني أمتني مل يبق بينهما إال احلب والصداقة، إال اإلعجاب واالعتزاز           

  .الد الذي اشتركنا بتقدميه لإلنسانية عرباً واسبانينيذا التراث اخل
ودع ابن زيدون حبيبته ذات يوم وداعاً شجياً رافقته الزفرات وما        



ــك ــب ودعـ ــصبر مِحـ   ودع الـ
  

  

    كعدــتو ــا اس ــرِه م ــن ِس ــع م   ذائ
ــى ألن مل    ــِسن عل ــرع ال ــنيق    يكُ

  
  

  ـــكعاخلُطـــى إذ ود يف ِتلْـــك زاد  
ــنا     ــناءاً وس ــدِر س ــا الب ــا أَخ   ي

  
  

  ــــكِحفــــظَ اُهللا زمانــــاً أطْلَع  
     ليلــي فَلَكَــم عــدكــلْ ب   إن يطُ

  
  

   ــك عــِل م ــصر اللي ــكو ِق أَش ــت   .ب
ويطيب يل أن اختم حماضريت كما بدأا بالشكر العميق للـذين             

عيدة من فرص احلياة، لقيت فيها هـذه الوجـوه          هيأوا يل فرصة س   
الكرمية، ومبا أين عاجزة عن وداعكم بلغة ابن زيدون امسحـوا يل أن   
أعبر عن مشاعري الودية حنوكم بكلمايت البسيطة وأن أكرر قـويل           

  .شكراً جزيالً: بكل إخالص
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  سبانیاإأثرنا في 
 

  
وحنن اليوم إذ نتحدث عن     «

آثارنا يف اسبانيا، العمرانيـة     
منها والفكرية نذهل أمـام     
جالهلا وعمقها، ونفاجـأ    
بتدفق الـذكريات فنتـأمل،     
ولكن األمل مفيد يف حيـاة      
األمم واألفراد ألنه يعرفنـا     
بالواقع، ويقربنا من املنطق،    

من نفوسنا كل أثـر     فيزيل  
وهام، ويشحذ الفكـر    لأل

  .»ويسمو بالنفس





احلديث عن اسبانيا أيها السيدات والسادة حديث عذب ولكنـه       
. ذو شجون يهز العرب مجيعاً، ويهزنا حنن السوريني بصورة خاصة         

فاسبانيا اسم مجيل لبلد مجيل، يف أندلسها ولدت حضارة أصـيلة،           
 أجدادنا بين أمية فكيف ال يهزنا       عربية السمات، قامت على سواعد    

احلنني، وكيف ال يستويل علينا الشجن عندما نقف على آثار أسالفنا        
العظيمة يف أرض األندلس، وكيف ال فو قلوبنا إىل زيارا، وتقصي   
أخبارها، ودراسة تارخيها، وقد كانت خالل مثانية قرون خري مسرح          

ه الفنـون اٍإلسـالمية     تألقت فيه أجمادنا، وأرحب مهد ترعرعت في      
والعلوم اإلنسانية اليت شعت على العامل منذ القرن الثامن امليالدي أيام       

  .أنارت بالد أوروبا الغارقة يف الظلمات يومئذ
روخيليو برييـس أوليفـاريس    (لقد قال املؤرخ اإلسباين املعاصر      

Rogelio Perez Olivares)" :   إن قرطبة هي املـسجد"، 
لقد كانت كلّ بقعة    . إن اسبانيا هي األندلس   : قولوامسحوا يل بأن أ   

من أرض األندلس، وكل مدينة فيها داخليـة أو سـاحلية ميـداناً             
ألحداث هامة تأثر ا تاريخ العامل القدمي، وأحلّها يف مكان الصدارة           



بلج بن بـشر قائـد الفرسـان        بعد أن دخلها بعده     ) هـ٩٢وفق  
الشاميني يف اجليش الذي سيره اخلليفة هشام بن عبد امللـك لفـتح             
إفريقياواألندلس وحنن إذ نذكر جبل طارق، واألنـدلس واخلالفـة          
األموية يف قرطبة نذكر دمشق األموية، نذكر خليفتها معاوية ومـن           
 ويل بعده كعبد امللك بن مروان وهشام، فنذكر أعظم مرحلة مـن           
تارخينا وأنصع الصفحات من أجمادنا وأجلّ املقومات حلضارتنا، نذكر 
باعتزاز وفخار ما كنا عليه من سؤدد يف السيادة واحلكم، وتفوق يف            
الفن والعلم، يوم كانت دول الغرب متخلفة ودول أمرييكا بشطريها          

كما أننا نذكر كذلك حبسرة وأمل ما آلت إليه أمورنا   . يف ظهر الغيب  
 العصر املتفجر علماً وفناً، عصر الـسبق العلمـي والتفجـر     يف هذا 

وحنن اليـوم إذ    . النووي الذي سبقتنا فيه أمم كثرية، قدمية وحديثة       
نتحدث عن آثارنا يف اسبانيا العمرانية منها والفكرية، نذهل أمـام           
جالهلا وعمقها، ونفاجأ بتدفق الذكريات فنتأمل، ولكن األمل مفيد يف          

فراد ألنه يعرفنا بالواقع، ويقربنا من املنطق، فيزيل من         حياة األمم واأل  
  .نفوسنا كلّ أثر لألوهام، ويشحذ الفكر ويسمو بالنفس



جتلّت عبقرية الفكر العريب يف األندلس يف أكثر من ميدان لغزارا           
ومشوهلا وعمقها، جتلّت يف العلوم والفنـون، يف األدب واملوسـيقى        

والفلك والفيزياء، وجتلّت كذلك يف     والرسم، يف الرياضيات والطب     
فن البناء فشيدت املدن والقالع واحلصون واملـساجد والقـصور          
ومراكز االصطياف، كما أا أثبتت مهارا يف فن احلكم والسياسة،          
وختطّت مجيع هذه امليادين فاشتملت على أحدث وسائل الزراعـة          

، وأزهرت  والري وأجنحها، فاخضرت يف األندلس السهول والقفار      
فيها البساتني واهلضاب إذ نقل أسالفنا إليها أشجاراً مـن الـشرق            
العريب كالزيتون والليمون والنارنج والرمان ونباتـات كـالزعفران،    
وأزهاراً كاليامسني والرحيان واخلزامى، ومل تزل أمساؤها مجيعاً عربية         

، يف لغة اإلسبان حىت يومنا هذا، وإن كان قد أصاا بعض التحريف           
أما التجارة فقد منت يف عهد اخلالفة األموية يف األندلس وجعلت من      
اسبانيا سوقاً هامة لبضائع الشرق وتوابله، ومهزة الوصل بينه وبـني           
الغرب، وأما الصناعة فلقد ازدهرت كذلك، وال سيما صناعة القطن         
واحلرير وحياكة األقمشة املزركشة، وصناعة السيوف وخمتلف أنواع        

ليت كانت تصدر من اسبانيا إىل كل من افريقيا والـشرق           األسلحة ا 
  .العريب



واليوم، بعد أن انقضت قرون مخسة تقريباُ على خروج العرب من 
اسبانيا، اندثرت خالهلا بعض اآلثار اإلسالمية العمرانية وسلم محـداً     
هللا معظمها، نرى أن هذه السنوات الطويلة قد أسهمت يف تـصفية            

السبان، ويف إزالة رواسب الفتح العريب اإلسالمي       اجلو بني العرب وا   
وكل أثر للتعصب، إذ أخذ املؤرخون اإلسبان يبحثون وينقبون عـن       
التراث العريب واحلضارة اإلسالمية يف بالدهم باهتمام بـالغ منـذ           

إن من يراقب عنايتهم بدراسة تاريخ األندلس   . منتصف القرن احلاضر  
يقف مدهوشاً أمام وفرة " ا املسلمةتاريخ اسباني"أو ما يسميه بعضهم     

املؤلفات القيمة اليت تلقي األضواء على تلك احلضارة وعلى آثارها يف 
يبدو أن االسبان قد اقتنعوا اليوم بأن       . العلوم والفنون واألدب واللغة   

القرون الثمانية اليت مكث فيها العرب يف بالدهم مل تكـن قـرون             
دمري والتعصب الـديين ألـم      احتالل عادي أو اغتصاب أتسم بالت     

أخذوا يولون ذلك التاريخ املشترك الطويل كلّ عنايتهم ويرون فيـه           
فقد أسلم يف أثر الفتح من شاء       . مثاالً نادراً للبناء والتقدم والتسامح    

منهم أن يسلم دون إكراه، وتركت احلرية للذين رغبوا يف ممارسـة            



يوم عزم علـى    ) الداخل(ذلك هو ما فعله األمري عبد الرمحن األول         
يذكر املؤرخـون، العـرب واالسـبان، أن        . بناء املسجد يف قرطبة   

الفاحتني املسلمني وجدوا يف قرطبة بعد استيالئهم عليها كنيسة كبرية          
 وجعلوا  مقامة يف وسط معبد روماين قدمي، فتقامسوها مع املسيحيني        

من نصفها مسجداً هلم، وعندما كثر عددهم يف املدينة وضاق ـم            
املسجد الصغري، فكّر عبد الرمحن األول بشراء الكنيسة، فعوض على          

 Laأصحاا باملال قبل أن يأمر ببنـاء مـسجد قرطبـة الـشهري     
Mezquita   االسبان بأن الفتح    . هـ١٦٩م وفق   ٧٨٥ سنة ويقر

ان عنواناً للتسامح والرقي، وأنه كان ينبوعـاً  اإلسالمي يف بالدهم ك 
حلضارة أندلسية عربية مشتركة خلّفت هلم تراثاً فنياً وأدبياً وآثـاراً           

:  وأخذوا يدرسونه يف جامعـام بإسـم       ،خالدة كتبوا عنه الكثري   
فأعالم الفكر الذين نعتز م حنن ونتباهى       ) األدب العريب األندلسي  (

دون، وابن زيدون، وابن العـريب، وابـن        أمثال ابن رشد، وابن خل    
اخلطيب هم يف نظرهم عرب واسبان، أبناء حضارة مشتركة، غرسها     

كما أن األمراء واخللفاء األمويني الذين جعلوا     . عريب ومنبتها أندلسي  



الرمحن الثالث، أصبحوا اليوم  من عبد الرمحن األول حىت عبد ،العاشر
موضع تقدير االسبان وتكرميهم فإن أبلغ دليل على ذلك هو إقـدام            
االسبان على إقامة احتفالني رمسيني يف قرطبة، يف السنوات األخرية،          

 ختليداً لذكرى اخلليفة عبد الـرمحن       ١٩٦١كان األول منهما عام     
ثلـون عـن    الثالث مبناسبة انقضاء ألف عام على وفاته، حـضره مم         

احلكومة االسبانية، وسفراء الدول العربية، ورفعت بلدية قرطبة نصباً         
تذكارياً أمام أحد أبواب مسجد قرطبة، نِقشت عليه عبارات بليغـة       

حتمل آيات التمجيد والوالء للخليفة العظيم من       ) بالعربية واالسبانية (
 ١٩٦٣وأقيم االحتفال الثاين يف ربيـع عـام         . أبناء عاصمته قرطبة  

تكرمياً لذكرى الفيلسوف العظيم ابن حزم وكنا، زوجي وأنا، بـني           
) اليت اعتربها دمشق األنـدلس    (الذين اشتركوا فيه فمكثنا يف قرطبة       

ثالثة أيام، وقد دعيت لالشتراك ذا االحتفال الرائـع احلكومـات           
العربية فأوفدت ممثلني عن جامعاا، وحـضره عـدد كـبري مـن        

لبست مدينة قرطبـة    . اء الدول العربية يف اسبانيا    املستشرقني، وسفر 
أمجل زينتها ابتهاجاً باملهرجان وحاضر فيها العلماء، كمـا عقـد           



قمنا آنـذاك بزيـارات   . جبوار سور قرطبة حيث أقيم له متثال عظيم  
ضاحييت الرصافة والزهراء، وهنـا     منظّمة للمسجد الكبري والقصر و    

أحب أن أشري إىل أن هشام األول بن عبد الرمحن األول هو الذي بىن 
ضاحية الرصافة بالقرب من قرطبة وامساها ذا اإلسم ختليداً لذكرى          
جده األموي هشام بن عبد امللك الذي تويف يف الرصافة بالقرب من            

. عروفة بإسم رصافة هشام   الفرات يف بادية تدمر يف سورية، وهي امل       
ومل يبق اليوم من رصافة قرطبة غري موقعها حيث بنـت احلكومـة             

ــه  ــدقاً ســياحياً عظيمــاً مست ــه فن   ،)الرصــافة(االســبانية في
(La Arruzafa)   أما ضاحية الزهراء اليت بناها اخلليفـة عبـد 

الرمحن الثالث نزوالً عند رغبة جاريته األثرية الزهراء، وجعل منـها           
 خيالية لسكناه فلقد أحرقها الربابرة ومل يبق منها إال األنقاض،           مدينة

ولكن أعمال التنقيب فيها والترميم سائرة على قدم وساق منذ عدة           
واذكر أننا فيما كنا نتجول ذات صباح يف حديقـة بيـت            . أعوام

األسقف الذي بين على أنقاض قصر أموي بالقرب من املسجد، لفت 
رف على أبـراج القلعـة املعروفـة بإسـم          انتباهنا علم أخضر يرف   



 Don AnTonio" دون أنطونيــو غومثــان رينــا"قرطبــة 
Guzman Reina  عن سبب رفع الراية اخلضراء، فأجابه علـى 

كان ابن حزم عاملنا العظـيم      : (الفور باهتمام بالغ ونربة كلّها لباقة     
وكان اإلسالم دين اخللفاء واألمـراء وسـكان قرطبـة يف      مسلماً،  

عصره، فإذا رفعنا العلم األخضر يوم االحتفال بإحياء ذكراه رمـزاً           
  ...).إلسالمه، فهذا أقل ما ميكننا أن نفعل لتكرميه

وأنا أيها السيدات والسادة إذ أشيد بذكر أثرنا الطيب يف اسبانيا           
أن األسبان ينظرون إىل العرب ال أكون مغالية، وال سيما أين وجدت   

 نظرة مـودة  ،عامة، وإىل السوريني خاصة، نظرة الصديق إىل صديق    
واعتبار، برهنوا عليها يف مواقف عديدة ال شك يف أن أكثرها أمهية            

وحنـن إذ نـراهم     . هو رفضهم االعتراف بإسرائيل رفضاً جازمـاً      
 والكتـب  خيصصون هلذه احلقبة الطويلة من التاريخ املشترك األحباث      

واالت واحملاضرات، ويرصدون آلثارنا العمرانية يف األندلس املبالغ        
الطائلة لترميمها وصيانتها والتنقيب عما خفي منـها، وينـشطون          
السياحة إليها فيقيمون الفنادق واالستراحات، ويشقّون الطرقـات،        



 حيز يف نفوسنا، أن يكتب اهللا لنا االستقرار واالزدهار، وأن           واألسى
يلهمنا لكي حنذو حذوهم ونرمم املهمل من آثارنا، ونشجع السياحة          
يف بالدنا بعد أن نكون قد أعددنا هلا العدة الالزمـة مـن فنـادق               

أقول . وطرقات لنجذب السياح إلينا، ونؤمن هلم مجيع وسائل الراحة       
 اليت تؤم اسبانيا من خمتلف أحناء األرض إمنا تؤمها من هذا ألن املاليني

وذه املناسبة  . أجل األندلس، وإعجاباً بالشرق وآثار حضارته فيها      
أحب أن أقص عليكم ما دار بيين وبني وزيـر األنبـاء والـسياحة              

 Don Manuel Fraga"دون مانويل فراغا ايريبارين "االسباين 
Iribarne"     لسياحة، فقد التقينا بـه ذات       يف حديث جرى حول ا

مساء فأخذ حيدثنا عن مشاريع السياحة املقبلة يف وزارته، وكان ذلك 
، مث أعلمنا بأن جمموع القطع النادر الذي دخل         ١٩٦٢يف اية عام    

على خزينة الدولة االسبانية من مورد السياحة يف ذلك العام يزيـد            
، وأنه يأمل زيـادة     على األربعمائة واخلمسني مليوناً من الدوالرات     

  :كبرية عليه يف العام املقبل، فابتسمت وقلت لصديقنا الوزير
هذا نبا عظيم نئكم عليه، ولكن أحب أن أعلـم مب تقـدرون           (



  :فسألين متعجباً
  )معذرة يا سيديت، مل أدرك ما تقصدين؟(

  :فقلت له ممازحة
أمل تعلمنا قبل قليل بأن غالبية الـسياح        األمر يف غاية البساطة،     (

الذين يقصدون اسبانيا إمنا يؤموا ملشاهدة آثار العرب فيهـا، وال           
  ).سيما آثار أجدادنا األمويني؟

  :سبان والغربينيفابتسم وأجابين على الفور أمام رهط كبري من اإل
إن ما تقولينه صحيح، ولكن ما ندين به لألمويني، بنـاة تلـك         (

وناشريها يف بالدنا، يفوق مئات املاليني مبراحـل، وحنـن          احلضارة  
عاجزون عن وفائه إال مبا نكنه للعرب ولسورية خاصة مـن مـودة        

  ).عميقة وصداقة حقة
سبان يعتـزون بـالتراث العـريب املـشترك،     وهكذا نرى أن اإل 

ويشعرون بأم قريبون منا أكثر من قرم إىل غرينا من الـشعوب             
إن اللقاءات احلارة اليت سعدت ا . ريقية ااورة هلم فاألوروبية أو اإل  

حيثما جلت يف اسبانيا قد جعلتين أشعر أين كنت قريبة من أهلـي              



يف قرطبة ويف مدريد، يف غرناطة ويف اشبيلية، يف ملقة ويف بلنـسية،            
يت عرفتها بكثري من الزهو النتـسايب إىل أمـة   ويف غريها من املدن ال  

العرب، فكنت أحتسر أنا فيطفر الدمع من عيين، مث تغمرين النـشوة            
كان يتملكين شعور   . فاعتز باجلذور العميقة اليت غرسناها يف الغرب      

غريب يف جتوايل يف خمتلف مناطق األندلس دفعين إىل التنقل بني اآلثار   
ان خييل إيل أن صوتاً بعيداً رهيباً كـان         خبطى خفيفة خاشعة ألنه ك    

  :يردد على مسمعي أبيات أيب العالء اليت يقول فيها
  ــر ــُأل ال ــا تم ــذي قبورن ــاِح ه   ص

  
    

  حب، فأين القبـور مـن عهـِد عـاد         
ــن  أدمي األ     ــا أظ ــوطَْء م ــِف ال   خفّ

  
    

  رِض إال مـــن هـــذه األجـــساد    
     ،ــدم العهبنــا، وإن قُــد وقبــيح  

  
    

ــداد       ــاِء واألجـ ــوانُ اآلبـ   هـ
ــدا    يوــواِء ر ــطعت يف اهل ــر إن اس   ِس

  
    

ــاد      ــاِت العب ــى رف ــاالً عل   .ال اختي



كان قليب يهفو إىل بيوتنا القدمية كلما زرت داراً عربية الطـراز،            
شامية الطابع يف مدن األندلس، تلك الدور اجلميلة األنيقة اليت ختلّينا           

رب يف بنائنا وطراز حياتنا، وذلك خالفاً ملـا   عنها لألسف، لنقلّد الغ   
فعله األندلسيون الذين وجدوا فيها ما يالئم مناخهم وعادام، فإذا          
عددنا اآلثار العربية يف األندلس وجب علينا أن خنـصص لبيوـا            
الشرقية مكاناً الئقاً ألن األندلسيني يفـاخرون ببيـوم القدميـة،           

ها يف بناء اجلديـد يف األحيـاء        حيافظون على عتيقها وحيذون حذو    
األثرية القدمية حرصاً على مجال طابعها، ويفتحوا للسياح مفاخرين         
ا وجبناا الداخلية اليت يفوح منها أرج النارنج واليـامسني، والـيت            

ومبناسـبة  . يغازل خرير املاء يف صحوا الطيور املعششة يف أغصاا        
دلس أحب أن أصف لكم أمسية      ذكر البيوت الشامية الطراز يف األن     

ممتعة قضيناها يف قرطبة، يف األسبوع الذي جرى فيه مهرجان الشعر           
دعانا حمافظ قرطبة إىل العشاء . ١٩٦٣العريب األندلسي، يف ربيع سنة 

معه، وهو حماٍم وأديب من أصدقاء العرب املخلصني، فـصحبنا إىل           
كـان  . ةمطعم مشهور يقع يف زقاق ضيق من حارات قرطبة القدمي         



مث . ماء كبرية، وتضفي عليه أحواض الشجر والزهر سحراً خاصـاً         
رافقنا مضيفنا يف جولة رائعة على بيوت قرطبة القدمية كان عليه أن            
يقوم ا يف تلك الليلة بالذات لتهنئة سكاا على جهودهم يف جتميلها 

ناية ا مبناسبة انتهاء املباراة السنوية بينهم اليت ينظمها الـس            والع
البلدي يف فصل الربيع لتشجيع سكان تلك البيوت علـى صـيانتها         
وغرس باحاا باألزهار، حيث تتألف اللجان هلذا الغـرض وتـزور     

وهكذا أتيح لنا . البيوت يف التاريخ احملدد، ومتنح اجلوائز املالية ألمجلها
طوف يف أحياء قرطبة األثرية الرائعة، وأن نزور عدداً كبرياً مـن     أن ن 

بيوا اجلميلة وهي يف أج عيد، تتدلّى من شرفاا وجدراا عناقيد           
وتصدح يف جنباـا أعـذب      ) اخلبيزة(اجلريانيوم أي ما نسميه حنن      

كما أنه ال بد للعريب من أن يطرب عند مسـاع املوسـيقى             . األنغام
لـصلته باملوسـيقى   ) فالمنكـو (أو الغناء املعروف باسم االسبانية،  

الشرقية وبأسلوب الغناء يف بالدنا وقبل أن ننتقل من قرطبة اليت خلفنا 
فيها آثاراً خالدة جيب أن نتحدث عن أعظمها شأناً، عن مـسجدها    
العظيم، الذي يعترب أكرب جامع يف العامل اإلسالمي بعد احلرم الشريف     



بنائه وتوسيعه وجتميله عدد كبري من األمراء واخللفاء األمويني، مـن         
عبد الرمحن األول حىت احلكم الثاين وعبد الرمحن الثالـث الـذي            
أضاف عليه زخارف جديدة وبىن له أكرب وأمجل مأذنة يف الغـرب            

بيوت العبادة والعلم، فريداً    كان مسجد قرطبة بيتاً من      . م٩٥١سنة  
من نوعه، إذ كانت تدرس فيه اللغة والعلـوم واآلداب والـشريعة            

ذروة الفن والذوق الـيت     والفقه، وال شك يف أنه يعبر أبلغ تعبري عن          
بلغتها اخلالفة األموية يف قرطبة ألنه رافق ازدهار تلك اخلالفة وتطور           
حضارا فكان وما زال، يف حالته احلاضرة، الصورة احلية اليت تعكس 

  .على العامل أمجع آثار تلك احلضارة
وإذا انتقلنا من قرطبة إىل سواها من مدن األندلس الرئيسية جنـد            

ا أثراً معرباً عن احلضارة اإلسالمية، بل آثاراً، من أكثرها          يف كل منه  
واحلمراء ليست قصراً واحداً كما     . أمهية وشهرة احلمراء يف غرناطة    

ميكن أن يتبادر للذهن، إا مدينة صغرية كانت مؤلفة من عدة قصور   
وجامع ومدرسة وقلعة، اختذها ملوك وأمراء بين األمحر مقراً هلم إبان           

من سـنة   (ي بدأ يف منتصف القرن الثالث عشر تقريباً         حكمهم الذ 



تقع احلمراء على هضبة    . أي حىت أواخر القرن اخلامس عشر للميالد      
خضراء مشرفة على غرناطة وعلى السهول واجلبال احمليطة ا، وقد          

قة الزخـارف وأناقـة     اشتهرت بضخامة قلعتها، ومجال النقوش ود     
األعمدة والقاعات يف قصرها الرئيسي وملحقاته، كما امتازت بروعة 

إن أول ما يسترعي    ). جنات العريف (حدائقها، ومنها املعروفة باسم     
املتكـررة علـى   ) ال غالـب إال اهللا    (االنتباه يف قصر احلمراء عبارة      

يعة متنوعة جدرانه، واِحلكم واألشعار املنقوشة عليها خبطوط عربية بد
أذكر من األشـعار    . مما يثري إعجاب الغربيني والشرقيني على السواء      

  :املنقوشة يف القصر البيت التايل
      ِفقْــت اِحلــسانَ ِبحلَّــيت وبتــاجي    

ــراجِ      ــشهب يف األب ــوت إيلَّ ال فه  
وما زالت احلمراء حمج السياح ومن آثارنا اخلالدة يف اسبانيا علـى              

زالزل اليت أصابتها، واملعارك اليت جرت فيها واحلقت ببنياا         الرغم من ال  
فعندما استعاد ملوك االسبان غرناطة بنوا يف       . وزخارفها أضراراً جساماً  

راء قصراً هلم ما زوال موجوداً ولكن شتان بينه وبني احلمراء             وسط احل



أنفسهم يعترفون بأن القصر الذي بناه ملوكهم بعد االسـتيالء علـى            
احلمراء أتى نابياً يف وسطها، وكأنه يدعو الزائر إىل املقارنة بني خطوطه            

  .اهلندسية اجلافة وخطوط احلمراء الرائعة يف رقتها وأناقتها
كانت احلمراء وما زالت ينبوع وحي وإهلام لكثري من الفنانني من       

تغىن فيها الشعراء وكان آخرهم شـوقي، ووضـع       . نبعرب وأجا 
" غرانـادوس "و  " دي فايـا  "و  " البييرت"املوسيقيون االسبان أمثال    

Albeniz, de Falla, Granados,   م يفأعـذب أحلـا 
. أ"وقد أنشد فيها شاعر مكسيكي معروف يدعى        . إطارها الساحر 

قوشة  رباعية رائعة ومؤثرة جندها منA.DE Icaza" دي أيكماسا
على أحد جدران القلعة باللغة االسبانية طبعاً، وهلا قـصة طريفـة            
مفادها أن هذا الشاعر قد أتى من بالده بـصحبة زوجتـه لزيـارة            
احلمراء، وبينما كان يتجول يف حدائق القصر، ويـستمتع بـاملنظر           
األخاذ املمتد أمامه، رأى سائالً أعمى يدنو من زوجته يطلب صدقة،      

  :استغراقه وقال هلافصحا الشاعر من 
أجزيل له العطاء أيتها املرأة فال توجد يف احلياة حسرة أوجع من            (



وإذا غادرنا احلمراء وجدنا يف مدينة غرناطة القدمية سوقاً يدعى   
 وهو سوق ضيق مجيل، مبين على الطـراز      Alcaisariaالقيصرية  

ازنه، ووجدنا فيه مطعماً حيمـل امسـه، مث    العريب بأروقته وأزقته وخم   
ننتقل منه إىل زيارة دور شامية الطابع، أبواا صـغرية متواضـعة،            

كما يوجد يف غرناطة حي قدمي ما زال حمتفظاً       . وداخلها فسيح وغين  
 الذي شيد فيـه     Almadrasa" املدرسة"بإمسه العريب وهي حي     

  .رابع عشرملوك بين األمحر جامعاً ومدرسة يف القرن ال
إن آثارنا يف اسبانيا آثار دولة كبرية، وحضارة عظيمة ال ميكن           
ألي حماضر أن حيصيها يف ساعة من الزمن، فـإىل جانـب اآلثـار              
العمرانية اليت تكاد ال ختلو منها مدينة أندلسية، جند آثاراً عميقة هامة            
قد تبلورت على مر العصور يف الشعب األندلسي نفسه، يف تقاليده            

باعه وأدبه، فأنا ال أدعي اإلحاطة ا مجيعاً ألين ما زلـت أدرس             وط
لقد كان آخر كتاب قرأته عـن       . وأنقب لكي أضع عنها كتاباً وافياً     

آثارنا يف اسبانيا كتاباً صدر يف برشلونة منذ أربعة أعـوام، عنوانـه             
الدكتور "من تأليف أديب ومستشرق اسباين هو    ) املسلمون االسبان (



برشلونة، وفيه يقول إن اإلسالم قد أسس يف األندلس دولة عظيمة،           
ثابتة األركان، ازدهرت وعاشت القرون الطويلة بفـضل عبقريـة          
األمراء واخللفاء األمويني الذين وفقوا غاية التوفيق يف توطيد دعائمها          

فقد نشر األمري عبـد الـرمحن       . جيعلى الصعيدين الداخلي واخلار   
األول يف قرطبة، عاصمة ملكه، التقاليد اليت كانت سائدة يف بـالط           
أجداده يف دمشق آنذاك، أما خليفته عبد الرمحن الثاين فقد اقتبس عن   

كان حكم األمويني . خالفة العباسيني يف بغداد األعراف السائدة فيها 
ري أنه حظي بعمر أطول من يف األندلس امتداداً حلكمهم يف دمشق، غ  

عمر خالفتهم فيها، وباستقرار أمشل، وهذا ما يدل علـى وعـيهم            
واحتادهم يف األندلس على مدى ثالثة قرون تقريباً أال رحم اهللا أمري            

  :الشعراء إذ قال
ــوا    ــا فَتح ــاِء م ــةَ لألنب ــو أُمي   بن

  
  

ــوا   ــا دان ــا ســادوا وم ــِث م   ولألحادي
  دولــِتهمعــالني كالــشمِس يف أطْــراِف   

  
  



إن أثرنا العميق يف األندلس يعود إىل ذلك العهد البعيد بفـضل            
وملا توىل  . وعي ورقي األمراء واخللفاء الذين تعاقبوا على احلكم فيها        

اخلالفة عبد الرمحن الثالث، الذي عاشت قرطبة يف سـين خالفتـه            
 احلضارة العربية يف األندلس ودوى      اخلمسني عصرها الذهيب، تألقت   

صيتها يف الغرب والشرق، وكان للنساء من حرائر وجواِر أثر بعيـد     
فلم يكن أقل اهتماماً بالعلوم والفنون " احلكَم الثاين"يف ازدهارها، أما 

عمن سبقه، بل غدت جامعة قرطبة يف أيامه أـى منـارة للثقافـة      
ان يرسل رجاله إىل مكتبات     فضمت مكتبتها أربعمئة ألف جملّد إذ ك      

وكما أن الفكر العريب قد . دمشق وبغداد والقاهرة لنسخ املخطوطات
وجد يف األندلس أرضاً خصبة ساعدته على النمو واالزدهار، جند أن        
املرأة العربية االسبانية قد وجدت فيها منطلقاً عظيماً ملواهبها، وحافزاً 

ال شك . لإلبداع يف ظلهاعلى استكمال شخصيتها، بل إطاراً مشوقاً 
يف أن املرأة تتأثر كثرياً باحمليط الذي تنشأ فيه وتعيش فيـه، وال بـد             
لعوامل االزدهار أو االحنطاط اليت تطبع ذلك احمليط من أن تـنعكس            
على حياا فعندما بلغت احلضارة العربية ذروا يف األندلس كان ال           



نالت . تعلمت وعلّمت، فاحتلت مكانة مرموقة يف اتمع ويف البالط  
املرأة املسلمة يف األندلس ثقافة عميقة، وحظيت حبرية واسعة لعل من    
أهم أسباا اختالط العرق العريب بالعرق االسباين، وجوار املسيحية،         

. اجلزيرة العربية آنذاكووفرة الثروة الطبيعية يف األندلس نسبة إىل فقر        
أعتقد أننا متفقون على أن للمرأة أثراً كبرياً يف ضة الشعوب ورقي            
األمم، وهلذا نرى أن احلياة يف األندلس إبان حكم أنبغ خلفاء عرفهم            
اإلسالم فيها، كانت حياة عطاء فين عظيم أسهمت املرأة فيه مسامهة           

 السياحة والعلم حيث    فعالة يف جماالت عدة يف األدب واملوسيقى، يف       
تضافرت مجيع عناصر اإلهلام والتشجيع والتقدير حلفزها على هـذا          

نفح الطيب يف غصن األنـدلس      : (لقد ذكر املقري صاحب   . العطاء
عدداً كبرياً من اللوايت تفرغن للعلـم والتعلـيم ونـسخ           ) الرطيب

املخطوطات، وأكثر من ثالثني شاعرة جميدة وذكر األمري شـكيب          
مآثر كثرية للدور الذي أدته املرأة ) كتابه احللل السندسية ( يف   ارسالن

وال بد من املالحظة    . يف نشر الثقافة، والسمو بالفن، وتطوير اتمع      
هنا بأن املصادر التارخيية اليت وصلتنا عـن احلكـم اإلسـالمي يف             



مت عنها، واحلروب واملعارك الكثرية اليت كانـت األنـدلس    اليت جن 
شانتـشيس ألـربنس   (يؤيد هذا القول املؤرخ االسـباين    . ميداناً هلا 

Sanchez Albornoz ( فيقول إن التراث العريب الذي فقد يف
األندلس ثروة نادرة ال تعوض، ولكن القليـل الـذي سـلم مـن              

املعجـزة  "ب فيـسميه    املخطوطات العربية كرت عظيم يدعو لإلعجا     
أما . ورفعت من شأن االنسانية   " املعجزة اليونانية " اليت عقبت " العربية

 فإنه يقول إن عصر    Splenglerاملستشرق والعامل األملاين شبينجلر     
 حـىت العـام األلـف       ٧٥٠الثقافة العربية الذهيب قد امتد منذ عام        

فة السحر،  امليالدي، وإن أكثر الصفات مالءمة لتلك الثقافة هي ص        
ليس غريباً إذن أن تنبغ املرأة يف عـصر      ). الثقافة السحرية : (فيسميها

كان أمراء األندلس وخلفاؤها، وعامة الناس فيها تقريباً، مـتعلمني          
ومولعني بالفنون واآلداب، وقد درجوا على تشجيع كـلّ عبقريـة           

ت عائشة بن(وتكرميها، فهذا اخلليفة عبد الرمحن الثالث حييط الشاعرة 
بكل تكرمي واحترام، ويعترف هلا بـسمو مكانتـها         ) أمحد القرطبية 

العلمية ألا كانت متلك مكتبة خاصة ا مؤلفة من أنـدر اآلثـار             



تتفرغ لنقل املخطوطات، وقد اشتهرت برباعتـها يف اإلنـشاء          ) اهللا
وكذلك جند أن قصر احلكم الثاين قد احتضن نساء         وجودة خطّها؛   

العاملة يف اللغة والرياضيات، وأن جامعة قرطبـة يف أيـام     ) لبنة(مثل  
خالفته كانت أعظم جامعة عربية لتدريس الرياضـيات والفلـسفة          

يف تلك األجواء الراقيـة     . والطب والفلك والكيمياء والفقه واألدب    
الـيت  ) رضـية (رة القصصية   نبغت نساء كثريات أذكر منهن الشاع     

ورضية هذه قامت برحلة إىل     ). الكوكب الساطع : (سميت يف قرطبة  
الشرق العريب بعد موت احلكم الثاين ولقيت يف خمتلـف عواصـمه            
أعظم استقبال وأبلغ تكرمي وبعد أن انتقلت اخلالفة من احلكم الثاين           

وهي، ) ظامن(إىل ابنه هشام تسلمت أمانة السر يف البالط امراة تدعى 
كما تذكر املصادر التارخيية العربية واالسبانية، امرأة متفوقة اشتهرت         

هذا إىل جانب عـدد     . برباعتها يف تدوين الوثائق السياسية واإلدارية     
كبري من اللوايت أسهمن يف نشر التعليم يف خمتلف احناء األندلس أذكر      

يـوت  اليت كانت تطوف على ب) مرمي بنت يعقوب األنصاري(منهن  
اشبيلية لتعلم أبناءها وبناا الصرف والنحو واألدب يف خالفة املهدي   



اليت اشتهرت ذا اللقب يف مدينة بلنسية وقد تتلمـذت          ) العروضية
فأتقنت اللغة وامتهنت التدريس فقـرأ      ) عبد الرمحن بن غلبون   (على  

أمـا  . وأخذ عنها علـم العـروض     ) يوسف بن جناح  (عامل  عليها ال 
الشاعرات األندلسيات فإين ال أجد متسعاً من الوقت لإلفاضـة يف           
احلديث عنهن ولكن أحب أن أشري إىل اهتمام املـؤرخني القـدامى    
واملعاصرين ن، وإىل أن املستعرب االسباين الكبري املعاصر األسـتاذ         

وهو عضو مراسل  (E. Garcia Gomezاميليو غارثيا غوميث 
قد أصدر كتاباً يف اسبانيا منذ ربع قرن        ) يف امع العلمي يف دمشق    

، ترجم فيه لكل من ابن زيدون ووالدة )قصائد عربية أندلسية(عنوانه 
بنت املستكفي وللمعتمد والبن حزم وحلفصة الركونية ولكـثريين         

اليت ) ناطيةنزهون الغر (ولعل من أشهر شاعرتنا األندلسيات      . غريهم
عطّرت جو غرناطة ولياليها الغابرة بشذى قصائدها وسحر جلساا         

أبو بكر املخزومـي    (ونوادرها مع كبار أدباء عصرها، ويف طليعتهم        
كانت نزهون تقرأ على أيب بكر املخزومي بعـضاً مـن           ). األعمي

شعرها يف بيته ذات يوم فدخل عليهما رجل وخاطـب املخزومـي          



همث توقف لعجزه عن تتمة شطره الثاين، فأكملته نزهـون          ...) ختاطب
  :على هذا النحو

  لَغدوت أخرس من خالِخلـهِ      .............................
ــه ــن أزرت ــع م ــدر يطل   !والغصن ميـرح يف غالئلـه         الب

املرأة يف األندلس ال بد لنا من التوقف عند أثـر           وإذا تكلمنا عن    
اإلماء فيها غري أن احلديث عنهن يستوجب مقدمة قصرية، فلقد بلغ           
عدد العرب االقحاح الذين دخلوا األندلس بعد الفتح مخسني ألفـاً،         
وجلّهم من أتباع بين أمية واجلند املوالني هلم، مث انضم إليهم عـدد             

. دد سكان اسبانيا يومئذ ستة ماليني نسمة     كبري من الربابرة، وكان ع    
 إن املسلمني الذين فتحـوا اسـبانيا        Riberaيقول املؤرخ ريبريا    

واستوطنوا فيها من عرب وبرابرة قد أموها رجاالً بـال نـساء، أو             
باألحرى مع عدد ضئيل منهن، فاختلطوا بالعرق االسباين بسرعة ألن  

ن اختالط العرب باإلسبان اإلسالم جييز تعدد الزوجات وال شك يف أ     
أعطى أجود الثمار إذ جعل أبناء األندلس وبناته على مستوى رفيـع         
من اجلمال الذي جيمع بني جاذبية الشرق ونضارته، ومجال الغـرب         



وات، وبني  استقدمهن امللوك واألمراء من مشال اسبانيا، وجلّهن شقرا       
يقول أمحـد   . الشرقيات اللوايت أتني إىل األندلس من املدينة وبغداد       

إن اخلطة اليت وضعها اخللفاء األمويون      ) ظهر اإلسالم (أمني يف كتابه    
يف األندلس كانت دف إىل نقل ما كانت تفاخر به قصور اخللفاء            

 واملغنيات يف املشرق، فاقتبسوا عنهم العناية الفائقة بالشعراء واللغويني
لذا كانت اإلماء يتدربن تدريباً ثقافياً وفنياً خاصـاً ليـصبحن إمـا        

اشتهرت مـن  . حمظيات، وإما مربيات أو زوجات لألمراء والوجهاء  
اليت كانت فقهيـة    ) عابدة) (نسبة إىل املدينة املنورة   (النساء املدنيات   

ن اليت قال عنها املؤرخ سـليما     ) اشراق(تروي عن أنس بن مالك، و     
أخذت عنها علم العروض، وقرأت عليها النـوادر أليب         : (بن جناح 

اللـتني  ) قمر(و ) فضل(وأذكر منهن ). علي القايل، والكامل للمربد   
. عرفتا بإتقان الغناء والعزف على العود، وبالظرف واألدب واجلمال        

أما أثر احلرائر واجلواري يف املوسيقى والغناء، ذلك األثر الذي ترسخ           
ندلس ويف أبنائها على مر العصور، فإن الفضل فيه يعود لفنان           يف األ 

ولبناته وجواريه، فقد كان زرياب، كما نعلم، ) زرياب(بغداد األول  



أضاف وتراً خامساً على أوتار العود وأول من استعمل ريشة للعزف           
كان مشهوراً بأناقته وحبافظتـه النـادرة،   . م النسر مصنوعة من قواد  

يعزف ويغين أكثر من ألف حلن، وعندما هـاجر مـن بغـداد إىل              
األندلس استقبله عبد الرمحن الثاين ومحاه، وجعله مسريه وأنيسه، ومل          
يطل به العهد يف قرطبة حىت احتلّ يف جمتمعها مكانة مرموقة وأصبح            

عهد الذي أسسه، ومعلمـاً للـذوق       معلماً للموسيقى والغناء يف امل    
  .وأصول اللباقة يف املآدب واحلفالت

مـصابيح  : (وجاريتـاه ) محدونة وعلية : (رافقه إىل األنس بنتاه   
اللوايت تتلمذن عليه، وأتقن فن العزف على العود والغنـاء،          ) ومتعة

فكانت له وهلن اليد الطوىل يف انتشار املوسيقى الشرقية يف األندلس           
 نقل التقاليد العربية إليها، ويف رفع املستوى احلضاري للحيـاة           ويف

  .االجتماعية وأصوهلا
ما من أحد يستطيع أن يقول إن أثر العرب يف اسـبانيا قـد زال       
بزواهلم منها، وال ريب يف أن أثر اللسان العريب يف اللغة االسبانية من             

لقاطع علـى أن    أهم آثارنا يف اسبانيا وأكثرها خلوداً، وأنه الدليل ا        



فإذا جتلت تلك احلضارة يف العلوم والفنـون واآلداب، يف          . أغراسها
اهلندسة والتجارة والزراعة والصناعة، ومنحتنا تراثاً عربياً أندلـسياً         

عـن  أفادت منه اإلنسانية، فلقد كان اللسان العريب خري أداة للتعبري           
صحيح أن العرب عاشوا . تلك احلضارة خالل مثانية قرون أو ما يزيد

يف األندلس زهاء مثانية قرون إبان حكمهم هلا، ولكن من الثابت أن            
األثر العريب يف بعض مناطقها قد استمر حىت مطلع القرن السابع عشر 
للميالد ألن نصف مليون مسلم بقوا يف اسبانيا بعد أن اسـترجعها            

شدة تعلقهم ا وبأرضها اليت ضمت رفاة آبائهم وأجدادهم ملوكها ل
أمام ) هـ٩٣٣وفق (م ١٥٢٥من قبل، غري أم وجدوا أنفسهم عام 

إما اهلجرة وإما اعتناق الدين املسيحي، فهاجر بعـضهم إىل          : أمرين
الشمال اإلفريقي مثل الذين سبقوهم إليه بعد سقوط غرناطة وبقـي         

فمنـهم مـن تنـصر وعـرف بإسـم      البعض اآلخر يف األندلس،     
 فظلّ يتكلم العربية ويكتبها إىل أن       (Moriscos)" موريسكوس"

متّ اندماجه باإلسبان ائياً لغةً وديناً، ومنـهم الـذين مل يتنـصروا             
ورفضوا املغادرة، فاضطروا للموافقة على التبعية مللوك الكاثوليـك         



املُـدجن  : "بقائهم فن جديد يف اهلندسة والصناعة اليدويـة سـمي       
(Mudejar)،            هلذا كله ال نستطيع أن نقول بان األثر العـريب يف 

  .اسبانيا مل ينتِه بزوال سلطامن عليها
لقد تعرض املدجنون إىل مضايقات كثرية ولكنها تبدو طفيفة إذا          

يه اليهود الـذين اسـتوطنوا يف       قيست باالضطهاد العنيف الذي لق    
جيدر بنا أن نذكر أن جالء العرب عن األندلس قد حـدث            . اسبانيا

على مراحل إذ استعاد االسبان طليطلة يف القرن احلادي عـشر، مث            
، ويذكر املؤرخون   ١٤٩٢قرطبة يف القرن الثالث عشر، وأخرياً عام        

ـ           سلمني أن امللك الفونسو العاشر الذي حكم طليطلة بعد خروج امل
نظـراً  " العـامل "منها حبوايل مئة وسبعني عاماً وهو امللقب بامللـك         

للخدمات العلمية اليت حققها لبالده قد اختار عاملاً مـن املـدجنني            
 (Alonso del Castillo)" ألونـسو دل كاسـتبيو  : "يدعى

ليكون مستشاره اخلاص وترمجانه، فقد اشتهر بتكرمي أئمـة الفكـر         
 وتقريبهم من بالطه، كما استفاد من علمهـم         املسيحيني واملسلمني 

لترمجة مؤلفات ابن رشد وابن سينا وابن باجـة مـن العربيـة إىل              



وهؤالء املدجنون وكذلك املوريسكوس قد حافظوا على لغتـهم         
العربية فترة من الزمن مث وجدوا أنفسهم مضطرين للتخلـي عنـها            

ام باللغة العربية مع استعمال     كانوا يكتبون رسائلهم ومؤلف   . تدرجيياً
حروف التينية، فتولدت ثقافة خاصة ـم، مميـزة هلـم، مسيـت             

 غري أا مل تعمر طويالً النصهارهم       (Aljamiada)" األعجمية"
  .يف البوتقة االسبانية لغة وديناً على تعاقب األجيال

ـبانية يف             وقبل أن نتحدث عن أثر املوريسكوس واملدجنني يف اللغة االس
" املـستعربني "خمتلف بقاع األندلس ال بد لنا من التحدث عـن طبقـة             

(Mozarabes)       وهم أبناء البالد الذين تأثروا بالثقافة العربية واحلـضارة 
لقد حافظ هؤالء على معتقـدام      . اٍإلسالمية إبان احلكم العريب يف اسبانيا     

 يتكلمون كـذلك    الدينية غري أم تعلموا العربية وتبنوها يف حيام وكانوا        
لغة بالدهم األصلية املشتقة من الالتينية، واليت كانت تعرف باسم الرومانية،           

فاحلكم العريب يف األندلس توطدت دعائمه يف إثر        . وهي نواة اللغة االسبانية   
 وهم قوم من اجلرمان احتلوا اسبانيا       (Vesigodos)حكم الفيزيقوطيني   

ايطاليا وفرنسا وتبنوا لغـة الرومـان       يف القرن اخلامس امليالدي قادمني من       



وأمسائهم ومفردام ولكن حصيلة ما قدموه لتغذية اللغة االسبانية ال تقـارن     
مبا قدمه العرب إليها من لسام الغين ألا ال جتاوز مئة كلمة، يف حـني أن       

  . من العربية جتاوز أربعة آالف كلمةما دخل إليها
 يف (Rafael Lapesa)" رفائيل البيسا"يقول العامل األستاذ 

إن العامل العريب يف تكوينـها كـبري        " تاريخ اللغة االسبانية  "كتابه  
األمهية ويأيت مباشرة بعد العامل الالتيين وحنن نرى فيها اليوم عـدداً            

تعريف مما يرشـدنا يف أحيـان       كبرياً من املفردات اليت تبتدئ بأل ال      
كثرية إىل أصلها العريب، غري أن قليالً منها بقي على حاله األصـلي             
كتابةً ولفظاً واألكثر هو الذي أصابه التحريف ملا يوجد من فـوارق   
كبرية بني حروف العربية وحروف الالتينية، وبـني جـرس األوىل           

انية وذوق  وجرس الثانية، وأسلوب لفظهما، وبني ذوق األذن اإلسب       
األذن العربية، فلكل قوم يف لغام ما ألفوا وما توارثوا، وهذا هـو             

كان ال بـد    . السبب يف اختالف وسائل التعبري واللهجات واللغات      
إذن لالسبان من سكب املفردات العربية، وأمساء اإلعالم، وأمسـاء          

لـب  املواقع اجلغرافية واملدن اليت أطلق عليها العرب أمساء عربية يف قا 



قـد  " الساقية"وأحرف هجائهم من جهة ثانية فنحن جند أن كلمة          
 (Alcalde) والقاضي   Acequia): اثيكيا(أصبحت باالسبانية   

 وذلك لعدم وجود    (Aldea) والضيعة   (Almazara)واملعصرة  
ويالحظ هنا فيمـا أوردت  . يةكل من القاف والعني باألجبدية الالتين   

من أمثلة، يف كلميت الساقية والضيعة أن حرف األلف املفتوحة قـد            
أي أنه قد حلقت به اإلمالة، فاإلمالة شاعت كثرياً         ) الفاً مائلة (أصبح  

فيما انتقل من العربية إىل االسبانية والربتغالية وهي ظاهرة يف طائفـة       
أصـبحت  " حـىت "ن كلمة   كبرية من الكلمات واألمساء كما جند أ      

(Hasta) ــوزير ــة ال ــوب (9Alguacil، وكلم ــة أي  وقلع
(Catatuyud) ومدينة سامل (Medinaceli) ووادي احلجارة 

(Guadalajarra)    ووادي الكبري (Guadalquivir) اخل  . .
ومما يالحظ كذلك أن األمساء العربية واملفردات املسكّنة يف آخرها مل     

   ك آخرها لدى اقتباسها بأحرف صـوتية  تتفق والذوق االسباين فتحر
:  حبيـث أصـبح الـسوق   (a, o, I)) أي(أو ) أُو(أو ) آ(مثـل  

(Zoco)   وفالن  :(Fulano)   ومولّد (Muladi)   ومعناهـا 



:  واجلـرب  Aceite: ، والزيت (Muladies)سم  ااحلكم العريب ب  
Algebra واملسجد  :Mesquita واألمثلة أكثر من   .. خلإ.. إخل

سبان أمساء املدن والقرى والقالع اليت      وكذلك حرف اإل  . أن حتصى 
شيدها العرب يف بالدهم، كما أصاب التحريف أمساء بعض األـر           
واملواقع اجلغرافية اليت أطلق عليها أسالفنا أمساء عربية، ومثاالً لذلك          

ومدينة سـامل صـارت     " مدريد"لت إىل   نرى أن مدينة جمريط حتو    
(Medinaceli) رسيةوم  :(Murcia)   يف جزيرة  " بين سامل " و

 وهو اسم (Ibiza):  واليابسة(Benisalem)) مايوركا(ميورقة 
وقلعـة  . (Calatanasor): إحدى جزر الباليار، وقلعة النـور     

 (Cuadalen):  وـر وادي العـني     (Calatarage): أعرج
وهذا ما جيعلنا   . ، وغريها كثري  (Guadarrama)ووادي الرملة   

نتوقف عند املرور مبثل هذه املفردات واألمسـاء العربيـة األصـل            
  .مستغربني ما حلق ا من حتريف

إن ما نقوله عن التحريف الذي حلق بأغلبية املفردات واألمسـاء           
العربية لدى اندماجها باللغة االسبانية قد أصاب كـذلك األمسـاء           



اإلعالم وأمساء املدن واملقاطعات واملواقع اجلغرافية املختلفة يف شـبه          
اجلزيرة اإليبريية ويف جزائرها الشرقية فقد تعارف أسالفنا على تسمية    
بعضها مبا يتفق وذوقهم السماعي واللغوي فأطلقوا اسم طليطلة على         

 واسم طركونة   (Malaga) واسم ملقة على     (Toledo)مدينة  
 واسم قطلونيـة علـى مقاطعـة        (Tarragona)على مقاطعة   

(Cataluna)  ًجرا ـم حتـروا يف         .  وهلمولكن األهم من هذا أ
) غريقي الرومـاين  اإل(مساء املدن القدمية الالتيين     أحيان أخرى أصل أ   

فمدينـة سـرقطة    وشكلوا أمساءها العربية استناداً إىل هذا األصل،        
(Zaragoza)          ا كانـتيت كذلك عند العرب ألممثالً قد س 

 سـتجة  Y ومدينة (Caesaraugusta)سم امعروفة يف القدمي ب 
، وشـاطبه   (Astigi) كانت يف األصـل      (Ecija)أثيخا اليوم   (

(Jativa)    دعىكانت ت (Sactabis)    أما اشبيلية ،(Sevilla) 
، وقرطبـة   (Hispalia)لالتيين  فإن امسها العريب مشتق من امسها ا      

(Cordoba)    من قُرطب (Corteb)     وهو اسم القرية الرومانية 
القدمية اليت توسعت بعد الفتح العريب وأصـبحت عاصـمة ملـك            
األمويني، فاألمثلة يف هذا الصدد كثرية تلقي الضوء علـى حقـائق            



ين جانب االشتقاق اللغوي الذي جرى عليه االسبان لـدى تـب          
املفردات العربية من أهم جوانب هذا البحث، فكما جرى العـرب           
على اقتباس جزء من أمساء املدن القدمية حني تسمية جمريط مثالً اليت            

لوفرة جماري امليـاه    " جمرى"شيدوها وأعطوها إمساً مركباً من كلمة       
فأصبحت جمـريط، جنـد أن      ) ITغيت  (فيها، ومن املقطع الالتيين     

على تركيب مفردات جديدة يف لغتهم كـثرياً مـا          االسبان درجوا   
اختذت معىن عربياً بعد أن أجروا عليها تعديالت مقتبسة من التركيب 

لقد أَِلف االسبان هذه املؤثرات يف حقبٍة تعايشهم الطويلة مع          . العريب
العرب فشاعت على ألسنتهم وما زالت جزءاً ال يتجزأ من قـاموس            

، "ابن الدنيا : "تعارفوا على تسمية الغين   وحنن نعلم أن العرب     . لغتهم
ألن الظالم يساعد على السرقة، فأَِلف األسبان       " ابن الليل : "واللص

: ، واملتدين "ابن احلجر : "هذه التعابري الرمزية وأصبحوا يسمون اليتيم     
مث درجت يف اللغـة     .. اخل" ابن يومه : "، والسطحي "ابن اإلحسان "

ــدالكو   ــة هي ــبانية كلم ــن (Hidalgo)االس ــة م  املركب
(Hijodalgo) طلق على النـبالء      "ابن اخلري : " أيوأصبحت ت ،



تفسريها امللك الفونسو العاشر امللقب بالعامل وقال إا من املفردات          
وقـد شـاع يف   . االسبانية املركبة على غرار بعض الكلمات العربية     

مقاطعات ليون وقشتالة واألندلس إطالق أمساء على األشـخاص أو          
األسر انطالقاً من التقليد العريب، لذا كنا جند أفراداً من االسبان بإسم            

(Almodafar)     أي املظفر و (Maimon)    أي ميمون، وعبد 
" الباسييت" كما أن سليمان يف      (Abdalaziz)العزيز يف ملقة هو     

انوا يكّنون بعض أسرهم حىت القرن      ، كما أم ك   (Zulema)هو  
والثاين ) ابن او بن أو بين    (احلادي عشر بإمسني مركبني أوهلما عريب       

التيين اسباين على غرار كىن بعض األسر العربية، فعرفت بينهما أسر           
ــث    ــبين غومي ــاة ب ــدس (9Benigomezمكن  وبينافي

(Benavides)وغريمها .  
كلمات اليت تبناها االسبان    وهنالك يف اللغة االسبانية طائفة من ال      

" العيب: "وحافظوا على معناها العريب وأصاا بعض التحريف ومنها       
(Aleve)   حسنة" و "(Hasana)،  واِحلـصان  :(Alazan) 

كما جند أم صرفوا أفعاالً اسبانية انطالقاً من الكلمـة االسـبانية            



أصبح وأمسى،  : يف كلميت صبح ومساء اللتني تولّد عنهما فعالن مها        
  .(Amanecer) ،(Anochecer): إذ أننا جندمها يف فعلي

وأخرياً ال بد من القول بأن أثر لساننا العـريب كـان كـبرياً يف             
أسلوب التعبري االسباين بل حىت يف أسـلوب الـتفكري ذاتـه إذ أن              

ربية ومجالً برمتها ونقلتها وترمجتها حرفيـاً  االسبانية تبنت عبارات ع  
 dios le):  وأعانك اهللا(Ojala)" إن شاء اهللا: "والفتها كقوهلم
Ampare) واهللا حيفظك (Que Dios Guarde) وبارك اهللا 

 Bendita sea la Madre Que to)باألم اليت محلتـك  
Pario)            إىل آخر ما هنالك من سلسلة التعابري اليت ال يعرفهـا يف  

أوروبا غري االسبان، واليت تنم عن عقلية خاصة، عربية اسبانية، مـن   
  .أسباا اإلميان القوي، وعادة التمين والتربيك يف احلديث

واليوم وحنن نستعرض ذلك التاريخ املشترك الطويـل ونتحـرى          
سبان ال يسعنا إال أن نقـف  اإلعوامل األثر العريب يف اسبانيا ويف لغة  

نقل العرب إىل األرض االسبانية من علوم وفنون        موقف املعجب مبا    
وتقاليد، وبأبنائها األصليني الذين رحبوا مبا محله الفاحتون إليهم من           



كما جيدر بنا أن نعترف بفـضل       . أوروبا الغربية يف القرون الوسطى    
 الذين تأثروا بالتمدن اإلسـالمي،      (Mozarabes)": املستعربني"

واللغة العربية، والتقاليد فاستعربوا باختيارهم فكراً وقلباً، وحـافظوا         
، وغاروا عليهـا،    على لغتهم وحضارم وتقاليدهم قرناً يف أثر قرن       

  .سهموا بذلك يف نقلها إىل العامل الغريبودافعوا عنها، وأ
سجد قرطبة بعد جالء العـرب      وال شك يف أن إنقاذ املدجنني مل      

عنها كان من أعظم مآثرهم فلوال بقائهم يف األندلس ألصبح ذلـك         
وامسحـوا يل أن أروي لكـم القـصة     . املسجد الرائع أثراً بعد عني    

 فتوجه  ١٢٣٦احتلّ امللك فرناندو الثالث قرطبة عام       : التارخيية التالية 
دين، وأقر بنـاء    تواً إىل مسجدها الكبري، يتبعه قواد جيشه ورجال ال        

كنيسة ضخمة فيه بالقرب من حائط القبلة هي كنيسة سان كليمنيت           
(San Clemente) فكان ال بد من قلع بعض أعمدة املسجد ،
مث توىل احلكم امللك الفونـسو العاشـر        . الداخلية اجلميلة إلقامتها  

وأمر بتشييد كنيسة ثانية يف قلب املسجد، ولكن هذا امللك          ) العامل(
دراً هلذه التحفة األثرية كل التقدير، وحريصاً على سالمتها         كان مق 



زخارفها فأصدر أمراً دعا فيه مجع العمال والبنائني املدجنني القاطنني          
يف قرطبة وضواحيها للعمل يف مسجدهم القدمي بالتنـاوب لكـي           

واألمجل من هذا أنه كافـأ      . ولوا دون تداعي بنائه   حيافظوا عليه وحي  
. م١٢٨٠جنارين وبنائَين، بإصدار قرار ملكـي سـنة         : أربعة منهم 

يعفيهم من مجيع الضرائب والرسوم املترتبة عليهم اعترافاً منه مبهارم        
ومبناسبة احلديث  . يف أعمال الصيانة والترميم اليت قاموا ا خري قيام        

 بد من اإلشارة إال أن الكنيسة الكبرية املوجودة         عن مسجد قرطبة ال   
حالياً يف وسطه قد شيدت يف القرن اخلامس عشر فلقـد روى لنـا           

" توريس بالبـاس  " و   (Liaguno)" ياغونو"املؤرخان االسبانيان   
(Torres Balbas)  قصة مفادها أن نزاعاً عنيفاً قد نـشب يف 

وجملس البلدية حول   قرطبة يف القرن اخلامس عشر بني رجال الدين         
من املسجد إلقامة الكاتدرائية، فأصدر الس البلدي        هدم جزء كبري  

بياناً هدد فيه بعقوبة اإلعدام كل من يـشترك بأعمـال اهلـدم يف              
املسجد، بينما أصر رجال الكنيسة على تنفيذ اقتـراحهم فأرسـلوا           

. عركـة جملس الكهنة إىل القصر امللكي ألخذ موافقة امللك ورحبوا امل      



الفخمة يف املسجد وزار املسجد األثري العظيم وشاهد الكاتدرائيـة       
. احلديثة فيه اليت شوهت مجاله وتناسق خطوطه وأتت نابية يف وسطه          
  :كان يرافقه كبار رجال الكنيسة، فامتعض مما شاهد وقال هلم متأثراً

ما كنت أحسب املسجد على هذا اجلانب من الروعة واألناقة،          (
ولو كنت قد عرفته من قبل ملا مسحت لكم مبسه ألن ما بنيتم فيـه               
ميكن أن يبىن يف أي مكان وزمان، أما ما أقدمتهم على جتزئته وهدمه         

  !).فإنه حتفة فريدة يف العامل ال ميكن تقليدها وال التعويض عنها
السيدات والسادة، كانوا السبب يف بقـاء أمسـاء         واملدجنون، أيها   

عربية كثرية يف مدن األندلس وقراها ألم حافظوا عليه جيالً بعد جيل            
سبان الذين أسـلموا إبـان      وإىل جانب هذا جند أن عدداً كبرياً من اإل        

احلكم العريب يف األندلس قد احتفظوا بأمسائهم العربية وأؤكد لكـم أن            
سبانية اليت عرفتها واليت حتمل أمساء عربية تعتز ـا          مجيع أفراد األسر اال   

وذه املناسبة سوف أروي    . ألا أكرب برهان على قدمها وعراقة أصلها      
وصلت إىل العاصمة االسبانية يف مطلـع سـنة         : لكم حادثتني طريفتني  

، فتوجهت ذات صباح إىل دار زوجة مـدير وزارة اخلارجيـة            ١٩٦٢
 أقبلت علـي   (Cortina)) كورتينا(السيدة  لزيارا وملا دخلت مرتل     



 !أهالً ببنت العم
دهشت حلظةً إذ مل نكن قد تعارفنا من قبل ولكين ابتهجت ذا            
اللقاء اجلميل ورددت التحية بتأثر ظاهر،فأخذت صاحبة الدار تعلمين 

عـاش أجـدادها يف     بكثري من الفخر أا سليلة أسرة عربية قدمية،         
األندلس منذ مئات السنني وما زال أحفادهم حمتفظني بكنيتهم العربية 

 :  مث ابتسمت وقالت يل(Alcocer)) القصري(فأبوها، من أسرة 
فأنا سعيدة باالنتماء إىل أسرة     ) بنت العم (ال تعجيب ألين دعوتك     

 .القُصير، وليس ببعيد أن يكون أجدادي وأجدادك أبناء عمومة
نت زياريت للسيدة كورتينا بنت القُصير أي القصر الـصغري،          كا

ينبوع سعادة يل، ومدعاة لتأمالت طويلة شوقتين بالتعمق يف دراسة          
" لو كـادي تينـا    "وبعد مدة وجيزة تعرفنا باسرة      . أثرنا يف اسبانيا  

(luca de Tena)  األسرة اليت أسست يف أواخر القرن املاضـي 
 وأذكر أننا   (A.B.C)" ث.ب.أ"ريدة  أكرب صحيفة اسبانية هي ج    

دعونا مدير هذه الصحيفة إىل الغداء فقبل الدعوة ووعد أن حيضرها           
مع زوجه، فإذا هي من الشقراوات اجلميالت ومن أظرف االسبانيات 
اللوايت عرفت وفيما كنا جالسني حول املائدة نتحدث عن املآكـل           



إين سعيدة مبعرفة سورية فقد زرناها زوجي وأنا قبل عشرين عاماً         
يف أثناء قيامنا برحلة شهر العسل، وأحببنا دمشق كـثرياً فأقمنـا يف       

وتناولنا عدة أطباق دمشقية لذيذة، اقتبـست       " اوريان باالس "فندق  
 .بعضها وما زلت أصنعها يف بييت
 :وهنا ابتسم زوجها وقال يل

.. ألا من أصل دمشقي   ) بالنكا(تستغريب يا سيديت ما تقوله      ال  
" بين أمية"إن زوجيت من مدينة ملقة يف اجلنوب وهي تنتمي إىل أسرة          

"Benihumeya"           ـا تنحـدر مـن العـربوهكذا ترين أ 
 .الدمشقيني مباشرة

سـبان علـى    حـرص اإل  وهنالك ظاهرة جديرة باإلشارة وهي      
 حيتفظون بكنييت األب واألم، وهذا هو       االنتساب إىل أمهام، ألم   

 .السبب يف األمساء الطويلة اليت حيملوا
كما أننا جند أثرنا يف اسبانيا واضحاً يف بعض التقاليد االجتماعية           

ففي مدينة بلنسية يوجد تقليد عريب قدمي احـتفظ         .ويف األدب والفن  
" حمكمـة امليـاه   : "سـم   ابه سكاا حىت يومنا هـذا معـروف ب        



واهتمامهم مبد األقنية وهندسة مشاريع الري ملن آثارهم اهلامة الـيت           
انتفعت ا املدن والقرى واحلقول، وحمكمة املياه هذه مازالت تعقد          
جلساا يف بلنسية مرة كل أسبوع للفصل بني املـزارعني يف حالـة     

 .لري العامةخالفهم على حق االنتفاع مبياه ا
         أما النساء األندلسيات فقد ورثن عن العربيات واملستعربات حب
األدب والشغف باملوسيقى والغناء فلقد عثرت على وصـف قـدمي           

" هورتادودي مندوسـا  "المرأة موريسكية، نشره األديب االسباين      
(Hurtado de Mendoza) يف القرن السادس عشر، ونقله 

 Gregorio)غوريـو مـارانيون   الدكتور العامل واملـؤرخ غري 
Maranon)  كانت تلـك  (قال فيه ) أبناء فيليث الثالثة( يف كتابه

السيدة كرمية األصل، نسيبة آل حمية، رائعة احلسن، جذابة احلديث، 
قوية احلجة، بارعة بالعزف على العود، جتيد الغناء والـرقص علـى         

ة عام على نزوح    وذلك بعد انقضاء مائ   ). الطريقتني العربية واالسبانية  
 .العرب عن اسبانيا

كان ال بد لألدب االسباين من أن يتأثر باألدب العريب، وينهل من   



من شعر عريب وأدب وفلسفة فهذا أديب كبري من أدباء القرن الرابع            
 (Arcipeste de Hita)" أرثيبيـسيت دي هيتـا  "عشر يدعى 

فإذا به يشبه كتاب    ) كتاب احلب الطيب  (يؤلف كتاباً عظيماً عنوانه     
) كالـدرون (البن حزم شبهاً جلياً وهذه مسرحية       ) طوق احلمامة (

متأثرة بالفلسفة العربيـة حـسب      ) احلياة حلم (الشهرية اليت عنواا    
). وكالديرون من أدباء القرن السابع عشر     (اعتراف الدكتور فرينيه،    

تشهد بأن الصفات ) دون كيشوت(وكذلك رائعة سريفانتس اخلالدة   
اليت متيز ا أبطال روايته، وأن اهلدف الذي كان يرمي إليه من وراء             
مغامرام، من شجاعة وإميان وشهامة ووفاء تذكّرنا بصفات الفارس        
العريب وطباع الشاعر العريب، مث إن اللغة اليت كان الـشاعر العـريب           

ا حبيبته وعشريته وربه هي لغة دون كشوت بل لغة أدباء           خياطب  
القرون الوسطى يف أوروبا حيث أن أكثر مؤلفام أمهيـة كانـت            

وأود أن أضيف إىل    . مستوحاة من آداب العرب واجلرمان وتقاليدهم     
سـبان، يف   كل ما تقدم تغلغل أثرنا يف أسلوب التعـبري لـدى اإل           

 : زالوا يقولون يف الكتابة واحلديثمراسالم وأحاديثهم، فإم ما 
اهللا أسأل أن حيفظك سنيناً عديدة، وإن شاء اهللا، وجعـل اهللا دارك             
عامرة، وعمرك طويال، ورزقك موفوراً، وهذا أسـلوب يف التعـبري ال          



    عت بطباعهم، واقتبست أعـرافهم     العرب وعايشتهم قروناً طويلة، وتطب
  .ألثر عميق، أقوى من أن تزيله السنون والتيارات الزمنية املختلفة

كلنا يعرف أن احلضارة العربية يف اسبانيا قامت على دعائم ثابتة،           
وأا مل تنل الشهرة اليت حظيت ا، ومل يكتب هلا اخللـود عبثـاً،              

كانت حضارة أصالة   كانت تلك احلضارة حضارة علم وثقافة وفن،        
وتفوق وإبداع، مل تدع ميداناً مهماً كان وعـراً إال وسـلكته، ومل      

قلت يف بـدء هـذا   . تلمح أفقاً مهما كان بعيداً إال تاقت إىل بلوغه   
ال بد للعريب الذي يزور اسبانيا أو الذي يطلع على آثارنـا            : احلديث

رنة أمر مفيد بل    فيها من أن يتأمل، فاالطالع يدفعه إىل املقارنة، واملقا        
وال أقـول إن  . ضروري ملن يرغب يف استكمال شخصيته وبناء أمته    

العريب جيين من زيارة األندلس ودراسة أثرنا فيها األمل فحسب، ألنه           
يشعر فيها باالعتزاز بأصله، وبالغرية على ماضيه فتتولّـد يف نفـسه            

  .الرغبة يف السعي للنهوض حباضره حىت يبلغ مستوى ذلك املاضي
خيرج العريب املفكر من جولته يف اسبانيا وهو يود يف أن يكـون             
أهالً لتلك احلضارة اخلالقة، فيتولّد من أمله األمل، ولكنه يقر بـأن            

فلقد . طريق اد شائكة، دوا العلم واألخالق، واجلد والتضحيات       



آن ألننا أن جنابه الواقع بكل شجاعة، وآن لنا كذلك أن ختفّف من             
تغين باملاضي وأجماده لنا أمة طموح، حري ا أن تتطلـع إىل      غلواء ال 

املستقبل بعيون ال تبصر إال الواقع، وعقول جريئة متزق الغـشاوات           
إن من واجبنا، حنـن     . وترفض التضليل، ونفوس واثقة بانتصار احلق     

أبناء هذه األمة الناهضة، أن يعمل كل واحد منا على قدر إمكاناتـه    
ان لنستكمل عناصر ـضتنا،ولنكون جـديرين   بإخالص وتفان وإمي  

باالنتساب إىل حضارة عريقة، خيرة مبدعة، جتلت فيها عبقرية الفكر         
العريب بكل ائها، وكامل حريتها، كما مل يتح هلا أن تتجلى ال من             

  .قبل وال من بعد
وأخرياً أود أن أشكركم على تكرمكم باحلضور إىل هذا املنتدى          

  .أتاح لنا فرصة هذا اللقاءالراقي الذي تفضل و
  
  

`  `  `  
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  المرأة العربیة
 

  

ــت ... « وإذا كنـ
سأحتدث عن املرأة، عن    

يف دورها يف تارخينـا و    
أدبنا، فأرجو أال تظنوا    

... أين سأهاجم الرجل  
الـذي  ) هو(فكيف و 

صنع التاريخ وكتبـه،    
وسن القوانني، وفـسر    

  »..الشرائع؟

  



  
  



 
 Don Joaquin)حني تفضل الدون خواكني كالفو سوتيللو 

Calvo Sotelo)  رئيس مجعية املؤلفني االسبان، بتقدميي إلـيكم 
 الكرمية اليت مسعتموها، شعرت بتأثر عميق أوقعين يف احلـرية         بالعبارة

فأنا ال أدري كيف أعرب له عن بالغ شكري وأعتـرف لكـم بـأن        
الصفات الطيبة اليت نسبها إيلّ اآلن كانت، وما زالت، اهلدف الذي           

ومع أن الكالم بعـد كاتـب مرمـوق،         . أرنو إليه، وأتطلع لبلوغه   
لفو سوتيللو لـيس بـاألمر      وخطيب مشهور كالدون خواكني كا    

اليسري، فإنكم سترون بعد االستماع إىل حديثي أنين ال استحق مـا            
وقبـل البـدء    . أضفي علي من مديح، وال ما أسبغ علي من ثنـاء          

باملوضوع، أرغب يف أن أتقدم إليكم بالشكر أنتم الذين شرفتمونين          
ون د(باحلضور، وأشكر بصورة خاصة السيد وزير األنباء والسياحة         

 (Don Manuel Fraga Iribarne)مانويل فراغا ايريبارين 
على حضوره ورعايته هذه احملاضرة، كما أشكر رئيس وأعضاء نادي   

  .األتينيو الذين دعوين إللقائها يف هذه القاعة العظيمة



قضيت يف اسبانيا الصديقة أكثر من عام، فلمست مـن خـالل            
سبان يف معرفة   صة لدى اإل  الصداقات الودية اليت نعمت ا، رغبةً خمل      

وال يدفعين إىل التحـدث يف هـذا        . بعض احلقائق عن وطننا وأمتنا    
املوضوع اليوم، إال حرصي على زيادة هذا التعـارف املتبـادل ألين     
أعتقد أن الصداقة اليت تربط بني األفراد والشعوب تزداد قوة بازدياد           

عـن حياـا   : ةويسرين كثرياً أن أحدثكم عن املرأة العربي  . تعارفهم
وعن مشاعرها، وعن كفاحها املتواصل منذ العصور القدمية لبلـوغ          

رأة العربية ليست جمهولـة لـدى       وأظن أن امل  . حياة الئقة بأهدافها  
سبان، وال سيما أن ذلك املاضي الطويل املشترك بيننا، وإن هـذه           اإل

القرون الثمانية من ضيافتكم لنا، أدت إىل تعاون فكري وفين عميق           
ذور، أضف إىل ذلك أن التراث الفكري والثقايف يوضـح هـذا            اجل

التفاهم السريع بينكم وبيتنا، وال سيما عندما نلتقي وجهاً لوجه، وأن 
ما يسهم يف توطيده هو التشابه بني طباعكم وطباعنا، وبني آمالكم           

  .وآمالنا، وبني حبكم للبساطة، وشغفنا ا
ال تظنوا أين سـأهاجم     وإذا كنت سأحتدث عن املرأة فأرجو أن        



والرجل هو الذي ابتدع أسطورة قدمية جداً       ..القوانني وفسر الشرائع  
  :عن املرأة يقول فيها

لقد خلق اهللا يف البدء السماوات واألرض، مث خلـق الرجـل،            "
ل العناصر واملواد اليت    وعندما أراد أن خيلق املرأة وجد أنه استنفذ ك        

كانت لديه، لذلك عاد إىل الكون الذي أوجده واستخلص منه املرأة           
أخذ من الشمس حرارا، ومن الريح تقلباـا،        : على الشكل التايل  

ومن احمليط عمقه، ومن األمواج مدها وجزرها، ومن الغيوم دموعها، 
ه، ومـن   ومن الفجر ابتسامته، ومن النبات رعشته، ومن الزهر أرجي        

األوراق خفتها، من حفيف األشجار حناا، ومن اخلمر نشوا ومن        
 ومن الـرمي    ،العسل حالوته، ومن الذهب بريقه، ومن املاس قسوته       

رشاقتها ومن األرنب عفته، ومن الثعلب خبثه، ومـن الطـاووس           
  ...غروره، ومن الزمن غدره، ومن الببغاء ثرثرته

     ن منها املرأة، وأعطاها للرجل    مث مزج اخلالق هذه العناصر وكو .
إن مـا   ! ريب: "وبعد أسبوع انقضى جاء الرجل إىل اخلالق وقال له        

إا تتكلم بدون انقطاع، وتبكي بال سبب،       .. أعطيتين قد مسم حيايت   



إىل اإللـه   ومل يكن قد انقضى أسبوع آخر، حىت عاد الرجل          . املرأة
إن حيايت بدون املرأة ليست ممكنة، واشعر أن هذا الكـون،           : "يقول

إنين أذكر كيف كانت تنظر إيلّ      . بكل خرياته، أمر من املنفى بدوا     
حبنان، وكيف كانت ابتسامتها جتدد نشاطي، وضحكتها ختفف من         

إنين أذكر كيف كانت تنسيين متـاعيب، وجتمـل أيـامي           . آالمي
  !".أعدها إيلّ يا رب. فها عليوأحالمي بعط

وبعد ثالثة أيام رجع الرجل إىل اخلالق       . فأعاد اهللا املرأة إىل الرجل    
وهو يقول إن املرأة تسبب له من املزعجات أضعاف ما تعطيه مـن             

عندئذ غضب اخلالق مـن     . السعادة، وإنه ال يستطيع أن يعيش معها      
ت ال تستطيع أن    كيف تريد أن أفهمك وأن    : "تقلبات الرجل وقال له   

  ".تعيش مع املرأة وال ترغب يف احلياة بدوا
هذه هي األسطورة اليت ختيلها رجل، ال ندري هل كان عربياً أو            

، "سـاحمه اهللا  "سبانياً؟ ولكنه على الرغم من مهامجته العنيفة للمرأة         إ
فقد وصفها وصفاً شاعرياً ساحراً لذا سأحاول يف حديثي إليكم عن           

ة أن أرسم لوحة اجيابية واقعية عن الدور الذي قامت بـه        املرأة العربي 



أسالفنا، فال بد من أن نلقي نظرة سريعة على هذا التاريخ لنحـدد             
  .دور املرأة يف خمتلف امليادين

مة أصحاا  جيد الزائر ألراضينا العربية آثاراً وبقايا مدن تعبر عن عظ         
الذين بعثوا احلياة فيها وجعلوها منطلقاً حلضارة جتـاوزت الـصحاري         

. واحلدود، وهذا ما جنده مثالً يف أطالل تدمر الواقعة يف شرقي سـورية          
لقد عاشت تدمر عصرها الذهيب خالل حكم امراة عظيمة، هي امللكة            

، وبلغت تدمر يومئذ من االزدهار واجلمال مـا         Zenobia) زنوبيا(
تـسلمت زنوبيـا    ). عروس الصحراء (عل املؤرخني يسموا يومئذ     ج

" أُذينـة الثـاين   " بعد املسيح، بعد مقتل زوجها امللك        ٢٦٧احلكم عام   
ست سنوات من احلكم املباشـر كانـت      . خالل وصايتها على العرش   

  .كافية لتخليدها بني أبطال تاريخ الشرق العريب
ية، وذكاء حاد، متارس    كانت زنوبيا مسراء، هيفاء، ذات شخصية قو      

الصيد والفروسية، وتقود اجليوش، باإلضافة إىل ولعها باألدب، وتكرميها     
فقد جعلت من البليغ اليونـاين      . العلماء واحلكماء بتقريبهم من بالطها    

 وزيرها بعد أن كان أستاذها يف       (Longinos)" لوجنينوس"السوري  



أما رقي عاصمتها تدمر وجتميلـها،      . فالطونأوتطالع آثار هومريوس و   
فقد أعارما زنوبيا اهتماماً خاصاً، فإن األعمدة الرائعة اليت كانت تصل           
بني قصرها وبني قلب املدينة ما زالت قائمة وسط الصحراء، وكأـا            

  .تتحدى الزمان والفناء
العربية يف املناطق األخرى كاحلجاز وجند مثالً،       كان وضع املرأة    

يف ذلك العصر، أي يف القرن الثالث امليالدي خمتلفاً كل االخـتالف           
عما كان عليه يف سورية، فقد احنصر نشاط املرأة يف اجلزيرة العربية            
بأعمال النسيج اليدوية، ورعي املواشي، والعناية بـاجلرحى إبـان          

لف القبائل، ومع ذلك، فقد ظهرت بعض       الغزوات املتواصلة بني خمت   
  .النابغات من النساء يف اخلطابة والرواية والشعر

تشري اآلثار الشعرية القدمية اليت وصلت إلينا إىل أن الرجل العريب           
كان خياطب املرأة العربية بلغة أصبحت، فيما بعد، لغـة الفرسـان            

 بـدون   إن مؤلفام مـستوحاة،   . وأدباء القرون الوسطى يف أوروبا    
شك، من التقاليد العربية واجلرمانية معاً، فلم يذكر سرفانتس عبثـاً           
اسم رجل عريب يف مقدمة كتابه اخلالد دون كيشوت، ألنـه كـان     



واملرأة تتأثر كثرياً باحمليط الذي تعيش فيه فتزدهر إذا كـان مزدهـراً    
تخلّف إذا كان متخلفاً، وهذا هو سبب متيز املرأة العربية بالشجاعة،           وت

وبإتقان الشعر، وباخلطابة، لدى القبائل اليت اشتهرت بالبسالة والبالغـة        
واألمثلة على ذلك عديدة، فقد نبغت      . والشعر يف العصر اجلاهلي وبعده    

 بـين أَود،  قبل اإلسالم اخلنساء،وهند بنت عتبة، والزرقاء، وزينب طبيبة    
اليت كانت متارس التجارة مبقـدرة وجنـاح        ) ص(وخدجية زوج النيب    

  .وغريهن كثريات إن يف الشعر أو اخلطابة أو الشجاعة
إن مما يدلنا على املكانة الرفيعة اليت احتلتها املرأة العربية يف األدب           
قبل اإلسالم، نقْدها لكبار الشعراء، واحتكـامهم إليهـا فهـذه أم            

دنامرؤ القيس زوجهـا،  : ب، احتكم إليها اثنان من أعظم شعرائنا   ج
وعلقمة الفحل وبعد أن طلبت إليهما إمساعها قصيدتني يف وصـف           
اخليل على قافية واحدة، وروي واحد، انتقدت القصيدتني مبهـارة،          
وفضلت أبيات علقمة الفحل، على الرغم من أن امرؤ القيس كـان            

  ...نقدها وإيثارها علقمة عليه فطلّقهازوجاً هلا، غري أنه مل حيتمل 
وقبل أن أنتقل بكم إىل احلديث عن العصر اإلسالمي، أود أن أشـري   



وعبلة من قوة الشخصية واجلمال ملا اغتىن تراثنا الشعري بلوحات غزلية           
ثَير وعنترة، وهذا دليل قاطع علـى أن املـرأة          رائعة كقصائد قيس وكُ   

  .العربية كانت منذ القدمي ملهمة الرجل وصنوه يف حياة البداوة
هكذا كانت تعيش املرأة العربية حىت ظهور اإلسالم الذي حفظ          

لقد حـر م  . هلا شخصيتها وفتح أمامها سبالً واسعة للعمل والنشاط      
ئر، مث مسح للمرأة أن تستأمر يف       اإلسالم وأد البنات، فاعتربه من الكبا     

زوجها، وأن تطالب بالتفريق فيما بينها وبينه إذا ما أثبتت أنه يسيء            
ولقد حافظت املرأة العربية على هـذا       . معاملتها، أو يقصر بواجباا   

احلق يف مطلع اإلسالم واعتصمت به ومل تسمح لوليها أن يغتـصبه            
 النيب العظيم بصحبة أبيها     فهذه اخلنساء بنت خزام يوم أتت إىل      . منها

: تشكوه إليه ألنه زوجها من ابن أخيه كارهةً، فقال هلا النيب الكرمي           
: فقالـت " إذا ملن جتيزي ما صنع أبوك فأنت حرة من هذا القيـد           "
يب، ولكين أردت أن يعلم الناس أن ليس لآلباء من          أأجزت ما صنع    "

  ".أمور بنام شيء عند تزوجيهن
م للمرأة حق التصرف بأمواهلا حبرية كاملة، أي      كما أعطى اإلسال  



وبعـد  . أوصاها بالعلم، وقدسها أماً، ومل يفرض عليها احلجاب قط        
قليل سنشرح الدوافع اليت أدت إىل فرض احلجاب على املـرأة وإىل            

). قرن على ظهور اإلسالم   بعد مرور أكثر من     (إقصائها عن اتمع    
أما تعدد الزوجات، فاآلية الكرمية اليت أشارت إليه صرحية وواضحة،          
إا ختول للرجل حق الزواج من أربع نساء على أن يعـدل بينـهن              

). ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصـتم        : (ولكنها تقول 
  .ةويف هذه داللة على أن اإلسالم حيبذ االكتفاء بزوج واحد

إىل جانب عظمته عاملاً بطبيعة قومـه       ) r(لقد كان النيب حممد     
خاصة، وبالطبيعة اإلنسانية عامة، لذلك كانت السنة، وهي جزء من          
الشريعة اإلسالمية لينة يسرية، مسايرة للعادات السائدة لكي جتذب         

. إليها أكرب عدد من الوثنيني الذين كانوا يعيشون يف فوضى مطلقـة           
سلمني فيما بعد أساؤوا لألسف تفـسري النـصوص         ولكن بعض امل  

القرآنية بدافع أهوائهم، أو جهلهم جوهر الدين، أو تزمتهم، أو ليس           
  الرجال هم الذين احتكروا تفسري الشريعة، وتنسيق أحكامها؟؟؟

لقد قلت لكم يف مطلع هذا احلديث أين لن أتعرض ملهامجة الرجل  



وال شك  . ومحداً هللا على أن تعدد الزوجات أخذ يف الزوال تدرجيياً         
يف أن تونس قد خطت يف هذا املضمار خطوات حامسـة منـذ أن              
عدلت قانون األحوال الشخصية وألغت تعـدد الزوجـات إال يف           

أما يف مصر وسورية ولبنان فلقد سنت       . ١٩٥٧احلاالت القاهرة سنة  
وانني جديدة لألحوال الشخصية تركت للقضاة أمر السماح بتعدد         ق

الزوجات يف حاالت الضرورة القصوى، كما وضعت قيود شديدة         
على الطالق وعلى سن البنات لدى تزوجيهن، وهذا ما نـصبو إىل            
حتقيقه يف سائر الدول العربية حلماية اتمع وإنقاذه من مآسي مروعة       

  .تتكرر مع طلوع كل فجر
برهنت املرأة العربية يف صدر اإلسالم على قدرا على خـوض           
خمتلف امليادين، وبرز عدد كبري من النساء كان ألعماهلن أثر كبري يف            
ازدهار التجارة واألدب ويف بناء الدولة العربية منهن مثالً الـسيدة           
خدجية زوج الرسول اليت قامت بدور كبري يف حياتـه، إىل جانـب            

أمـا  .  زمناً طويالً بني احلجاز والشام وجناحها فيها       ممارستها التجارة 
اخلنساء، فعدا عن كوا شاعرة متفوقة فقد سامهت يف بناء الدولـة            



األربعة إىل اجلهاد يف موقعة القادسية وبقوهلا املشهور عندما بلغها نبأ           
احلمد هللا الذي شرفين بقتلهم، وأرجو من اهللا أن : (استشهادهم مجيعاً

  ).جيمعين م يف مستقر رمحته
ولقد كانت سكَينة بنت احلسني، حفيدة الرسول األعظم، جتمع         
يف بيتها الشعراء واألدباء ليلقوا أمامها قصائدهم فكانت تنتقد مـا           

هلا يستوجب النقد برباعة، وتثين على ايدين وتكافئهم جبوائز من ما         
وهكذا حتولت دارها إىل جممع أديب مل حيدث مثله يف أوروبا إال بعد             
ألف عام، يف صالونات فرنسا األدبية خالل القرنني الـسابع عـشر       

اشتهرت سكينة جبماهلا وأناقتها، وبالعناية يف تصفيف       . والثامن عشر 
شعرها كما ذكر لنا صاحب األغاين فكانت أول من نشر فن تزيني            

وجدير بالذكر أن عائشة بنت طلحـة       .  النساء العربيات  الشعر بني 
  .كانت جتمع الشعراء يف دارها باملدينة وتكرمهم يف العصر ذاته

كذلك جند للمرأة بعد اإلسالم، عدا عن أثرها يف احلياة األدبية،           
كانت النساء تـشارك    : آثاراً خمتلفة يف احلياة االجتماعية والسياسية     

وكان من أبـرزهن يف  . ء، ويف خوض املعاركالرجل يف مبايعة اخللفا 



الباسلة زوج حبيب بن مسلمة القهري، اليت رافقته إبان الفتوحـات          
: فأجاب" أين موعدك الليلة؟  "إىل تركية وأرمينية، وسألته ذات يوم       

ساء وقد سبقته إىل سرادق     فوجدها يف امل  " ’سرادق الطاغية أو اجلن   "
كما ال جيوز أن نغفل ذكـر عائـشة أم          . العدو بعد أن متّ احتالله    

املؤمنني، وهي أول مسلمة عربية أسهمت يف احلياة السياسية نظـراً           
إن رسـائلها   . ملواقفها اهلامة أثناء حياة الرسول وال سيما بعد وفاته        

الشهرية ) م٦٥٦سنة  (وخطبها وإسهامها شخصياً يف معركة اجلمل       
ألقوى دليل على إقدامها ومقدرا وعلى األثر البعيد الذي تركته يف           

لقد نبغت املرأة العربية يف أكثر من ميدان يف         . جمرى األحداث آنذاك  
صدر اإلسالم، حىت يف الطب، فهذه كُعيبة بنت سعد الطبيبة العربية           

. لسلماليت كان يقصد خيمتها الناس يف مكة للتداوي أيام احلرب وا          
أما يف املواقف السياسية ويف املعارك فلم تتوان املرأة العربية عن القيام            

اليت اشتبكت فيها جيوش علي بن أيب       " صفّني"بدور هام يف معركة     
طالب مع جيوش معاوية يف العراق، فلقد كـان ملـساندة بعـض             
شهريات النساء يومئذ لعلي ضد معاوية أثر بعيد يف املعركة احلامسـة          



وعندما تأسست خالفة بين أمية يف دمشق، بعد أربعني عاماً          .اهلاللية
من انتشار الدعوة اإلسالمية، بلغت املرأة العربية أوج جمدها وبرهنت          
عن مقدرا إبان العهد األموي الذي دام حوايل تسعني عامـاً مـن         

ا يدل على املكانة السامية اليت احتلتها يومئـذ   ومم). م٦٦١-م٧٥٠(
عندما كان يتفـاخر    ) أنا ابن هند  : (يف اتمع، قول اخلليفة معاوية    

بنسبة نظراً لشجاعة أمه هند بنت عتبة وقد انتسب كـثريون غـري             
  .معاوية إىل أمهام اعترافاً بفضلهن وتكرمياً هلن
انت النساء تتوافد على   اشتهر اخلليفة معاوية حبلمه ودميقراطيته فك     

فكانـت  . داره ألغراض متنوعة من بينها نقد سياسته جبرأة وصراحة    
تقصده يف عاصمة ملكه دمشق نساء من قبائل احلجـاز والعـراق،           

اليت " سودة بنت عمارة"عرفن بالوافدات على معاوية، ومن أشهرهن 
لـة  أنت القائ: جاءت إليه من املدينة، فلما استأذنت ودخلت قال هلا      

  :ألخيك

  شمر كفعـِل أبيـك يـا بـن عمـارةٍ          
  

  

  يــوم الطّعــاِن وملتقــى األقــران     



 ــه ــسين ورهطَ ــاً واحل ر عليــص   وان
  

  

  واقـــصد ِلِهنـــٍد وابِنهـــا ِبهـــوان  
يا أمري املؤمنني مات الرأس، وبتر الذَنب، فـدع عنـك           : "قالت  

إنك للناس  : "جابتفأ" اَلَِك حاجة؟ : "مث قال هلا  ."تذكر ما قد نسي   
سيد، وألمورهم مقلّد، واهللا سائلك عما افترض عليك من حقنا، وال 
تزال تقدم علينا من ينهض عزك، ويبسط سلطانك، فيحصدنا حصاد        
السنابل، ويدوسنا دياس البقر، هذا أيسر بن أرطأة، قـدم بـالدي،      
وقتل رجايل، وأخذ مايل، فإما عزلته عنـا فـشكرناك، وإمـا ال             

  !"ناكفعرف
واهللا لقد مهمـت أن  ! إياي ددين بقومك: "فقال معاوية غاضباً  

  :فسكتت مث قالت". أردك إليه على قَتٍب أشوس لينفّذ حكمه فيك
   هعلــى روٍح تــضمن صــلى اإللــه  

  
    

ــدفونا      ــدلُ م ــه الع ــرب فأصــبح في   ق
فنظر معاوية على جلسائه وكان عمرو بن العاص وسـعيد بـن              

فقالـت  ". اكتبوا باإلنصاف هلا والعدل عليها    : "الالعا بينهم، وق  



هي : "قالت" وما أَنِت وغَيرك: "فقال"  أم لقومي عامة؟ ،إيل خاصةً"
. واهللا إذا الفحشاء إن مل يكن عدالً شامالً، وإال يسعين ما يسع قومي 

  .فتأثر معاوية بكالمها وبقوة حجتها وأمر يف احلال بقضاء حاجتها
ثريات غريها من احلوادث املماثلة مدونة يف كتاب إن هذه القصة، وك

وقد ألفه كاتب أندلسي عاش يف ) العقد الفريد(من كنوز أدبنا العريب هو 
  .قرطبة بني القرنني التاسع والعاشر هو أمحد بن عبد ربه

تعرف العرب يف العصر األموي على حضارات غريبـة عنـهم،           
ة يف الشعر من أمههـا      كاليونانية والفارسية، فظهرت تيارات جديد    

الصوفية وكان أن حتول مركز النشاط األديب من سوق عكـاظ إىل            
سوق املربد يف البصرة فلم تتخلف املرأة عن املـشاركة يف النهـضة       
الثقافية ومن اللوايت تركن أثراً يف الشعر ليلى االخيليـة، والـشاعرة       

  .الصوفية رابعة العدوية، وغريمها
ملرأة العربية أن تسهم يف احلياة العامة قد نتساءل كيف استطاعت ا  

بعد اإلسالم ألنكم تظنون أن املسلمة قبل كل شيء، امرأة قد حكم            
عليها باالنزواء، وفُرض عليها احلجاب، هلذا أريد أن أوضح لكـم           



ة، واالحتشام، وتغطية صدرها  وال االنزواء، لقد أوصاها القرآن بالعف     
وظهرها وذراعيها وأوصاها بالعمل وحفظ هلا حقوقها يف اٍألسـرة          

كما أن النيب حممداً مل حيرم النساء شرف اجلهاد، بل مسـح     . واتمع
هلن مبرافقته إىل املعارك ولكن أحداثاً متنوعة سياسـية واقتـصادية           

سـالمية أدت   واجتماعية طرأت على حياة العرب بعد الفتوحات اإل       
إىل تطوير التقاليد العربية من جهة وإىل إضعاف العنصر القومي مـن   
جهة أخرى وذلك بعد أن أقبل الرجل على معاشرة سبايا احلـروب            

ولقد بلغ العرب أوج ازدهـارهم خـالل العـصر          ! واألعجميات
العباسي، وبالغوا يف ترفهم، فطغى االحنالل اخللقي على اتمع ممـا           

. اء احلرائر من النساء عنه خوفاً من أن يلحق ن الفساد   أدى إىل إقص  
لذا فرض الرجال على املرأة احلجاب باسم الدين الربيء من هـذا             

نـداء إىل   (التجني، ويف هذا املعىن يقول اإلمام رشيد رضا يف كتابه           
وليس احلجاب من أصول الشريعة، وإمنا وضـع        ): "اجلنس اللطيف 

 توقف نصف األمة العربية عـن العمـل         هلذا السبب " لسد الذريعة 
والتقدم بانتشار األمية يف صفوف النساء، مث تبعه النـصف اآلخـر            



يف مقدمته لكتابه الذي وضعه عـن       " اميليو غارثيا غوميس  "األستاذ  
أيدي األمويني، املولعني   عندما انتقلت اخلالفة من     : "الشعر األندلسي 

حبياة البداوة، االستقراطيني احملافظني، إىل أيدي العباسيني فَقَد الشعر         
العريب القدمي الكثري من ميزاته ومعانيه فلم تعد البدوية احلرة، واملرأة           
العربية الرائعة اجلمال، حبيبة الشاعر العريب، ومل يعد الشاعر نفـسه           

منا أصبح مـصوراً حلفـالت النبيـذ        لسان حال القبيلة السياسي وإ    
  " .واحملرمات والعادات اجلديدة املستهجنة

يف هذه األسطر القليلة أوضح لنا هذا األستاذ الكبري التطور الذي           
طرأ على الشعر يف العصر العباسي الذي حنن يف صدده وهـذا رأي             
قابل للنقاش غري أنه يثبت أن األدب كان منذ القدمي وما زال اصدق             

  . للمجتمع والعاداتمرآة
قبل إاء احلديث عن العباسيني ال بد من أن نعترف أن املوسيقى            
والغناء عرفا يف العصر العباسي ازدهاراً كبرياً فلقد نبغ يف هذا الفـن          
كثري من اإلماء واحملظيات وال شك يف أن املرأة العربية، اليت فُـرض             

فن الرفيع، ونبغت   عليها احلجاب واالنزواء يومئذ، قد أولعت ذا ال       



شاعرة، جتيد قول الشعر والغناء، ال بل جاوزما إىل التلحني، وكثرياً 
. ما كان أخوها الرشيد يهتز طرباً عند االستماع إىل عزفها وغنائها          

الغناء العـريب يف    وال بد من اإلشارة هنا إىل أثر املوسيقى الشرقية و         
األندلس بعد أن انتشرا يف قرطبة واشبيلية وغريمها عن طريق انتقـال      
بعض كبار الفنانني وبعض احملظيات من بغداد واحلجـاز إىل ديـار            

وبعد . من بغداد إىل قرطبة   " زرياب"األندلس، وال سيما بعد هجرة      
ذلك عرفت بالد الشرق العريب موجات متتاليـة مـن الغـزوات            

ب، منها احلروب الصليبية، وغزوات املغول، والتتر، فعاشت        واحلرو
بضعة قرون مضطربة، تعرضت خالهلا ملختلف أنواع النكبات إىل أن          

 الذي سيطر على البالد     ١٥١٦وقعت حتت نري احلكم العثماين عام       
وهكذا نرى أنه   . ١٩١٨العربية كافة حىت اية احلرب العاملية األوىل        

بية أي أثر يذكر خالل هذه احلقبة الطويلـة إال          مل يظهر للمرأة العر   
الـشاعرة  ) عائشة الباعونيـة (اليسري من النشاط األديب، أمهه ظهور       

ويف النصف الثاين مـن     . الدمشقية يف القرن السادس عشر امليالدي     
القرن املاضي ملعت بعض الوجوه النسوية إبان اليقظة الـيت كانـت            



وال بد يل، قبل التحدث عن النهضة اجلديدة من استعراض حياة           
املرأة العربية وأثرها يف األندلس، يف العصر الذي ازدهرت فيه قرطبة،           

عندما بلغـت  . بينما كانت كل من دمشق وبغداد يف دور االحنطاط    
امليالدي، احلضارة العربية ذروا يف األندلس، يف أواخر القرن الثامن          

انعكس االزدهار الفين والفكري على املرأة العربية األندلسية وهـذا          
يؤكد ما سبق أن أشرت إليه يف مطلع هذا احلديث من أن حياة املرأة             
تتأثر دائماً بعوامل االزدهار أو االحنطاط اليت تطبع اجلو الذي تعيش           

ـ            . فيه ارة ومما ال شك فيه أن الكثريات من النساء يف عهـدي اإلم
واخلالفة يف قرطبة، قد انصرفن انصرافاً كليـاً إىل العلـوم واآلداب            

. والفنون مما جعل ولعهن ا، طوال ثالثة قرون، حادثاً تارخيياً عظيماً  
العاملة ) لبنة(قد احتضن نساء مثل     " احلكم الثاين "فلقد علمنا أن قصر     

 وال يف اللغة والرياضيات وأن عشرات غريها نبغن يف الفـن واألدب    
سيما يف إتقان اخلط واالنصراف إىل نقل املخطوطات النفيسة، يـوم    
كان األمراء واخللفاء األمويون يف قرطبة مولعني بـالعلوم واآلداب،          
ومهتمني االهتمام كله بتوسع مكتبام وإغنائها وبني اللوايت اشتهرن         



عائـشة  (والشاعرة ايدة ) صفية بنت عبد اهللا   (يف نقل املخطوطات    
  ).ت أمحدبن

حظيت عائشة بنت أمحد القرطبية بتكرمي واحترام اخلليفة عبـد          
الرمحن الثالث لسمو مكانتها، وخدماا األدبية، ويذكر املؤرخـون         
أا كانت متلك مكتبة خاصة مؤلفة من أنفس اآلثار التارخيية والفنية           

وبني الوجوه النسوية اليت أسهمت يف حضارة . اليت نقلتها هي برباعها
الـيت  " نظام: "ألندلس العربية، أمرأة عظيمة، تركت أثراً كبرياً هي       ا

كانت أمينة للسر يف قصر هشام بن احلكم فاشتهرت برباعتـها يف            
تدوين الوثائق السياسية واإلدارية، وكانت ذات عقل راجح وبيـان          
بليغ، هذا إىل جانب عدد كبري من اللوايت كان هلن فضل كـبري يف              

س الصرف والنحو والعروض، يف خمتلف أحنـاء        نشر التعليم، وتدري  
األندلس، ومنهن مرمي بنت يعقوب األنصاري، اليت كانت تطـوف          
على بيوت اشبيلية، فتعلم نساءها الشعر واألدب أيام املهدي صاحب   

بالـشاعرة  (كما أن إحدى فتيات بلنـسية الـيت لُقّبـت           . اشبيلية
 املطرف، وعلي عبد قد تلقت النحو واللغة على اإلمام أيب    ) العروضية



الرمحن بن غلبون، مث تفوقت فيهما وقد قرأ عليها العامل يوسف بـن      
  .جناح وأخذ عنها علم العروض

ومما جيدر بالذكر أن جوالت املرأة العربية يف ميدان األدب هـي            
اليت خلدا يف األندلس وحبذا لو كان بإمكاين أن أتوسع يف هـذا             

طرين لالختصار، ولذكر بعض املوضوع الشيق ولكن ضيق الوقت يض
فهذه رضية الشاعرة القصصية، اليت سميت يف قرطبة . الشهريات فقط

تقوم برحلة إىل الشرق العريب بعد وفاة األمـري         " الكوكب الساطع "
. احلكم الثاين، وتلقى أرحب استقبال وأعظم تكرمي من علمائه آنذاك   

بأا مل تنقطـع  وحيث أتينا على ذكر الرحالت فال بد لنا من القول     
بني علماء الشرق العريب وعلماء املغرب العريب واألندلس، وإليهـا          
يعود الفضل يف اتساع التبادل الفكري والفين بني الشرق والغـرب،        
ذلك التبادل الذي جنت احلضارة اإلسالمية يف األندلس مثاره علـى           

وإذا عدنا إىل النابغات من نـساء األنـدلس جنـد يف     . نطاق واسع 
الـيت  ) والدة بنت املستكفي  (عتهن شاعرات جميدات أذكر منهن      طلي

ترجم بعض أشعارها املستشرق العالمة اميليو غارسيا غـوميس، و          



أشعارها، وسحر جلساا ونوادرها مع كبار أدبـاء عـصرها، ويف         
عمى، كما ال بد من ذكـر شـاعرة         طليعتهم أبو بكر املخزومي األ    

حفصة بنـت احلـاج     (صيغت من اجلاذبية، وجبلت من الفتنة هي        
  ).الركونية

أما انتشار املوسيقى والغناء يف األندلس فيجمع املؤرخون على أن          
. أكرب فنان عرفته بغداد   ) زرياب(الفضل فيه يعود إىل رائدمها األول       

تلبية لدعوة احلكـم بـن      لقد قدم زرياب األندلس يف القرن التاسع        
هشام، ولكنه مل يصل إىل قرطبة إال بعد وفاته، فاستقبله األمري عبـد    

كـان  . الرمحن الثاين، وأكرمه كل اإلكرام، وجعله أنيسه ومسـريه        
محدونـة،  : (، ولبنتيه الفنانتني  )مصابيح، ومتعة : (لزرياب وجلاريتيه 

ربية إىل بـالد    أثر كبري يف نقل كثري من العادات الشرقية الع        ) وعلية
كما قامت اجلواري يف األنـدلس      . األندلس، إىل جانب األثر الفين    

بدور هام يف ميدان األدب والغناء بعد أن استقدمهن أمراؤها مـن            
الـيت اشـتراها    ) قمر(بغداد، فنحن جند بني أكثرهن نبوغاً الشاعرة        

، جارية اخلليفة عبد    )الزهراء(صاحب اشبيلية إبراهيم بن احلجاج، و       



املدنيات، اللوايت كان يصحبهن إىل األندلس األمراء والوجهاء لدى         
عودم من مواسم احلج، فقد اشتهرن بالفـضل والعلـم وإتقـان            
املوسيقى والغناء وسامهن يف تطوير النهضة الفنية يف األنـدلس ويف           

. ة، وحظني مبكانة سامية حسدن عليها احلرائر      تعزيزها مسامهة فعال  
، اليت جتاوزت األدب والغناء إىل الفقـه        )عابدة املدينة (إن أشهرهن   

وكانت تروي عن مالك بن أنس وغريه من أئمة املدينة، وقد تزوجها 
  .بشر بن حبيب األندلسي، ورزق منها كل أوالده
 مولعة بالفن حـىت     ومما جيدر التنويه به، أن املرأة األندلسية بقيت       

بعد خروج العرب من األندلس فلقد نقل الكاتب العالمة الـدكتور           
أبنـاء  " يف كتابه (Gregorin Maranon)غريغوريو مارانيون 

 وصـفاً المـرأة إسـبانية    (Los Tres Veles)" فيليس الثالثة
غرناطية من الساللة العربية، كان قد نشره يف القرن السادس عـشر            

 Hurtado de)) هورتـادو دي مندوسـا   (األديب االسـباين 
Mendoza)      ة " وصف فيه إحدى نسيباتا : (جاء فيه " ابن محيإ

امرأة رائعة احلسن، كرمية األصل، جذابة احلديث، قوية احلجة، بارعة 



يف العزف على العود والغناء والـرقص علـى الطـريقتني العربيـة      
  ...)واالسبانية

اً إذ أنتقل بكم من ديـار       واآلن سيدايت وساديت أستميحكم عذر    
األندلس إىل الشرق العريب الستكمال هذه الدراسة، وقد تركناه قبل          
قليل يف فجر يقظته الذي انبلج يف النصف الثاين من القرن املاضي يف             

  .كل من مصر وسورية ولبنان أوالً، مث يف باقي البالد العربية
بني صفوف  بدأت طالئع اليقظة تنتشر يف اآلفاق وقد شع نورها          

الرجال أوالً، مث بني صفوف النساء، حيث عرف عاملنا العريب كبار           
املصلحني أمثال األساتذة مجال الدين األفغاين، والشيخ حممد عبـده          

كـان  . وقاسم أمني يف مصر، والشيخ طاهر اجلزائري يف ديار الشام         
هلؤالء املصلحني األثر الفعال يف دفع العامل العريب إىل التحـرر مـن             

صـديق  (جلهل والظلم املسيطرين على اتمع ولقد دعا قاسم أمني          ا
إىل إنصاف املـرأة،    " املرأة اجلديدة "و" حترير املرأة : "يف كتابيه ) املرأة

وضرورة تعليمها، وإسهامها يف احلياة االجتماعية لكـي تتكامـل          
عناصر النهضة املرجوة كما لقي نداء اإلصالح بعض األصـداء يف           



أما العنصر النسوي الواعي فلقد استقبل آراء قاسم أمـني          . اجلديدة
حبماسة وترحيب، فأيدا يف بادئ األمر كاتبتان مصريتان مرموقتان         

عائشة التيمورية، وباحثة البادية، فنشرتا املقاالت والدراسـات        : مها
طالبتني بالعودة إىل الشريعة احلنيفة نفسها جبرأة تدعو إىل اإلعجاب، م

لتطبيق املبادئ العادلة اليت حتفظ للمرأة املسلمة كياـا وحريتـها،           
حـىت أن  . وحتثّها على العلم والعمل يف سبيل خدمة وطنها وجمتمعها 

باحثة البادية أصرت على تطبيق املساواة بـني املـرأة والرجـل يف             
لعريب اجلديد، على أسس ثابتة ناجعة الواجبات واحلقوق لبناء الوطن ا  

ويف أوائل القرن احلاضـر بـدأت األصـوات    " نسائيات"يف كتاا  
النسوية املتحررة تدوي بإميان وثقة يف األجواء اجلديدة فأخذ عـدد           
الكاتبات يف صحف وجمالت القاهرة وبريوت ودمشق يتزايد عامـاً          

نهـضة النـسوية   بعد عام، وما هي إال سنوات حىت ازدهرت نواة ال    
فأسست السيدة هدى شعراوي يف القاهرة االحتاد النسوي العريب عام 

، الذي كان مثرة جهود متواصلة، بذلتها املرأة العربية اجلديدة          ١٩١٩
لتحقيق هدفها السامي يف املشاركة بتحرير الوطن مـن االسـتعمار       



يف النهضة األدبية واالجتماعية خري إسـهام مبقاالـا وحماضـراا           
وأحاديثها يف ندوا األدبية الشهرية اليت كانت تعقد يف القاهرة مـا            

وحذت حذو مي زيادة يف لبنـان       ...م١٩٣٢ وعام   ١٩١٢بني عام   
جوليا طعمة دمشقية ببريوت وماري عجمي بدمشق وكثريات غريمها 

  .ن هذا القرنيف الربع األول م
أما املرأة العربية يف سورية فلم تتأخر عن االشتراك يف املعركة اجلديدة       
بل خاضتها منذ البدء بشجاعة وثقة كبريتني ألا كانت مقدرةً الـدور          

  .اهلام امللقى على عاتقها لإلسهام يف ضة وطنها وحتريره
خلريية لقد اقتصر نشاطها يف بادئ األمر على العمل يف املشاريع ا          

.  مث تعداه إىل امليادين الثقافية والفنية والوطنية، إن مل نقل الـسياسية           
مث " نور الفيحـاء  " أسست السيدة نازك العابد جملة       ١٩١٩ففي عام   

، إلسعاف اجلرحى على غرار مجعية الصليب       "النجمة احلمراء "مجعية  
كما أسست هذه السيدة العظيمة مستشفى عسكرياً إبـان         . األمحر

د الفيصلي، وداراً لرعاية أبناء الشهداء، وخاضت بنفسها معركة         العه
 على الرغم من أا كانت يومئـٍذ      ١٩٢٠ميسلون كأي جندي عام     



ومدنيات، عن النضال املباشر يف سبيل حترير الوطن من االسـتعمار           
 يف  ١٩٢٥ة العربية السورية خالل ثورة عام       األجنيب فإن مواقف املرأ   

املدن الرئيسية، ويف الغوطة، ويف جبل العرب، حيث قدمت أجـلّ           
اخلدمات إىل الثوار األحرار، تشهد هلا على مر األيام بالبسالة واجلرأة         

كما أن مدينة دمشق وشوارعها وحاراا مل تزل تـذكر          . والوطنية
 أسراب السوريات العربيـات     حىت اليوم يف ضمريها الصامت األمني     

اللوايت كن خيرجن من دورهن وهن متحجبـات ليتجـولن فيهـا            
متظاهرات ضد االنقالب الفرنـسي، أو الرتيـاد دار املعلمـات           

  .واجلامعات ومدارس اإلناث طلباً للعلم
اليت أصـدرا يف دمـشق،      " العروس"وهنا ال بد من ذكر جملة       

ة ماري عجمي، يف حوايل عـام      وأشرقت على حتريرها األديبة اآلنس    
لقد خدمت ماري عجمي ضة بالدها منذ البداية، إذ  .، أيضاً ١٩١٩

كانت رائدة األديبات يف سورية تكتب الشعر والنثر، وكانت مـن           
أفضل املربيات، وكرست حياا لألدب وللتعليم والتشجيع، تشجيع        

ـ           و احلريـة   املرأة على احتالل املكان الالئق ا يف الوطن املتطلع حن



النادي "و  " نقطة احلليب "وتأدية اخلدمات الصحية والثقافية مجعييت      
 واللتني ما زالتا    ١٩٢٢اللتني تأسستا يف دمشق عام      " النسائي األديب 

كـذلك مل   . تقومان بالواجب االجتماعي وتؤديان أجلّ اخلـدمات      
تتأخر املرأة السورية عن تأدية الرسالة الثقافية تمعها الناهض إذ مل           
تكتف باإلقبال على العلم فحسب وإمنا برزت إىل امليدان من بابـه            

عـام  " دوحة األدب "العريض، فأسست معهداً لتعليم الفتيات مسته       
، فإذا به ينمو ويترعرع مع السنني ويصبح مؤسسة ثقافيـة           ١٩٢٧

وع يف دمشق، بقسميه االبتدائي والثانوي، اخلـارجي  هامة، ذات فر  
ومع األيام تطورت مظاهر النهضة النسوية يف خمتلف أحناء  . والداخلي

سورية فأنشأت املرأة مجعيات عديدة ذات أهداف متنوعـة إليـواء    
األيتام واللقطاء، وتقومي األحداث اجلاحنني وتعلـيمهم، وتـشجيع         

  .ة للنساء ومكافحة األميةالصناعات الشامية واملهن اليدوي
) ٦٠٨٠٠(تدل اإلحصاءات األخرية على أن يف سورية اليـوم          

معلمة وأستاذة بني موظفي وزارة التربية والتعليم للتدريس يف قسمي          
التعليم االبتدائي والثانوي، عدا عن املعلمات يف املدارس اخلاصـة،          



سورية ال جياوز مخسة ماليني عرفنا بوضوح أن املرأة السورية مولعة           
إنين أتكلم عن هذا العام احلايل      ! بالعلم والتعليم بصورة مدهشة حقاً    

  .١٩٦٣عام 
 أن املرأة العربية اجلديدة يف كل مـن العـراق           ،ومما ال شك فيه   

ن والكويت واألردن وفلسطني وتونس ومراكش واجلزائر والـسودا       
وليبيا قد برزت إىل احلياة اجلديدة مبواهبها املختزنة وأخذت تنهل من         
ينابيع املعرفة، وتشع على جمتمعها ووطنها العريب الكبري نوراً أخـذ           
يزداد قوةً واًء يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام، ليبدد ظلمات املاضي            

كيد بأن  وإين حلريصة كل احلرص يف هذه الدراسة على التأ        ... األليم
االنسجام بني الطبقات النسوية املتيقظة يف خمتلف أقطار العروبة من          
جهة، وتصميمها على متابعة الكفاح لبلوغ اهلدف األمسى من جهة          

إن أملنا لكـبري يف    . ثانية، كفيالن بتحقيق أمل كبري نتوق إىل حتقيقه       
 أن تستعيد املرأة العربية يف املستقبل القريـب مكانتـها الرفيعـة يف            
صفوف األمة، مواطنة عاملة، وأماً مثقفة، ومعلمة مؤمنة، وجنـدياً          

لقد . مدرباً على أمت االستعداد للقيام بالواجب، أينما يدعوه الواجب        



الوطن، وذلك على الرغم من غياا عن ميـدان العلـم يف فتـرة              
 الطويلة يف بالدها اجلميلة، ويؤسفين كثرياً أن حيول ضيق          االستعمار

الوقت بني وبني رغبيت يف شرح مراحل ضة املرأة العربية يف كـل             
األقطار، لذا أراين مضطرة إلعطائكم فكرة عامة عن املوضوع، كما          
أمسح لنفسي ببيان األحداث اليت أدت إىل هذه اليقظـة يف الـشرق             

 اليت طرأت على ضة املـرأة يف سـورية          العريب وتفصيل التطورات  
بشيء من التفصيل ألين مطلعة عليها أكثر من غريها وألين رافقـت            

  .١٩٤٣مراحل هذا التطور من سنة 
أعتقد أن على كل باحث يف مثل هذه املواضيع أن يكون منصفاً            
وأميناً هلذا أؤكد هنا بصراحة، أن املرأة العربية اجلديدة، مدينة، على           

جيال، لرائدات النهضة احلديثة اللوايت محلن لواء النـضال،         مدى األ 
ومشعل احلرية والنور، يوم كانت الطريق وعرة حمفوفة بـالعثرات،          

القت رائدات النهضة   . ويوم كان أفقها مظلماً متلبداً بالغيوم الدكناء      
العربية بعض املساندة والتشجيع من الرجل، كما تعرضن ملشكالت         

ة ولكن اإلميان والثبات اللذين رافقـاً نـداءهن         كثرية ومعارضة قوي  



العربية املتحررة منذ بدء ضتها، هو استعادة املكان الالئق ـا يف            
األمة بعد حتررها من الظلمات املادية واملعنوية، أال وهي احلجـاب           

ن توصلت املرأة املناضلة يف بعـض بـالد    بفضل عزميتها إذ  . واجلهل
العرب السباقة إىل حتقيق أهدافها السامية، فانصرفت إىل دور العلم،          
تتزود منها باملعرفة، وخاضت ميادين العمل، تقدم خدماا للمجتمع         
اجلديد، فأحرزت ثقة الرجل وتقديره شيئاً فشيئاً، وهلذا نراها اليـوم         

تقدم واالزدهار يف أكثـر الـبالد       قطعت أشواطاً بعيدة يف دروب ال     
العربية، ألا ختطو خطوات جبارة، حافزها إمياا بـاحلق وحبـها           
لبالدها وثقتها بنفسها، لذا نقول إن وثباا يف هذه املرحلة تدعو حقاً 
لإلعجاب نظراً للوعي الذي رافق جهودها منذ البدايـة، وللنتـائج           

 أن نقول إا قـصرية ألن  املذهلة اليت توصلت إليها يف حقبة نستطيع   
حياة األمم كما تعلمون ال تقاس بالسنني، إمنا بعشرات السنني بـل            

  .بالقرون
األمثلة على تقدم املرأة العربية السريع، كثرية ومتنوعة، وتـاريخ          
اجلامعة السورية يف دمشق من أكثرها أمهية وأبعدها مغـزى فيـوم            



سبعة وتسعني طالباً بينهم ثالث عشرة فتاة فقـط         " احلقوق والطب "
مث ازداد عدد الفتيات يف اجلامعـة       . انتمني لفرعي التمريض والوالدة   

ازدياداً ملحوظاً يف السنوات اليت تلت، وخاصة عنـدما افتتحـت           
اجلامعة كليات جديدة لدار املعلمات واآلداب والتـاريخ واللغـات    

إن آخر إحصاء جرى يف جامعيت دمشق       . تجارة وأخرياً للهندسة  وال
 يعلمنا بأن عدد مجيع طالب هاتني اجلامعتني قد         ١٩٦٢وحلب عام   

 فتاة، وهذا يعين أن ربع اموع       ٣٥٠٠ ألف طالب، بينهم     ١٥بلغ  
ومنذ حوايل ربع قرٍن طالبت املرأة العربية حبقوقها        . تقريباً من النساء  

من مصر ولبنان وسورية وكانت سورية أول دولة        السياسية يف كل    
 شريطة أن تكـون     ١٩٤٩عربية اعترفت للمرأة حبق االنتخاب عام       

حاصلة على شهادة التعليم االبتدائي، وأذكر جيداً املصادفة احللـوة          
، إذ كنـت    ١٩٤٩اليت رافقت قرار احلكومة السورية يف أوائل عام         

 مؤمتر جلنة شـؤون املـرأة    أمثل بالدي وقتئذ مع سيدتني زميلتني يف      
املنبثق عن هيئة األمم، ومل تكد أعمال املؤمتر تنفض حـىت فوجئنـا             

وبعد ... بإعالن قرار احلكومة السورية الذي كلّل مساعينا بالنجاح       



 نفـسه   والعراق للمرأة ذه احلقوق، وهكذا نرى أن الرجل العريب        
أصبح قانعاً بضرورة مشاركة املرأة يف بناء اتمع احلديث ويف خدمته 
           لكي يصبح هذا البناء متني األركان، ولكي يضمنا معاً التقدم املرجو

لقد فتح الرجل أمام املرأة أبواب املعاهد واجلامعات، ومهد هلـا           . له
د أن التعليم   طريق العمل واإلنتاج واضعاً فيها ثقته الكبرية، واليوم جن        

االبتدائي قد أصبح إجبارياً يف البالد العربية املتقدمة، وأن اجلامعـات   
مفتوحة الستقبال املرأة يف خمتلف فروعها، وأن املرأة قد اقتحمـت           
ميادين العمل احلر واحلكومي، ويف الشركات، دون أن تلقـى أيـة         

يتـها،  معارضة بل على العكس فإا مل جتد إال التقدير لعلمها وكفا          
  .والتشجيع على إقدامها وعلى والتحرر من التواكل

وأخرياً أؤكد أن املرأة العربية احلديثة أدركت أن احلرية تؤخذ وال          
وجيب أن أذكر أيضاً إن الكثريات من       ... تعطى، فكان هلا ما أرادت    

العربيات املثقفات قد مثلّن بالدهن يف املؤمترات الدولية يف األعـوام           
ب العاملية الثانية، وأن سورية واملغرب قد وافقتا علـى        اليت تلت احلر  

  .قبول املرأة عضواً رمسياً يف السلك الدبلوماسي حىت غاية اليوم



لقد أطلت احلديث أيها السيدات والسادة عن دور املرأة اإلجيايب          
واآلن امسحوا يل بأن أقول لكم إن دورها غري املباشـر يف الـوطن              

د أثراً فعندما تنشئ املـرأة أبناءهـا تنـشئة          واتمع أكثر أمهية وابع   
صاحلة، وعندما تكون مقدرة لواجبها الوطين واالجتماعي، فتقوم به         
أينما كانت خري قيام، وعندما تضفي على وسطها أفضل ما حتمل يف          
صدرها من العواطف اإلنسانية النبيلة، من حـٍب وإميـاٍن، ورقـة            

وإىل اإلنـسانية أجـلّ     وحنان،، فإا تكون قد أدت إىل وطنـها         
  !اخلدمات، وأضفت على احلياة البهجة وأمجل الصفات

ويطيب يل أن أشري إىل أن املرأة العربية تلتقي دائماً باملرأة االسبانية ألن 
صفات إنسانية بارزة جتمع بينهما يف طليعتها االهتمام باألسرة، وتدعيم          

لعزة والكرامة الـذي  الروابط بني مجيع أفرادها، مث هذا الشعور القوي با       
جتلى يف مجيع تصرفات كل منهما، وأخرياً حرص املرأة، كل من املـرأة      
العربية واالسبانية، على نيل ثقة الرجل، وعلى السري إىل جانبه يف طريق            

  .احلياة الطويل، ساعيةً إىل أن جتعله ممتعاً وخصباً
 أن)( ابن السماك ( لقد اضطر أحد مشاهري اخلطباء من أجدادي        

يتكلم يف الناس وكانت له زوج ذكية ذواقة يقدر رأيها فسأهلا عندما         



  ).كيف مسعت كالمي؟(
  :فأجابت باحلال

  !).ما أحسنه لوال أنك تكثر ترداده(
  :فقال

  ).إين أردده يا عزيزيت حىت يفهمه من مل يفهمه(
  :فقالت

  ..)فهمهعلى أن تفهمه من مل يفهمه يكون قد ملّه من (
وخشية أن يعتريكم امللل، وخشية أن أتعرض لنقد زوجي بعـد           
قليل إذا ما متاديت يف احلديث، أختم هذه احملاضرة قائلة لكم مـن             

  !شكراً جزيالً: أعماقي
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   مدريد– كارلوس كريوس رودريغيث – شعراء عرب وإسبان – ٢٢
Poetas Hispanorabes – Carlos Quiros 
Rodriguez – Madrid – 1952. 
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  سلمى احلفار الكزبري 
وتلقت تعليمها يف املـدارس  ، ١٩٢٢لمى بنت لطفي احلفار الكزبري  يف دمشق عام       ـولدت س 

 وعملت يف املؤسـسات  ، معهد راهبات الفرنسيسكان بدمشق من االبتدائية حىت الثانوية        ،التبشريية
 وكان والدها لطفـي احلفـار       ، ومحلت شهادة يف اللغة اإلسبانية       ،اإلنسانية واألدبية االجتماعية و 

 ويف مطلـع  ، وأحد أقطاب الكتلة الوطنية يف سورية أيام االنتـداب الفرنـسي     ،السياسي السوري 
 وتعلمـت   ، وظل بيته مقر علم وجهاد وطين وسياسـي        ، وتسلم رئاسة الوزارة  آنذاك     ،االستقالل

 ،ة العربية على يد والدها يوم نفته السلطات الفرنسية إىل مدينة آميون  يف لبنـان         سلمى أصول اللغ  
 مثلما أتقنـت    ،نكليزية وأتقنت اللغات الفرنسية واال    ،خةوتعلمت القرآن وحفظت منه على يد شي      

 وحالت ظروف عائلية قاهرة بينها وبني إمتام دراستها       ،العربية على يد األديبة السورية ماري عجمي      
 وتزوجت مـن  ٠ني يف بريوت ي غري أا تابعت العلوم السياسية باملراسلة مع معهد اليسوع       ،امعيةاجل

 ٠ ولكنها ترملت بعد والدة الطفل بشهر ،وأجنبت منه ولدا  ،حممد كرامي شقيق عبد احلميد كرامي     
  وسافرت ، وأجنبت منه بنتني   ، وتزوجت من الدكتور نادر الكزبري     ،١٩٤٨وعادت إىل سورية عام     

 وتعلمت يف البلدين اللغة     ،مع زوجها إىل االرجنتني وتشيلي حيث كان يعمل وزيرا مفوضا لسورية          
 وانتسبت إىل مجعية ،ريد سفريا لسورية وانتقل زوجها إىل مد٠بلوم رمسي اإلسبانية وحصلت على د  

ـ        وألقتالكتاب هناك     ٠األدب ا يف التـاريخ و  حماضرات باللغة اإلسبانية عن املرأة العربيـة وأثره
 ولكن حياا األوسع كانت بني دمشق مسقط رأسها وبني          ، عدة عواصم عربية وعاملية    وتنقلت بني 

 ، وفيها أسلمت الروح   ، إذ فضلت البقاء يف بريوت مع الصامدين  يف وجه العدوان الصهيوين            ،لبنان
  .٢٠٠٦هداء يف أواخر شهر آب عام ووريت الثرى يف مثربة الش

   عبد اهللا أبو هيف. د 
 ، ويعمل مستشاراً لوزير الثقافـة     .١٩٤٩ولد يف الرقة عام      ،وأستاذ جامعي كاتب وقاص وناقد    

 و ،١٩٩٢غوية واألدبية من معهد االستـشراق مبوسـكو عـام           لحصل على دكتوراه يف العلوم ال     
  نشر عشرات األحباث واملقـاالت    .١٩٩٩ احلديث من جامعة دمشق عام       دكتوراه يف النقد األديب   

 النقـد والفكـر و أدب     و يف القصـة    ، من ثالثني كتاباً   رأكث له   ،ات يف الدوريات العربية   والدراس
كرم يف  و ، شارك يف عشرات املؤمترات الثقافية واألدبية واملهرجانات الفنية العربية والدولية          .األطفال




