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تأثير اإلسالم يف الشعر والشعراء

انت�صارات �صقــور
العمــالقـة

أثر اإلسالم يف الحياة األدبية:
التغيات الجذرية يف
حدثت الكثري من
ّ
حياة العرب مع ظهور اإلسالم ،حيث انتقلوا
من حياة التجزئــة والقبلية إىل التوحد يف
دولة ،وكان للشــعر والشعراء مكانة كبرية
وانتشار واســع قبل ظهور اإلسالم ،ولكن
مع نزول القرآن ببالغته وفصاحته الكاملة
فقد تأثر الشعراء به وانعكس ذلك يف الحياة
األدبية للعرب.
أبرز آثار اإلسالم عىل الشعر والشعراء:
قلّت الفنــون األدب ّية
.1
التي كانت منترشة قبل اإلســام وتط ّورت
بعض الفنون األخرى وظهرت فنون جديدة،
فمع ظهور اإلسالم قيض عىل سجع الكهان
الذي يرتبط بالوثنية الجاهلية ،وظهر سجع
جديد مرتبط بالدين اإلســامي يستخدمه
الخطباء يف خطبهم.
بدأ الشــعراء يدعون
.2
يف شــعرهم ما تعلّموه من اإلســام وبدأ
تظهر أمناط جديدة من الشعر كشعر الجهاد،
والفتوح اإلسالمية ،والشعر الديني وأصبح
شعرهم يتصل بالقيم واملثل اإلسالمية.

حافظ الشعراء عىل
.3
أغراض الشــعر التقليدية التي استخدموها
قبل اإلســام ،عىل ســبيل املثــال املديح،
فظهر ما يســ ّمى باملديح ال ّنبويّ  ،وهو مدح
حسان بن ثابت
ال ّرسول الكريم ،ومن رواده ّ
األنصاريّ وهذا مثال عىل شعره:
وأجمل منك مل ت َر ُّ
قط عيني
وأعظم منك مل تل ِد ال ّنسا ُء
ُخلِ َ
ربأً من ك ّل عيب
قت م ّ
كأ ّنك قد ُخلِ َ
قت كام تشــا ُء!
اســتخدام الشــعر
.4
لوصــف املعــارك والفتوحات اإلســامية
التي خاضها املســلمون ،وتصوير بطوالت
الصحابــة الفرديــة والجامعيــة ووصف
شجاعتهم وثباتهم الشــديد وتصوير هول
املعــارك ،ويقول الشــاعر برش بــن ربيعة
الخثمعي يف معركة القادس ّية:
ّ
ّ
تذكر -هداك الله -وقع سـيوفنا
ري
قديس
بباب
ٍ
واملكر عس ُ
ُّ
عشية و َّد القوم لو أنّ بعضهم
ري
ُيعـار
جناحـي طائ ٍر فيط ُ
َّ
استخدام الفخر الذي
.5

طريدة
حممد با�سنبل
ال�ش ــاعــر مطيـع املـردعـي
بذكــــــر الــــذي للكــــون منشــــئ وخالقـــه
بســط ســبع وأعــى ســبع ســبحان ذو الجــال
لــــه العــرش والكــــريس بســابــــع طوابقــــه
وك َّـــون نجـومــــه وأوجــــد الشــمس والهـــال
ســـالمـــ ًا عليـــــكم يا صقــــور العاملـــقــــة
فـــي السـاحـــل الغربـــي بكــم تفخـــر الرجــال
ســحقتم مجــوس الشــــر وأقــــزام مارقـــــة
ظفــرتــــم بتــاج النصـــــر يف ساحـــة القتــال
عــى الساحــــل الغربـــي تحــــرر مناطقــــــه
أســــود الفيافـــــي يف همــم تطــوي الرمـــال
يصيــــح املجــوســـي هــــارب ًا مــن خنـادقـــه
فمــــا عــــاد للصــرخــــة طـريقــــ ًا وال مجــال
لســانــــه بسقــــف الحلــــق والفـــم الصــقـة
مــــن الرعـــب مـــا يعــــرف ميينــه من الشــال
رجــــال الفــــداء للمــــوت جــاءت تســـابقــــه
عواصــف يف الصحـــراء براكــن يف الجبــال
عــى منهــــج السـنـــــة بخطــــوات واثقـــــة
ُّ
ديـــن الهــدى خاضــت النـــزال
بتمــي وعـــن
لـــه النصــــر من ربــــه مـــدد ما يفــارقــــــه
ملــن ينصــــر اللــه جنــــة الخـــلد بــا ينـــــــال
تحيــــة لبـــو زرعـــــة ومحــــور فيــالقـــــه
صقــــور الجنـــوب الحـــر كنــزي وراس مــال
مالحـــم تسطــرهـــا بسابــــق والحقـــــــة
إعــــادة متـوضعهــــا تحـــــول إىل وبــــال
عــى الحــويث املــارق ونهجـــه ومنطقـــه
وفكـــر املاللـــي شيعـــة الوهـــم والظــال
وأســقط بنصــــره قــــوم حمقــــاء منافقـــة
فلــــول اإلخونجـيـــة فضــح لعبـــة العيــــال
لجيشـــة بينســــب نرصهــــم مــن فنــادقـــه
ويعمـــل يف الفنــــدق ضيافـــات واحتفــال
عــى شاشــــة إعالمــــه يطــــل الزنـــادقــــة
لكـــي تســــرق النصــــر الــذي حقــق الرجــال
ٌ
محــال عــى الواقــــــع تغيــــَّـــر حقائــقـــه
وتصنــــع لهــــا أمجـــــاد بالوهــــم والخيــال
بغربــــالهم لــن يحجبــــوا شمــــس شـــــارقة
صقــــور العاملقــة عندهـــا رد عــى الســــؤال
لبـــو زرعــــة القــائــــد يف الحــــرب بــــارقة
وج ُـنــــده وفــرسانــــه عــى العهــد ال تــــزال
وصلـــوا عــى املختــــار مبعــوث خالقــــه
ُ
الــرك والضــال.
رســول الهُ ــدى مــن حطــم

دخلت القاعــة متحفزا؛ مألت
فراغ أحد املقاعد يف الخلف أستمع،
وأحســب أنها مل تلحــظ وجودي؛
جدائلها املضفــرة من داخل العباءة
عرفتني ،غمزت لها ،فحيت مقدمي؛
متايل ذيل الحصان هذا منتعشا.
واتتهــا التفاتــة إىل اليمني،
فلمحتني بقنصــة خاطفة ،نهرت
شــعرها النافــر واملتواطئ معي
بقبضتها الناعمــة ،فكف ،وعادت
تستمع للمحارض.
انقضت الدقائق برسعة؛ قامت
ومشــت وئيدة وواجهتني بوجهها
املسرتخي وفمها العاري.
تقدمت إىل أرضها مســتفزا،

وتراجعت لتوي.
هنا..
كان ارتطامــي بهــا صارخا،
فرغــم مســافة الخطــوات التي
تفصلنــي عنها ،عنــد قوارير املاء
املصفوفة ،توهــج الزجاج فتالقت
من خالله نظراتنا؛ حدقت يب ،وبال
رحمة دفعتني ال أحرتق.
شعرت بفوىض جوانية.
دفئ وبرودة يف أطرايف.
كادت تهرسني ومع هذا متنيت
أن يصلب الوقت عىل تلك الســارية
التي وراءها.
ألقيــت بجســدي يف املقعد
متهالــكا وهي متشــاغلة بحديث
جانبــي مــع إحداهــن ،متصنعة
ابتسامة خافتة.

ال تغت�سل
�صالح العطفي
ال تغتسل ،فمثلك أطهر الخلق،
فها أنــت عائد من عملــك دون أن
تتســخ يدك مبال حرام ،وجســدك
يغسله عرق الحياة.
ال تغتســل أبدا ،فمــن يبنون
الحياة ،ويشــيدون جســورها ال
يغتسلون أبدا ،فالحياة عطرها عرق
عامــل مل ينتظر تكرميــا من أحد،
ومكرمتها ظل فارع ترسمه شمس
الحياة.
ال تغتسل أبدا
فمثلك يسابق الزمن ،ويعانده..
وحدك تجرب الزمن أن يطأ آثار

أقدامك..
ال تغتسل أبدا
فالله ينظر إليك ضاحكا فرحا
بك رغم أنــك ال ترثثر كــا يرثثر
املتقلون كذبا ،وزورا وادعاء.
ورغم أنك مل ترفع أكفك للسامء
ترضعا
ال تغسل يدك حني تصلح مجرى
الحياة ،فيدك أطهر من القامئني يف
األسحار
ال تغســل يــدك وال تفطــر،
فمثلك قد تقبل الله منه ألنه أعطى
للمساكني حقوقهم ،وصامت نفسه
عن النظر لحقوق الرعية.
ال تغتسل أبدا أبدا فمثلك تطلبه
الحياة للخلود يف دار الدنيا واآلخرة.

كان منترشا يف شــعر الجاهلية اســتم ّر
بأنواعــه املختلفة فاســتخدموه لتصوير
الشجاعة ،والكرم ،والعفة ،وأيض ًا لالفتخار
يف الجهاد ،والإلميــان ،والتقوى ،والخوف
من النار ،فيقول ال ّنابغة الجعديّ :
أقيم عىل ال ّتقوى وأرىض بفعلها
وكنت من ال ّنار املخوفة أحذرا
الرد عىل مزاعم آثار اإلســام السلبية
عىل الشعر والشعراء:
واضحــا كيف أنّ اإلســام أوجد
بات
ً
مواضيع جديدة ليكتب فيها الشعراء ،وأظهر
شعراء ُجدد ُملهمون بالدين اإلسالمي الجديد
وعقيدته وهذا ٍ
كاف لوقف جميع املزاعم التي
تزعم أن اإلسالم أثر بشكل سلبي عىل الشعر
والشــعراء ،فقد قام اإلسالم بخلق مواضيع
جديدة قام الشــعراء باإلبداع يف توظيفها،
وال ميكننا إنكار تأثر الشعراء بالقرآن الكريم
وانشــغالهم بحفظه ،هذا األمر الذي زادهم
فصاحة وبالغة ،وهذا جعل الشــعر يزدهر
تحت الحكم اإلسالمي ،فلم يكن تأثريه دين ًيا
فقط بل شمل جميع مناحي الحياة.

�شع الدفرت مالن
عدنان الأعجم
راجع املوقف وصلح غلطتك
قبل ما نرجع منل من عرشتك
حان وقت الصدق وذا وقت الرهان
إىل هنا يكفي شع الدفرت مالن
راحت األعذار ضاعت حجتك
سلم األوراق مكشوف لعبتك
قدها مقفولة عليك من كل مكان
إىل هنا يكفي شع الدفرت مالن
سلمت لك قلبي بأرخص ما يكون
ما جاء عىل بايل ّ
تركب لك قرون
خليتني أرجع ألرشيفك زمان
إىل هنا يكفي شع الدفرت مالن
غ ّروك دفعوا بك إىل حد الجنون
وفضلت أنا ساكت وحملتك ديون
واللعب هو خربة ما هو ميش جنان
إىل هنا يكفي شع الدفرت مالن.

ِهجْ َر ٌة و�أَ َل

ا�سماعيل خو�شناو
غاد ََر ف ِْكري
ص ْحرا ُء َ
بات َم ْن ِز ُل ُه
َ
ِج َر ُة
َوأَ ْ
ص َب َحتِ ا ْله ْ
لِلْحيا ِة ِر َوا ٌء
َوداعٌ َي ْع ِز ُ
ف َل ْحنَ ُحز ٍْن
َ
اآلتية لِلْ َقلْ ِب
َلعَ َّل
حيا ٌة ِ
وشفا ٌء
س ُم ُج َم ً
ا ْلع ُ
ال
ني با َت ْت َت ْر ُ
وصولِ
معَ ا ْل ُ
َس َ ْ
الساحِ ِل
ت ُ
سو عىل َّ
َل ْو َح ٌة وا ْنتِها ٌء
َقواف ُِل
عىل أَ ْغوا ِر ا ْلحيا ِة
صدُها ُغ ْر َب ٌة
َت ْح ُ
و َت ُ
سيل
مِ نَ ا ْلاميض
َغ ْد ٌر وعَ زا ٌء
ِ
ط ْف ٌل
َل َّف ُه ب ُ
ِساط َم ْو ٍ
ت
وام َرأَ ٌة
ْ
َق ْد عَ َّ
ضها ا ْل ُحزْنُ
وا ْل ُك ُّل
مِ نْ ُظلْ ِم ِّ
الشتا ِء
َسوا ٌء
س ُ
الك َش ْوكٍ
أَ ْ
َ
ُ
ْ
ِّ
َبدَأ ْت مِ نْ كل الجِ ِ
هات
تُداهِ ُمنا
َومِ نْ أُ ُف ِق ْالمالِ
َط ْعنٌ وإ ِيذا ٌء.

