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ملخص البحث

جرت العادة أن يتعايش األدب مع األحداث اجلارية اليت مير هبا العامل أتثريا وأتثرا ،ويكون هلا صدى ،وال تذهب
معه ُسدى؛ فيسجل يف ذاكرة اإلبداع مقطوعات أدبية ابرعة ،ونصوصا فنية ماتعة؛ ختفيفا لألوجاع ،وتلطيفا

النفوس منه القت! واأللسنةُ له الكت  -طفا على سطح الساحة
لألوضاع .ومع تفاقم أزمة فريوس (كوروان) -الذي
ُ
األدبية والنقدية من جديد ما يسمى بـ (مصطلح األدب الوابئي أو أدب األوبئة) ،والذي انربى له الشعراء مسجلني
جتارب شعرية مريرة؛ بدا فيها حجم الفاجعة ،وقسوة املشهد ،وأثر الطواعني يف البيئة واجملتمع وقتئذ؛ واصفني حجم
املأساة ،مقدمني واجب املواساة .ومن هؤالء الشاعر علي الدرويش (1796م )1853-والشاعر نقوال االسطمبويل
(1763م ) 1828-فقد قاما كل منهما بتناول الوابء يف إنتاجه الشعري ،والذي ضرب البالد يف القرن الثامن عشر
امليالدي ،يف جتربة شعرية تستحق الوقوف عليها وجتليتها ،ومعرفة ما هلا وما عليها؛ وكذا لنقف على الفروق ونصل
للعروق لتفقد مسريهتما ،ومتابعة سريهتما؛ جتليةً ملا غمض ،وإظهارا ملا خفي؛ لعلها تكون أصبعا يسهم يف اإلشارة
هلذا النوع من األدب؛ جلمع ما تفرق من شتات ،وما كتب عنه من فتات .وعليه جاء البحث يف مقدمة وتھيد،
وأربعة مباحث ،مشفوعا خبامتة ،ومصادر البحث ومراجعه

الكلمات املفتاحية :أدبيات  -األوبئة  -اخلطاب -الواقع – األثر
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Abstract
It is customary for literature to co-exist with the current events that the world is experiencing in
influence and influence, and to resonate. and in will not be in vain. he records in memory ingenuity
literary masterpieces, and relic artistic texts, a relief of pomp, and an abnormality. And with the
aggravation of the virus (Corona) crisis - which souls from it became tired! The year has spoken a
lot, the so-called literary and monetary arena has resurfaced by (the term epidemiological literature
or epidemiological literature). And that which the poets had told him recorded bitter poetic
experiences; in which the size of the agony began, and the cruelty of the scene, The impact of the
plague on the environment and society at the time; and describe the magnitude of the tragedy,
giving rise to the duty of consolation. From these poet Ali al-Darwish (1796m-1853) and poet
Nikola El estambuly (1763m-1828), they each dealt with the epidemic in its poetic production,
which struck the country in the eighteenth century ad, In a poetic experience that deserves to be
identified and demonstrated, and to know what it has and what it is; to stand on the differences and
reach the veins to inspect their March, and to follow their course; a clear manifestation of what has
been hidden, Perhaps it is a finger that contributes to the reference to this kind of literature; to
collect the diaspora, and the signs that it has written about. Thus, the research came in an
introduction, a process, and four points, with a conclusion, sources, and references.
Keywords: Literature - epidemics - discourse - reality – impact.

:مقدمة

 ولعل ذلك يتضح جليا حني نطالع الشعر، أن األدب مرآة عاكسة للواقع، واحلليم والسفيه،ال خيفى على الغيب والنبيه
 وملفاخرهم ومآثرهم،اجلاهلي الذي يعد أحد أهم املصادر للفرتة اليت سبقت اإلسالم؛ حيث كان الشعر للعرب ديواان
. وألايمهم وحروهبم سجال،كتااب

 ويرصدان، فالفنان يُعاجلان قضااي اجتماعية، وال يقل النثر يف االهتمام ابلواقع وتفاصيله شأان عن الشعر،هذا
.مر هبا اإلنسان
َّ  وحيكيان جتارب إنسانية،واقعا حيايتا
. فنقل الصورة املثالية اليت أحدثها اإلسالم يف الواقع اجلاهلي تغيريا وأتثريا،وملا جاء اإلسالم قام األدب بوظيفته
، وأذقته وابل أمره عاجال غري آجل،) العامل ضربة أصابت منه املقاتل19 وحديثا ضرب فريوس كوروان (كوفيد
، والتفت األدب إىل ما آل إليه املآل، وحينا تشطط، وسارعت املقاالت فتقصد حينا،فهرعت األقالم لتكتب عنه وختط
 لكنه يف عرض نشأة مصطلح، ويناقش وجيادل، يسجل ويساجل، وأوجز وأسهب،فدون وكتب
ّ ،وصار إليه احلال
، وابدره احلسم ضاراب يف اتريخ املصطلح بغية حتديده، ولزمه احلزم، فأخذ الباحث العزم،األدب الوابئي غافل أو متغافل
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وهدف حتريره ،مسافرا يف أرضه ومسائه ،وخضرائه وبيدائه ،ليقف على األسباب ،ويصفي احلساب ،ويزيل القشر عن
اللباب ،مستعينا ابهلل ..
وقبل ذلك ،حاول البحث أن يعرض لتاريخ األوبئة ،ومصنفات العلماء حوهلا ،مستعرضا ما نظمه
الشاعران:علي الدرويش ،ونقوال لالسطمبويل حماوال دراسة قصائدمها يف الطاعون وحتليلها؛ ومها شاعران ظهرا يف القرن
الثامن عشر ،ولعلها أقرب األزمنة لنا واليت ظهرت فيها الطواعني ،وانلت من العباد والبالد ،وأهلكت النسل من إنسان
وحيوان على حد سواء؛ ولعل اختيارمها حتديدا دون غريهم؛ لكثرة ما ظهر من كالم يف إنتاجهم األديب ،ومنتوجاهتم
الشعرية؛ لنقف على واقع أدب األوبئة يف تلك احلقبة من الزمان ،وأثره يف شعرهم من نواح شىت ،وجهات متعددة؛ وكذا
للمقارنة بني هذين النموذجني من الشعراء؛ لنسرب الفروق الدقيقة يف طريقة التناول وسبل املعاجلة هلذه الظاهرة يف
شعرهم ،من جهة اللغة والصور والرتاكيب واألخيلة وفنية العرض...إخل؛ ورغم أهنما يف عصر واحد إال أن االختالف
بني وظاهر ،وهذا  -لعمري – سنة هللا يف خلقه وجبلته يف خملوقاته ولوكانت على مستوى الفكر والفن واإلبداع .
أوال :الطاعون والوابء ومسار اإلنسان الطويل:

يف أني عن مألوف الزمان وتطابقه ينيخ بعاملنا اإلنساين مطاايه وابء ،وصف أبنه كارثة إنسانية عرف ابسم "كوروان"

أو "كوفيد .19

"ونَ ْب لُوُك ْم ااب َّ
اخلَْاْي فا ْت نَةً َوإال َْي نَا تُ ْر َجعُو َن" األنبياء.35/
لش ار َو ْ
واحلقيقة أن سنة هللا يف خلقه االبتالء ،وسنته ال تتغريَ :

وال يكاد خيتلف طريف العامل عن تليده؛ إذ سنة هللا فيهما قائمة ،فكم حصدت األوبئة والطواعني قدميا نفوسا،
وأزهقت أرواحا ،وأجربت الناس على ترك منازهلم والظعن إىل بالد أخرى ،بل أجلأهتم إىل سكىن اجلبال أحياان.
واليوم ،وبسبب هذه اجلائحة ضاق الناس زرعا أبنفسهم ،ومبن حوهلم ،فيفر بعضهم من بعض فزعا ،وينزوي
بعضهم عن بعض هلعا ،كاحلُمر القت قسورة! وصار حال كل واحد منهم:
كأنَّه فَا ِرس ال سيف ِيف ي ِدهِ
وا ْحلر ِ
ب
**
َّاس تَضطَ ِر ُ
َ َْ ُ
ُ ٌ َْ َ َ
ب َدائرةٌ والن ُ
أو أنَّه مب ِحر َاته ِ
ْ ُ ُْ ٌ َ ْ
ت َسفينَـتُهُ

**

ِ
ِ
ِ
ب
والْ َم ْو ُج يـَلْط ُم َعْيـنَـْيه َويـَْن َسح ُ
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ِ
ِ
ب
الص ْحَر ِاء أظْ َمأهُ **
قَي ٌ
ك َّ
ْأو أَنَّهُ َسال ُ
ظَ ،وأ َْوقَـ َفهُ َع ْن َس ِْريه التـ َ
َّع ُ
وحيدثنا التاريخ اإلنساين عرب مصادره املختلفة املقدسة وغري املقدسة عن أقوام كانوا أشداء مث أمسوا صرعى،
وأضحوا هلكى ،فال حتس منهم من أحد وال تسمع هلم ركزا:
َّ ا
َّل الَّ اذين ظَلَموا قَ وًال غَ ْ َّ ا ا
ين ظَلَ ُموا ار ْج ًزا ام َن َّ ا ا
س ُقو َن"
"فَبَد َ
َ ُ ْ
يل ََلُ ْم فَأَنْ َزلْنَا َعلَى الذ َ
َ
الس َماء ِبَا َكانُوا يَ ْف ُ
ْي الذي ق َ

البقرة.59/
مث طاعون "شريويه" الذي ضرب قوم فارس ،وكذلك طاعون عمراس الذي ذكرته مصادر التاريخ اإلسالمي
وراح ضحيته آالف املسلمني ،وعلى رأسهم نفر من صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كمعاذ بن جبل ،وأيب
الثامن عشر من اهلجرة النبوية ،ومات من العسكر يف هذا الطاعون مخسة وعشرون
عبيدة بن اجلراح ،وكان ذلك يف العام َ

ألف نفس كما جاء يف "األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل (.)3
ومل يزل الطاعون ابلقدس إىل مستهل ربيع األول سنة اثنتني ومثانني وأفىن خلقا من الشباب والنساء وأهل
الذمة.
لكننا ومع شدة ذلك األخذ ،وقسوة ذاك الطاعون ،سيقف هذا البحث وقفة مغايرة لكثري من األوطرحات
واملطارحات؛ حيث سنتناوله من منظور أديب ،ونطالع آاثره وأضراره كما رصدها النظم الشعري علنا هنتدي إىل شيء مل
يهتد إليه السابقون.
ومما يتناوله املؤرخون أن الطواعني املشهورة بعد اإلسالم مخسة":طاعون شريويه ،ووقع ببالد الفرس زمن النيب
 صلى هللا عليه وسلم  ،-وطاعون عمواس ،زمن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -ابلشام سنة سبععشرة من اهلجرة ،وطاعون الكوفة سنة تسع وأربعني من اهلجرة ،وطاعون"اجلارف" ابلبصرة سنة سبع وستني من اهلجرة
وطاعون "الفتيات" الواقع ابلبصرة سنة سبع ومثانني للهجرة ،ومسي بطاعون الفتيات لكثرة قتاله من العذارى".

 - 3جمري الدين احلنبلي العليمي ،األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،حتقيق :عدانن يونس عبد اجمليد نباتة ،عمان -مكتبة دنديس 1420 -هـ -
1999م.318/1.
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اثنيا :الطاعون يف األدب العريب:

لقد شهد العامل على مر التاريخ وخباصة يف احلقب األخرية من الزمن كثريا من الكوارث اليت كبدت البشرية مجعاء خسائر

مادية فادحة وبشرية تستعصي على احلصر والعد ،تفاوتت يف احلجم واخلطورة والتأثري والتأثر؛ وليس غريبًا على األدب
أن يُواكب الظرف وال يغض الطرف ،فهو مرآة صادقة وعاكسة ملا حوله يدور ،ولكل األحداث يفور ويثور ،يُسجل
اللحظة يف عنفواهنا ،ويُوثقها يف مأساويتها؛ جمليا صورها ،مستكنها أسباهبا ،سابرا أغوارها ،متوقعا تداعياهتا .ومن هنا

فلم يعد خيفى على القاصي والداين ،أن األدب مرآة عاكسة للواقع ،ونلمس ذلك حني نطالع مجيع العصور األدبية
املختلفة بدءا من العصر اجلاهلي الذي يعد أحد أهم املصادر للفرتة اليت سبقت اإلسالم؛ حيث كان الشعر -وما زال
 للعرب ديواان ،وملفاخرهم ومآثرهم قرطاسا وكتااب ،وألايمهم وحروهبم سجال وسجاال .مرورا جبميع العصور وحىت يومالناس هذا ،فسنلحظ جتليات األدب شعرا كان أم نثرا يف التعبري عن الوقائع ورصد املواقع يف قوالب أدبية راقية ،وأجناس
فنية ابقية ،ومما جيب التأكيد عليه هنا هو أن ا لنثر ال يقل يف االهتمام ابلواقع وتفاصيله شأان عن الشعر ،فاجلنسان
تناوال القضااي االجتماعية ،ورصدا واقعا حياتيا ،وحكيا جتارب إنسانية مريرة سواء بسواء.
وممن ضرهبم الطاعون قدميا بيده ،وعضهم أبنيابه ،األدابء والشعراء واخلطباء ،حىت صار جزءا من ترامجهم ،فال
يخ األدب العريب من إشارة خفيفة ،أو ظاهرة إىل الوابء ،وما نتج عنه من أسباب
يكاد خيلو كتاب يف الرتاجم ،أو اتر ِ
أودت حبياة ذاك األديب ،أو هذا ِ
العامل.
وعين األدب منذ القدم ابحلديث عن الكوارث سواء كانت على املستوى الشخصي أو القبلي ،أو الوطين ،أو
اإلنساين .فعلى املستوى الشخصي يرصد الشعر مأساة امرئ القيس يف مرضه حني قال:
فَ لَو

أَ ََّّنا

فس
نَ ٌ

وت
ََت ُ

يعةً ** َولَكانَّها
ََج َ

فس
نَ ٌ

ط
تُساقا ُ

أَن ُفسا

ا ا
ا
ا
َبؤسا
لن أ ُ
َوبُ اد ُ
لت قَرحاً دامياً بَع َد ص َّحة ** فَيا لَك من نُعمى ََتََّو َ

()4

- 4امرؤ القيس ،حندج بن ُحجر ،ديوان شعر ،اعتىن به وشرحه :عبد الرمحن املصطاوي ،بريوت ،لبنان ،دار املعرفة1425 ،هـ2004/م.ص.112
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ومن الشعراء الني اصطلوا بنار الوابء الشاعر اجلاهلي الذي أدرك اإلسالم فأسلم أبو ذؤيب اَلذيل،خويلد بن
خالد  ،فقد قتل الطاعون مخسة من أوالده يف سنة واحدة ،فجزع لذلك ،وراثهم بقصيدة مشهورة معلومة قوامها تسعة
وستون بيتا مطلعها:
املَ ا
نون
أ اَم َن

امن

ََي َزعُ

ا
قالَت أُميمةُ ما ِلاا ا
شاحباً ** ُمن ُذ
ك
سم َ
ََ

ا
لت
ابتَ َذ َ

ا
ثل
َوم ُ

ك
مالا َ

يَن َف ُع

صةً ** بَع َد
غُ َّ

الر ا
قاد
ُ

ربةً
َو َع َ

ال

تُقلا ُع

ا
نه ُم ** فَاإذا
َولََقد َح ار ُ
صت اِبَن أُداف َع َع ُ

املَناياةُ

أَقبَ لَت

ال

تُدفَ ُع

أودى

َوإاذا

ِن
بَا َّ

املَنايَّةُ

َوريباها

َوأَع َقبوين

شبَت
أَن َ

هر
تَتَ َو َّج ُع ** َوال َد ُ

َيس
ل َ

يت ُك َّل
َظفارها ** أَل َف َ
أ َ

اِبُعتاب

يمة
ََت َ

ال

تَن َف ُع

()5

فأبيات هذه القصيدة جرت على ألسنة الناس جمرى احلِكم إىل اليوم فهي مشحونة مبشاعر خمتلفة متباينة إزاء
هذه الفاجعة اليت عاشها أبو ذؤيب.
وأتيت فاجعة مالك بن الريب جتسيدا ملأساة شخصية أخرى ،هذا الشاعر الغاوي ،الذي اتب وأانب ،وصدق
يف توبته حىت صار جنداي من جنود جيش عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه  -فهلك يف بالد فارس متأثرا بسم العقرب،
ونظم قصيدة خالده من أعاظم املراثي واملآسي فيقول:
َولَما تَراءَت اعن َد َمرو مناييت ** َو َخ َّل اِبا اجسمي َوحانَت َوفاتايا
َقول
أ ُ

ألَصحايب

اارفَعوين

ا
ا
يل بَدا لايا
فَإنَّهُ ** يَ َق ُّر ب َعيِن أَن ُس َه ٌ

- 5أبو ذؤيب اهلذيل ،خالد بن خويلد ،ديوان شعر ،شرحه وقدم له ووضع فهارسه :سوهام املصري .عين مبراجعته وقدم له :الدكتور ايسني األيويب.املكتب
اإلسالمي-بريوت ودمشق وعمان ،ط1419 ،1هـ1998-م.ص.1
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لَيالايا

()6

وذاق مرارة هذه الكاس املرتعة ابملوت أبو األسود الدؤيل اللغوي ،فقد مات مصااب ابلطاعون سنة 69ه كما
ذكر ذلك ايقوت احلمودي يف معجم األدابء.
وأييت ابن حجر ليؤلف مصنفه "بذل املاعون يف فضل الطاعون" وذلك بعد أصابت يد الطاعون ثالاث من
بناته.
وحني نطالع سرية الزبيدي صاحب اتج العروس ،يذكر غري مصدر من املصادر اليت ترمجت له أنه مات
ابلطاعون يف ذات اليوم الذي أصيب فيه.
ويورد ابن حجر يف كتابه بذل املاعون مقامة البن الوردي عن الطاعون مساها":رسالة النبا عن الواب" تناول فيها
اتريخ ما أمساه"طاعون األنساب"الذي استشرى عام سبعمائة وتسعة وأربعني للهجرة املوافق عام ثالمثائة وتسعة وأربعني
()7
وألف للميالد ،وهو سادس طاعون وقع يف اإلسالم كما أخرب يف مقامته.
وارتكز ابن الوردي يف مقامته يف احلديث عن الطاعون والوابء على السخرية أو ما يعرف ابلكوميداي السوداء
اليت تضحك لكنه ضحك كالبكا ،سخرية ترسم الواقع كما هو ،وكما تراه عينه هو ال غريه ،فهما يف احلقيقة واحد ال
اثنني ،فهما يف واقعية الرؤية وجهان لعملة واحدة.
سخرية ابن الوردي يف مقامته سخرية شاملة ،ميازجها نوع من التناص املتحرر شيئا ما ،فرتاه يسخر من الشعر
ونصوصه ،والنثر ودروسه ،واملرض ،واملاكن والبلدان ،والسياسة وأصحاهبا ،فهي كما قلت كوميداي سوداء تبكينا بقدر
أو يزيد عما تضحكنا ،وتلطمنا بقدر ما متسح عن وجناتنا الدموع املتحدرة من عيوننا جراء هذا اللطم ..فهي جتمع
بني الشيء ومقابله..وتلك هي املأساة!

 - 6مالك بن الريب ،ديوان شعر ،حتقيق الدكتور نوري محودي القيسي ،مستل من جملة معهد املخطوطات العربية ،مج  ،15جـ ،1ص.91
 - 7انظرها يف "بذل املاعون يف فضل الطاعون ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق أمحد عصام عبد القادر الكاتب ،الرايض ،دار العاصمة ،ص.371
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وتتميز رسالة ابن الوردي يف أهنا قدمت صورة مفصلة عن انتشار الوابء يف حلب ،وعن حال أهل هذه املدينة
()8
املنكوبة ،وهي صورة أمهلها املؤرحون ،واكتفوا إبشارات عابرة"
كما يذكر ابن حجر يف بذل املاعون مقامة أخرى للخليل بن أيبك .كما يورد ما ذكره املقري يف أزهار
()9
الرايض( )132 -125/1عن مقامة يف أمر الوابء أليب علي عمر بن علي بن احلاج السعيدي املالقي.
ويصنف اإلمام السيوطي(ت911هـ) كتااب أمساه":ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون" اختصر فيه اإلمام
السيوطي بذل املاعون البن حجر ،وأورد فيه مقامة ابن الوردي ،والصفدي ،واملقامة الدرية يف الطاعون يف البالد الرومية
واحللبية والشامية واملصرية )10( .ومما جاء فيها":هللا يل عدة ،يف كل شدة ،حسيب هللا وحده ،أليس هللا بكاف عبده،
اللهم صل على سيدان حممد وسلم ،وجننا جباهه من طغيان الطاعون وسلم .طاعون َّروع وأمات ،وابتدأ خربه من
()11
الظلمات ،اي له من زائر ،من سنة مخس عشرة دائر"...
()12

وذكر اخلطيب ابن نباتة عبد الرحيم بن حممد (ت374هـ) خطبتني يف ذكر املوت والوابء يف ديوان خطبه.
وصنف املقريزي كتابه"إغاثة األمة بكشف الغمة ،وذكر فيه كثريا من املصائب اليت نزلت ابلناس يف أزمان
متفرقة.
واآلية من هذا كله أن ما يظهر من فريوسات وأوبئة يف مسار اإلنسان الطويل سوف يظل حتداي للجنس
البشري على هذه األرض ،وتلك هي سنة احلياة ،وقانون التنازع بني الصحة واملرض ،واحلياة واملوت .وتلك هي قصة
اجلنس البشري على هذه األرض.
 - 8رائد عبد الرحيم ،رسالة "النبا عن الواب" لزين الدين بن الوردي ت749هـ ،دراسة نقدية .جملة جامعة النجاح لألحباث(العلوم اإلنسانية) جملد ،)5(24
.2010
- 9انظرها يف " أزهار الرايض يف أخبار عياض" للمقري ،أمحد بن حممد املقري التلمساين ،شهاب الدين .القاهرة ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،صندوق
إحياء الرتاث اإلسالمي املشرتك بني اململكة املغربية ودولة اإلمارات املتحدة.132-125/1.
 - 10حققه حممد علي الباز ،ونشرته دار القلم بدمشق سنة 1418هـ.
 - 11السابق.
 - 12ابن انتة ،عبد الرحيم بن حممد بن نباتة ،ديوان خطب ابن نباتة ،حتقيق ايسر حممد املقداد ،الكويت ،جملة الوعي اإلسالمي1433هـ2012 ،م.
ص.210 ،207
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حصادا للبشر؛ فهو أشد وطأة ،وأفظع فداحة ،وأكثر
والطاعون ينفرد عن بقية الكوارث أبنه ال يبقى وال يذرّ ،
كارثية يف شدة إصابته ،وقوة أتثريه ،وسرعة انتشاره ،وتعدد مصابيه ،وكثرة ضحاايه ،ومن هنا يبدو أتثريه يف الناس
ووجداهنم ،فيظل عالقا يف الذاكرة البشرية ،والذكرى اإلنسانية ،وتبقى أايمه على النسيان عصية أبية!
مصطلح أدب الوابء يف األدب العريب ..بني األصالة واِلادة
الد ْر َجة أن األدب العريب عرف مصطلح
إننا يف قضية عالقة األدب العريب ابلوابء ،ال نكاد نقطع بشيء من ُ

"أدب الوابء أو الطاعون" حتت هذا املسمى حتديدا ،وإن كنا طالعنا مؤلفات وقصائد رصدت الوابء والطاعون واملرض،
وإن اتسمت ابلقلة لكنها تتناسب مع ندرة وقوع مثل هذه الكوارث من طواعني وأوبئة ،كابن الوردي وغريه ،وما كتبه
شعراء حمدثون وقدماء طرفا من أشعارهم عن الطاعون والوابء والزالزل.
ولعل هذا املصطلح مل يعرف هبذا االسم إال اآلن؛ حيث يعرف يف األدب الغريب أبدب الكوارث ،وهذه مقدمة
منطقية تقودان إىل القول إن اآلداب على عمومها مل تعرف هذا املصطلح ،ومثة ملمح آخر وهو عدم االنتقاص من
األدب العريب و ِ
ادعاء أسبقية اآلداب الغربية له يف احلديث عن الكوارث.
إن "أدب الطاعون" ميكن إدراجه ضمن أدب الكوارث أو النوازل الذي يتسم بقلة أدبياته بسبب بُعد الشقة

بني أزمنة وقوع الطواعني واألوبئة ،فقد مير زمن كثري من األدابء وتنقضي أعمارهم ،مث هم ال يعيشون وابء ،وال يعرفون
طاعوان ،فمثال وقع وابء األصفر يف منتصف القرن املاضي مث انقضى ،وطالت املدة ليأيت كوفيد  19يف منتصف القرن
احلادي والعشرين ،فكثري من أدابء اليوم مل يعيشوا وابء القرن املاضي.
إننا لو جتردان من أهوائنا ،ورؤاان الفكرية ،واتفقنا على أن املصطلح ليس له وجود مستقل ،إمنا هو فرع ألدب

الكوارث أو النوازل ،وإذا اتفقنا على هذا سنجد األدب العريب سيدا لكل اآلداب يف الكتابة عن هذا األدب .فليس
أكثر منا حنن العرب مأساوية!
أمل يكتب الشعراء يف سقوط ممالك األندلس وإماراهتا؟ أمل يصف أبو البقاء الرندي تلك الكارثة اليت حلَّت
ببالد املسلمني قاطبة ،عمومها دون آحادها ،فقال:
ولالح ا
واد ا
يُهوَّنُا
سلوا ٌن
ث
َ َ

**

183

َوما لاما َح َّل ااب اإل ا
سالم سلوا ُن

VOL. 4. No. 4
)Oct (1442 -2020
The literature of the epidemic in the poetic discourse. Reality and impact
Elsayed Mohamed Salem

e-ISSN: 2600-8394

أليس ما تعانيه بالدان العربية اليوم كارثة إنسانية حقيقية؟ أال يعد تشريد آالف األسر وهتجريها من بالدها،
وهالك كثري منهم جراء هذا التهجري:
مآسي الشام ل يشهد مثيال

**

َلا التاريخ أو خطبا جليال

يبااب

**

لقيط ال تقل هات الدليال

يدمرها

وَيعلها

إن الباحث على بينة وبصرية من أن كل ما يعانيه اإلنسان يف خاصة حياته ،وعامة شأنه ميكن أن نطلق عليه
كارثة ،وساعتئذ ميكن أن نعدل عن تسمية هذا النوع من األدب"أدب الكوارث" إىل "أدب املآسي" ،وهي تسمية-
وال شك -عادلة ،تقيم الوزن ابلقسط وال ختسر امليزان يف أن األدب العريب مل يكن مبعزل عن شواغل اإلنسان وإن
اختذت هذه الشواغل ،وتلك الدواهي مسميات حديثة.
ويتأكد هذا الرأي حني نطالع قصيدة عنرتة بن شداد:
َك يف الز ا
مان األ ََّو ال
َدع ما َمضى ل َ
َ

**

مت فَ َع او ال
َو َعلى احلَقي َق اة إان َع َز َ

وهي قصيدة يعرض فيها مأساته الشخصية ،وما سببته له من أمل نفسي ،بلغ به أن يصفها بقوله:
لك
تا َ

اللَيايل

لَو

َيَُُّر

َحديثُها

**

باو ا
ليد
َ

قَوم

شاب
َ

بل
قَ َ

املَ ا
حم ال

أمل يعش عنرتة كارثة العنصرية املقيتة اليت ال تزال متهش جسد عاملنا اإلنساين ،حىت كادت هتوي بسببها أعىت
ممالك الدنيا ..الوالايت املتحدة األمريكية مؤخرا؟!
أليس ما تعانيه بالدان العربية اليوم كارثة إنسانية ال يتصورها العقل البشري؟!
ألسنا نرى املشردين واملهجرين ،والقتلى ،واملصابني تزدحم هبم حارات وأزقة وشوارع الشام وليبيا وبغداد وجل
عواصمنا العربية واإلسالمية؟!
إن الباحث يزعم أن نظرة بعمق وحق ،وإرجاعا للبصر والبصرية كرة بعد أخرى يف حمالة حتديد مصطلح "أدب
الكوارث" أو النوازل ،أو أي تسمية يشاؤها ابحثو األدب يدفعنا دفعا إىل توسيع هذا املفهوم ،فال يقتصر على وابء أو
مرض أو طاعون بل ميتد ليشمل كل ما يعانيه اجلنس البشري.
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اثلثا :حياة علي الدرويش ونقوال االسطمبويل ..حملات وإشارات:
 .1علي الدرويش ( 1270 - 1211هـ) ( 1854 - 1796م)
امسه ونسبه :علي بن حسن بن ابراهيم األنكوري املصري ،املعروف ابلدرويش .أديب ،كاتب ،شاعر .ولد ابلقاهرة
يف غرة احملرم 1211هـ ونشأ هبا ،وأدخل االزهر.
شيوخه :أخذ عن الشيخ املهدي والقويسين والصاوي وغريهم ،مث مالت نفسه إىل األدب فانكب عليه ،مث تفرغ
للكتابة وقرض الشعر،
مكانته الشعرية واألدبية :هو شاعر غزير اإلنتاج له ما يزيد على ( )7000بيت من الشعر موزعة على ما يربو
على ( ) 600قصيدة ،تنوعت أغراضها ،بني الشعر االجتماعي والسياسي ،والوصفي ،والغزيل ،ترسم صورة شبه
كاملة للحياة يف عصره ،ويكاد يكون سجالً لرجال عصره من علماء ورجال دين ونقباء الطرق الصوفية واألشراف
واألعيان وغريهم ممن شكلوا جمتمع ال قاهرة آنذاك ،منحته شاعريته شهرة فاق هبا شعراء عصره ،متيزت له قصائد يف
قسما كامالً ملا يسمى بشعر الصنعة الذي ينم على قدراته اللغوية وثقافته العربية العميقة)
الغزل والبديع (يضم ديوانه ً

رخيصا يعرب عن أعمال آلية ومتارين
يصف شوقي ضيف صنيعه أبنه ضرب من الشعوذة أصبح هبا الشعر فنًا
ً
هندسية صعبة احلل.
وفاته :وتويف ابلقاهرة يف  27ذي القعدة1270هـ.
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آاثره :الدرج والدرك يف مدح خيار عصره وذم شرارهم ،ديوان شعر مساه اإلشعار حبميد األشعار مجعه تلميذه
سالمة النجاري ،فطبعه على احلجر يف مصر يف  482صفحة وعنونه ابإلشعار يف محيد األشعار) ( )13وسفينة يف
األدب ،واتريخ حماسن امليل لصور اخليل ،ورحلة.

()14

 .2نقوال الرتك ( 1244 - 1176هـ =  1828 - 1763م)
امسه ونسبه :نقوال بن يوسف الرتك ،ويقال له االسطمبويل :ولد يف احلقبة اليت شهدت مظاهر االختمار الفكر يف
الشرق األدىن ،ولد سنة  ،1763يف دير القمر ،عاصمة لبنان إذ ذاك .شاعر ،له عناية ابلتاريخ.
انتقلت أسرته اليوانينية األصل ،القسطنطينية املنشأ ،إىل الكثلكة يف أوائل القرن الثامن عشر ،فنزلت"بلد
األمري" الجئة إىل مالذ احلرية الوحيد يف اإلمرباطورية العثمانية .فنسبها الوطنيون إىل "الرتكية" وعلق لقب"الرتك"
قب "ابملعلم" داللة على ممارسته تعليم القراءة واخلط بعض أبناء األسر االرستوقراطية .سافر إىل مصر
بشاعران .لُ َ
واستخدم كاتبا يف محلة انبليون األول .وعاد إىل لبنان ،فخدم األمري بشريا الشهايب .وله يف مدحه قصائد .وعمي

يف أواخر أعوامه ،فكان ميلي ما ينظمه على ابنته وردة.
منزلته األدبية والشعرية :جاء ديوانه "وقد رافق حياته اخلاصة والعامة ،حمتواي على حنو مخسمائة قصيدة ومقطوعة،
تتناول بلغة القرن التاسع عشر ،حقبة حافلة ابألحداث من حقب اترخينا املستطيل ،فتصورها سياسة وإدارة ،واجتماعا،
وثقافة ،ودينا ،وأخالقا ،وعادات وتقاليد ،فوق ما تشري إليه من أحداث طبيعية وغرائب مناخية ،وكوارث مفاجئة .وإذا

 - 13لويس شيحو44/1
 - 14معجم املؤلفني (خ) فهرس املؤلفني ابلظاهرية (ط) السندويب :أعيان البيان  ،59 - 46زيدان :اتريخ آداب اللغة العربية  ،234 :4البغدادي :هدية
العارفني  ،775 :1حممد عبد الغين حسن :أعالم من الشرق والغرب  ،66 - 56سركيس :معجم املطبوعات  ،874 ،873عمر الدسوقي :يف األدب
 ،40 ،39شيخو :اآلداب العربية  ،80 ،79 :1فهرس دار الكتب املصرية  ،13 :3امللحق األول للجزء الثالث  ،138 ،90 :34،7البغدادي :إيضاح
املكنون  ،88 :1فنديك :اكتفاء القنوع .473 , 474 485
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ابلديوان ذو قيمة اترخيية ولغوية وشعبية ال يصح أن يستهني هبا املؤرخ البصري الواعي جلميع تطورات اجملتمع" )15( .أما
سنة الوفاة فاألرجح أهنا سنة  ، 1838على ما أثبته لويس شيخو يف اتريخ االداب العربية يف القرن التاسع عشر" ،ويف
كتاب املخطوطات العربية لكتبة النصرانية" استنادا إىل ما وجدوه يف مقدمة اترخيه املطبوع يف ابريس؛ وعلى ما ذكره
عيسى اسكندر املعلوف يف "دواين القطوف" مث يف "املشرق".

()16

آاثره " :اتريخ انبليون  -ط " جزء منه ،و " اتريخ أمحد ابشا اجلزار  -خ " ومذكرات  -ط " و " ديوان شعر  -ط
"و " حوادث الزمان يف جبل لبنان  -خ " من سنة  1109هـ ،إىل .)17(1215
الطاعون يف شعر علي الدرويش ونقوال الرتك ..دراسة وَتليل

لقد تناول كال الشاعرين موضوع الوابء عارضني ألسبابه اترة والوقاية منه اترة أخرى ،ومهنئني أحياان ،ومواسيني
أحياان أخرى
ابلنظر يف ديوان علي الدرويش جنده أفرد سبع قصائد كاملة للحديث عن الطاعون يف فضاءات خطابية خمتلفة
فأحياان يعرض ألثر الطاعون على البشر ،ومرة ألثره على احليوان ،ويف مناسبة اثلثة يقدم نصائح يتوجب على املنصوح
األخذ هبا للنجاة ،ويف قصيدة أخرى يهنئ بذهاب الطاعون ،ومرة معزاي ومصربا.
يف القصيدة األوىل وقوامها تسعة عشر بيتا ،قال خماطبا بعض األعيان الذين أصاب الطاعون هبائمهم يف قصيدة
مطلعها:
والعجل قد ماات
الثور
العمر ،مات ُ
لك ُ
ُ

**

أخوه ،واثنتان فما ابات
ومات
ُ

 - 15نقوال االسطمبويل ،نقوال بن يوسف الرتك ،ديوان املعلم نقوال الرتك ،ضبط نصوصه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد إفرام البستاين ،لبنان ،بريوت ،وزارة
الرتبية الوطنية والفنون اجلميلة ،مديرية اآلاثر ،1949 ،مقدمة الديوان ص ط
 - 16السابق.
 - 17معجم املطبوعات  630و ،406وآداب زيدان  284 :4وآداب شيخو  18 :1و 40 - 36ورواد النهضة احلديثة  54 - 50وخمطوطات الظاهرية
 143و .770
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تعيش وتبقى حيث ماتت ِبائمي

**

ونظم دراري ا
عقدها صار أشتاات
ُ

ثالث وبعدها
ومن قبلها ماتت
ٌ

**

شاة
فقدان
محارا مث من بعده َ
ً

طوالعا
ً

**

جمرهتا

أمواات

الطاحون فاِلحش ل يدر
وعاطلت
ُ
ُ

**

كما ُعاط َل احملراث فالطني قد فاات

السبع

كسيارة

الطباق

تزهو

ِبا

صرن

( )

18

وهي قصيدة دعابية ساخرة ،ختلو من الشعور ابألسى ،واإلحساس أبمل الطاعون؛ ألهنا يف ظين ترصد ما وقع
للبهائم اليت غالبا ال يكون األسى عليها ذا شأن ال سيما عند األغنياء من الناس ،كما يالحظ أنه بدأها جبمل خربية
ُ ِخّرب هبا من صديقه يف رسالة يشكو إليه فيها ما خلفه الوابء املنتشر يف هبائمه ،فأراد الدرويش أن يسلي ِّ
ويسري عنه
فكتب هذه القصيدة اليت تضج ابلسخرية واملمازحة من البيت األول فيها إىل آخرها ،فقد استخدم لغة قائمة على
السخرية املعتمدة على خفة الظل من جانب الدرويش ،وقبول هذا املزاح من قبل صديقه ،وتصوير خطابه إليه على أنه
جمموعة من الطالسم اليت ال يستطيع فهمها ،فيقول مازحا:
كتاب
أاتين
ٌ
وما

فيه

منك

طورا
ً

أخالُه
ُ

**

وطورا أحسب النثر أبياات
كنثر
ً

توضيح

وال

خربية

**

جسموا معناه تلقاه أصواات
فلو َّ

( )

19

مث خيتم قصيدته ببيت فيه دعاء حياول من خالل إزاحة ما يف نفس صاحبه من آاثر الوابء ،وتعويضا عما
خسره فيقول:
أوحد األقران ُتْفدى من َالوَاب
ودم
َ

**

وتسلم مما ابلبهائم قد واات
ُ

( )

- 18علي الدرويش ،ديوان شعر ،نسخة قدمية غري مطبوعة ،وجدهتا مصورة على شبكة اإلنرتنت ،وقفية األمري غازي للفكر القرآين ،ص.93
 - 19السابق.
 - 20السابق.
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ويف قصيدة أخرى يبني فيها أن سبب الطاعون الذي ضرب هبائم األعيان إمنا هو بسبب ذنوهبم ،وهو يف أصله
عقاب ملا اقرتفته أيديهم ،موضحا أن عادايت الزمان ال تقتصر على البشر ،بل متتد لتنال أايديها البقر فيقول واصفا
ومؤرخا عام فصل البهائم ،ومعزاي فيها بعض األعيان ومداعبا:

ا
ابلبشر
حوادث الدهر ال ختتص

**

ا
والبقر
فقد تعدت على اِلاموس

فصل البهائم من أم الكتاب أتى

**

فسَّدت طاقة التجر
بكل ابب ُ

فصل البهائم من أم الكتاب أتى

**

فسَّدت طاقة التجر
بكل ابب ُ

( )

21

إهنا األقدار اليت ال ميكن تغيريها ،وليس ابإلمكان تفسريها ،على حد قول اجلواهري:
بتعليل

جمراها

ومعتقد
ُ

جتري على رسلها الدنيا ويتبعها

**

رأي

أعيا الفالسفة األحرار جهلهم

**

غد
ماذا خييب َلم يف دفتيه ُ

لومهم
التمحل
طال
ْ
واعتاصت ُح ُ
ُ

**

تزال على ما ا
العقد
وال ُ
كانت ُ

( )

22

ويؤكد الدرويش على ضرورة اإلميان ابلغيب ،وتقدمي مشيئة هللا على كل مشيئة ،والثفة فيه وحده سبحانه وتعاىل
فيقول مضمنا قوله آي الذكر احلكيم:
( )23
فاملغرت يف اغ اْي
فاعل بغد ** إال إذا شاء
وال تقولن إين
ُّ
ٌ

 - 21السابق ص.171
- 22اجلواهري ،حممد مهدي اجلواهري ،ديوان اجلواهري ،مجعه وحققه وأشرف على طبعه دكتور إبراهيم السامرائي ودكتور مهدي املخزومي ودكتور علي جواد
الطاهر ورشيد بكناش .بغداد ،العراق ،مطبعة األديب البغدادية ،1973 ،اجلزء الثاين ص.351
 - 23ديوان علي الدرويش ص.171
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فهو يذكر أبن نزول الوابء إمنا هو بسبب البعد عن هللا ،وخطأ االعتقاد عند كثري من الناس الذين يعتمدون
حركة النجوم منظمة حلركة حياهتم ،والنظر إليها أبهنا املسرية لألقدار ،املنفذة واملنقذة لآلجال ،معلنا فساد هذا االعتقاد
ا ا
ا
يت َوُق ْل
اَّلل َواذُْكْر َرَّب َك اإَذا َناس َ
مبطال إايه بقوله تعاىلَ ":وَال َتُق َولَّن ل َش ْيء ااإين َفاعٌل َذل َك َغًدا ( )23اإَّال َأ ْن َي َش َاء َُّ
َع َسى َأ ْن َيْهادَيان َاريب ا َألْقَر َب ام ْن َهَذا َر َشًدا (( .)24الكهف.)24 -23:
فما نزل بالء إال بذنب ،وما رفع إال بتوبة ،انظر إليه يقول:
عاث

الواب

َّ
فكأن

املالكني

َلا

**

يعاقبون بذنب غْي مغتفر!

( )

24

لكن ،ومع هذا فكل شيء بقدر،وكل حي له أجل،وكل شيء عند هللا مكتوب ،فالتسليم التسليم ،والرضا
الرضا ،هكذا يدعو الدرويش من ابتلي يف هبائمه أو حىت يف نفسه:
اي أيها الشيخ ال تغضب ملا فعلت

**

ِبا املنون وال هترب من القدر

منتقصا
ً

**

( )

منتقصا
كل له أجل ما كان
ً
كل له أجل ما كان

مع الرتاخي وال يزداد ابحلذر

25

وال ينسى أن خيتم قصيدته بدعابة ومزاح للتخفيف والتلطيف فيقول:
تفديك آالف أثوار إذا هلكت

**

فأنت أكرم من ثور ِبلف شري

خلف عن فقد صاحبه
كالكما
ٌ

**

إن

ا
اخلرب

ال انل جلدك يف الدنيا أساكفة

**

ا
ابلشفر
وال ختنك يد السالخ

صار

مبتدأ

لذلك

( )

26

واث لث قصائده يف الواب ،إمنا هي نصائح وإرشادات فيما ينفع أايم الوابء ،حاول فيها الدرويش أن يقدم نصائح
طبية ،وإرشادات وقائية يف اثنيت عشر بيتا مطلعها:
 - 24السابق.
 - 25السابق.
 - 26السابق.
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الوابء
أدلك يف هذا
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داللة نصح أخلصت عن ُجم ا
رب
َ

( )

27

هكذا بدأ الدرويش يسرد نصائحه الصحية يف قالب شعري ،وهي النصائح اليت البد أن يسري عليها اإلنسان
يف طريق التغلب على الوابء ،حيث قدم نصائحه الشعرية كاآليت:
ال تشبع من شرب املاء ،وعاهد مبسح اخلل والورد ،وأكثر من االغتسال ،وال تعش إال يف أماكن نزهة ،وال متش يف ريح
ومشس ،وال تنم إال وبطنك خفيفة من الطعام ،والتزاحم األنفاس ،وشرب الفواكه مباء دافئ ،مع البقاء يف املنزل والذهاب
إىل الفيوم أن أمكن ،وعدم مزامحة األنف.
إهنا نصائح غالية كما يصفها هو ،من اهتدى إليها محى نفسه وأهله من هذا الوابء القاتل:
إذا شاء ريب واهتديت َلا فقد

**

غنيت إذا الزمتها عن مطبب

( )

28

وأول هذه النصائح أن حيرص على شرب املاء الزالل ويتضلع مبا عذب منه:
مرة يف اليوم ما يشتهى وال
ُ
فك ْل ً

**

ختلط وال تشبع بتقليل ُم ا
شرب

( )

29

مث يوصي أبكل الفاكهة املغسولة مباء اخلل والورد:
كل ملا استوى
وفاكهة دع َّنيها ْ

**

وحاذر عليها الشرب واصغ ملطرب

( )

30

وال تعش إال يف أماكن نزهة ،وال متش يف ريح ومشس:
وعاهد ِبسح اخلل والورد واعتكف

**

 - 27السابق ص.85
 - 28السابق.
 - 29السابق.
 - 30السابق.
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ألزم ْت يف الصبح والعصر فا ا
ركب
وإن َ

( )

31

كما يتوجه ابلنصح يف التخفيف من الطعام قبل النوم ،لتخرج األنفاس وتدخل مسرتحية ال تعوقها ختمة الطعام:
نومك واجتنب
وإايك قبل اَلضم َ

**

خمالطة

بعضها

**

وهل تفس النْيان غْي املقرب

مزامحة

تفسد

األنفاس

يف

الصحو

جتنب

نوع

( )

32

ومن وصاايه :الزم األماكن النظيفة ،واخرج إىل احلدائق ،وداوم على غسل اليدين ومجيع احلواس:
َتجه
وكف احلواس اخلمس عما ُّ

**

وداوم

نزهة

**

منزهة عن مكرهات ومرتب

وال

تبق

إال

يف

أماكن

بغسل

فاتر

يف

حمجب
( )

33

وال ينسى أن يؤكد أن هذه النصائح إمنا جاءت من بصري جمرب ،وأن هللا خلق جوارح اإلنسان حلكمة فإذا
تغريت وظيفتها حتولت يف نتائجها:
ٌإله

حكيم
ٌ

خص

كال
ً

حبكمة

**

فذلك ادرايق وذا سم عقرب

( )

34

تلك كانت نصائحه املخلصة اليت تتماشى مع نصائح الطب احلديث اآلن املرشد إىل الوقاية والتباعد
االجتماعي واحلرص على النظافة.
وقد وحوي ديوانه أيضا التهنئة بقدوم أصدقائه الذين ارحتلوا إىل الفيوم والقضاء على الوابء كما يدل ديوانه،
كما حوى الكثري من مدحه لألمراء والعلماء ،وكذلك املراثي احلزينة ،وقد جنا الشاعر من األوبئة اليت وضع هلا نصائح
صحية ،وعاش عمرا طويال ،ومما حوى ديوانه مهنئا بذهاب الطاعون قصيدته اليت قوامها سبعة عشر بيتا مطلعها:
 - 31السابق.
 - 32السابق.85
 - 33السابق.
 - 34السابق.
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المات
الس ُ

**

مصائبه

**

املصيبات
عام مضت عنه
ُ
وجاء ٌ

يك حافظه
والب ُ
فإن مضى من مضى َ

**

مواله

زالت
ُ

فداؤه الروح والدنيا وما ملكت

**

قليالت
يد العال وهي يف هذا
ُ

بشرى
عام

املناصب
مضى

فيه

هنتها
راعتنا

من

فنفديها

الوابء

فلت ْغَتَفْر
ُ

ماتوا

ِبن

للدهر

( )

35

ويف قصيدته اخلامسة يهنئ حضرة نقيب السادة األشراف املرحوم السعيد البكري بذهاب الطاعون
ا
ابلنجاة
َّنِن النفس بشرى

**

من الطاعون أدهى املدمه ا
ات

وقاك َاَّلل منه داء موت

**

هتون

ا
املقتالت

بيتا
فكم أخلى من األزواج ً

**

َّ
ووّل

أعذتك منه ابسم َاَّلل ملا

**

ا
املمات
سقى األرواح كاسات

إذا سلمت بنو الصديق منه

**

ا
املشكالت
فليس ِبشكل يف

لديه

كل

ابلبنني

ا
وابلبنات

( )

36

فالتهنئة إمنا جاءت للنجاة من خطر كبري ،هو داء قاتل ،تتقاصر أمامه كل الدواوهي واألرزاء ،إنه سيل جبار
يعصف ابلرجال والنساء والبنني والبنات .فال ميكلك أمامه إال االستعاذة وطلب العون من هللا العلي القدير ،وحينها
تكون السالمة ،ويكون النجاة ،وحاله حال املتنيب حني قال:

 - 35السابق ص.91
- 36السابق ص.92
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َوما

يف

َأ ُخ ُّص َك

ابَت اهنَئة

ُبرء

**
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مت َف ُك ُّل ا
الناس َقد َسالموا
اإذا َسال َ

( )

37

ويف مناسبة أخرى قال مادحا سعادة مصطفى ابشا العروسي ،شيخ اجلامع األزهر ،ومهنئا حضرته بذهاب
اهلواء األصفر ومؤرخا سنة 1266هـ:
إن

الزمان

مبشر
ُ

**

ولك

اَلناء

األكرب
ُ

ذهب

الوابء

وأشرقت

**

رتب
ٌ

ِبجدك

زهر
ُت ُ

قد

**

أضحت

حياة

ُت ْشَكُر

بسالمة

احلسب

الذي

**

عنه

الفضائل

ُت َؤثُر

عني
ُ

ا
اإلمارة

واملعا

**

يل

له

**

جمد
ٌ

دائما
ً

**

مما

ملا

الطاعون

انقضى

نسل
ُ

النيب

فله

السالمة
ُ

ومن

اُمل ا
ستبصُر

العارف
ُ
عاله
ضر
َي ُّ

أشهُر
َ

َويْقَهُر

( )

38

أما قصيدته األخرية فيمدح فيها "غيطاس أفندي الروزماجني" ومهنئا له بذهاب الطاعون ومعرضا ببعض
خصاله ،مطلعها:

َسلمت

لعصران

هذا وابؤا

**

وابء
وقد ساء اِلميع به ُ

وساحمنا
َ

الزمان

جناه
َ

**

البقاء
إذا غيطاس كان له
ُ

ِبا

- 37عبد الرمحن الربقوقي ،شرح ديوان املتنيب ،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب العريب 1407 ،هـ1986 ،م ،اجلزء الرابع ص .92
 - 38ديوان علي الدرويش ،ص .148
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ثالث
ديت ِبن كرهت وهم ٌ
ُف َ

**

القضاء
فثالثهم قضى فيه
ُ

فما تركوا ا
لغْي املقت َّملا

**

الفداء
رأوا أن الكبْي لك
ُ

( )

39

الوابء يف شعر نقوال الرتك:
وأما نقوال الرتك فكان شعره يف الوابء أقل عددا من علي الدرويش ،وإن تناول املناسبات واملعاين اليت تناوهلا
علي الدرويش ،فجاء شعره يف ثالث قصائد ،ومقطوعتني.
وكان من عادة املعلم نقوال الرتك أن يصف يف شعره حياته وحياة أنسبائه وأصدقائه ،وبعض املواسم واألعياد،
بل يف احلياة اجلارية الرتيبة ،وأحداثها املتنوعة من عادية كالوالدة واملوت ،ومن غريبة مفاجئة كهجوم األوبئة وما تتطلب
من طرق وقاية ،وأنواع عالج.
"وللشاعر يف هذا الباب أرجوزة شهرية ضمنها كل ما يعرف يف عهده عن وابء الطاعون من دالئل وأوصاف،
وكل ما كان يطلب من السكان يف حال ظهور الوابء من احتياط واهتمام ،مستعمال األلفاظ الوضعية واملصطلحات
( )

اخلاصة ،مما جيعل لألرجوزة قيمة لغوية يف هذا املوضوع"
لكن املالحظ أن نصائح نقوال الرتك أشد ختصصية وأقرب إىل تعليمات األطباء منها إىل العادات البيئية
ّ
املتعارف عليها .ففي قصيدته البالغ عدد أبياهتا مثانية وسبعني بيتا يقدم نصائح غذائية ووقائية أقرب إىل التخصصية
40

فيقول جميبا عمن سأله:
اي

طالبا
ً

حقيقة

األنباء

**

واحلكم فىي ماهية الوابء

والو اضح أنه هبذا األمر خبري بصري ،وإال ملا توجه إليه السائل والطلب للحكم والنصيحة واإلرشاد .ويدل على
بصريته ورايته ابلوابء من الناحية العلمية وصفه ابنه يسري يف اجلسم فيلتصق به ال يفارقه ،ويف النفس ال يربحها ،وأنه
وابء معد ،ينتقل ابللمس:
 - 39السابق ص .73
- 40نقوال االسطمبويل ،نقوال بن يوسف الرتك ،ديوان املعلم نقوال الرتك ،ضبط نصوصه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد إفرام البستاين ،لبنان ،بريوت ،وزارة الرتبية
الوطنية والفنون اجلميلة ،مديرية اآلاثر ،1949 ،مقدمة الديوان ص ز.
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َد َاب ْقه

**

اقة
َّ
لص ٌ

ا
الدهن
يسيح يف األبدان سيح

**

إذا سرى يف الصوف أو يف ا
القطن

وشان هذي العلة العضا ْله

**

واآلفة

القتا ْله

ا
اللمس
إن تعدي األبدان عند

**

قلته من ا
لبس
وليس فيما ُ

أن

الواب

مسيٌة

نفاذة
ٌ

املهلكة

خراَقْه

( )

41

مث يعرض لبعض األعراض الناجتة عن اإلصابة هبذا الوابء من قشعريرة واخضرار اللون وأمل حتت اإلبط ،وخلف
األذن ،ويف الركبتني فيقول:
وبعد ما يعدى ويسرى يف َالبَد ْن

**

وَيخض االخالط اخماض اللنب

اقشعر
يبان يف اِلسم إذا ما
ْ

**

أكثر
من موضع مسرتقق أو ْ

منه ُر َب يف االابط
والنفذ ُ

**

ا
واالخباط
يبدو عقيب املخض

أو ُر َب يبدو خلف اذن الشاكي

**

ا
االوراك
أو يف مرقات من

حممرْه
َّ

**

ضرْه
ْفأَم ْن وخفها أن بدت ُ ْخم َّ

فإن

بدت

نفذته
ُ

( )

42

ويذكر نقوال أن الوابء مرض أعيا األطباء ومنه ُّكلوا ،وأهنم ينصحون ابالبتعاد عن أماكن وجوده ففيه السالمة
من اإلصابة منه:
الكل
وحال هذا الداء فيه
ُّ

**

 - 41السابق ص .54
 - 42السابق
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يوما يف مكان بعدوا
حل ً
أن َّ

( )

43

وينتقل من الدليل العلمي ابالبتعاد عن مكان الوابء يف حال عدم اإلصابة به ،إىل الدليل الشرعي اإلسالمي
يف حال اإلصابة به وذلك بلزوم املكان وعدم مبارحته:
معرتض من ا
ينهزْم
وإن يقل
ٌ

**

الفر منه قد ُحارم
يؤمث َألَّن َّ

سبحانه رب العال
فانكر وقل
ُ

**

قد قال ال تلقوا ابيديكم إّل

فال خيفى ما يف البيتني من استشهاد أبمر الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم بعدم مبارحة األرض اليت نزل هبا
الوابء واملسلم فيها ،وغدم دخوهلا إن مل يكن هبا مصداقا لقوله تعاىل:
ا
ا ا
ا
ا
اَّلل ُاُي ُّب ْالُم ْحاسان َني"[ .البقرة]195 :
"َوَأْنفُقواايف َساب ايل َّاَّلل َوَال ُتْلُقوا اَِبْيد ُيكْم اإَّل َّالتْهُلَكة َوَأ ْحسُنوا اإَّن ََّ
واحلقيقة هي قصيدة طويلة حوت نصائح أخرى غري اليت ذكرهتا ،كاإلكثار من األعشاب والبهارت وأكل
اخلضروات ،وأخذ احليطة من انتقال العدوى ،وضرورة االغتسال جيدا ،وتنظيف الفاكهة واألطعمة.
ويف مقام آخر يستمر يف النصح والتوجيه واإلرشاد لصديقه فقد كتب مراسال صاحبه املعلم جرجس أاب موسى سينور
القاطن يف مدينة الشام بقصيدة يف عام 1225هـ يرشده ماذا يفعل ويدعو هللا له ابلنجاة من الطاعون والوابء مطلعها:
لك اي أاب موسى أبوح بصبويت

**

وبفرط أشواقي وعظم شجييت

أخباره

**

وتبادرت من حنو كل مدينة

وإذا توكد سوف ندخل للخبا

**

بتوكل منا على ذي العزة

إن

الوابء

تواترت

ومع هذه االحتياطات هناك بعض النصائح الغذائية اليت ال جيب أن يغفلها صاحبه:

 - 43السابق.
 - 44الديوان ص.49
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ومكيف التنباك ُخص جبلق

**

ست الورى واملدن أشرف ا
بلدة

راجيا جدواك يف
فلذاك جيتك ً

**

ا
القيمة
رطلني منه من عظيم

وِبرطبان من مراب الكابلي

**

أو جنزبيل خالص يف ا
الطيبة

( )

45

ومل يكتف نقوال ابلنصائح العامة واخلاصة ،بل راح يبدي رأيه يف فاعلية الوابء يف بعض فصول السنة وعدم
فاعليته يف بعضها .ففي أحد السنني ا بتدأت ضربة الطاعون من شهر كانون األولوكان فصل الشتاء ابردا جدا ،وإذا
كان الوابء من عادته أن ال يبتدي إال من أايم الربيع وصاعدا إىل دخول فصل الصيف فخالف العوايد يف هذه السنة
واختلف به رأي الذين حيكمون أبن ال فاعلية له يف الربد القاسي فنظم به هذه األبيات:
لقد زعموا ابن الربد يفِن

**

أضرا
وَيحي رسم طاعون
َّ

تسلي

**

ٌ
حرا
يربد قط َّ
وقول ال ْ

وابء يف شتاء
فكم مشنا
ً

**

استقرا
ويف قلب الثلوج قد
َّ

نعم عني الشتا بيضاء بلقا

**

ولكن مقلة الطاعون محرا

فقلت

جماواب
ً

هذا

( )

46

وعزى ،فقال يف وفاة غنطوس ميني الرتك:
وكما نصح وهنأ ،فقد راث ّ
مات ابن َيني الذي ذاب احلشا

**

سفا عليه مذ توسد يف الثرى
أ ً

ًتبا َلا سنة الواب أرخت كم

**

فيها على توما بكيت َتسرا

 - 45الديوان ص.49
 - 46السابق.
 - 47السابق.
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وبعد استعراض ما كتبه الشاعران َيكننا أخذ عدة ملحوظات ،واستكناه ملح وإشارات:

 .1يعد نقوال الرتك يف عرضه للنصائح والتوجيهات أكثر ختصصية من علي الدرويش ،فقد غلب على نصائحه

اجلانب العلمي يف كثري منها ،أما علي الدرويش فقد كانت معظم نصائحه موروثة متوارثة ،معروفة متداولة.
 .2فيما خيص عدد القصائد اليت تناولت الوابء والطاعون يف ديوان كال الشاعرين فنجد أن الدرويش خصص
سبع قصائد طوال هلذا األمر بني هتنئة وتعزية وتسرية وتسلية ونصح وإرشاد وتوجيه.
 .3أما نقوال الرتك فقد حوى ديوانه على كثرته ثالث قصائد ومقطوعتني تناول فيها ما تناوله علي الدرويش.
 .4أما الناحية الفنية املتمثلة يف اللغة والصور واألساليب فاألفضلية فيها للدرويش ،فلم أجد عنده نبوا عن
اللغة الفصيحة ،وال ميال عن البالغة العربية املوروثة ،فلم تعرف العامية إىل شعره طريقا ،ومل هتتد الركاكة
إىل لفظه سبيال.
 .5أما نقوال الرتك فجاءت قصائده أقل يف القيمة الشعرية من علي الدرويش بدرجات ،فهي ال تسمو يف
شيء ،فوق آاثر التقليد النظمي املتتابع يف عصور االحنطاط ،بل قد يقل عنها يف قوة سبك وشدة ضبط،
تعن متاما حلفيد اليوانن،
وإن كان يزدهي حينا ابلصورة الطريفة ،والوصف املبتكر ،ذلك أن لغة العرب مل ُ
فظل شاهد عصر جليل ،دقيق النظر ،مرهف الشعور ،صائب القياس ،بصري احلكم ،ولكنه سيء التعبري.
 .6كال الشاعرين مهتم بقضااي عصره ،حريص على إبداء الرأي والنصح ،تربطه عالقات وثيقة ،وصالت
وطيدة مع طوائف جمتمعه ال سيما أهل الفضل وأويل العلم والنهى.
نتائج البحث:

وبعد هذا العرض املوجز عن الوابء يف شعر علي الدرويش ونقوال االسطمبويل ،توصل البحث إىل عدة نتائج:
 .1ضرب الوابء كثريا من األدابء والشعراء قدميا حىت صار جزءا من ترامجهم ،فال يكاد خيلو كتاب يف الرتاجم ،أو
يخ األدب العريب من إشارة خفيفة ،أو ظاهرة إىل الوابء ،وما نتج عنه من أسباب أودت حبياة ذاك األديب،
اتر ِ
أو هذا ِ
العامل.
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 .2وعين األدب منذ القدم ابحلديث عن الكوارث سواء كانت على املستوى الشخصي أو القبلي ،أو الوطين ،أو
اإلنساين.
 .3ظهرت كتاابت شعرية ونثرية تناولت األوبئة والطواعني عند كثري من الشعراء واألدابء كامرئ القيس ،ومالك
بن الريب ،وابن الوردي ،واملالقي ،وابن نباتة ...وغريهم كثري.
 .4ال نكاد نقطع بشيء من ُالدْر َجة أن األدب العريب عرف مصطلح "أدب الوابء أو الطاعون" حتت هذا املسمى
حتديدا ،وإن كنا طالعنا مؤلفات وقصائد رصدت الوابء والطاعون واملرض.
 .5كل ما يعانيه اإلنسان يف خاصة حياته ،وعامة شأنه ميكن أن نطلق عليه كارثة ،وساعتئذ ميكن أن نعدل عن
تسمية هذا النوع من األدب"أدب الكوارث" إىل "أدب املآسي" ،وهي تسمية -وال شك -عادلة ،تقيم الوزن
ابلقسط وال ختسر امليزان يف أن األدب العريب مل يكن مبعزل عن شواغل اإلنسان وإن اختذت هذه الشواغل،
وتلك الدواهي مسميات حديثة.
 .6يعد نقوال الرتك يف عرضه للنصائح والتوجيهات أكثر ختصصية من علي الدرويش ،فقد غلب على نصائحه
اجلانب العلمي يف كثر منها ،أما علي الدرويش فقد كانت معظم نصائحه موروثة متوارثة ،معروفة متداولة.
 .7فيما خيص عدد القصائد اليت تناولت الوابء والطاعون يف ديوان كال الشاعرين فنجد أن الدرويش خصص سبع
قصائد طوال هلذا األمر بني هتنئة وتعزية وتسرية وتسلية ونصح وإرشاد وتوجيه.
 .8أما نقوال الرتك فقد حوى ديوانه على كثرته ثالث قصائد ومقطوعتني تناول فيها ما تناوله علي الدرويش.
 .9أما الناحية الفنية املتمثلة يف اللغة والصور واألساليب فاألفضلية فيها للدرويش ،فلم أجد عنده نبوا عن اللغة
الفصيحة ،وال ميال عن البالغة العربية املوروثة ،فلم تعرف العامية إىل شعره طريقا ،ومل هتتد الركاكة إىل لفظه
سبيال.
أما نقوال الرتك فجاءت قصائده أقل يف القيمة الشعرية من علي الدرويش بدرجات ،فهي ال تسمو
.10
يف شيء ،فوق آاثر التقليد النظمي املتتابع يف عصور االحنطاط ،بل قد يقل عنها يف قوة سبك وشدة ضبط،
تعن متاما حلفيد اليوانن ،فظل
وإن كان يزدهي حينا ابلصورة الطريفة ،والوصف املبتكر ،ذلك أن لغة العرب مل ُ
شاهد عصر جليل ،دقيق النظر ،مرهف الشعور ،صائب القياس ،بصري احلكم ،ولكنه سيء التعبري.
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كال الشاعرين مهتم بقضااي عصره ،حريص على إبداء الرأي والنصح ،تربطه عالقات وثيقة ،وصالت
.11
وطيدة مع طوائف جمتمعه ال سيما أهل الفضل وأويل العلم والنهى.
املصادر واملراجع
• القرآن الكرمي
 ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،بذل املاعون يف فضل الطاعون ،حتقيق أمحد عصامعبد القادر الكاتب ،الرايض ،دار العاصمة.
 أبو ذؤيب اهلذيل ،خالد بن خويلد ،ديوان شعر ،شرحه وقدم له ووضع فهارسه :سوهام املصري .عين مبراجعتهوقدم له :الدكتور ايسني األيويب .الطبعة األوىل ،بريوت ودمشق وعمان ،املكتب اإلسالمي1419 -هـ-
1998م.
 امرؤ القيس ،حندج بن ُحجر ،ديوان شعر ،اعتىن به وشرحه :عبد الرمحن املصطاوي ،بريوت ،لبنان ،داراملعرفة1425 ،هـ2004/م.
 ديوان اجلواهري ،حممد مهدي اجلواهري ،مجعه وحققه وأشرف على طبعه دكتور إبراهيم السامرائي ودكتورمهدي املخزومي ودكتور علي جواد الطاهر ورشيد بكناش .بغداد ،العراق ،مطبعة األديب البغدادية،1973 ،
اجلزء الثاين .
 ديوان املعلم نقوال الرتك ،نقوال االسطمبويل ،نقوال بن يوسف الرتك ،ضبط نصوصه ووضع مقدمته وفهارسهفؤاد إفرام البستاين ،لبنان ،بريوت ،وزارة الرتبية الوطنية والفنون اجلميلة ،مديرية اآلاثر.1949 ،
 ديوان خطب ابن نباتة ،عبد الرحيم بن حممد بن نباتة ،حتقيق ايسر حممد املقداد ،الكويت ،جملة الوعياإلسالمي1433هـ2012 ،م.
 ديوان شعر ،علي الدرويش ،نسخة قدمية غري مطبوعة ،وجدهتا مصورة على شبكة اإلنرتنت ،وقفية األمريغازي للفكر القرآين.
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 رسالة "النبا عن الواب" ،رائد عبد الرحيم ،لزين الدين بن الوردي ت749هـ ،دراسة نقدية .جملة جامعة النجاحلألحباث(العلوم اإلنسانية) اجمللد الرابع والعشرين(.2010 ،)5
 شرح ديوان املتنيب ،عبد الرمحن الربقوقي ،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب العريب1407 ،هـ1986 ،م ،اجلزء الرابع. لويس شيخو ،اتريخ اآلداب العربية ،الطبعة الثانية ،بريوت1934،م. ما رواه الواعون يف أخبار الطعون ،اإلمام السيوطي ،حققه حممد علي الباز ،ونشرته دار القلم بدمشق سنة1418هـ.
 مالك بن الريب ،ديوان شعر ،حتقيق الدكتور نوري محودي القيسي ،مستل من جملة معهد املخطوطات العربية،اجمللد اخلامس عشر ،اجلزء األول.
 جمري الدين احلنبلي العليم ي ،األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،حتقيق :عدانن يونس عبد اجمليد نباتة،عمان -مكتبة دنديس 1420 -هـ 1999 -م.
 معجم املؤلفني ،عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة.1993 – 1414 ، املقري ،أمحد بن حممد املقري التلمساين ،شهاب الدين ،أزهار الرايض يف أخبار عياض للمقري ،القاهرة،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي املشرتك بني اململكة املغربية ودولة
اإلمارات املتحدة.
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