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وواالشعرااء االشعر كکتابب مقدمةۀ
ــمحموــبأالــق ــ ــسمعو:دــ ــ ــبعتُــ ــمقصأنرــكذــياألدبلــهأضــ ــ ــلقصياّدــ ــ ــ ــنمإدــ ــبتااــ ــفيهدأــ ــ ــفبكار،ــثواآلَنــمدِــلواارــيدــلارــكذــباــ ــ ــشكوىــ بــطاــخوا،ــ
ـستواع،ـبرـلا ـفيرـلافـقوـ ـليجعق،ـ ـ ـ ـسببكـلذلـ ـ ـهلهأرـكذـلاًـ ـ ـلظااـ ـعنياـ ـ ـعنهنـ ـ ـلعاةُـلازـنانـكإذا،ـ ـلحلايـفَدـمَـ ـ ـلظعواولـ ـ ـعلنـ ـعلياـمالفـخىـ ـ ةُـلازـنهـ

 . كان حيث الغيث مساقط وتتبّعهم الكأل، وانتجاعهم ماءٍ، إلى ماءٍ عن النتقالهم المَدَر،

ـلنسياـبكـلذلـصومـث ـ ـ ـفشكب،ـ ـ ـلفامـلوأدـجوـلادّةـشاـ ـلصبارطـفوراقـ ـ ـلشواة،ـباـ ـليوق،ـ ـميُـ ـنحلَـ ـلقلاوهـ ـ ـيصووب،ـ ـليإرِفـ ـليستووه،ـجوـلاهـ ـ ـ يـعدـ
ــصغإهــب ــسماألاءــ يإاعــ ــل ــلتشبياألنه،ــ ــ ــ ــ نفانــمبٌــيرــقبــ ــل ــ قلاــبطٌــئألوس،ــ ــل ــ ــلموب،ــ ــجعدــقاــ لالــ ــل ــكيرــتيــفهــ ــلعبابــ ــ ــمحبنــمادــ ــ ةــ غاّ ــل فــلوإزل،ــ

.حرامٍ أو حاللٍ بسهمٍ، فيه وضارباً بسببٍ، منه متعلقاً يكون أن من يخلو أحدٌ يكاد فليس النساء،

ـعلإذاـف ـستادـقهـنأمـ ـصغاإلنـمقـثوـ ـليإاءـ ـستموااله،ـ ـ ـعقه،ـلاعـ ـيجإـبّبـ ـلحقاابـ ـ ـشعيـفلـحرـفوق،ـ ـشكوره،ـ ـلنصااـ ـ ـلسهوابـ ـ ـللياُرَىـسورـ ـ لـ
ـلهجيارّـحو ـ ـ ـنضوإر،ـ ـحلراـلااءـ ـلبعيواةـ ـ ـ ـعلَبَـجأودـقهـنأِمَـلَـعإذاـفر،ـ ـحباـصىـ ـلتاةـماـموذاء،ـجرـلاقّـحهـ ـميأـ ـعنرّرـقولـ ـلمانـمهـلاـناـمدهـ ارهـكَـ
.الجزيل قدره في وصغّر األشباه، على وفضّله للسماح، وهزّه المكأفاة، على فبعثه المديح، في بدأ المسير، في

ـلشاـف ـلمجيارـعاـ ـ ـ ـسلنـمدـ ـبيَدَلَـعوب،ـلاـساألذهـهكـ ـقساألذهـهنـ ـفلام،ـ ـيجعمـ ـ ـمنهداًـحوالـ ـ ـغلأاـ ـعلبـ ـلشعاىـ ـ ـفيِلـطُـيمـلور،ـ ـلساِلَّـمُـ ـمعياـ ـ ن،ـ
.المزيد إلى ظمآءٌ وبالنفوس يقطع ولم

ـفق ـبعانـكدـ ـنصىـتأّازـجرُـلاضـ ـسينـبرـ ـلبنانـسراـخيـلوا_ارٍـ ـ ـميأىـ ـفم_ةــ ـبقصيهـحدـ ـ ـ ـتشبيبهدةٍـ ـ ـ ـ ـ ـبيةـئاـماـ ـيحهدـموتٍ،ـ ـ ـعشاـ ـبيأرةـ ـفقاتٍ،ـ الـ
ــنص ــللوا:رٌــ ــبقاــمهــ ــكلمتَــيّــ ــ ــمعنوالةًــبذــعةًــ ــ ــلطيفىــ ــ ــ ــشغلتدــقوإالاًــ ــ ــ هــ ــيحدــمنــعَ ــبتشبيبيــ ــ ــ ــ ــ ــيحدــمأردتَإنــفك،ــ ــقتصاــفيــ ــ ــلنسيايــفدْــ ــ ــ اهــتأــفب،ــ

 فأنشده،

�ْلـــ���ھ ـــ�َ �ِر�ُفـــ�َ �ا�َرـــ��اْ ��ا��ُم��د� ـــ� ـ�ِرـــ�َـــ ـــ��و�َذ�ا�َد�ْعْ �ْرـــ�َ ً�ـــ��ْدـــ�ّ �ِرـــ�َـــ��ـــ�َ ْ
 

.األمرين بين ولكن هذا وال ذلك ال: نصر فقال

[...]

ــليو ــلمتســ ــ ــلشعارــخأــ ــ ــيخأنراءــ ــلمتقابــهذــمنــعرجــ ــ ــ ــميدّــ ــقساألذهــهيــفنــ ــفيقام،ــ ــ ــعلفــ ــمنىــ ــيبكأور،ــماــعزلٍــ ــ ــعنىــ ــشيُــمدــ دــ بنياّ ــل ــ ــ ألنان،ــ
ـلمتقا ـ ـ ـميدّـ ـقفونـ ـعلواـ ـلمناىـ ـ ـلعامـسرـلوار،ـثداـلازلـ ـعللـحرـيأوي،ـفاـ ـحمىـ ـبغأوارٍـ ـيصفهمولٍـ ـ ـ ـ ـلمتقاألنا،ـ ـ ـ ـميدّـ ـحلرنـ ـعلواـ ـلناىـ ـلبعيواةـقاـ ـ ـ أور،ـ
ـعلرِدَـَي ـلمياىـ ـ ـلعااهـ ـلجاِذابـ ـلمتقاألنواري،ـ ـ ـ ـميدّـ ـعلوردوانـ ـلطانـجاألواىـ ـيقطأو،يـمواـ ـ ـلمماىـلإعـ ـ ـمندوحـ ـلناتـباـ ألنورد،ـلواواآلسسـجرـ



.3والعرارة 2والحنوة 1الشيح منابت قطع على جروا المتقدّمين

1. ���� : Armoise ou absinthe (artemisia absinthium).
2.  .Plante odoriférante du désert, à petites fleurs rouges ou jaunes ; basilic : َ���و�ة
3. .Buphtalme, plante odoriférante du désert : ��ر�ا�ر












