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هـــذا الكتاب تعريف بســـوق ُعكاظ، التي أحياها العهد الســـعودي 
الميمون، برعاية خادم الحرمين الشـــريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيـــز يحفظـــه الله، وافتتحهـــا نيابة عنه صاحب الســـمو الملكي 

األمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكّرمة، سنة 1428هـ.
ويلخص الكتاب قصة السوق قديمًا، منذ أن نشأت قبل اإلسالم، 
حتى توقفها سنة 129 للهجرة، وقصتها حديثًا بعد أن أعيد اكتشاف 
وتحديد موقعها الجغرافي التاريخي في العهد السعودي، حيث تم 
إحياؤها بعد حوالي 1300 سنة، وعادت إلى مجدها وسابق عهدها. 
وقد وفرت أمانة ســـوق عـــكاظ المادة العلمية للكتاب وأشـــرفت 
علـــى العمل الـــذي تولت شـــركة المحتَرف الســـعودي إعداده في 

ضوء الكتب والدراسات التي تناولت هذا الموضوع.
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عكاظ الماضي ..عكاظ المستقبل*
سوق عكاظ سوقًا ثقافيًا وتجاريًا وفكريًا كذلك. اآلن يعود سوق 
عـــكاظ ولكن ال يجب أن يكون فقط لمحـــاكاة الماضي. وانما ال 
بـــد أن نطرح فيه النظر إلى المســـتقبل ومحاكاة القادم. ســـوق 
عكاظ، في الجاهلية وفي صدر اإلســـالم كان يقدم آنية اللحظة 
وآنيـــة الفكر وآنية الثقافة وآنية التجـــارة. نحن يجب أن نعيد هذا 

المفهوم ونضيف إليه أن يقدم لنا آمالنا المستقبلية.

خالد الفيصل

* م���ن الكلمة الت���ي ألقاها س���مو األمير خالد 
الفيص���ل للترحي���ب بضيوف س���وق عكاظ � 

الدورة الرابعة 2010م
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اش���ُتهرت س���وق ُع���كاظ، بأنه���ا ملتق���ى أدبي يتب���ارى فيه 
ى  الش���عراء، فصار كل اجتماع على الش���عر العربي، يس���مَّ

ُعكاظًا.
لكن ُعكاظًا كانت سوقًا للبيع والشراء، وهذه شهرتها الثانية 
بعـــد ملتقى الشـــعر. غير أن أثرها لم يبـــَق في ذاكرة الناس 

في المرتبة التي بقيت للشعر وعالقته بُعكاظ.
وأقـــل من ذلك ما علق في الذاكرة عـــن حروب الِفجار التي 
كانت سوق ُعكاظ ميدانًا لها. فالذين يذكرون هذه الحروب، 
ويرهنـــون ذكراهـــا بالســـوق قليـــل. وأقل القليـــل من يرى 
حقيقة البعد االســـتراتيجي الذي أشـــعل هذه الحروب، في 
الصراع بين قبائل العرب، وبين بيزنطة والساســـانيين قبل 
اإلســـالم، من أجل االســـتيالء على خطوط التجارة الدولية 

التي سّيرتها قريش، في مشروعها العربي الخالص.
نعـــم، لم تكن ُعـــكاظ تعني كل هذا فقط، بـــل كانت فوق 
كل مـــا ســـبق ملتقى العـــرب الذي توّحدت فيـــه اللهجات، 
وائتلفت القلوب مع المصالح، وُعقدت العهود واألحالف.

09





س���وق ُعكاظ ملتقى العرب، ال يلتقون فيها 
جس���دًا ومااًل وتج���ارًة فقط، بل روح���ًا وأدبًا 

ولغًة، وتوحدًا وعيشًا واجتماعًا.
وُع���كاظ الي���وم، حاجة للعرب والمس���لمين. 
وليس إحياؤها مهرجان شعر وحسب، لكنها 

رؤية وحلم أخذ يتحقق. والمسار طويل.

*   *   *        
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حيث يحتشد الكالم، تعّود الناس االختصار.
في األزمنة القديمة قالوا: في برج بابل، ويقع جنوب بغداد، كثر 
الـــكالم وتعّددت اللغات، فصار االســـم المختَصـــر عنوانًا لزحمة 
الكلمات بكل لغة ولســـان، من دون أن تكون لهذه الزحمة فائدة 

معلومة أو وظيفة مجدية في االتصال بين الناس.
وا  لقد احتشـــد الكالم مرة عند العرب، وازدحم المتكلمون، فسمَّ
المـــكان: ســـوق ُعـــكاظ، لكنه كان أجمـــل الـــكالم وأبلغه. هناك 

قات، أخلد ما في الشعر الذي كتبه بشر.  ُولدت المعلَّ

ُعكاظ إذن مختلفة.
كانت بابل عنوانًا للغو واللغط وتبلبل الحديث، ذلك أن األسطورة 
القديمة تروي أن الناس في البرج تكلموا لغات كثيرة، فلم يفهم 
بعضهـــم بعضًا، وكانت بلبلة. وحين نقـــول اليوم: اختلط الحابل 
بالنابـــل، للداللة علـــى الفوضـــى العارمة والضياع فـــي الزحام، 
فالرمـــز األقدم لهذه الحال هي بابل، وإن كان فيها رمز آخر، لكنه 

جميل، وهو الحدائق المعلقة.

ُعكاظ كانت شيئًا آخر. كانت ملتقى للتعارف بين القبائل، وتبادل 
الســـلع والمنافع، واختبار الشـــعراء منهم، في أول مهرجان شعر 
فـــي تاريخ البشـــر. وليس غريبًا أن ُتوَلد هناك المعلقات الســـبع 
قت على أســـتار الكعبـــة، لتكون كنزًا ال يضاَهى من كنوز  التي ُعلِّ
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البشـــرية، ال فـــي ســـبقها التاريخي فقط، بل في خلـــود معانيها 
وسمو أدائها الفني الرفيع. وليس غريبًا إذن أن يقول ُلِوي أراجون، 
وهو أحد أكبر شـــعراء الغرب في القرن الميالدي العشرين: »لعل 
أعظم ما كتب البشر من شعر، الشعر العربي الجاهلي«. لقد ُولد 

أرفع هذا الشعر في ُعكاظ.

وشغلت سوق ُعكاظ الناس ما زاد على 1500 سنة، وال تزال.
هذا الكتاب اســـتعراض ســـريع لتاريخ هذا الموقـــع الفريد، الذي 
شهد مشـــاهد، وروى تواريخ، واحتضن أحد أسمى فنون البشر: 
الشـــعر. وهو يروي شيئًا من قصة سوق ُعكاظ، وكيف أسهمت 
فـــي توحيـــد لهجـــات قبائـــل العـــرب قبيل نـــزول القـــرآن الكريم 
بالفصحى القرشية، وما كتبه بعض القدامى والمعاصرين فيها، 
ويختـــار أجمل الشـــعر الذي قالـــه القدماء فيها والذي اســـتوحاه 

شعراؤنا المعاصرون من هذه السوق الفريدة.
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كان���ت ُع���كاظ كب���رى أس���واق العرب ف���ي الجاهلي���ة وفجر 
اإلسالم، وظلت تقوم كل عام حتى سنة 129 بعد الهجرة، 
حين دمرتها فتنة الحرورية. وكانت تعد مع س���وقي الِمجّنة 
وذي المج���از، أس���واقًا لمكة وقريش، وهي أقرب أس���واق 
القبائ���ل العربية إليها. فهي تقع إلى الجنوب الش���رقي من 
مكة المكرمة بين نخلة والطائف. وكانت األس���واق الثالث 
تقام في األشهر الحرم، وسوق ُعكاظ في ذي القعدة قبيل 

بدء موسم الحج.
كان موقع الس���وق في ديار ه���وازن، التي كان منها حلفاء 
لمملك���ة الحي���رة في جنوب الع���راق، ومنهم م���ن كان من 

حلفاء قريش.

 
ُعكاظ المعنى والمكان والزمان

تقـــول معاجـــم اللغة: عكظه أي حبســـه وعركه ودلكه 
وقهـــره، ورد عليه فخره وصرفه ومطلـــه. وعكظ به افتخر، 
وتعكـــظ القوم اجتمعوا وازدحمـــوا. وتعاكظ القوم تفاخروا 

وتعاركوا وتجادلوا. 
بطبيعـــة الحال، أخذ اإلخباريون العرب يســـتمدون من 
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موقع سوق عكاظ

هذه المعاني اللغوية سببًا لتسمية السوق. وكان أقرب ما 
يشـــير إلى وظيفة هذه السوق، أنها كانت محاًل يقول فيه 
الشـــعراء شـــعر الفخر بقبائلهم، أو تزدحم فيه جموع غفيرة 
في موعد مضروب للبيع والشـــراء. ويـــرى ياقوت الحموي 
الجغرافـــي العربـــي الشـــهير، أن العارفيـــن لـــم يتفقوا على 

سبب التسمية، فظلت موضع تكهن وتقدير.
وإذا اعتمدنـــا قول الجغرافيين العـــرب ومن كتبوا في 
موضوع ســـوق عكاظ فإن الســـوق تقع على مسافة ثالثة 
أيـــام مـــن مكة المكرمـــة، ناحيـــة الجنوب الشـــرقي، وعلى 
مســـافة يوم مـــن الطائف، ناحية الشـــمال الشـــرقي. وإذا 
رســـمنا دائرتين، واحدة مركزها مكة المكرمة وشعاعها 120 
كيلومترًا )مســـير اليوم يقرب في اإلجمال من 40 كيلومترًا( 
والثانيـــة مركزهـــا الطائف وشـــعاعها 40 كيلومتـــرًا، يصبح 

تعيين مكان السوق دقيقًا نسبيا. 
فالسوق كانت تقام في مكان فسيح جدًا، يتيح تنقلها 
من عام إلى آخر في سهل معروف موقعه. وكانت مساحة 
السوق تتســـع حينًا وتضمر حينًا آخر في داخل هذا السهل. 
وقـــد نقل ياقـــوت عن األصمعي والواقـــدي، أن نخيال كان 

في المكان، المسمى األثيداء. 
و590م،   585 بيـــن  الِفجـــار،  حـــروب  نشـــبت  وفيهـــا 
فبدأت حين كان النبي محمد صلى الله عليه وســـلم، في 
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الخامســـة عشرة من العمر قبل البعثة النبوية. وكان سبب 
هـــذه الحروب، محاولة الحيرة الســـيطرة علـــى خط التجارة 
بيـــن اليمن والعراق، وإقصاء قريش عن هذه التجارة. وقد 
انتصر القرشـــيون وحلفاؤهم في تلك الحروب، واحتفظوا 
بخط تجارتهم الدولية، التي سارت بالقوافل من اليمن إلى 
بالد الشـــام، وفق رحلة الشـــتاء والصيف التي ذكرها الله 
عـــز وجـــل في كتابه العزيز، في ســـورة قريش، إذ قال، َجّل 
من قائل: )إليالِف قريٍش* إيالِفهم رحلَة الشتاِء والّصيف* 
فليعبـــدوا رّب هذا البيت* الذي أطعمُهم من جوٍع وآمَنهم 

مـــن  خـــوف (. 
وقد شهدت السوق تجارة بيع وشراء وعقد صفقات، 
بيـــن مختلف القبائل. لكنها اشـــتهرت كذلـــك بالتباري في 
قت سبع  الشعر، أمام حّكام يقّرون القصيدة الفائزة. وقد ُعلِّ
من أفضل القصائد الفائزة على أســـتار الكعبة المشـــرفة، 

فُسميت المعلقات. 
لقد تركت لنا روايات اإلخباريين العرب أوفر المعلومات 
عن الســـوق، إذ كانت محاًل الختبار حنكة قريش، في قيادة 
مشروع التجارة الذي جمعت له قبائل العرب حول قوافلها.
كانت قريش تســـيطر على عدد كبير من األسواق في 
شـــبه الجزيـــرة العربية، في نظام أحالف واســـع، ضمن لها 
تســـيير قوافلها بســـالم، في األشـــهر الحرم، وفـــي غيرها 
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كذلك. وكان نظام اإليالف يخّير القبيلة، أن تتقاضى رسوم 
مرور لقاء حماية قافلة القرشيين، أو أن تسّير إبلها مع مكة 
فـــي تجارتها. وكانت فائدة للقبائل في الحالين، اســـتحقت 
أن تلتف هذه القبائل العربية حول المشروع التجاري الكبير، 

بعدما كانت تتصارع وتتغازى.
ســـيطرت مكة على التجارة عبر دومة الجندل )الجوف( 
فـــي شـــمال المملكة، ألنهـــا عقدة المواصـــالت بين مكة 
والحيـــرة مـــن جهة، وبيـــن الخليج وبصرى الشـــام من جهة 
أخرى، وكانت قوافلها آمنة بفضل أحالف هناك. وبلغ من 
نفوذها كذلك أن ســـيطرت على أســـواق بصـــرى وأذرعات 
في بادية الشـــام. وســـيطرت أيضًا على الُمشّقر، وهي من 
أعظم أســـواق الخليج العربي، إذ كانت تستمر شهرًا كامال. 
وســـيطرت علـــى الرابيـــة، وهي ســـوق حضرمـــوت مصدر 
أفضـــل اللبـــان، بفضل تحالفهـــا مع بنـــي آكل المرار أقوى 

القبائل هناك. 
أما ُعكاظ، وهي األقرب في كبرى األســـواق إلى مكة 
المكرمـــة، فكانـــت فـــي البدايـــة، لقبيلة هـــوازن المرهوبة 
الجانـــب، ولم يكن يســـهل على قريـــش إدراجها بال قيد وال 
شـــرط في نظام تجارتها. لكن شـــبكة عهـــود قريش امتدت 
إلى ملوك األطراف األربعة: الغساســـنة في بالد الشـــام، 
واللخميون المناذرة في الحيرة بجنوب العراق، والحميريون 
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في اليمن، ومملكة أكســـوم في الحبشـــة. وكانت الحوافز 
التي منحتها قريش للقبائل من أجل إشـــراكها في قوافلها 
التجاريـــة مرنة ومغرية. ولـــم تكن حاجة القبائـــل إلى الحرم 
المّكـــي، على الصعيد الديني، قليلة شـــأن في تيســـير أمر 

قريش، في قيادتها العرب ومشروعهم التجاري.
لقـــد حاولت هوازن في لحظة ما، في القرن الميالدي 
الســـادس، أن تنافس قريشًا في قيادة هذا المشروع، لكن 

لحساب الحيرة. 
كانـــت للتجـــارة الدولية بيـــن المحيط الهنـــدي والبحر 

األبيض المتوسط، طرق ثالث أساسية:
• مـــن الخليج العربـــي إلى الفرات في ســـفن، ثم القوافل 
فـــي بادية الشـــام، عبر تدمـــر حتى شـــواطئ البحر األبيض 

المتوسط.
• البحر األحمر حتى الُقلُزم )الســـويس( أو َأْيلة )العقبة( في 

سفن، ثم القوافل إلى غزة أو مدن المتوسط األخرى.
• القوافل الصحراوية عبر مكة، وهي تبدأ رحلتها من اليمن 

شتاًء )آخر شباط/ فبراير( وتنتهي إلى الشام صيفا.
اضطربت الطريقان األوليان، عقودًا طويلة في القرن 
السادس والثلث األول من القرن السابع، من جراء الحروب 
بين الساســـانيين والبيزنطيين، وهي حروب اســـتمرت على 
تقطـــع، مـــن ســـنة 502م، ولم تتوقف ســـوى بعـــد ظهور 
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اإلســـالم، وفتح بالد الشام ســـنة 634م. وكانت إذا هدأت 
بيـــن المتحارَبين الكبيَرين، أكملها الـــوكالء حربًا محلية: في 
بادية الشام بين الغساســـنة والمناذرة، أو عند مدخل البحر 
األحمـــر بين مملكة أكســـوم في الحبشـــة والِحْمَيريين في 

اليمن.
استفادت قريش من هذه الســـانحة التاريخية النادرة، 
وطـــّورت الطريق الثالثة وجمعت قبائل العرب شـــركاء في 
مشـــروعها. لكـــن االزدهـــار الذي أحـــرزه المشـــروع، وصراع 
القوتين العظميين، بيزنطة والساســـانيين، للسيطرة على 
تجارة الشـــرق اآلتية مـــن المحيط الهندي إلى المتوســـط، 
أســـالت لعابهمـــا، وحفزتهمـــا على محاولة الســـيطرة على 

تجارة قريش، ومشروعها المستقل. 
فأوعزت بيزنطة لحلفائها الغساسنة أن يغزوا خيبر، ثم 
يثرب، اللتين كانتا بيد يهود فيهما، هم يهود خيبر، وقبائل 
قريظة وبني النضير وبني قيُنقاع في يثرب. كان اليهود في 
جزيرة العرب يناصبون بيزنطة العداء، فيما كان الغساســـنة 
نصارى يحالفونها. وقد ســـّجل التاريـــخ هاتين الغزوتين في 
ما ذكره اإلخباريون العرب عن »َمفَســـد خيبر«، سنة 567م، 
وسيطرة األوس والخزرج في تلك السنة تقريبًا، على يثرب، 
بمعونة الغساســـنة. واســـتكمااًل لإلطباق على خط التجارة 
المّكي من الجنوب، أوعزت بيزنطة ألبرهة الحبشـــي، وكان 
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حليفها، بعدما اســـتولى على اليمن من ملوكه الِحمَيريين، 
ليغزو مكة في سنة 570م، في الحادثة التاريخية التي خّلدها 
َك  القـــرآن الكريم في ســـورة الفيـــل: }ألم تَر كيـــَف فعَل ربُّ
بأصحـــاِب الفيـــل * أَلم يجعْل كيدهم في تضليل * وأرســـَل 
عليِهـــم طيرًا أبابيل * ترميِهم بحجارٍة من ِســـّجيل * فجعلُهم 

كعصٍف مأكول{.  
ونعرف قصة انهزام أبرهة وموت جيشه وارتداده إلى 

اليمن حيث وافته المنية.
وقد بدا للساســـانيين ومملكة الحيـــرة، حليفتهم، أن 
انكفـــاء أبرهـــة وانتصـــار مكة عليـــه، قد يعنـــي أن الفرصة 
ســـانحة لهما ليســـتوليا علـــى تجارة قريـــش، وعلى خطوط 
التجارة العربية لحســـابهما، ال ســـيما بعدمـــا آل اليمن إلى 
ســـيف بن ذي يزن، الذي أجهز على االحتالل الحبشـــي في 
اليمن، وتولى الحكم بتأييد ساســـاني أكيد. لكن مكة أثبتت 
أنها تقود مشروعًا عربيًا مستقاًل، وأنها غير مستعدة للتنازل 
عن أِزّمة القيادة، وأن رفضها هيمنة بيزنطية لم يكن يعني 
انحيازها للساســـانيين، بل سعيها في مشروع مستقل عن 

القوتين العظميين. 

فما الذي حدث في ُعكاظ؟
تـــرك لنـــا اإلخباريـــون العـــرب في كتـــب التاريـــخ، ما 
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قـــد يصعب علـــى القارئ العـــادي فهمه، فـــال يفك رموزه 
ر" الذي وضعـــه لنا أبو  إال الخبـــراء. لكـــن في كتـــاب "المحبَّ
جعفر محمد بن حبيب بن أمية عمرو الهاشـــمي البغدادي، 
ى سنة 245هـ، قصة موجزة، سنحاول فك رموزها،  المتوفَّ

لنكتشف رواية ما حدث.
لنقرأ أواًل نص ابن حبيب مثلما هو. يقول:

»وأمـــا فتـــُك البّراض، وهو رافع بـــن قيس، فإنه كان 
حاَلـــف بني ســـهم من قريـــش، فعدا على رجـــل من ُهذيل 
فقتلـــه. فجـــاء بنـــو ُهَذيل إلـــى بني ســـهم، يطلبـــون بدم 
صاحبهـــم، فقـــال بنو ســـهم: هذا قـــد خلعنـــاه وتبرأنا من 
جرائـــره. فقالـــت ُهذيل: من يعرف هذا؟ فقـــال العاص بن 
وائل: أنا خلعته كما ُيخلع الكلب. فسكت الُهذليون ولم يروا 
وجه طلب. فأتى حرب بن أمية فخالفه، فعدا على رجل من 
خزاعـــة، فقتله وهرب إلى اليمن. فأقام بها ســـنة، ثم قِدم 
ودنا من مكة. فإذا الُهَذليون والخزاعيون يطلبونه وقد ُخِلع. 
فقال: ما لي خيـــٌر من النعمان بن المنذر. فلحق به فوافق 
وفـــود العرب بالحيرة عنده. فأقام يطلب اإلذن معهم. فلم 
يصـــل حتى طال عليه المقام وجفـــا. وكان للنعمان َلِطيمة 
يبعث بها كل عام للتجارة إلى موسم ُعكاظ. فخرج النعمان، 
فجلس للناس بالحيرة، وكانت عيرات النعمان ولطائمه التي 
توافي سوق الموســـم إذا دخلت تهامة لم تهج، حتى َقَتل 

26 عكاظ في التاريخ والتجارةسوق عكاظ: عنقاء الجزيرة العربية



النعمـــان أخا بلعاء بن قيس الكنانـــي، فجعل بلعاء يعترض 
لطائمـــه فينتهبها. ففعل ذلك مرتين. فخاف النعمان على 
لطيمتـــه، فقال يومئذ: من ُيجير هذه العير؟ فقال البّراض: 
أنـــا أجيرهـــا لـــك. فقال الرّحال عـــروة بن عتبة بـــن جعفر بن 
كالب: أنت تجيرها على أهل الشيح والقيصوم؟ وأنما أنت 
كلب خليع. أنت والله أضيق اســـتًا من ذلك. ولكني أنا أيها 
ين كليهما. فقال البّراض: أأنت  الملـــك أجيرها لك من الحيَّ
تجيـــر على تهامة؟ فلم يلتفت النعمـــان إلى قول البّراض، 
وازدراه. فدفع اللطيمة إلى عروة الرّحال، فخرج بالعير وخرج 
البـــّراض في إثره. فلما كان ببعـــض الطريق، أخرج البّراض 
األزالم يستقســـم بها، فقـــال له الرّحال: مـــا تصنع؟ قال: 
أســـتخير فـــي قتلك. فضحك عـــروة، ولم َيَره شـــيئا. فلما 
انتهـــى عـــروة إلى أهله، دوين الجريب، بمـــاء يقال له ُأوارة، 
ته، فنام. ووثب  أنزل اللطيمة وسّرح الظهر، ودخل عروة ُقبَّ
عليه البّراض فقتله. ثم مضى حتى أتى خيبر، فكان بسببه 

حرب الِفَجار بين كنانة وقيس«.
ر، ألبي جعفر محمد بن حبيب، المكتب التجاري  )المحبَّ
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بال تاريخ، ص 195 و196(.
تعالـــوا ُنِعد قـــراءة القصة، بعبارات تميـــط اللثام عما 

تقوله هذه الرواية التاريخية وتوضحه. يقول ابن حبيب:
إن البـــّراض كان حليفًا لبطن من بطون قريش، فقتل 
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رجـــاًل مـــن ُهَذيل، فلما جاء بنـــو ُهَذيل يطلبـــون من قومه 
االقتصـــاص منه، هدر هؤالء دمـــه، وخلعوه من حمايتهم 
وأباحـــوا لبني ُهَذيـــل قتله ثأرا. ثم قتل البّراض رجاًل آخر من 
خزاعـــة، فصار دمه مطلوبـــًا في ُهذيل وفي ُخزاعة ولم تعد 
قريش تحميه. فهرب إلى اليمن ومكث هناك ســـنة، فلما 
عاد خاف أن يقتله أصحاب الثأر، فقال في نفسه إن أفضل 
من يجيـــره النعمان بن المنـــذر في الحيرة بجنـــوب العراق. 
فمضـــى إلى الحيرة وانتظـــر فرصة ليقابـــل النعمان، لكنه 
انتظر طويال حتى خرج ملك الحيرة إلى الناس ليســـأل عمن 
فيهم يستطيع حماية قافلته التجارية، التي نهبها أخو بلعاء 
بـــن قيس الكنانـــي مرتين. وكانت قافلة النعمان الســـنوية 
تقصد ســـوق ُعكاظ. وتبّرع للمهمة البّراض وعروة الرّحال، 
وانتهت ِخفارة القافلة إلى الرّحال، بعد اســـتهزائه بالبّراض. 
فصمـــم البّراض علـــى قتل عروة، وهو مـــن أعيان هوازن، 
وقتله فعاًل، فكان ذلك ســـبب حرب الفجار في ُعكاظ، بين 

كنانة وقيس.
أما القراءة المتأنية، فترى بين السطور صراعًا واضحًا، 
بيـــن قريـــش، وهي من مجموع قبائل كنانـــة، وكانت تقود 
مشـــروع قوافل تجارة اإليالف، من اليمن إلى بالد الشـــام 
والعـــراق، وبيـــن قبيلـــة قيـــس التـــي كانـــت على مـــا يبدو 
تبحث عن دور مســـتقل، باالســـتعانة بملوك الحيرة، حلفاء 
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الساسانيين، لتسيير تجارتهم الخاصة. إذن كان ثمة تنافس 
بين مجموعتي القبائل هذه للســـيطرة على التجارة الدولية 
عبر شبه الجزيرة العربية. لم تكن هوازن وهي صاحبة ُعكاظ، 
مـــن أحالف مكة، مع انها قريبة منها، وكانت تقيم ســـوقًا 
يحضرهـــا كل العرب، وال ســـيما قريش. وقد تكون محاولة 
البّراض، وهو حليف قريش، مسعى لضم لطيمة النعمان 
)اللطيمة هي قافلة ِجمال تحمل تجارة(، إلى شـــبكة التجارة 
القرشية. لكن يبدو من تصميم النعمان على تسيير قوافله 
التجارية المستقلة، أنه كان يرغب في االستيالء على الخط 
التجـــاري القرشـــي، فكانت حـــروب الفجار في ُعـــكاظ التي 

انتصرت فيها قريش، فُحِسم األمر لمكة وإيالفها.
وإذا حدثـــت هـــذه الحروب لصـــد نفوذ الساســـانيين، 
بين ســـنتي 585 و590م، أي بعد 15 ســـنة فقط من محاولة 
أبرهـــة، حليـــف بيزنطة هـــدم الكعبة، فهي إذن بال شـــك، 
إعالن الستقالل قريش عن كلتا الدولتين الكبريين: بيزنطة 
والساســـانيين. ولم تنتِه بانضـــواء التجـــارة العربية الدولية 
كلها تحت جناح مكة وحسب، بل انتهت كذلك إلى استيالء 
قريش على ســـوق ُعـــكاظ، وجعلهـــا تحت نفـــوذ حلفائها، 

بعدما كانت لهوازن.
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يتف���ق علم���اء اللغ���ة العربية ف���ي اإلجمال عل���ى أن القرآن 
الكري���م، بنزول���ه بلغة قري���ش، عّمم اللغ���ة العربية، ال بين 
الع���رب وحدهم، بل كذل���ك في كل ديار المس���لمين، عربًا 
وعجم���ا. لكنهم وهم يؤكدون هذا، ي���رون أن النزول بلهجة 
قريش ما كان يس���ّهل للعرب فهم اآلي���ات، لو انهم كانوا 

يجهلون هذه اللهجة، التي كانت لقبيلة دون غيرها. 

لذا ال بد من أن نعزو إلى أسواق العرب، وكانت ُعكاظ 
أعظمهـــا وأكثرها حشـــدًا للناس، العوامل واألســـباب التي 
أدت إلى تطّور اللهجات العربية قبيل اإلســـالم، على النحو 
الـــذي قّربها أشـــد تقريب تمهيدًا الســـتقبال الوحي المنزل 
وفهمه. قال الله في كتابه العزيز: }وما أرَســـلنا من رســـوٍل 
َن لُهم{ )اآلية: سورة إبراهيم، 4(. في  إال بلســـاِن قوِمه لُيبيِّ
تلك األسواق التقت القبائل وتبادلت البيع والشراء وكتابة 

العهود والتباري شعرا. 
لـــم يكن ُقّصاد ُعكاظ مـــن قبائل الجوار فقط، بل كان 
يقصدهـــا ســـائر قبائـــل العرب، مـــن عرب الشـــام والعراق 
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والخليج واليمن والبالد المجاورة، على نحو يشـــبه كثيرًا ما 
صـــار العالم المعاصر ينظمه من معارض وأســـواق دولية. 
فكانت الســـوق تضيق بمـــن حضر، وكان التجار يكســـبون 
فيهـــا ما ال يمكن أن يكســـبوه في أي ســـوق أخرى، ولوال 

ذلك لما شّدوا إليها الرحال من هذه األصقاع البعيدة. 
يقول أحمد بن محمد بن حسن األصفهاني المرزوقي، 
في كتابـــه: األزمنة واألمكنة )حيدر أباد الدكن، 1332هـ، ج2 
ص168 و169(: ]لمـــا[ دخلت ســـنة خمـــس وثالثين من عام 
الفيل، حضر الســـوق من نزار واليمن ما لم ُيعَرف أنه حضر 
مثله في ســـائر السنين، فباع الناس كل ما كان معهم من 

عروض تجارية.
وكانت لـــكل قوم من نزالء الســـوق منازلهم الخاصة 
ينصبـــون فيهـــا خيامهـــم، ويرفعـــون عليها راياتهـــم، وكان 
علـــى رأس كل وفد شـــيخ القبيلة أو مـــن ينوب عنه. وحين 
يأزف أوان البيع والشـــراء، كانوا يخرجون من مضاربهم إلى 
المعـــارض واألنديـــة في رحاب الســـوق، فيلتقـــي اليماني 
بالشـــامي والحجازي بالعماني، فتمتزج القبائل في شـــتى 
األمـــور، ويبحثـــون في البيـــع والشـــراء ويتبادلـــون التفاخر 
والشعر، ويروون األحاديث والروايات بعضهم لبعض، عما 
فاتهم من عام إلى عام. فكانوا على علم متصل بما في ديار 
اآلخرين، يتسّقطون األخبار عما يحدث بين أقصى الجنوب 
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الشرقي، في عمان، وأقصى الشمال من بالد الشام.
لم ُيغفل شـــعراء الجاهلية، حين كانوا يؤمون عكاظًا، 
ذكرهـــا أو ذكر بعـــض مواضعها في شـــعرهم. إذ حفظ لنا 
الشعر الجاهلي من تباريهم وتفاخرهم، قول الشاعر خداش 

بن زهير العامري:
  ً  فاأبِلغ �إن مررَت به ه�شاما

وعبَد �للـه �أبِلغ و�لوليد�    
 باأّنا يوَم �َشمَظَة قد �أقمنا

َعموَد �لديِن �إن له َعمود�    

وشمظة كانت من أيام الِفجار في ُعكاظ. وقال الشاعر 
أيضًا:

 �أَلم يبِلّغُكم �أّنا َجَدعنا  
لدى �لعبالِء خنَدَف بالقياِد   

 �شربناُهم ببطِن عكاَظ حتى 
و� �شالعين من �لنجاِد  توَلّ   

وظل العرب على هذا ســـنوات طويلـــة، حتى توّحدت 
لهجاتهم توحدًا وثيقًا، ال ســـيما من حاجتهم في األســـواق 
إلى التفاهم في التجـــارة وفي كتابة العقود والعهود بدقة 
ووضوح، وكذلك من تباريهم شعرا. وقد اختلف المؤرخون 
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في سنة بداية عقد السوق. فمن قائل إنها بدأت في سنة 
585م، إلـــى مـــن يخالف هذا بأنها بدأت ســـنة 500م، وهذا 
أقـــرب إلى المنطق، ألن قريشـــًا بدأت تدعـــو قبائل العرب 
كاًل في دياره، إلى مداورة أســـواقهم على مدار السنة، منذ 
أن أخذ لهم هاشـــم بـــن عبد مناف وإخوتـــه عهود اإليالف 
من ملوك األطراف في الشـــام والعراق واليمن والحبشة، 
حتـــى يســـّيروا تجارتهم الدولية. وكان هذا فـــي أوائل القرن 

الميالدي السادس. 
ويرى الدكتور جريدي المنصوري أن سوق ُعكاظ أقدم 
من ذلك، فهو يرى بدء إقامتها في القرن األول الميالدي، 
ســـوقًا محليـــة. ويـــرى أن ســـقوط البتـــراء ســـنة 106م بيد 
اإلمبراطـــور الروماني ترايانوس، قد أدى إلـــى انتقال تجارة 
القوافـــل إلى الحجاز ونشـــاط التجارة في أســـواقها، ولهذا 
فـــإن مـــا ورد من أن عمرو بن لحّي الخزاعي، ســـيد مكة في 
عصـــره، هـــو أول من عكف علـــى تنظيم الشـــؤون العامة 
بمكـــة والحجـــاز وترغيب ســـائر العرب في حضور مواســـم 
العبـــادة والتجـــارة، فعّين للمواســـم أئمـــة يديرونها، وكان 
منهـــم أئمة عـــكاظ وقضائها، وهذا يعني أن ســـوق عكاظ 
كانـــت موجودة قبـــل ذلك فنظمها ولم تنشـــأ فـــي زمنه. 
ويذكـــرون أن ســـعد بن زيد منـــاة هو أول مـــن اجتمعت له 
إمامة سوق عكاظ والقضاء بعكاظ، وهذا يعني أن السوق 
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كانت موجودة قبل ذلـــك، وتعاقب على إمامتها وقضائها 
عدد من الناس، وأنها اشـــتهرت بما يجعلها موضع اهتمام 
ســـيد مكة، واألمثال التي صدرت عـــن ضبة بن أد بعكاظ، 
بعد مقتل ابنه ُسعيد وهو عم تميم بن مر بن أد، تعود إلى 
القرن الميالدي الثاني. وهذا يعني أن القوم اعتادوا حضور 
عكاظ وأنهم ينشـــرون فيها أخبارهم وأمثالهم وأشعارهم، 
التي يتلقفها قبائل العرب، ولهذا يميل الدكتور المنصوري 

إلى أنها كانت موجودة في القرن الميالدي األول. 
أما في موعد قيام ســـوق ُعكاظ في بحر الســـنة، فإن 
ق، لكن  ر والمنمَّ ابن حبيب ناقض نفســـه في كتابيه: المحبَّ
المدقق سرعان ما يكتشف سر التناقض على نحو يؤكد أن 
موعد الســـوق كان في أول ذي القعدة، عشـــرة أيام، تليها 

سوق مجّنة ثم سوق ذي المجاز، قبل بدء مشاعر الحج.

كي���ف إذن وّح���دت ُعكاظ، أو أس���همت ف���ي توحيد لهجات 
العرب؟

كانـــت لهجـــات القبائـــل العربية شـــديدة التنـــّوع قبل 
اإلســـالم، يدل علـــى هذا ما تركته لنا المعاجم، وال ســـيما 
لسان العرب وصحاح الجوهري وغيرهما، من إشارة متكررة 
إلـــى تنّوع الكالم عند هذه القبيلة أو تلك، في هذه الكلمة 
أو تلك. ويـــرى علماء اللغة العربية أن الفروق بين اللهجات 
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لم تكن مما ُيستهان به. وكان التفاهم صعبًا، ال سيما بين 
البدو والحضر. وكانت لهجة بني كلب في الشام، أقرب إلى 
كالم البدو، من لهجة ربيعة عند ضفة الفرات. وكان القرب 
الجغرافـــي يجعل حيًا من قبيلة ما، أقرب لهجًة إلى حي من 
قبيلة أخرى. واُتّخذ هذا التشابه بفعل التماس، وهو يخترق 
حدود القبائل، دلياًل على أن اللقاء الســـنوي في األســـواق 
كان فاعاًل جدًا في تطور اللغة العربية إلى لهجات تسير نحو 

التقارب، ما دام التماس البشري يفعل هذا الفعل.
وفي ُعكاظ، كانت تقام مساجلة شعرية، وكانت على 
صعيـــد لغـــوي راٍق، ألن الشـــعراء فيها كانوا يســـعون في 
كسب قصب الســـبق، والخروج بفوز على شـــعراء القبائل 
األخـــرى. ولم يكن ظهور "لغتين"، واحدة للتخاطب اليومي 
والثانيـــة فصحى، ســـببًا لتبعثـــر العرب بل العكـــس، إذ ان 
ل االتصال والتجانس  الفصحى أنشـــأت وعاء للجميع، يسهِّ

والتفاهم، أيًا كانت "اللغة" الثانية.
كانت كثرة اللهجات تصّعب التفاهم في بداية العيش 
المشـــترك الذي أحدثته األســـواق ومشـــروع التجـــارة الذي 
قادتـــه قريش في إيالفها. لكن اللقاء الســـنوي أخذ يضّيق 
مســـاحة عـــدم التفاهم، ويوّســـع مســـاحة التماس شـــيئًا 
فشيئا. لم يصبح التفاهم كاماًل، لكن عدم التفاهم لم يكن 
مطلقًا، بل كان يتقلص شيئًا فشيئًا مع كل عام في ُعكاظ. 
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كان يـــؤّم ســـوق ُعكاظ الحكمـــاء والقضاة والشـــعراء 
والخطباء. وكانوا يخاطبون القبائل من على منابر، بِحَكمهم 
أو شـــعرهم أو قضائهـــم، بلغة عربية منّقـــاة من اللهجات 
الضيقة، حتى يفهمها الجميع. بل كان مبشـــرون يغشـــون 
الســـوق للدعـــوة لدينهم. فكانت ُعكاظ ِمرجـــاًل تعتمل فيه 

عوامل التوحد الثقافي واللغوي أّيما اعتمال.
أما الشـــعراء فكان عليهم أن يلتزمـــوا لغة قريش في 
الفصاحة والقصائد التـــي يلقونها متبارين على حّكام. فما 
تقبله قريش يكون مقبواًل وما ترفضه ُيشـــاح عنه. وبذلك 
اختفـــت َهَنـــوات كثيرة من كالم العرب، مثـــل عنعنة تميم 
ع قيس وتلتلة بهراء وعجرفية ضّبة  وكشكشة ربيعة وتضجُّ
وغمغمة قضاعة، وكلها مفّســـرة في لسان العرب. كذلك 
لوحظ انحســـار استخدام لغة الُمسَند في اليمن، مع ازدهار 

ُعكاظ واألسواق، واقتراب الزمن من ظهور اإلسالم.
كان حكام الشعر في ُعكاظ فحواًل مشهودًا لهم، وُذكر 
منهم النابغة الذبياني. فإذا فازت قصيدة من تلك المتباَرى 
بها، »ُعّلقت«. وفســـروا التعليق على وجوه عديدة، فقيل: 
علقـــوا القصيدة أي عّدوها ِعلقًا، أي شـــيئًا نفيســـًا، وقيل: 
كتبوها بماء الذهب وعلقوها على أستار الكعبة المشّرفة، 
وقيـــل: بل َعِلقت في أذهانهم أي حفظوها عن ظهر قلب. 

َفق إجمااًل على أن المعلقات ثمان: وُيتَّ
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معلقة امرئ القيس الكندي
معلقة زهير بن أبي ُسلمى الُمزني

معلقة النابغة الذبياني
معلقة األعشى القيسي

معلقة لبيد بن ربيعة العامري
معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي
معلقة طرفة بن العبد البكري

معلقة عنترة ين شداد العبسي
لكن بعض الباحثين يزيد:

زة البكري معلقة الحارث بن ِحلِّ
معلقة َعبيد بن األبرص األسدي

ولعـــل من أجمـــل ما قيل شـــعرًا في ُعـــكاظ، من غير 
المعلقـــات، مـــا قاله علقمة بن َعَبـــَدة التميمي، في إحدى 
قصائده التي عرضها على قريش في السوق، فاستحسنتها:

َطحا بَك قلٌب في �لح�شان طروُب  
ُبـَعيَد �ل�شباِب ع�شَر حاَن م�شيُب   

يـكـلـفـني لـيلـى وقـد �شَطّ عهُدهـا 
وعـادت عـو�ٍد بـينـنـا وُخـطوُب   

�إذ� غاب عنها �لبعُل لم ُتف�ِش �شَرّهُ 
وُتر�شي �إياَب �لبعِل حيَن يوؤوُب   
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فـاإن تـ�شاألـونـي بـالنـ�شاِء فاإنــنــي 
بـ�شـيرٌ بـاأدو�ِء �لنـ�شاِء طـبـيــُب   

�إذ� �شاَب ر�أ�ُش �لمرِء �أو قَلّ ماُلـهُ
ِهــَنّ نـ�شـيـُب فـلي�َش لـهُ مـن وِدّ   

كانـــت كثـــرة الخطباء والشـــعراء ُتعَزى إلى أن الشـــاعر 
والخطيب كانا يشـــيدان بقبائلهما في المواســـم، ويطريان 
بحســـبها. وكانت القبيلة إذا ظهر لها شـــاعر ُمجيد، احتفلت 
بأحلـــى ما يمكن االحتفال من إقامة الوالئم ولعب المزاهر 
مثلمـــا كانوا يفعلون في األعراس. ولـــذا كانت الكلمة في 

ُعكاظ دلياًل على مكانة القوم في باقي العرب. 
ومـــن أشـــهر األدلة علـــى أن العـــرب كانـــوا يقصدون 
ُعكاظـــًا، ليعّرفوا بقومهم وبآدابهم وشـــرفهم، أن أمية ابن 
خلـــف الخزاعـــي، حين هجا حســـان بن ثابت فـــي قصيدته، 
أراد أن يفشـــيها بين الناس، فسعى في نشرها في ُعكاظ، 

وذلك في قوله:
�أال َمن ُمبِلٌّغ ح�ّشان عني 

ُمَغلِغلًة تدُبّ �إلى ُعكاظ   
فرد حّسان بقصيدة زايد فيها على أمية بقوله: 

ً �شاأن�شرُ �إن بقيُت لكم كالما
رُ بالمجامِع من ُعكاظ ُيَن�َشّ   
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لم تكن المعلقـــات والقصائد والخطب وحدها تندفع 
باللهجـــات العربيـــة نحـــو مصـــب واحـــد، فأحاديـــث التجارة 
والمجتمع والحرب والسلم والسياسة والعصبية واألحالف 
والخلـــع، وشـــؤون الحياة اليومية، كانت مســـاحتها أوســـع 
للتمـــاس فـــي األســـواق والمواســـم، ولعل هـــذا التماس 
كان أشـــد فعاًل من لغة الفصاحة في تقريب اللهجات قبل 
اإلســـالم، وهو أمر انقلب ربما إلى عكســـه في اإلســـالم، 
مـــن أثر التوحيد الشـــامل الـــذي أحدثه القـــرآن الكريم، على 
صعيـــد اللغة علـــى الخصوص، وعلى ُصعـــد أخرى بالطبع. 
د اللهجات ممكنًا بلغـــة القرآن، من دونما حاجة  فصـــار توحُّ

إلى عيش مشترك وتماس في األسواق.
ثمـــة من يقـــول مـــن الباحثيـــن إن لغـــات القبائل لم 
تتحرك وحدها نحو الفصحى، بل ان لغة قريش أيضًا كانت 
تقترب في ُعكاظ واألســـواق األخرى، مـــن اللغة الفصحى 
التـــي نزل بها القرآن الكريـــم. لكن األمر األكيد، هو أن هذه 
اللغة الفصحى كانت قد سادت في العهد النبوي، في كل 
أنحاء شبه الجزيرة العربية تقريبًا، فكانت الوفود إلى المدينة 
ث بهـــا النبي صلى اللـــه عليه وســـّلم، بطالقة، وكان  ُتحـــدِّ
يحضـــر ُعكاظ قبـــل البعثة. كذلك لم تكن وفـــود النبي إلى 

العرب تصادف أي عقبة لغوية في مهامها لدى القبائل. 
كانـــت قريش تختـــار أفضل لغات العـــرب حتى صارت 
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لهجُتها أفضَلها، ولو قال كل شاعر شعره في ُعكاظ بلهجة 
قومه، لم يجد من يستحســـنه، ولوقفت شهرته فيهم، لم 

تتعدَّ إلى بقية العرب.
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قالوا في ُعكاظ.
حي���ن نس���مع ه���ذه العب���ارة، يختلط علين���ا فهمه���ا. فهل 
المقصود ما قاله الشعراء، وهم يقفون على أرض السوق 
قبل أربعة عش���ر قرنًا ويزيد، أم المقصود ما قال الش���عراء 
واألدباء والمؤرخون في العصور الحديثة عن الس���وق وهم 
ف���ي أصقاع مختلف���ة، أو ما قالوه في الس���وق وعنها بعد 

إحيائها منذ سنوات أربع؟

لـــذا كان عنـــوان الفصـــل الثالث: الشـــعر فـــي ُعكاظ، 
يعّبـــر عما قيل من شـــعر في الســـوق، أيـــام الجاهلية. أما 
مـــا قاله شـــعراء عصرنا هذا عن الســـوق، فآثرنـــا فيه قلب 
عنوان  الفصل الرابع: ُعكاظ في الشـــعر، بداًل من: الشـــعر 

في ُعكاظ. وفي هذا تمييز لألمرين، أحدهما عن اآلخر.
نشرت دور نشر كثيرة القصائد المعلقات، التي ألقيت 
في ســـوق ُعكاظ. وثمة شـــرح لســـبع منها وضعه الزوزني. 
وهو المرجع الشعبي األوسع رواجًا، ألنه يشرح كل بيت وكل 

كلمة في المعلقة، على النحو الذي يروي ظمأ كل قارئ. 
والزوزنـــي هو أبو عبد الله الحســـين بن أحمد الزوزني، 
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الذي توفي ســـنة 486هـ )1093م(. ويقـــال إن المعلقات لم 
قات في يومها، وإن أول من ســـماها كذلك هو  ُتَســـمَّ معلَّ
ابن الكلبي، هشـــام بن محمد بن الســـائب، صاحب كتابي: 

األصنام، وأنساب الخيل. 
لـــم يتفق اإلخباريـــون العرب في عـــدد المعلقات، فابن 
عبد ربه األندلســـي صاحب العقد الفريد، وابن خلدون صاحب 
المقدمة، وغيرهما، ابن الرشيق والزوزني نفسه، رأوا أنها سبع. 
ورأى ابن النحاس أنها تســـع، والتبريزي عشر. وُيعَتَقد أن سبب 
االختالف أن ما ألقي من أجمل قصائد الشعر المطّوالت، في 
سوق ُعكاظ، كان يدخل في تصنيف المعلقة، فأدرج بعضهم 

في هذا الصنف قصائد لم ُيدرجها آخرون.
لكن كثرتهم اتفقوا على سبع على األقل.

وكانوا يســـمونها الســـبع الطوال، أو المذهبات، ألن 
الجاهليين كانوا يخّطونها بماء الذهب ليلعقوها على أستار 
الكعبة المشـــّرفة. وكان ثمة من يسميها: الّسموط، لقول 
حكام الشـــعر في ُعكاظ، حين تعجبهـــم قصيدة ُتلقى على 
 أســـماعهم: هذه سمط الدهر. وَسَمط الشـــيء، أي عّلقه.

1 - أمرؤ القيس )497 – 545م(
هـــو ُحنُدج بن ُحجر الكنـــدي، وكان والده ملكًا، وكانت 
منازلهم غـــرب حضرموت، وُقتل والده لجـــوره على رعاياه. 
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كان متَرفًا في شـــبابه، وتعســـًا في رجولتـــه، وأمضى بقية 
عمره ســـعيًا في الثأر لوالـــده، دون جدوى. وكان في فتّوته 
لعوبـــًا زير نســـاء. وكتب في معلقته عن عشـــِقه عنيزة ابنة 
عمه ُشـــَرْحبيل، وحجِزه ثياب عذارى كن مع عنيزة يغتســـلن 
في غدير يقال لـــه: دارة ُجلُجل، ثم َعقِره ناقته إلطعامهن، 

وركوبه ناقة عنيزة، للحاق بالقبيلة الظاِعنة. 
يبدأ امرؤ القيس معلقته بالبيت الشهير:

ِقفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزِل  
ب�ِشقِط �لِلّوى بيَن �لَدخوِل فَحوَمِل    

ومن أشـــهر أبياتهـــا، وأجملها اخترنا هـــذه، وفيها ذكر ليوم 
دارة ُجلُجل وذكراه العزيزة على قلبه:

�أال ُرَبّ يوٍم لَك منهّن �شالٌح
وال �شيما يوٌم بد�رِة ُجلُجِل   

ويوَم دخلَت �لخدَر خدَر عنيزٍة
فقالت: لك �لويالُت �إنك ُمرِجلي   

تقوُل وقد مال �لغبيُط بنا معاً:
عَقرَت بعيري يا �مر�أَ �لقي�ِش فانزِل   

فقلُت لها: �شيري و�أرخي زماَمهُ
وال ُتبعديني من َجناِك �لمعّلِل   

�أفاطَم مهالً، بع�َش هذ� �لتدلِل
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و�إن كنِت قد �أزمعِت �شرمي فاأجِملي   
�أَغَرِّك مني �أَنّ حَبِّك قاتلي

و�أنِك مهما تاأُمري �لقلَب يفعِل   
ه وليٍل كموج �لبحِر ُمرٍخ �شدوَلَ

علَيّ باأنو�ع �لحموِم ليبتلي   
فقلُت لهُ لّما تمّطى ب�ُشلِبِه 

و�أرَدَف �أعجاز�ً وناَء بَكلَكِل   
�أال �أيها �لليُل �لطويُل �أال �نجِل

ب�شبٍح وما �الإ�شباُح منَك باأمثِل     

ثم يقول:
ً ِمَكٍر ِمَفٍر ُمقبٍل ُمدبٍر معا

كُجلموِد �شخٍر حّطه �ل�شيُل من عِل   
فبات عليه �َشرُجهُ وِلجاُمهُ

وباَت بعيني قائماً غيَر مر�َشِل   

ويذكـــر التاريخ أن امـــرأ القيس قصد القســـطنطينية 
ســـنة 538م، ليطلب مســـاعدة اإلمبراطور يوســـتنيانوس، 
بجيش يوســـع نفوذ بيزنطة في شـــبه الجزيـــرة العربية على 
حســـاب الفرس، لكن اإلمبراطور لـــم ُيِجبُه إلى طلبه، فعاد 

خائبًا وأصيب بالجدري قرب أنقرة، ومات هناك.
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2 - طرفة بن العبد )538 – 564م(
اســـمه عمرو بن العبد بن سفيان السعدي من بكر بن 
وائـــل، كان قومه ينزلون في البحرين، وَيِتم صبيًا من أبيه، 
وحرمه أعمامه حقه فـــي الميراث، فعاش وأمه في بؤس. 
قال الشعر شابًا وكان أكثر مدحه وهجائه في بالط الحيرة. 
رعـــى إباًل له وألخيه، وكان يلهو عنها بقرض الشـــعر، 
وفي هذا قال له أخوه: لَم ال تستريُح بإبلك؟ ُترى إن ُأِخَذت 
منـــك، ترّدها بشـــعرك هذا؟ فقـــال طرفة: فإنـــي ال أخرج 
بها أبدًا، حتى تعلَم أن شـــعري ســـيردها، إن ُأِخَذت. فتركها 
وأخذهـــا مضريون. فاّدعى طرفة جوار عمرو وقابوس، ابني 

المنذر الثالث ملك الحيرة، وخاطبهما شعرًا بقوله:
رمٍة �أعمرُو بُن هنٍد ما ترى ر�أَي �شِ

لها �شبٌب ترعى به �لماَء و�ل�شجْر   
وكان لها جار�ِن قابو�ُش منهما 

وعمرٌو ولم �أ�شترِعها �ل�شم�َش و�لقمْر   

وقيل إن َعمرًا وقابوسًا عّوضاه إباًل بدلها.
لكـــن عمرو بن هند لم ُيبِق مع طرفة مودة حين تولى 
الُملك بعد وفاة المنذر الثالث، فمضى الشاعر مع صديقه 
عمـــرو بن مامة، فـــي تجارة إلى اليمن وماتـــا مقتولين في 

طريق عودتهما، وكان طرفة لّما يزل شابًا. 
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ظهـــرت في معلقة طرفة شـــكواه من ذويه، وحكمته 
فـــي الدنيـــا، وفخره بما له من شـــجاعة وكـــرم. وهي دليل 
تاريخـــي ممتاز في ُخُلق العربي الجاهلي وقيمه االجتماعية 

واألخالقية. وفيما يلي بعض أشهر أبياتها:
لخولَة �أطالٌل ببُرَقِة َثهَمِد

تلوُح كباقي �لو�ْشِم في ظاهِر �ليِد   
ِهم حبي علَيّ مطِيّ وقوفاً بها �شَ

يقولوَن: ال تهِلك �أ�شًى وتجلُِّد   
�إذ� �لقوُم قالو�: َمن فتى؟ ِخلُت �أنني

ُعنيُت فلم �أك�َشل ولم �أتَبَلِّد   
ثم يقول في مواضع متفرقة:
فاإن كنَت ال َت�ْشطيُع دفَع منّيتي

فدعني �أُبادْرها بما ملَكْت يدي   
فَذرني �أَُرّوي هامتي في حياِتها

نا �ل�ّشدي �شتعَلُم �إن ِمتنا غد�ً �أُيّ   
�إذ� �بتدَر �لقوُم �ل�شالَح وجدَتني

منيعاً �إذ� ُبَلّت بقائِمه يدي   
�شُتبدي لَك �الأياُم ما كنَت جاهالً

ِد وياأتيَك باالأخباِر َمن لم ُتَزِوّ   
َلَعمرَُك ما �الأياُم �إال ُمعاَرٌة

ِد فما ��شَطعَت من معروِفها فَتَزَوّ    
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3 - عمرو بن كلثوم التغلبي )نحو 500 - 584م(
هـــو عمرو بن كلثـــوم بن مالك بن عتـــاب من تغلب، 
منازلهـــم فـــي الجزيـــرة الفراتيـــة، من شـــمال بالد الشـــام 
ها كليب. ســـاد  والعـــراق. جده ألمه المهلهل الشـــاعر، وعمُّ
قوَمه وهو فتى لم يبلغ العشرين. وكان فارسًا شجاعًا. كان 
يـــزور ملك الحيرة عمرو بن هند، وينشـــده الشـــعر من دون 

مدح، وحين اختصما قتل الشاعر الملك سنة 570م. 
ارتهن عمرو بن هند من كٍل من تغلب وبكر مئة رجل، 
ليجبـــر القبيلتيـــن على وقـــف حرب البســـوس. وحين مات 
رهائن مـــن تغلب، فيما كانوا عند حلفاء لبكر، عطشـــًا كما 
قال بعض، أو بريح السموم كما قال آخرون، وكادت الحرب 
أن تعـــود، جمع عمـــرو الملك أعيان القبيلتيـــن في اجتماع 
زة  توفيـــق، انتهى إلى قول عمرو الشـــاعر، والحـــارث بن ِحلِّ

معلقتيهما. 
وقيـــل إن معلقة عمرو بن كلثوم ألـــف بيت، لم يبَق 
منها ســـوى مئة بيت تقريبًا. وبعضها قيل قبل قتل عمرو 
بـــن هند، وبعضها بعـــد قتله. وهي تزخـــر بالوعيد للملك، 

وبالفخر والحماسة. 
من أشهر أبياتها، على غير اتصال:

�أبا هنٍد فال َتعَجل علينا
و�أنِظْرنا ُنَخِبّْرَك �لَيقينا   

53 الشعر في عكاظ: المعلقات وأصحابهاسوق عكاظ: عنقاء الجزيرة العربية



ً باأّنا ُنوِرُد �لر�ياِت بي�شا
وُن�شدرُهَنّ ُحمر�ً قد ُروينا   

و�إّنا �لعا�شمون �إذ� �أُِطعنا
و�إّنا �لعازمون �إذ� ُع�شينا   

و�إّنا �لُمطِعمون �إذ� َقَدرنا
و�إّنا �لُمهِلكون �إذ� �بُتلينا   

و�إّنا �لمانعون ِلَما �أَردنا
و�إّنا �لنازلون بحيث �شينا   

�أال ال َيْجَهَلْن �أحٌد علينا
فَنجهَل فوَق جهِل �لجاهلينا   

�إذ� بلَغ �لِفطاَم لنا �شبٌي
تِخرُّ له �لجبابرُ �شاجدينا   

مالأنا �لبَرّ حتى �شاَق عنا
وظهرُ �لبحِر نمالأُُه �شفينا   

لنا �لدنيا وَمن �أَ�شَحى عليها
ونبُط�ُش حين نبط�ُش قادرينا   

زة اليشكري )نحو 500 – 570م( 4 - الحارث بن ِحلِّ
زة ســـيدًا في قومه بني يشكر بن بكر  كان الحارث بن ِحلِّ
ر طويال، واجتمع لدى عمرو  بن وائل، من أهل العراق. وقد ُعمِّ
بـــن هند مع عمرو بن كلثوم، في مســـعى ملـــك الحيرة في 
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الصلح بين القبيلتين، بعد حرب البســـوس. وقد مال الملك 
إلـــى الحـــارث بأنه مدحه في المعلقة التـــي ارتجلها بين يديه، 
فيمـــا نّفره عمرو بن كلثوم، ألنه اكتفى بالتفاخر بقومه، من 
دون أن يطري بالملك في شـــيء. ولذا رد الملك رهائنه من 
بكـــر إلى الحارث. ولعل هـــذا كان بداية الخصام بين العمرين، 

الملك والشاعر، وهو خصام انتهى بقتل الشاعر الملك.
معلقـــة الحـــارث طويلة جـــدًا، وقد حفلـــت بأخبار أيام 
العرب وزخـــرت بالفخر أيضا. ومن متناقض حال الحارث أن 
هذه المعلقة الطويلة كانت من شـــاعر مقل، لم يخلد من 

شعره سوى المعلقة. 
وهي تبدأ ببيت شـــهير عن أســـماء التـــي ُتخبر بعزمها 
على الرحيل، فيشـــكو الشـــاعر أنها تغادر، فيما يمل المكان 

ممن يبقون. ذلك في قوله:
�آَذَنتنا ببيِنها �أ�شماءُ

ُرَبّ ثاٍو يَمُلّ منهُ �لَثو�ءُ   

ويتحّول إلى النزاع مع تغلب، فيقول:
�أَجَمعو� �أمَرهم ِع�شاًء فلّما

�أَ�شَبحو� �أَ�شبَحْت لهم �شو�شاءُ   
ـ ِمن ُمناٍد وِمن ُمجيٍب وِمن َت�شْ

ـهاِل خيٍل خالَل ذ�َك ُرغاءُ   

55 الشعر في عكاظ: المعلقات وأصحابهاسوق عكاظ: عنقاء الجزيرة العربية



�ش عّنا �أيها �لناطق �لمرِقّ
عنَد عمرٍو وهل لذ�َك بقاءُ   

�أيها �لناطق �لمبِلُّغ عّنا
عنَد عمرٍو وهل لذ�ك �نِتهاءُ   

ال َتَخلنا على َغر�ِتك �إّنا
قبُل ما قد َو�َشى �الأعد�ءُ   

�أعلينا ُجناُح ِكنَدَة �أن َيغـ
ـَنَم غازيُهُم ومّنا �لجز�ءُ   

�أم جنايا بني عتيٍق فاإّنا
منُكُم �إن غدرُتُم َلَبر�ءُ   

5 – زهير بن أبي ُسلمى )نحو 520 – 609م( 
لّما كان زهيٌر هو القائل:

�شئمُت تكاليَف �لحياِة ومن َيع�ش
ثمانين حوالً ال �أبا لَك ي�شاأَِم   

ر 80 ســـنة علـــى األقـــل. وكانت هذه  فهـــو حتمـــًا ُعمِّ
الســـنوات شمســـية، ألن العرب الذين كانـــوا اعتمدوا منذ 
أيام الجاهلية التقويم القمري، إنما كانوا ُينسئون الشهور، 
أي يزيدون شـــهرًا قمريًا على روزنامتهم، كل ثالث سنوات 
تقريبـــًا، من أجل أن تبقى األشـــهر القمريـــة مطابقة تقريبًا 
للمواسم الشمسية، حتى تسير قوافل الشتاء في األشهر 
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الحرم، إلى اليمن. والسنوات المنسوءة في المدى الطويل، 
تكاد تســـاوي السنوات الشمســـية في مجموع عدد األيام. 
فإذا كانت وفاته في سنة 609م، فإن مولده غير المعروف 
زمانـــه تمامـــًا، ال بد أنه قبل ســـنة 529م، وثمـــة من يقول 

بوالدته سنة 520م تقريبا.
هو زهير بن ربيعة بن رياح الُمضري. وقد َيِتم من أبيه 
وهـــو صبي، فتزوجت أمه من أوس بن َحَجر، الذي ُعني به، 

وجعله راوية له. 
تزّوج زهير امرأة كنيتها أم أوفى وُرزق منها أوالدًا ماتوا 
جميعًا، فطلقها وتزّوج كبشة بنت عّمار بن سحيم، من بني 

غطفان، وولدت له كعبًا وبجيرًا. 
كان زهيـــر أحكم شـــعراء العـــرب، وأكثرهم وقـــارًا في 
شـــعره. فقال فيـــه عمر بن الخطـــاب رضي اللـــه عنه: كان 
ال ُيعاظـــل )ال يخلط في الكالم(، ويتجنب وحشـــّي الكالم، 
ولـــم يمدح أحدًا إال بما فيه. وكان كثيـــر التنقيح والتهذيب 
في لفظه، حتى قالوا إنه ينظم القصيدة في أربعة أشـــهر، 
وينقحهـــا في أربعة أشـــهر، ثـــم يعرضها علـــى أصحابه في 
أربعة أشهر، حتى يتم له ذلك في حول كامل، أي في سنة 

كاملة، ولذا ُسّمَيت قصائده: الحولّيات. 
قـــال زهير معلقته في مدح الحـــارث بن عوف والَهِرم 
بن ســـنان، لدورهما في الصلح بين العبسيين والفزاريين، 
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بعد حرب داحس والغبراء، وقصتها معروفة في المراجع.
ومن أرق ما قاله في المعلقة:
رني �الأحالَم ليلى، وَمن َتُطف ُتَذِكّ

عليِه خياالُت �الأحّبِة َيْحلُِم   

وفيها البيت الشهير: 
ف�َشَدّ ولم ُيفِزع بيوتاً كثيرًة

لدى حيُث �ألَقْت َرحَلها �أُمّ َق�شَعِم   

لكن أخلد ما فيها، تلك السلسلة من الحكم المتالحقة في 
المعلقة، ونختار منها ما يلي:

�شئمُت تكاليَف �لحياِة وَمن َيِع�ش
ثمانيَن حوالً ال �أبا لَك ي�شاأِم   

و�أعلُم ما في �ليوم و�الأم�ِش قبَلهُ
ولكنني عن ِعلِم ما في غٍد َعِم   

وَمن يُك ذ� ف�شٍل فيبَخْل بف�شِلِه
على قوِمِه ُي�ْشَتغَن عنهُ وُيذَمِم   

ِه وَمن يجَعِل �لمعروَف من دوِن ِعر�شِ
َيِفْرُه وَمن ال يّتِق �ل�شتَم ُي�شَتِم   

ِه ب�شالِحِه وَمن ال َيُذْد عن َحو�شِ
ْم وَمن ال َيظِلِم �لنا�َش ُيظَلِم ُيَهَدّ   
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وَمن يغترْب َيح�َشب عدو�ً �شديَقهُ
وَمن ال يكِرّم نف�َشهُ ال ُيَكّرِم   

ومهما تُكن عنَد �مرٍئ من خليقٍة
و�إْن خاَلها َتخفى على �لنا�ِش ُتعَلِم   

وَمن َيجعِل �لمعروَف في غيِر �أهِلِه
يُكن حمُدُه ذماً عليِه وَيْنَدِم   

ل�شاُن �لفتى ن�شٌف ون�شٌف فوؤ�ُدُه
فلم يبَق �إال �شورُة �للحِم و�لدِم   

6 – لبيد بن ربيعة )نحو 540 – 661م(
ر لبيد فوق المئة، وفي ذلك قال: ُعمِّ

ولقد �شئمُت من �لحياِة وطوِلها
و�شوؤ�ِل هذ� �لنا�ِش كيَف لبيُد؟   

هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب 
العامري، كان شاعرًا شهيرًا في الجاهلية، وأسلم وكان من 
المؤلفة قلوبهم، فلم يقل شعرًا كثيرًا في اإلسالم، ويقال 

إن له فيه بيتًا واحدًا:
�لحمُد هللِ �إذ لم ياأِتني �أََجلي

حتى �كت�شيُت من �الإ�شالِم �ِشرباال   
وقيل إنه قال شـــعرًا كثيرًا بعد إســـالمه، لكنه لم يكن 

في جودة شعره في الجاهلية.
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كان أبـــوه مـــن األغنياء، لكن نعمتهم لـــم تدم طوياًل، 
فتركـــوا ديارهم فـــي نجد، وارتحلوا إلى اليمـــن، وعادوا إلى 
نجد بعد زمن. واتصل لبيد بالنعمان بن المنذر أبي قابوس، 

الذي ملك الحيرة سنة 580م. 
وقصة إسالمه، أن أخا لبيد ورجاًل آخر من عامر وفدوا 
على النبي محمد صلى الله عليه وسّلم، في جمادى اآلخرة 
من ســـنة 8 للهجرة، ولم يدخال في اإلســـالم، ثم ماتا بعد 
أيـــام. ثم جاء المدينة في ســـنة 9 للهجرة وفـــد عامري فيه 

لبيد، فأسلموا جميعا. ويقال إن إسالمه لم َيحُسن. 
لما بلغ لبيد السابعة والسبعين من العمر، قال: 

ى �إلَيّ �لنف�ُش ُمجِه�َشًة قامت َت�َشَكّ
وقد َحَملُتَك �شبعاً بعَد �شبعينا   

فاإِن ُتز�دي ثالثاً َتبلُغي �أمالً
وفي �لثالِث وفاٌء للثمانينا   

أما المعلقة فتبدأ بقوله:
َعَفِت �لدياُر َمِحلُّها وُمقاُمها

َد َغوُلها فِرجاُمها بِمَنى تاأَبّ   
ثم يقول في نفسه، وكان اسم حبيبته نوار:

�أَوَلم تكن َتدري َنو�ُر باأنني
اُل َعقِد حبائٍل جّذ�ُمها و�شّ   
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ها تّر�ُك �أمكنٍة �إذ� لم �أر�شَ
�أو َيرتِبط بع�َش �لنفو�ِش ِحماُمها   

بل �أنِت ال تدريَن كم من ليلٍة
طْلٍق لذيٍذ لهوُها وِند�ُمها   

وفي فخره بقومه، يقول في المعلقة:
�إّنا �إذ� �لتقِت �لَمجامُع لم يَزل

مّنا ِلز�ُز عظيمةٌ ج�ّشاُمها   
من مع�شٍر �شّنت لهم �آباوؤُهم

ولكِلّ قوٍم �ُشّنةٌ و�إماُمها   
ال َيطَبعون وال َيبوُر ِفعاُلهم

�إذ ال تميُل مع �لهوى �أحالُمها   
فاقنع بما َق�َشَم �لمليُك فاإنما

َق�َشَم �لخالئَق بيننا عالُّمها   
َمت في مع�شٍر  و�إذ� �الأمانةُ ُق�ِشّ

نا َق�ّشاُمها �أوفى باأعظِم حِظّ   
عاُة �إذ� �لع�شيرُة �أُفِظَعت  فُهُم �ل�ُشّ

وهُم فو�ر�ُشها وهْم ُحّكاُمها   
وهُم ربيٌع للمجاِوِر فيُهُم

و�لُمرِمالُت �إذ� تطاوَل عاُمها   
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7 – عنترة بن شّداد العبسي )... – 614م(
ر  أدرك عنترة اإلسالم، ولم يدرك الهجرة. وقيل إنه ُعمِّ
طويال. ويقال إن النبي محمد صلى الله عليه وسّلم، قال: 

ما ُوِصف لي أعرابٌي قط، فأحببُت أن أراه إال عنترة. 
هو عنترة بن عمرو شـــّداد العبســـي، أمـــه زبيبة اأَلَمة 
الحبشـــية، ولم َيعـــُزُه أبوه إليه، حتى احتاج إلى شـــدته في 

القتال. والقصة معروفة. 
إذ نشـــأ عنتـــرة راعي إِبل في نجـــد، محتَقرًا في قومه، 
لكنـــه كان شـــجاعًا ُيضَرب بـــه المثل. أحب منـــذ صغره ابنَة 
عمـــه عبلة بنت مالك، لكن عمه رفـــض تزويجه إياها، ألنه 
عبٌد أســـود. ولم يأنف ذووه أن يســـتغلوا قوته وبأسه في 
قتالهـــم أعداءهـــم، وكانـــوا يحّرضونه عليهـــم، ويطمعونه 

بعبلة وال يفون بوعدهم. 
وفي مرة أغار حي من العرب على عبس، فاســـتنهضه 
أبـــوه بقولـــه: ُكّر يـــا عنترة، فأجـــاب عنترة: العبد ال ُيحِســـن 
الكّر، بل يحســـن الِحالب والصّر. فقال له أبوه: ُكّر وأنَت حر. 
فأدرك عنترة المغيرين ورد الســـبي وفيه عبلة. فوفى أبوه 
بوعده وحرره، لكن عّمه مكث على رفضه تزويجه عبلة التي 

تزوجت من غيره.
حارب عنترة في حرب داحس والغبراء. وُقتل في قتال 

بين عبس وطي، سنة 8 قبل الهجرة )614م(. 
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وقد اتسم شعره بالحماسة والغزل على األخص. وقيل 
إنـــه كان يقول البيت والبيتين، حتـــى قال معلقته، قصيدته 
األولى الطويلة. لم يكن العبسيون يحفلون بشعر عنترة حتى 

سمعوا معلقته، التي أجاد قولها، فبّدلوا موقفهم منه. 
قـــال عنترة معلقته بعد حرب داحس والغبراء، ليعاتب 
عبلـــة وأباه وعمه، ويفتخر أمامهم بشـــجاعته وكرمه. وهي 

تبدأ بقوله:
ِم  هل غادَر �ل�شعر�ءُ من مترِدّ

ِم �أم هل عَرفَت �لد�َر بعَد َتَوُهّ   
ثم يفخر بنفسه وشهامته، فيقول:

�أثني علَيّ بما عِلمَت فاإنني
�شهٌل ُمخاَلفتي �إذ� لم �أُظَلِم   

فاإذ� ُظِلمُت فاإّن ُظلمَي با�شٌل
ُمرٌ َمذ�َقُتهُ كطعِم �لعلَقِم   

هالّ �شاألِت �لخيَل يا �بنَة مالٍك
�إن كنِت جاهلًة بما لم تعلمي    

ُيخبْرِك َمن �شِهَد �لوقيعَة �أنني 
�أغ�شى �لوغى و�أِعُفّ عند �لمغنمِ    

إلى أن يقول:
ولقد ذكرُتك و�لرماح نو�هٌل 

مني وبي�ُش �لهنِد َتقُطرُ من دمي   
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فوِددُت تقبيَل �ل�شيوِف الأنها
ِم  لمَعت كبارِق ثغِرِك �لمتب�ِشّ   

ثم يخاطب أباه عمرًا بقوله:
ُنّبئَت َعمر�ً غيَر �شاكِر نعمتي

و�لُكفرُ َمخَبَثةٌ لنف�ِش �لُمنِعِم   
لما ر�أيُت �لقوَم �أَقبَل جمُعهم

يتذ�مرون كررُت غيَر ُمَذّمِم   
ولقد خ�شيُت باأن �أموَت ولم َتُدر

م�َشِم للحرِب د�ئرٌة على �بَنْي �شَ   
�ل�شاتَمْي ِعر�شي ولم �أ�شُتمُهما

و�لناذَرْيِن �إذ� لم �ألَقُهما دمي   

استعين في مراجعة المعلقات كتاب عمر فروخ: تاريخ 
األدب العربي، ج 1، دار العلم للماليين، بيروت، ط 4، 1981.

64 الشعر في عكاظ: المعلقات وأصحابهاسوق عكاظ: عنقاء الجزيرة العربية



65 الشعر في عكاظ: المعلقات وأصحابهاسوق عكاظ: عنقاء الجزيرة العربية



66



67



صل الرابع
 الف

ظ في الشعر
عكا

68



بعد فتنة الحرورية التي قضت على س���وق ُعكاظ، وغّيبتها 
13 قرن���ًا، ظلت س���وق ُعكاظ ف���ي ضمير الذي���ن عرفوها، 
وعرفوا معناه���ا المحوري في حياة الع���رب عمومًا، إلهامًا 
وحنين���ًا وحلم���ًا يراود من تاق إلى عودة مج���د ُعكاظ والعزة 

التي صنعها للعرب.

لكـــن أكثر مـــا برز من معانـــي ُعكاظ، أنهـــا صارت عند 
العـــرب، في العصور الحديثة، رمزًا للشـــعر وقـــوة أثره في 

الوجدان الشعبي. 
وال شـــك في أن ُعكاظًا ُذكرت كثيـــرًا في العصر الحديث 
عند الشعراء، حتى جاء مشروع إحياء السوق، قبل أربع سنوات، 
لتشـــتعل قريحة عدد من شـــعرائنا من جديد في مدح الســـوق 
وفضائلها. وقد أحسن األستاذ حّماد بن حامد السالمي صنعًا، 
حيـــن جمع في كتابه: ديوان ُعكاظ، الصـــادر عن النادي األدبي 
الثقافـــي في الطائف، ســـنة 1428هـ، زبدة ما قيل شـــعرًا في 
موضوع الســـوق. وســـنعتمد على هذا الكتاب في استعراض 

الشعر الذي أتى على ذكر عكاظ، في عصرنا الحديث.
وأول من ُيذكر من شعراء العصر الحديث، ممن جاءوا 
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علـــى ذكـــر ُعكاظ، شـــاعر النيل حافـــظ ابراهيـــم إذ قال في 
تشبيه دار الكتب المصرية: 
وخطبُت �أبكاَر �لمعاني منكمو

وزَففُتها بنفائ�ِش �الألفاِظ   
فكاأن نجد�ً و�لحجاَز ع�شيرتي

وكاأن هذي �لد�َر �شوُق ُعكاِظ   
وفي احتفال أقامـــه صاحب جريدة "ُعكاظ" المصرية في 3 

ديسمبر 1920م، قال حافظ ابراهيم: 
�أ�شعى باأمِر �لرئي�ِش �أتيُت �شوَق ُعكاظٍ  

منّك�شاِت �لروؤو�ِش �أزجي �إليِه �لقو�في  
�شمت حماَة �لوطي�ِش وليلة من ُعكاٍظ    

�آثاُرُه في �لطرو�ِش �أحيا بها ذكَر عهٍد   
�إلى مجاِل �ل�شمو�ِش عهٍد �شما �ل�شعرُ فيِه  
من مورِد �لقامو�ِش وِورُدُه كان �أ�شفى  

أما أمير الشـــعراء، أحمد شـــوقي، فلم يغب عن باله، وهو 
يتقبل بيعة أمارة الشعر، أن الشعر ُعكاظ، فأنشد قائاًل:

َف �ل�شرُق فيهِ  يا ُعكاظاً تاأَلّ
من فَل�شطيِنِه �إلى بغد�ِنه   

�فتقدنا �لحجاَز فيِه فلم َنْعـ 
ِه وال �شحباِنه ـُثر على ِق�ِشّ   

70 عكاظ في الشعرسوق عكاظ: عنقاء الجزيرة العربية



وال غابت فكرة هذه الصلة الوثيقة بين الشعر وُعكاظ يومًا 
عن بال شـــعراء العـــرب، حتى صارت رمـــزًا وإلهامًا، فيقول 
محمـــد مصطفى حمـــام، في وصفه جامعـــة أدباء العروبة 

في مصر، سنة 1972م:
�أََعدنا و�إّياهم ُعكاظاً و�شوَقها

ومنا ملوٌك للبياِن ومنُهمو   
وقد �أِلَفت بين �لقلوب عروبةٌ

يِرُفّ علينا ظلُّها وعليهمو   

وفي العام نفســـه، كان الشـــاعر السعودي حسن القرشي، 
في مهرجان الشعر الحادي عشر في تونس يقول:

موئٌل جّمَعنا عاماً فعاما
وُعكاٌظ بذرى �لفكِر ت�شامى   

وندٌي نتغ�ّشاُه على
فورِة �ل�شوِق فما يروي �الأو�ما   

أما الشاعر اليمني أحمد المروني، فأسف على انفراط عقد 
ُعكاظ كل هذه السنين، ومعها ائتالف العرب، بقوله:

كم مالأنا �شحائَف �الأر�ِش لغو�ً
و�شخفنا ب�شخفه �الأذو�قا   

وفقدنا ُعكاَظ �شوَق �ئتالٍف
و�أقمنا بِخلِفنا �أ�شو�قا   

71 عكاظ في الشعرسوق عكاظ: عنقاء الجزيرة العربية



ً �شئَمت لغَونا �لنو�دي ُجز�فا
ورُخ�شنا تزلفاً ونفاقا   

وبعدما أحيا المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز فكرة إقامة 
الســـوق، وأخذت الفكرة طريقًا إلى التخطيط والتفكر والتنفيذ، 

تحّمس الشعراء، فقال الشاعر السعودي سعد البواردي:
ُعكاُظ فيِك تناغى �لُجْر�ُش و�لنغُم

�ليوُم يوُمِك َجِلّ �أيها �لقلُم   
ُعكاُظ �ل�شاُد لم َتعَقم وما هِرَمت

ُعكاُظ �ل�شاُد ِخ�شٌب بل هي �لهرُم   
�إطاللةُ �لفكِر من و�ديِك خالدٌة

ال �لجهُل يحجبُها ال �لذُلّ ال �لُظلُُم   
وقال الشاعر محمود عارف:

هذ� ُعكاٌظ وهو للُعرِب �الأُلى
في �لجاهليِة منتدى �الأدباِء   

في مطلٍع �الإ�شالِم ال َيخفى على
�أحٍد بما �أعطى مَن �الإثر�ِء   

قولو� الأهل �لر�أي �إن تر�َثنا
متو�فرٌ لكن بغيِر بناِء   

�شونو� �لتر�َث فيوُم عيٍد �أن نرى
فيِه عكاظاً ثابَت �الإر�شاِء   
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فُعكاُظ في �لتاريِخ معلُم عزٍة
لبالدنا في �لحقبِة �لعذر�ِء   

ولحظ الشـــاعر أحمـــد الغزاوي الخالف فـــي موضع ُعكاظ، 
ورثاها لضياعها، فقال:

�شاقني �لر�شُم �شاخ�شاً و�لوقوفُ 
تتهّجى �الأقالُم فيِه �ل�شيوُف   

بين فٍخ وبين َوٍج و�شلٍع
و�لعو�لي رفارٌف ودفوُف   

�ألُف عاٍم خلت وبع�ُش قروٍن
وُعكاٌظ يلوي به �لتعريُف   

جهلوُه وما درو� عنهُ حتى
ز�د فيِه �لخالُف و�لتكييُف   

هل �شال عنهُ �أهلُهُ وهو منهم
منهٌل �شل�شٌل وظٌل وريُف   

أما نزار قّباني فاشتكى وتذّمر من حال العرب، فكان لعكاظ 
نصيب في شعره حين قال:

كَل عاٍم ناأتي ل�شوِق عكاٍظ
وعلينا �لعمائُم �لخ�شر�ءُ   

يا ع�شوَر �لمعلقاِت َمَللنا 
ومن �لج�شِم قد يمُلّ �لرد�ءُ   
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ن�شُف �أ�شعاِرنا نقو�ٌش وماذ�
ينفُع �لنق�ُش حين يهوي �لبناءُ   

�لدو�ويُن في يدينا طروٌح
و�لتعابيرُ كلُها �إن�شاءُ   

ما هو �ل�شعرُ حيَن ُي�شبُح فاأر�ً
ه و�لِغذ�ءُ ك�شرُة �لخبِز هَمّ   

وحين أخذت فكرة إحياء الســـوق تتحرك بجد، ابتهج الشاعر 
إبراهيم عالف واستبشر، فقال:

بين جنبَيّ طائرٌ خّفاُق
م�شتهاٌم توؤّزُه �أ�شو�ُق   

ظل يرنو �إلى ُعكاٍظ طويالً
قد تال�شت لفجِرها �الأغ�شاُق   

 ً حيث كانت خطى �لعروبِة يوما
تتالقى وُتن�شُت �الآفاُق   

و�ْشَطها كانِت �لبالغةُ تطغى
�ُق يتمّلى فنوَنها �لُحَذّ   

ِنعَم ما�شيِك يا ُعكاُظ مجيد�ً
�شوف ُيحييِه حا�شرٌ بّر�ُق   

�شتكونين منبر�ً لقلوٍب 
وعقوٍل عطاوؤها �شّباُق   
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�شتكونين للقري�ِش �شفاًء 
ووفاًء فحاُلهُ �إ�شفاُق   

�شتكونين للتفرنِج ر�شد�ً
َجهَبذياً فَت�شلُُح �الأذو�ُق   

ً �شتكونين للفنون ربيعا
فيِه للروِح �شل�شٌل دّفاُق   

ً �شتكونين للتع�ّشِب حربا
لق�شايا عالُجها ترياُق   

ً �شتكونين للت�شامِن فتحا
يتوّلى �كتماَله ميثاُق   

�شتكونين �شحوًة للبر�يا
يا َل�ُشهيوَن �شعُيها �إخفاُق   

ولم تكن حماســـة الشاعر حسين عرب أقل، فقال في إحياء 
السوق:

�أرِجعوُه لمجِدِه ومكاِنه
و�رفعوُه عن عهِده وزماِنه   

ً و��شنعو� في رحاِبِه مهرجانا
ي�شتنيرُ �لزمان من مهرجاِنه   

عـ و��شاألو� في ُعكاظ قيثارَة �ل�ِشّ
ـِر ُتِجْبُكم بالعذِب من �ألحاِنه   
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وطُن �ل�شاد قد دعاُكم فلبو�
من محيطاِته �إلى خلجاِنه   

ي�شلون �لتر�ث مت�شالً من
عهِد قحطاِنِه ومن عدناِنه    

ويفي�شوَن من بياٍن نقٍي
م�شتمٍد كالنهِر في في�شاِنه   

وقال الشاعر مطلق الثبيتي:
�أفي�شي علينا رّبَة �ل�شعِر بال�شعِر

وكوني على قلبي �أحَر مَن �لجمِر   
ً وهاتي �لقو�في مر�َشالٍت دو�فقا

َمعيُن قو�فيها من �لقلِب و�لفكِر   
و�أَلقي على �شمِع �لزماِن ق�شائدي

وغني ب�شعري و�ن�شبيني �إلى �شعري   
فيا �أمًة �أحَيت عكاَظ و�شّيدت

ها عاطر �لَن�شِر بياناً و�أحَيت رو�شَ   
وكانت لها ح�شُن �لخ�شاِل قالئٌد

من �لبر و�الإح�شان لي�شت من �لدِرّ   

ويخاطب الشـــاعر بهاء بن حســـين عزي الســـوق في شعره 
فيقول:
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يا ُعكاظاً! و�لَهتُف من عمِق نجِد 
نوُ عر�ِش �لبياِن �أنا ذو �لتاج �شِ   

�إيِت لل�شعِر بالجباِل وبالَور
اِر ذ� �شولجاِن َجّ فِق �لُتّ ِد و�شَ   

ثم يأسى لإلشاحة عن سماع شعر عكاظ، فيقول:
و�هللِ ما ��شتمعو� ل�شعِر ُعكاِظِه

وتاأملو� �الإبد�َع في ُبنياِنِه   
ور�أو� ق�شاَة �ل�شعِر حين تهّياأو�

للحكِم �أحكَمهُ مدى �إتقاِنِه   

ويقول عبد الله بن عبد الكريم العبادي:
في ُعكاٍظ كم بها من �أثٍر

م�شرٍق تاريُخها ال يندِثر   
هذه �لطائُف و�لتاريُخ في

كِلّ ركٍن من ِحماها قد �ُشِطر   
ويقول الشاعر عبد الله بن محمد بن جبير:

هذ� ُعكاُظ )...( �أعيَد مو�شُمه
فيِه �الأميرُ وفيِه �ل�شادُة �ل�شيُد   

و�إخوُة �لحرِف �إذ فا�شْت قر�ئُحهم
بالم�شتجاِد وقلنا ِطبتمو زيدو�   
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ويقول الشاعر حسن بن محمد الزهراني:
ُعكاُظ ما ز�ل على رفرٍف

خ�شٍر وو�شُم �لمجِد ال ُيجَهُل   
لعادياِت �لبوِح في ثغِرهِ 

م�شماُر �شوٍق وجُههُ �أ�شهُل   
ذ�كرُة �لتاريِخ مملوءٌة

من عبقرِي �ل�شعِر ت�شتنِهُل   
ويقول الشاعر مسفر بن معجب الزهراني:

وهناك �شوُق ُعكاَظ رمزُ ح�شارٍة 
متوّهٍج كاللوؤلوؤِ �لبّر�ِق   

ما زلَت يا �شحَر �الإلِه ق�شيدًة
منقو�شًة بالتبِر في �الأعماِق   
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يبعد موقع السوق 40 كيلومترا من الطائف.
وأول الطريق جبلية، لكن حين تدخل الطريُق منطقَة سهل 
فسيح، يحّس المسافر أنه صار في حضرة ُعكاظ، التي قرأ 

عن انبساط موقعها واتساعه الكبير.

إذن هنـــا أو بالقـــرب من هنا، جلـــس النابغة الذبياني، 
وأصدر أحكامـــه التي جعلت المعلقـــات معلقات، وانتقت 
أعظم شـــعر العرب، ليصير في رأي العارفين األجانب، قبل 
العـــرب، من أخلـــد ما أولدته قرائح شـــعراء البشـــر على مر 
العصـــور. ما أعظم ذلك الذي جعل نفاســـة الشـــعر ميزانه 
الوحيـــد، فخـــرج مـــن خيمـــة االنتمـــاء القبلـــي والمصلحة 
الشـــخصية والدهاليز الضيقـــة، وأصدر حكمًا صـــار بمثابة 

حكم التاريخ في أعظم األدب. إنه نابغة بحق.
وهناك رثت الخنســـاء كليبـــًا أخاها، بين جموع القبائل 

العربية التي جاءت تبيع وتشتري، ثم تسمع الشعر.
وهنالـــك احتربـــت القبائل فـــي حـــروب الِفجار خمس 
ســـنوات، لتبقى قوافل التجارة الدولية عبر شـــبه جزيرتهم، 
خالصـــة للعـــرب، تحت زعامـــة قريش، وإيالفهـــا، فال تمتد 
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إليها يد من خارج. 
هنـــا إذن ُصِنع فصل محـــوري من تاريخ العرب األدبي 
واالقتصادي، وهنا أخذت تتكّون مالمح وجدانهم الثقافي 
ر الله  ووعيهم السياســـي. وهنا ذابت فروق لهجاتهم، لييسِّ

فهمهم الوحي، الذي ُأرسل بلهجة قرشية فصحى. 
وهنا شهد الرسول األعظم مشاهد القبائل المجتمعة 

في الموسم، قبيل المبعث.
فهل ثمة أماكن كثيرة بهذا الجالل في دنيانا؟ 

إن مجـــرد التفكيـــر بكل هـــذه األعمـــاق التاريخية التي 
يكتسبها الموقع، يبعث القشعريرة في النفس، حين تطل 
على هذا المنبسط الشاسع من األرض، الذي ال يكاد يغيب 

اللون األخضر عن امتداده الواسع.
الســـهل خاٍل من التضاريس والوديـــان التي يمكن أن 
تســـوق الماء لتنحصر في مســـاحة ضيقة، لذا حين تمطر، 
وهـــذه منطقـــة مطيرة نســـبيًا، يحار الماء فتـــرى بقع الماء 
تحت أشـــعة الشـــمس كأنها آللـــئ، تلمع فـــي كل األنحاء. 

فتتشبع األرض ماء، وينبت الزرع.
لكنـــه ليـــس من أي نوع مـــن الزرع، بل هي حشـــائش 
وشـــجيرات صغيرة القامة. لكنها ممتـــازة لرعي اإلبل التي 

تكثر في السهل. ولها سوق تباع فيها اإلبل وُتشترى.
أول مواقـــع يزورهـــا الزائـــر اأُلَثْيـــداء، وهـــي موقع 
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فيـــه صخور أشـــبه بالُنُصـــب المنحوتة، بأشـــكال جميلة 
ل كهوفًا تغري باالســـتلقاء، لكن أغرب ما  التكويـــن، تظلِّ
في تشـــكيلة الصخور في موقع األثيداء، ذلك المســـرح 
الصخـــري الطبيعـــي الذي ينبســـط أمام هـــذه الصخور، 
وكأنـــه، على ما يتكهن المؤرخون، كان المنبر الذي يقف 
عليـــه الشـــعراء ليلقـــوا قصائدهم أمام الشـــاعر الحكم، 

النابغة الذبياني أو غيره. 
أين كانت إذن قبة الَحَكم، وكان ال بد من أن تعلو على 

منبر الشاعر؟
لعلهـــا ُنِصَبت فـــوق أعلى الصخور هـــذه، لُيطل منها 
الحكم على الشـــاعر وعلى جمهوره معًا، وكأنك في محفل 
عصري حسن الهندســـة جيد التنظيم. ما كان أسبق هؤالء 

القوم إلى كل هذه القيم!
هنا رســـت آراء المؤرخين. فهذا أوفر األماكن حظًا في 
أن يكون المكان التاريخي الذي قام فيه منبر الشـــعر األول 
في تاريخ البشر. ففي هذا الموقع تقاطعت خيوط الوصف 
الجغرافي الذي اهتدى به المؤرخون من خالل القصائد التي 
وصفـــت المكان في المعلقات وغيرها، ومن خالل روايات 
اإلخباريين العرب األوائل الذين شـــهد بعضهم السوق في 
سنوات القرن وثلث القرن األولى في اإلسالم، ثم تووِرثت 
الروايات عند الالحقين مـــن المؤرخين العرب، فبقي بذلك 
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لنـــا الوصـــف الجغرافي الذي استرشـــد به مؤرخونـــا اليوم 
لترجيج مكان السوق.

حيـــن ينظر الزائر إلى الســـهل، يبدو لـــه ناحية الجنوب 
جبـــل الحضن، الذي قيل فيه: من شـــاهد حضنًا فقد أنجد، 
أي ان هذا كان الحد الفاصل عندهم بين الحجاز ونجد. وإلى 
الشـــرق جبل العبـــل، وخلفه العبيالء، وهـــو جبل أصغر من 
العبـــل وهـــو أبيض اللون، ولذا اتخذ تصغير اســـمه اســـمًا 
لـــه. وإلى الجنوب الغربي، جبل الصالح. أما ناحية الشـــمال 
الشرقي، فجبل الَخَلص ولونه أسود، وبقربه الموقع اآلخر 
الذي اشَتبه المؤرخون في أن يكون فيه موقع سوق ُعكاظ. 
وقـــد َرَجحت أخيرًا كفـــة األثيداء، على الرغـــم من أن القول 
القاطع لم يصدر عن العلماء، مع ترجيحهم هذا. والظن أن 
السوق كانت في الجاهلية تقام كل عام في مكان، التساع 
السهل، وكثرة الناس الذين يؤمون الموسم. ولذا اختلفت 
اآلراء. لكـــن المســـرح الصخـــري ال يوحـــي فقـــط بتفضيل 
األثيـــداء، بـــل يغري أيضـــًا بهذا التفضيل، مـــع قول العلم. 
فمن يَر ذلك المســـرح ال يمكن أن يشيح بفكره عن تشبيه 
المكان بخشـــبة مسرح تعلو مقاعد المشاهدين. ومن هذا 
المـــكان ترى مزارع النخيـــل حيث الواديـــان، وادي األخيضر 
ووادي شـــرب، اللـــذان ذكر المؤرخون ان ســـوق عكاظ يقع 

قرب ملتقاهما.
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 إنه المكان!
ف فـــي الطريق عند  ـــم صوب جبـــل الَخَلص، وتوقَّ يمِّ
قلعـــة العرفاء، وهي قلعة موغلة فـــي القدم، كانت خرابًا، 
وُرّممت على رســـم ُأُسِســـها الباقية في األرض، وبالحجارة 
نفســـها التـــي كانت، وبأســـاليب البناء نفســـها، أي رصف 
الحجـــارة بعضها فوق بعض، من دون مالط يشـــّدها. إنها 
بالفعل من عجائب ما أبدعه عقل المهندسين القدامى في 
البنـــاء، من دون أن يتســـلحوا بما نعرف اليوم من وســـائل 

العمارة الحديثة وأدواتها وموادها.
لم تنته المشاهد، على طول الطريق إلى الَخَلص!

فقد انتصبـــت على هذه الطريـــق مجموعة أخرى من 
ى الســـرايا الحمراء، نقش  الصخـــور، جميلة التكوين، تســـمَّ
عليها القدامى نقوشًا فيها األدعية وفيها األسماء، بل فيها 
رسم شهير من عصور موغلة في القدم، تمثل ذئبًا ورجاًل، 
على عادة ســـكان الكهوف الذين كانوا يجَلون الحيوان، وال 
ســـيما المفتـــرس. في تلك المجموعة مـــن الصخور كهف 
كبيـــر ال تـــزال في ســـقفه نقـــوش عديدة. وكانـــت هوازن، 
علـــى ما يقال، ُتجّل تلك الصخور وتتعبد عندها جهارًا، قبل 

اهتدائها إلى اإلسالم.
وفـــي الَخَلص حيـــث كانت أولـــى المنشـــآت الحديثة 
إلحياء الســـوق، ترى قبة النابغة والخنســـاء والخيام األخرى 
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التي عادت إليها أصداء الشعر تتردد، في رحلة يراد لها وبها 
أن تزدهر من جديد مواسم العرب، التي بشرت بنهوضهم.

ذلك هو سوق عكاظ.
* * *

أمـــا النزول من الطائف إلى جدة، من طريق »الجبل«، 
أي الهدا، فقصة أخرى.

فمن على الســـهل المرتفع، الـــذي تقعد عليه ُعكاظ، 
تنـــزل الطريق مـــن هذه الناحيـــة، في منحدر ســـاحر، قلما 
ُيـــرى مثيٌل لـــه. فمع تعّرج الطـــرق المرصوفة بمواصفات 
ممتـــازة، كالثعبـــان المتلـــوي علـــى بطـــن الجبـــل، تأخذك 
الدهشـــة لمشـــهد تلك الجبال الشـــديدة الوعـــورة، وكأنها 
خرجـــت للتو مـــن فوهة بـــركان، فلم يمسســـها بعد تآكل 
ســـوى تلك األخاديد التي خّدتها سيول على جنباتها، وتلك 
َدت لتسلقها. ما عدا ذلك، لم تهذبه عوامل  الطرق التي ُعبِّ

الزمن، ولم تقّلمه رياح.
إنه المشهد الذي ال ُينسى، قبل الوصول إلى السهل، 
وادي نعمـــان، وهو ينبســـط بيـــن الجبال علـــى جانبيه، في 

طريق العودة إلى جدة.
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لقد س���لف ذكر ما قيل قديمًا على أرض ُعكاظ، وال سيما 
المعلقات السبع الخالدة.

ويذكر ه���ذا الفصل م���ا قيل ف���ي العص���ور الحديث���ة، وما 
كتبه األدب���اء والمؤرخون، عن س���وق ُعكاظ، الرم���ز والحلم 

والذاكرة، والمكان والموقع أيضا. 
وقد نش���طت الكتابة في شأن الس���وق، مع جهود إحيائها، 
وصدر عدد من الكتب، اس���تحوذ فيها الج���دال حول موقع 

السوق التاريخي، على نصيب كبير.
وفيما يلي بعض أهم الكتب الحديثة التي صدرت في 

المملكة، في شأن سوق ُعكاظ.

سوق ُعكاظ، لمحمد موسم المفرجي. 
ـــف، في أمر النقاش  وهو مجموعة مقاالت، جمعها المؤلِّ
الـــذي كان عـــن موقـــع الســـوق، واآلراء فيه، وهو ســـجال 
وقع سنة 1415هـ، قبل إحياء الســـوق بنحو 13 سنة. وصدر 

الكتاب سنة 1417هـ.
وكان الملك فيصل بن عبـــد العزيز، يرحمـــه الله، هو 
المبـــادر قبل أكثر مـــن 35 عامًا إلـــى المســـألة، بالحث على 
تدقيـــق معرفة مـــكان الســـوق، ألن أمر إحياء الســـوق في 

موقعها التاريخي الصحيح، كان شاغاًل باله. 
يشـــير الكاتب إلى أن الشـــيخ فهـــد المعطاني شـــيخ 
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قبيلة الصلمـــان من ُهذيـــل، كان مصـــرًا على أن الســـوق 
موقعها في وادي نخلـــة. أما هو فيرى أن النـــص التاريخي 
يشـــير إلى موقع »بيـــن نخلـــة والطائف«. ويستشـــهد في 
قول ذلك، أرجوزة عيســـى بن أحمد الرداعـــي، الذي وصف 
طريق الحج، من صنعاء إلى بيت الله الحرام، وفي الوصف 
ذكـــر لمواقع منهـــا: أوقـــح وكالخ وجلـــدان وُقّران وِشـــرب 
والمناقب، وكلها مواقع. كذلك استشـــهد ياقوتًا الحموي 
صاحب معجم البلدان، وكتاب ســـعيد األفغاني: »أســـواق 
العرب«، والكميت بن زيد األســـدي وغيرهم، وعلى رأسهم 
الشـــيخ محمد بن بليهـــد الذي أمضى 14 ســـنة بيـــن 1355 

و1369هـ، في البحث عن الموقع الصحيح.
وتتوالى المقـــاالت، فيؤيـــد مناحي ضـــاوي القثامي 
عضـــو نـــادي الطائـــف األدبـــي، المفرجـــي، ويعـــارض رأي 
العلميـــة«.  »الحقائـــق  إلـــى  األول  المعطانـــي، الســـتناد 
فيـــرد الشـــيخ المعطانـــي بمقالـــة، ويـــرى ضـــرورة أخـــذ 
التواتـــر الشـــفاهي حجة مـــع الشـــعر القديم، ويشـــك في 
اســـتقراء المفرجي أرجوزة الرداعي. ثم يذكر أقـــوااًل للبكري 
والسيوطي والجوهري صاحب الصحاح واليعقوبي صاحب 
التاريخ وابن حجر صاحب فتح الباري واألزرقي صاحب تاريخ 

ر، تؤيد ما ذهب إليه. مكة وابن حبيب صاحب المحبَّ
ويــــرد القثامــــي، فيشــــك فــــي حجــــة التواتر الشــــفاهي 

94 كتبوا عن عكاظسوق عكاظ: عنقاء الجزيرة العربية



ويتحدى أن يكون في الشــــعر الجاهلي واإلســــالمي األول، ما 
يؤكد أن ســــوق ُعكاظ كانت فــــي وادي نخلة. ويشــــتد الجدال، 
مع إسهام جويبر الثبيتي، فيرى في مقالة المعطاني تصحيفًا 
لموقع األثيــــداء ليصيــــر: األثيبــــاء، ولموقــــع البوبــــاه ليصير: 
البهيتاء، وتحوياًل لســــوق ُعكاظ من كونها لهوازن، إلى كونها 
لقريــــش. ثم يدلــــي عاتق بــــن غيث البــــالدي بمقالــــة يعارض 
فيهــــا مقالة المعطانــــي أيضــــًا، فيتحفظ عن األخــــذ بال حدود 
بالتواتر الشفاهي، ويؤكد شــــواهد يقول إن الشيخ المعطاني 

تجاهلها، ويأخذ عليه حججًا ليست منطقية في رأيه. 
وأمـــا »عاّلمة الجزيـــرة«، المرحـــوم حمد الجاســـر، فال 
يتردد فـــي القـــول إن وادي نخلة ليس قطعًا موقع ســـوق 
ُعكاظ. فالمـــكان يجب أن يكون متســـعًا الجتمـــاع القبائل. 
واستشـــهد الجاســـر بكتاب أبـــي عبيـــد البكـــري: معجم ما 
اســـتعجم، وقصيدة الرداعـــي، الســـالف ذكرهـــا. ومقالته 

حاشدة بالشعر الذي يدعم قولته.
ويتدخــــل في الجــــدال باحث من هــــوازن، هــــو محمد بن 
ســــلطان العتيبي، من قســــم اآلثــــار بجامعة الملك ســــعود. 
فيذكر أصحــــاب الفضــــل الســــابقين الذيــــن أثــــروا البحث في 
الموضوع، وهــــم: محمد بن بليهــــد )صحيح األخبــــار عما في 
بالد العرب(، وحمد الجاســــر )موقع ســــوق ُعــــكاظ(، وعبد الله 
بن خميس )المجاز(، وناصر الرشيد )سوق ُعكاظ في الجاهلية 
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واإلسالم( وخليل المعيقل. ويستشــــهد نصوص حرب الفجار 
الثانية، ليخلص إلى أن نخلة كانــــت لقريش، فيما كانت ُعكاظ 
لهوازن، فال يجوز أن تكون إحداهما في أرض األخرى. ويالحظ 
العتيبي أن أطالل قصر مشــــرفة التي ظنها البعض أنها بقايا 
السوق عمرها 250 ســــنة فقط، وليست من العصر الجاهلي. 
ناهيك بأن الســــوق كانت تنتصــــب في خيام موســــمية على 

سهل متسع، ولم تكن لها مبان في موقع معين.
ويختم صاحـــب الكتاب كتابـــه، بمقالة لـــم تصدر في 
ملحـــق جريـــدة النـــدوة األدبي، بـــل فـــي أول أعـــداد مجلة 
الدارة، ســـنة 1415هــــ، كاتبها د. خليـــل إبراهيـــم المعيقل، 
تؤيد بالمراجع والمصادر مقالة المفرجـــي، وتنقض مقالة 
المعطاني فـــي موقع الســـوق. ويجعـــل المعيقـــل موقع 
السوق »في أرض متسعة يحدها من الجنوب ملتقى وادي 
ِشـــرب ووادي األخيضـــر... والعبالء، تعـــرف اآلن بالعبيالء. 
ومن الغرب جبال الصالح وجبال مدســـوس، ومن الشمال 
الشـــظفا والخلص ومشـــرفة، ومن الشـــرق الدار السوداء 
ة أو... صحراء ركبـــة«. ويجعل اتســـاعها 4 كيلومترات  والَحـــرَّ
مـــن الجنوب إلـــى الشـــمال، وكيلومتريـــن من الغـــرب إلى 

الشرق.
إنه كتاب مفيد في وضع الخطوط العريضة للســـجال 

الذي انتهى إلى تعيين موقع السوق التاريخي.
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معجم األماك���ن الواردة في المعّلقات العش���ر، لس���عد بن 
جنيدل 

صدر عن مركز حمد الجاســـر الثقافي في الرياض، ســـنة 
1425هـ. وهو مفيد جدًا من حيث منهجه، إذ يلحظ في مقدمة 
ين أو أكثر، وأن  الكتاب، أن االســـم الجغرافي قد يكون لمسمَيَ
أســـماء المواضع تتبدل مع الزمن، أو تتحّور أو تـــزول. ولذا نّبه 
إلى ضرورة ســـعي المدققين الباحثين عن موقع جاء ذكره في 
النصوص القديمة، في استشهاد الروايات المختلفة للمقارنة 

والتمحيص، وعدم االكتفاء بمستند وحيد. 
لكننا لـــم نعثر على شـــيء من أســـماء مواقع ســـوق 
ُعكاظ األساســـية، مثل: األثيداء أو جبل الحضن أو العبيالء 
أو الَخَلـــص فـــي هـــذا المعجـــم الممتـــاز. وليس هـــذا عيبًا 
في الكتـــاب، فقـــد ال يكون لـــكل هـــذه المواقـــع ذكر في 
المعلقات. غير أن منهج الكتاب ســـليم فـــي تنبيه الباحثين 

عن موقع السوق، أو أي موقع آخر مذكور في نص قديم.

ديوان ُعكاظ، لحّماد بن حامد السالمي. 
ظهر هذا الكتاب المهم في ســـنة 1428هـ، الســـنة نفســـها 
التي أحيت فيهـــا المملكة ســـوق ُعكاظ وأنشـــأت جائزتها، 
بعد مضي 1299 ســـنة هجرية على إقالع العرب عنها. وهو 
ال ُيستغنى عنه إذا شـــئنا إجمال ما قيل شـــعرًا في التفاخر 
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بُعـــكاظ ومكانتهـــا الرمزيـــة منبـــرًا للشـــعر ديـــوان العرب، 
والتأســـي على هجر الســـوق وما تفعله من اجتماع العرب 
فيها. وتضمن الكتاب كذلك شـــيئًا مما قيل من شـــعر في 
الســـوق بعد إحيائها. لكـــن عرض أجمل ما قيل من الشـــعر 

في ُعكاظ، جاء بيانه في فصل آخر. 

س���وق ُعكاظ من ذاك���رة التاريخ إل���ى بهجة الحي���اة، د. هند 
صالح با غفار

نشـــرت إمارة منطقة مكة المكرمة هذا الكتاب، في ســـنة 
1428هـ، سنة ظهور كتاب الســـالمي اآلنف ذكره، وتضمن 
كثيرًا مـــن األشـــعار التي جـــاء فيها ذكـــر ُعكاظ في الشـــعر 
الحديث، مـــن مثل شـــعر أحمد شـــوقي وحافـــظ إبراهيم، 
والشـــعراء الســـعوديين. لكن الكتاب تضمن أيضـــًا لمحات 
تاريخية عن شـــعراء المعلقات ونصوص المعلقات نفسها 
كاملة، على نحو يفيد مـــن يبتغي هذا الجمع من النصوص 
والتعريف بأصحاب المعلقات وتاريخهم، إضافة إلى ما جاء 

على ألسنة شعراء العصر الحديث.
ويتضمن الكتاب كذلك قصة المســـعى الرسمي في 
إحياء الســـوق، وأســـماء المســـؤولين وأعضاء اللجان التي 
عملت في هذا الجهد، لتعـــود الحياة إلى ُعكاظ، في ســـنة 

1428هـ، بعد 1299 عامًا هجريًا.
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سوق ُعكاظ الرمز والتاريخ، مناحي ضاوي القثامي 
صدر ســـنة 1428هـ. وقدم لـــه الدكتور جريـــدي المنصوري 
الثبيتي، أمين مؤسســـة ســـوق ُعـــكاظ العام، فاســـتغرب 
ظاهرة ضياع المواقع، ومنها موقع السوق واحتدام الجدل 
فيه. وســـمى هذا الضياع: هجرة األمكنـــة. وأعلن اغتباطه 

لعودة الحياة إلى السوق في موضعها التاريخي. 
يتناول الكاتب موقع الســـوق، فيعـــرض الجدال فيه، 
ثم تاريـــخ بدء الســـوق ويؤيـــد الرأي القائـــل إنـــه أول القرن 
الميـــالدي الســـادس. وفي فصـــل ثالـــث يعـــرض الكتاب 
مجاالت الســـوق ومـــا كان يجـــري فيهـــا، مـــن أدب وتجارة 
وعقود بيع وشـــراء وتعارف وتفاخر وســـماع خطب وحكم. 
ويقول: "كان ســـوق ُعكاظ يحتوي على كل نواحي النشاط 
اإلنساني في الجزيرة العربية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا 

وثقافيًا ودينيًا، وكذلك من خارج جزيرة العرب".
وفي فصـــل طويل يـــرى الكاتـــب أن الســـوق مهدت 
لظهور اإلسالم بتوحيد لهجات اللغة، والدعوة فيها، ونشر 
العادات الســـليمة، وأن النبي صلى الله عليه وسّلم طاف 
بأســـواق العرب ليبّلغ رسالة اإلســـالم، ثم روى الكاتب في 
هذا شيئًا من السيرة النبوية، ومنها إشادته صلى الله عليه 
وســـّلم، بقس بن ســـاعدة. كذلك روى بكائيـــات هند بنت 

عتبة على قتلى قريش في بدر. 
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وفي الفصل الســـادس، تناول الكاتب ُعكاظ والشعر، 
ثم في الفصل السابع المواقع المجاورة لُعكاظ.

ُعكاظ وحي اإلبداع وتجليات الوعي، لعالي سرحان القرشي 
وعاطف السيد بهجات 

يتمم هذا الكتاب رباعية الكتب التي صدرت في ســـنة إحياء 
الســـوق، 1428هـ. وجميعها، إال كتاب باغفـــار، صدرت عن 
مـــًا، رئيُس  نادي الطائـــف األدبي الثقافـــي، وَكَتَب لها مقدَّ

النادي آنذاك، الدكتور المنصوري.
ومع ان الكتاب فـــي فصلين فقط، إال أنـــه مفيد في 
التعمـــق بمعاني الســـوق ومـــا كان فيها من نشـــاط. فهو 
يعّرج علـــى الداللة الرمزية فيها، ال ســـيما فـــي كونها مهد 
هوية ثقافيـــة عربية. ويتنـــاول الحرب واإلقبـــال عليها وكره 
الذهاب إليهـــا، ثم فضائل االحتشـــاد والتجمع، ومحاســـن 
الفخر والمـــدح، وما أحدثـــه اإلقالع عن إقامة الســـوق من 
وهن فـــي اجتمـــاع األمة. وعـــرض نتفـــًا من أفضـــل النقد 

األدبي الذي كان يرتقي من جراء التباري في الشعر.  

ُعكاظ األثر المعروف س���ماعًا المجهول مكانًا، لعبد الله بن 
محمد الشايع 

سبق كل هذه الكتب، إذ صدر سنة 1416هـ. وهو غزير مادًة 
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وممتاز تنســـيقًا وتبويبًا، وينتهي إلـــى أربعة فهارس مفيدة 
جدًا: محتويـــات الكتاب، والمصـــادر والمراجـــع، واألماكن، 
والخرائـــط والمناظر. وُيلّمـــح كاتبه في مدخـــل البحث، إلى 
أنه كتبه تحت وطأة اختالف الـــرأي الذي بدا له في مقاالت 
صحافية، عن موقع الســـوق. وكانت المقـــاالت بدأت في 
الظهور في السنة الســـابقة، 1415هـ، ولذا خصص الكتاب 

للحسم في هذا األمر، ال غير. 
ولذا قسم اآلراء في مكان الموقع إلى ثالثة، ومّحص 
فيها على نحو علمي دقيـــق. فبذل صفحات فـــي كل رأي. 
وهو يشرح أحد أهم أســـباب االلتباس في فهم النصوص 
الجغرافية التي جاء بها القدماء، وهو أن المفســـرين خلطوا 
بين قرية ُعـــكاظ »ذات المبانـــي والنخيل«، وبين الســـوق، 
وهي في ســـهل رحب. وقد انحاز الكاتب إلـــى آراء محمد بن 
بليهد وحمد الجاســـر، ونقض نقد ناصر الرشـــيد لهما، في 
كتابه: »ســـوق ُعكاظ في الجاهلية واإلسالم«. وبدا الشايع 
في تمحيصـــه كل رأي كمـــن يقلب كل حجـــر يصادفه ليرى 
ما تحته. ولم يكتـــِف باآلراء، بل زار المواقع وســـأل الناس، 
واســـتطلع واستشـــرف واســـتقصى على المـــكان. بل انه 
ســـار الرحلة التي وصفها الرداعي فـــي أرجوزته، ليقف على 
المســـافة والمواقع الموصوفة فيها، على طريق الحج من 

صنعاء. 
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وبنتيجة تفريقه في النصوص بين قرية ُعكاظ وسوق 
ُعكاظ انتهى إلى حدود السوق وفق ما يلي:

من الجنوب أكمة العبالء.
من الغرب صخور األثيداء.

من الشـــمال والشـــمال الغربـــي وادي اأُلَخيِضر وعين 
خلص.

من الشرق الُحَريرة.
وتأكيدًا لمنهجـــه العلمي الدقيق، خـــص الكاتب قرية 
ُعـــكاظ بفصـــل، ألنها ســـبب االلتبـــاس في تعييـــن موقع 
الســـوق، ثم الطائف القديمة بفصل آخـــر لتعيين موقعها. 
وبذل جهدًا في ذلـــك مثلما بذل في تعيين موقع الســـوق 

نفسها، من تدقيق نصوص ومعاينة أماكن. 

المعجم األثري لمحافظة الطائف، لناصر بن علي الحارثي
الناشـــر: لجنـــة المطبوعات في التنشـــيط الســـياحي، 

محافظة الطائف. صدرت الطبعة سنة 1423هـ، 2002م.
يفيد الكتاب، وهو كما يبين عنوانه دليل لآلثار الباقية 
فـــي محافظـــة الطائـــف، الباحثيـــن األثرييـــن فـــي مناطق 
شهدت الكثير من المشاهد اإلســـالمية الباكرة، والحوادث 
الســـابقة لإلســـالم أيضا. وهو إذن ليس مخصصًا لعكاظ، 
وال لســـوقها. ويـــرد ذكـــر عكاظ فـــي خمس مـــن صفحات 
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الكتاب وهي 146 صفحة.
ص 17: اأُلَثيداء صخور على شـــكل ثدي، شمال شرق 
الحوية في الموضع الـــذي اختير أخيرًا، ليكون مقرًا لســـوق 
عكاظ، بجوارها صخور عليها نقوش إسالمية مبكرة، تحمل 
أســـماء أشـــخاص احتموا في ظل هـــذه الصخور فـــي أثناء 

سفرهم في المنطقة.
ص 69: ســـوق عـــكاظ، أشـــهر أســـواق العـــرب فـــي 
الجاهلية وصدر اإلسالم، اختلف الباحثون قدماء ومحدثين 
فـــي تعيين موضعهـــا، وتعـــددت اآلراء حول ذلـــك، فقيل: 
شـــرق الحوية، وقيل: في الســـيل الكبير، وقيل: في جنوب 
الطائـــف، وقيل: في عشـــيرة، وقيـــل غير ذلـــك، ثم عينت 
موضعه لجنة أنشـــئت لهذا الغرض أخيرُا، فجعلته شـــمال 
شـــرق الحوية، وال يزال موضعـــًا للخالف. دمرتـــه الحرورية 
عام 129م، ومنذ ذلك الحين لم تقم السوق التي لم يكتف 

العرب فيها بالبيع والشراء، بل كانت منتدى العرب األدبي.
ص 71: خريطـــة ســـوق عـــكاظ، وفيهـــا شـــكل شـــبه 
مســـتطيل، يمتد من الجنوب إلى الشـــمال نحو 3500 متر، 
ومن الشرق إلى الغرب، نحو 2500 متر. تحدها من الشمال 
الحريرة، ومزرعـــة الملك خالد بـــن عبد العزيـــز، يرحمه الله، 
ومن الجنوب العبـــالء وقرية صلبة وقرى عـــدوان. وأما من 
الشـــرق فأرض فضاء، ومن الغرب شـــعيب األخيضر. وفي 
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خريطة مصغرة، يبدو موقع السوق إلى الشرق من الطريق 
بين الطائف والحوية، المتجهة إلى الرياض. والســـوق على 

مسافة 11 كيلومترًا شرق الطريق، من المخرج 56. 
ص 72: عـــن قرية شـــويحط، وهـــي قريـــة مندثرة في 
أســـفل وادي جليل، غـــرب جبل قـــرن بني حســـن، وقد ورد 
ذكرها فـــي الكتـــب الحديثـــة، بهذا االســـم، علـــى أنها في 

األرجح، كانت هي سوق عكاظ، وهذا غير صحيح.
ص 109: متحـــف عـــكاظ للتـــراث الشـــعبي، متحـــف 
أنشأه خلف الله القرشـــي في منزله في الطائف، وعالقته 

بالسوق اتخاذه اسمه منها، وحسب.

المعج���م الجغراف���ي لمحافظة الطائ���ف، لحّماد ب���ن حامد 
السالمي. 

مجموعة من ثالثة مجلدات، وضعها السالمي، رئيس نادي 
الطائف األدبي والثقافي، واضع كتاب: ديوان ُعكاظ. وهو 
ســـفر ممتاز لمن يريد معرفـــة األماكن والمواقـــع والجبال 
والوديان والسهول والقرى، لكنه يعّرف أيضًا بالمؤسسات 
الثقافية والنوادي، فال يترك لســـائل عـــن منطقة الطائف 

سؤااًل بغير جواب.
ومن يرد معرفة لألماكن فـــي منطقة ُعكاظ، يجد فيه 

ما يفيد، حتى في الشوارع وأسمائها.
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وُيذكر للســـالمي أنه والدكتور جريـــدي المنصوري من 
المسهمين في إحياء سوق عكاظ في الثقافة والنشر، في 

مرحلة إحياء مهرجان السوق.
للجنـــة  رئيســـًا  فـــي عملـــه  الســـالمي  اعتنـــى  وقـــد 
المطبوعات في التنشـــيط الســـياحي بمحافظـــة الطائف، 
ورئيســـًا للنادي األدبـــي الثقافي فـــي الطائف، لنشـــر عدد 
من الكتب، تتناول محافظة الطائـــف والتعريف بمواقعها 

ومعالمها الثقافية والسياحية واألثرية.
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إنهـــا عنقاء الجزيرة العربيـــة، ذلك الطائر الذي قام من 
رماده لَيبعث مجدًا تليدًا صنعه التقاء العرب في مواسمهم، 
لعل هذا الدم الجديد الذي أحيا السوق، بِشعرها ومواسمها 
والتقـــاء األحبة فيها، ُيلهم الناس إلى طريق الغد المشـــرق 

بإذن الله، مثلما أراد أصحاب اإلحياء، باعثو سوق ُعكاظ.
قصة الســـوق إذن، مثلمـــا تروي لنا كتـــب األقدمين 
والمحدثين من ُكّتاب العرب واإلسالم، وكبار الباحثين اليوم 
في المملكة، وشـــعرائهم علـــى مختلف الحقب والعصور، 
هي قصة تتخطى حدود المنتدى والمنبر، فالســـوق أعظم 
مـــن هاتيـــن المهمتين الجليلتيـــن، في أنهـــا ملتقى عيش 
د القلـــوب، وأّلف العقـــول، وجمع المصالح  مشـــترك، َوحَّ
والمشـــاعر معًا، بل انها ملتقى المشـــروع الواحد، الواعد، 
الواقـــد للشـــعلة والمنـــارة. إنها فكـــرة تبدو فـــي حقيقتها 
بعـــد التدقيق، أكبر مما قد يظن صاحب النظرة الســـريعة، 
ألن عبقريـــة االجتمـــاع في الســـوق تنطوي في بســـاطتها 

وضرورتها على معاٍن كبيرة.
نعم، ســـوق ُعكاظ، مهرجان لسماع الشعر واالحتفال 

وفرح اللقاء.
لكن ســـوق ُعكاظ كانت ضرورة للعرب في ماضيهم، 

وهي ضرورة ليومهم ولغدهم. 
بهذه النظرة كان إحياء السوق، وبهذا الطموح ستعود 

لنا سوق ُعكاظ كل عام، بإذن الله. 
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