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خفت كذبا.
وق��د نقل أب��و العيناء حديث
كيسان فقال :قال خلف األحمر
ويلك إل��زم األصمعي ودع أبا
ع��ب��ي��دة ،ف��إن��ه أف���رس الرجلني
بالشعر .وق���ال األخ��ف��ش :لم
أدرك أح���دا ً أع��ل��م بالشعر من
خلف األحمر واألصمعي ،وقال
الرياشي فسألته أيهما أعلم ؟
ق��ال :األصمعي ،قلت لم ؟ قال:
ألنه كان أعلم بالنحو.
وق��ال إسحاق املوصلي :لم أر
كاألصمعي يدعي شيئا ً من العلم،
فيكون أح��دا ً أعلم منه .كما قال
ابن األعرابي :شهدت األصمعي
وقد أنشأ نحوا ً من مائتي بيت،
ما فيها بيت عرفناه .ويقول ابن
األنباري :األصمعي يد غراء
ف��ي ال��ل��غ��ة ال ي��ع��رف فيها
مثله ،وفي كثرة الرواية.
وق������ال أب�����و ال��ط��ي��ب
ال��ل��غ��وي :ك���ان أتقن
القوم لللغة وأعلمهم
بالشعر ،وك��ذل��ك ذكر
ال��س��ي��وط��ي :وك���ان من
أع��ل��م ال��ن��اس ف��ي فنه.
وي��ذك��ر اب��ن املرزباني:
وك����ان األص��م��ع��ي من
أروى ال��ن��اس للرجز،
أما األزه��ري فقال :وكان
األصمعي أذك��ى من أبي
عبيدة وأحفظ للغريب
منه ،وك��ان أب��و عبيدة
أكثر رواية منه.
وس��ل��ك��ه ال��زب��ي��دي في
الطبقة الثالثة من طبقات
اللغويني البصريني ،كما عده
األزه��ري في الطبقة الثانية
م��ن اللغويني ال��ل��ذي��ن أخذ
ع��ن��ه��م ،وت��رت��ي��ب ك���ل من
ال��زب��ي��دي واألزه����ري قائم
على التسلسل التاريخي ال
املنزلة العلمية.
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وفاته
ت��وف��ي ب��ال��ب��ص��رة ،وتختلف
املصادر في تعيني سنة وفاته
فتذكر بعضها ان��ه توفي سنة
208ه��ـ والبعض يقول 211هـ
وآخرون 216هـ.

صوت صفير البلبل
صوت صفي ِر البلبل  ،قصيدة
ُ
نظمها األصمعي يتحدى بها
اخلليفة العباسي أب��ا جعفر
املنصور بعد أن ضيق على
ال��ش��ع��راء ف��ه��و ك���ان يحفظ
القصيدة من أول مرة يسمعها
فيها فكان يدّعي بأنه سمعها
من قبل فبعد أن ينتهي الشاعر
من القاء القصيدة يقوم اخلليفة
بسرد القصيدة إليه  ،وك��ان
لديه غالم يحفظ القصيدة بعد
أن يسمعها مرتني فكان يأتي
ب��ه ليسردها بعد أن يلقيها
الشاعر ومن ثم اخلليفة وكان
لديه جارية حتفظ القصيدة من
املرة الثالثة فيأتي بها لتسردها
بعد الغالم ليؤكد للشاعر بأن
القصيدة قد قيلت من قبل وهي
في الواقع من تأليفه وكان يعمل
ه��ذا مع كل الشعراء فأصيب
الشعراء باخليبة واإلحباط
خ��اص��ة أن اخلليفة ك���ان قد

وضع مكافأة للقصيدة التي ال
يستطيع سردها وزن ما ُكتبت
عليه ذه��ب�اً ،فسمع األصمعي
بذلك فقال« :إن في األم��ر مكر
وحيلة» .فأعد قصيدة منوعة
ِس
الكلمات وغريبة املعاني و َلب َ
بس األعراب وتنكر حيث انه
ِل َ
كان معروفا ً لدى األمير فدخل
ع��ل��ى األم��ي��ر وق����ال :إ َِن ل��دي
قصيدة أود أن ألقيها عليك وال
أعتقد أن��ك سمعتها م��ن قبل.
فقال له األمير هات ما عندك،
ف��أل��ق��ى عليه ق��ص��ي��دة ص��وت
صفير البلبل وبعد انتهائه
من ق��ول القصيدة لم يستطع
اخلليفة أن يذكر شيئا منها .ثم
أحضر غالمه فلم يتذكر شيئا
أيضا ألنه يحفظها بعد مرتني
من سردها  ،ثم أحضر اجلارية
فهي األخ��رى لم تتذكر شيئا،
فقال له اخلليفة سوف أعطيك
وزن لوح الكتابة ذهبًا فعلى

صـوت صــفير الـبلبـلي
هيج قـــلبي الثمــلي
املـــــــاء وال��زه��ر معا
ِ
حلظ امل ٌ َقلي
مــــع زه� ِر
و أنت يا ســـــــــي َد لي
وســــــيدي ومولي لي
فكــــــــم فكــــم تيمني
ُغـــ َزي ٌل عقــــــــــي َقلي
َّ
قطف َته من وجــــــــــ َن ٍة
من لثم ورد اخلــــجلي
فـــــــقال ال ال ال ال ال
وقــــــــد غدا مهرولي
واخلــــود مالت طربا
من فعل هـــذا الرجلي
فــــــــولولت وولولت
ولـــــي ولي يا ويل لي
فقلت ال تولولـــــــــي
وبيني اللؤلؤ لــــــــــي
ق��ال��ت ل��ه ح�ين كـــــــذا
انهض وجــــــد بالنقلي
وفتية سقــــــــــــونني
قـــــــــهوة كالعسل لي
بأنفي
شممـــــــــــتها
أزكـــــــى من القرنفلي
في وســط بستان حلي
بالزهر والســـــرور لي
والعـــود دن��دن دن��ا لي
والطبل طبطب طب لـي
طب طبطب طب طبطب
طب طبطب طبطب لي

ماذا كتبتها؟ فقال له األصمعي:
لقد ورثت عمود رخام من أبي
فنقشت القصيدة عليه ،وهذا
العمود على جملي في اخلارج
يحمله أرب��ع��ة م��ن اجل��ن��ود.
ف��أح��ض��روه ف��وزن الصندوق
ك��ل��ه .ف��ق��ال ال��وزي��ر :ي��ا أمير
املؤمنني ما أظنه إال األصمعي.
ف��ق��ال األم��ي��ر :أم��ط لثامك يا
أعرابي .فأزال األعرابي لثامه
فإذا به األصمعي .فقال األمير:
أتفعل هكذا بأمير املؤمنني يا
أصمعي؟! قال :يا أمير املؤمنني
قد قطعت رزق الشعراء بفعلك
ه��ذا .ق��ال األم��ي��ر :أع��د امل��ال يا
أصمعي .ق��ال :ال أع��ي��ده .قال
األم��ي��ر :أع��ده .ق��ال األصمعي:
بشرط .ق��ال األم��ي��ر :فما هو؟
ق��ال :أن تعطي الشعراء على
قولهم ومنقولهم .قال األمير:
لك ما تريد.
كلمات القصيدة

والسقف سق سق سق لي
والرقص قد ط��اب إلي
شـوى شـوى وشــــاهش
على ورق ســـفرجلي
وغرد القمري يصـــــيح
ملل فـــــــــــي مللي
ولــــــــــــو تراني راكبا
علــــى ح��م��ار اهزلي
ميشي علــــــــــــى ثالثة
كمـــــشية العرجنلي
والناس ترجــــــــم جملي
في الســوق بالقلقللي
والكـــــــــل كعكع ِ
كع َكع
خلفي ومـــن حويللي
لكـــــــــــن مشيت هاربا
من خشـــية العقنقلي
إل����ى ل���ق���اء مـــــــلك
مـــــــعظم مبجلي
ي��أم��ر ل���ي بخـــــلعة
حمـــراء ك��ال��دم دملي
اج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر ف��ي��ه��ا ماشيا
م��ب��غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ددا للذيلي
ان���ا األدي�����ب األمل��ـ��ـ��ع��ي
من حي أرض املوصل
نظمت ق��ط��ع�ا ً زخ��رف��ت
األدب لي
يعجز عنها
ُ
أق������ول ف����ي م��ط��ل��ع��ه��ا
ص���وت صفير البلبل

