حمور
الدراسات اللغوية
واألدبية
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اآلخر يف شعر األعمى التطيلي
أ .م .د .شيامء هاتو فعل
جامعة البرصة ـ كلية الرتبية للعلوم االنسانية
واملرثيــة ،فضـ ً
ا عــن اآلخــر يف غــريض

امللخص :

الغــزل والتهنئــة  ، ،وهــذا مــا ســوف
نت ُع ِ
ف إليــه يف البحــث .
ــر َ

تنوعــت الصــور التــي نســجها الشــاعر
لآلخــر  ،وقــد انطلقنــا مــن حكمنــا

الكلــات املفتاحيــة  :اآلخــر  ،شــعر

عليــه وحتديــد اآلخــر لديــه مــن
أغراضــه الشــعرية إ ْذ أنَّــه خــاض يف

األعمــى التطيــي

االئتــاف واالختــاف  ،فــكان الباعث

والصــاة والســام عــى نبينــا حممــد

املقدمــة  :احلمــد هلل رب العاملــن

أغلبهــا  ،فظهــر اآلخــر املمــدوح بــن

وآلــه الطيبــن الطاهريــن  ،وبعــد  :لقــد

األول واألســاس عنــده لنظــم الشــعر

فضــ ً
ا عــن متكنــه وقدرتــه الشــعرية

كان األعمــى التطيــي( )1بحــق شــاعر
ِ
ــر هــذا العــر
املرابطــن  ،إ ْذ كُلــا ُذك َ
يشــار إليــه بِعـ ِ
ـده رمــز ًا مــن رموزهــم
َ
ُ

العاليــة هــو احلاجــة إىل كســب املــال

مــن أجــل ســد احتياجاتــه واحتياجــات
عيالــه  ،وهــذا مــا رصح فيــه أكثــر مــن

 ،وعندمــا حاولنــا تســليط الضــوء

مــرة  ،يســانده انتــاء الشــاعر إىل عــر

عــى اآلخــر يف شــعره ظهــرت ذاتــه

مــن عصــور األندلــس الزاهيــة عــى

يف قصائــده  ،ألن هــذا الشــاعر يتميــز

مجيــع املســتويات  ،واآلخــر املرثــي

بقدرتــه الشــعرية وحســه العــايل جتــاه
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األمــور  ،وألنــه ينتمــي إىل عــر مــن

بالنقــص وثقــل االحســاس بالعاهــة ...

انعطافــة وتغــر يف احلكــم  ،واختــاف

بفقــدان بــره إىل هجــو النــاس

عصــور األندلــس الزاهيــة عــر فيــه
مــن حالــة إىل أخــرى أي انتقــال مــن

ألنــم يعريونــه
والســخط عليهــم َّ

عــر الطوائــف إىل عــر املرابطــن ـ
ْ
وإن كان هنــاك َم ـ ْن يطلــق عــى عــر

ينبثــق تعامــل الشــاعر مــع اآلخــر مــن

واالختــاف إنَّــا ظهــر عــى مجيــع

نظمــه فجــاءت مقســمة عــى غــرض

املرابطــن عــر الطوائــف الثــاين
األصعــدة السياســية واالجتامعيــة

واالقتصاديــة وحتــى عــى املســتوى
األديب فيــا خيــص الشــعراء واألدبــاء

 ،فقــد حكمــت بــاد املرابطــن

شــخصيات ( القــادة  ،والقضــاة ،
والفقهــاء) اختلفــت متامــا عــا ُو ِجــدَ يف
الطوائــف ولنقــل هــي النقيض عــا كان
شــائع ًا فيهــا  ،فــذات الشــاعر وضحــت

بالعمــى ويتكلمــون عليــه «

()2

األغــراض الشــعرية التــي خاضهــا يف

املديــح ثــم الرثــاء والغــزل والتهنئــة
 ،هــذا إ ْذا َع َر َفنــا َّ
أن جــل أشــعاره يف

الديــوان مــن نــوع املديــح التكســبي

حتــى أنَّنــا نلحــظ ذلــك التوجــه لــدى

الشــاعر مــع غــرض الرثــاء فهنــاك

رسد اســرجاعي يصوغــه شــخص
واقعــي حــول وجــوده الــذايت  ،وذلــك
حينــا يؤكــد عــى حياتــه الفرديــة ،
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مــن خــال نصوصــه الشــعرية فهــي

وباألخــص عــى تاريــخ شــخصيته

مــن يقدرهــا  ،ويشــعر بمعاناهتــا وهــذا

الشــخصيات النســوية التــي كانــت هلــا

تعــاين مــن احلاجــة وغــر مســتقرة مل جتد

()3

ويف غــرض الرثــاء فهــو إنّام جلــأ إىل رثاء

مــا كان يشــر إليــه يف أغلــب نصوصــه
الشــعرية إذ «يفصــح الشــاعر أحيانــ ًا

عــى املــال  ،مــا خــا قصيــدة رثــى

الرؤيــة الداخليــة يف النفــس  ،فيصــدر

واألحاســيس الصادقــة والفياضــة جتــاه

عــن مضمــون االحســاس الناتــج عــن
عنــه اهلجــاء املنبجــس مــن األعــاق
 ،فيرتجــم بــه عــن وطــأة الشــعور
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وينطلــق التطيــي مــن دافــع االحســاس

عالقــة وثيقــة باملمدوحــن للحصــول
فيهــا زوجتــه تطغــى عليهــا املشــاعر
املرثيــة تنبــع مــن األســى واحلــرة عــى

الفقــد والتوجــع الــذي لــف طيــات

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

القصيــدة  .ومل يكــن اآلخــر يف الغــزل

وال تشــكل عــادة موضــوع اهتــام
مياديــن امل ُع ِر َفــة املختلفــة «( )4إ ْذ يتضــح

الغــزل ســواء أكان يف املقدمــات أم

التــي مدحهــا وهــي ( ابــن محديــن

واضــح الرؤيــة واملعــامل فقــد يكــون

تغــزل ملجــرد اخلــوض فيــه  ،وغــرض
يف القصائــد املخصوصــة للغــزل ،

مل نجــد فيــه تلــك األلفــاظ واملعــاين
التــي شــاعت يف الغــزل املاجــن وإنَّــا

شــاعت فيــه معــاين الغــزل العــذري
العفيــف الــذي كان الشــاعر فيــه بعيــد ًا

اآلخــر املمــدوح مــن الشــخصيات

 ،وعــي بــن يوســف بــن تاشــفني ،
وإبراهيــم بــن يوســف بــن تاشــفني ،
وابــن زهــر  ،وأبــو حييــى  ،وحممــد بــن

عيســى احلرضمــي  ،والقــايض عــي بــن

القاســم وغريهــم ) كان يبتغــي مــن

عــن االســفاف واالبتــذال أو اســتعامل
األلفــاظ الفاحشــة  ،غزلــه كان تقليدي ـ ًا

الشــعر جتارتــه ووســيلته التــي يتكســب

واإلطالــة يف قصــص وروايــات مطولــة

إىل السياســة والسياســيني وأكثرهــا

نوعــا مــا ال نجــد فيــه تلــك الســعة
يرسدهــا الشــعراء أثنــاء غزهلــم .

ورائهــا التكســب  ،لذلــك وجــد يف

منهــا  ،فقصيــدة املديــح « أقــرب الشــعر
عالقــة والتصاقــ ًا هبــا «

()5

فــكل

-1اآلخــر( املمــدوح ) بــن االئتــاف

أحــداث عــره ومــا فيهــا مــن نكبــات

(األنــا) أو ال (نحــن) مــن أي نــوع

احليــاة ويف ظــل دولــة املرابطــن تعــاين
ِ
خيــف األمــر ومل
احلرمــان  ،فهــو مل

واالختــاف
َّ
إن « وجــود آخــر غــر الــذات أو

موجــود يف كل مــكان وزمــان مــا دام
ـإن ذلــك يعنــي َّ
البــر موجوديــن  ،فـ َّ
أن

يتصنــع  ،ومل يكــن باســتطاعته اعتــاد

وســيلة أخــرى غــر تكســبه بالشــعر

لذلــك كلــا مــدح أو رثــى شــخصية مــا
 ،راح ينــوه عــن أمــره  ،وكأ َّنــه يلمــح إىل
َّ
أن ســبب مدحــه جــاء مــن أجــل نيــل

االختــاف كــا االتفــاق موجــود دائــا
وإ ْذا مــا كان االتفــاق ظاهريــا عــى

العطــاء  ،وفيــا يبــدو مــن شــعره أنَّــه

أو عــى األقــل هــو ظاهــرة ال تثرينــا

 ،لذلــك يتكــئ عــى شــعره بالبــوح بــا

األقــل  ،فهــو ال يــكاد يشــكل ظاهــرة
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كان يعنــي بالــرورة حضــور االتفــاق
َّ
وألن اآلخــر
واالختــاف معــه ،

 ،وعــدم اســتقرار  ،جعلــت نظرتــه إىل

حيــس بأ َّنــه موجــود بزمــن غــر زمانــه
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يشــعر بــه مــن مشــاعر حيملهــا جتاههــم
 ،وكأ َّنــه حياكــي أمــور ًا ومفاهيـ ًا تنطلــق
مــن اآلخــر  ،ال تنطلــق مــن ذاتــه

ثرواتــه واحتلــوا أراضيــه

()7

و َمـ ْن يطالــع قصائــد الشــاعر يف اآلخــر

وإيامنــه هبــا  ،وكأنَّــه يتحايــل ويتاميــل
مــع الريــح عندمــا يكــون مادحــ ًا .

غزليــة وشــكوى مــن البعــد والفــراق

 ،وكيــف بنــى قصيدتــه املدحيــة  ،ال
بــد لنــا مــن م ُع ِر َفــة اخلطــوات التــي

طريقــه وأ ّمــام حبــه( )8مرصحــ ًا باســم

ـرف إىل اآلخــر عنــد الشــاعر
وكــي نتعـ ُ

اعتمدهــا لبنــاء أبياتــه  ،ومــا هــي

األلفــاظ واملعــاين التــي اســتعان هبــا

ابــن محديــن * التــي بدأهــا بمقدمــة

جيدهــا ذاهتــا شــكوى الشــاعر العــذري
مــن اآلفــات التــي تعــد حواجــز ًا يف
املمــدوح  ،يف حــن ختتــزل الــذات

وجودهــا جاعلــة مــن وجــود املمــدوح
منفــذ ًا تطــل مــن خاللــه  ،مشــر ًا إىل مــا

 ،فكونــت نظرتــه  ،ورؤيتــه لآلخــر
 ،ومــن هــذا املنطلــق فإننــا نقــول َّ
أن

بينــه وبــن ابــن محديــن مــن ود وصبابــة

(خمتلــف) يســعى إىل طلــب رضائــه

يتضــح يف أبياهتــا حســن التعليــل ملا كان

اآلخــر لــدى األعمــى آخــر إجيــايب

ونيــل القبــول منــه أل َّنــه ســوف يكــون

ال تفســده الليــايل  ،هــذه القصيــدة
يرتكبــه الوشــاة فيــا بينــه وبــن اآلخــر
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َمــ ْن يــدر عليــه األمــوال هــذا مــن
جانــب  ،ومــن جانــب آخــر نجــد ًّ
أن

احلجيــة واإلبــداع يف الكلــات واملعــاين

اآلخــر الــذي يســعى إىل نيــل الرضــاء
والســعادة منــه  « ،إ ْذ َّ
إن صــورة اآلخــر

قائــ ً
ا فيهــا(: )9
َأ َغم ُز ُعي ٍ
ون َوانكسار َح َو ِ
اج ِ
ب
ْ ُ
ُ

ذات الشــاعر (املؤتلــف) تطغــى عــى

ابــن محديــن  ،وطــول النفــس وقــوة
التــي طرحهــا وإبعــاد التُهــم عــن نفســه

ومتثيالهتــا ال يمكــن ان تتضــح بمعــزل

الربق فـي ُجن ٍْح من الليل َد ِ
أ ِم ُ
ائب
ِ
اخليال كالمها
طيف
رسى ورسى ُ

واآلخــر عــى احلــوار البنّــاء والتفاهــم

................................
ٍ
محدين ْ
َ
وإن َب ُعدَ املدَ ى
إليك اب َن

عــن صــورة « األنــا « ومتثيالهتــا «

()6

وهنــا تؤســس العالقــة بــن الــذات
واملــودة  ،ويتجــى اآلخــر يف صــورة
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لألعــداء الذيــن مزقــوا الوطــن وهنبــوا

ســلبية كالصــورة التي رســمها الشــعراء

أن َ
َي َو ُّد لــو َّ
ض َب ُة الزب
الليل َ ْ

وإن َغ َّر َبت يب َعن َْك إحدى املغارب
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جا َم ُه
صــباب َة و ٍّد مل يكدِّ ر ِ َ
الش ِ
وائ ِ
ور اللــيايل وازدحا ُم َّ
ب
ُم ُر ُ

ٍ
محدين نصيح َة ُم ْش ِف ٍق
إليك اب َن
َتن ََّح َلها أثـنا َء تلك النوائب

النســق املهيمــن الــذي يســود أبيــات

اآلخــر (ابــن محديــن) بمقدمــة غزليــة
ذاكــر ًا العشــق والــوداع والبــن

بــا توحيــه األلفــاظ ( الليــل  ،والليــايل

مــن شــيب الــرأس وحرقــة الدمــوع

املقدمــة يضمــر فيــه الشــاعر اإلشــارة

إىل حالــة احلــزن واهلــدوء واالســتقرار
 ،ورسى  ،وطيــف ) وفيــا حالــة احلــزن

أقلقتــه ونزعــت النــوم مــن جفنيــه ؛

تــدب إليــه ليــ ً
ا فتقــض مضجعــه ؛
والــذات تفيــض بمشــاعرها لآلخــر ،

فتعــر عــا تكنــه مــن أحاســيس تقلقهــا
 ،ونجــد يف املقدمــة واألبيــات التاليــة
َّ
بــأن احلاســدين
تربيــر ًا عــن الــذات
الذيــن يغــرون املباهــج والصفــو الذي

كان يربطــه مــع ابــن محديــن بقولــه (
ـت
أضعــت  ،وفجعــت ) قــول َ :أضعـ َ

كلم
َو َف َّج ْع َت بـي ح ّي ًا
َ
نوادب َّ
أس َع َ
غري نوادب
تذكرنني ْ
دن َ
وإ ْذ نلحــظ مقصــدة الشــاعر بالســعي

إىل إدراك اآلخــر املمــدوح موجهــ ًا

إليــه احلديــث  ،ويعــود يف بيــت آخــر
ليكــرر ذكــر ابــن محديــن قاصــد ًا هــذه
الشــخصية قائــ ً
ا فيهــا :

واآلهــات والفــؤاد يبــدو العجــب

 ،الــذات تســعى جاهــدة إىل رؤيــة
وكأنــا تتنبــأ باحلالــة
اآلخــر املمــدوح َّ

التــي ســوف تصــاب هبــا وهــي النــأي
والظاهــر َّأنــا تســتنكرها حماولــة
إبعادهــا ؛ َّ
ألن البعــد سـ ّبب لــه توجسـ ًا
وخيفــة مــن اآليت  ،ولعــل تقوالتــه

اســتنتاجات منــه يلقيهــا عــى اآلخــر

مــن أجــل حتاشــيها ونكراهنــا حتــى ،

أو أ َّنــه يريــد رشح موقفــه كــي يتســنى

لــه البــوح واإلفصــاح عــن خفايــاه

الداخليــة  ،قائــ ً
ا يف ذلــك (: )10
ِ
الفــراق
َأ ْس ِلـمي ُم ْق َلت ْي ِك َق ْب َل
يف الذي جرتا عىل ال ُع َّش ِ
اق
َّ
قـــبل ْ ِ
َ
اع بــدور ًا
الو َد ُ
أن ُي ْطل َع َ
املح ِ
الس ُار َ
اق
قبل َ
َي ْقتَضيها ّ
قبــل ْ
القلوب لداعي
أن ت ُْص ِغ َي
ُ
ال َب ِ
َ
تكون فوق الرتاقي
ني حتى

ولنلحــظ ذات الشــاعرة كيــف تبــدي
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ُح ُقوقــي أو حقـ َ
ـوق مــوديت فدونكهــا
أعجوبــ ًة يف األعاجــب

ويف قصيدتــه التــي بدأهــا يف ذكــر
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إعجاهبــا باآلخــر مــن العطــاء  ،وهنــا

تتنــأوب الــذات مــع اآلخــر يف الرؤيــة
فــكل ُيعــي مــن شــأن اآلخــر ؛ واآلخــر

ذات الشــاعر التــي هامــت بممدوحهــا
 ،وهــذا جــاء رد ًا عــى ذلــك الســخاء

الــذي متتــع بــه املمــدوح جتــاه الــذات ،

هنــا املمــدوح والــذات متجــده فهــو
ٌ
أهــل للســاحة والعطــاء مــن ذلــك

فبــدت الــذات مقــدرة لذلــك الفيــض

بــن اآلجــال واألرزاق ؛ وكأنَّــه يرمــز

بنظــم الشــعر مقابــل مــا أخذتــه مــن

الربــط املوفــق الــذي ربطــه الشــاعر

إىل ذلــك العطــاء الغزيــر الــذي أعطــى
بــه احليــاة وطــول العمــر منوهــا إىل

ذلــك الوفــاء الصفــة اإلنســانية الســامية
التــي جــاءت هبــا الــذات وكانــت

مــن مميزاهتــا جتــاه اآلخــر  ،وهــو مــا
كان مميــز ًا بالعطــاء ومــكارم األخــاق
منادي ـ ًا إيــاه بتلــك الكنيــة التــي تُظهــر

االعتــزاز والتقديــر هلــا  ،بقولــه :
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وانتقــاء غــر املعــاين إال تعبــر ًا عــن

نفس
أليب القاسم بن محدي َن ٌ
ِ
مكار ِم ْ
األخالق
ُخ ِل َق ْت م ْن
ِ
ويدان يرامها املجد حـــتى
ِ
َسحتا
باآلجــال واألرزاق

املعطــاء  ،فقــد أفاضــت عــى اآلخــر

ذلــك الكــرم الطائــي الــذي طاملــا
توخــاه الشــاعر مــن اآلخــر بقولــه :
ـم نحـ َ
ـت
ـض فقــد َن َّف ْقـــ َ
ـوك القريـ ُ
إن َيِـ ْ
ـن َن َفــاق
مـــنه
َ
والت حـ َ

ـت إليــك غــر املعاين َفبِــ ِ
ـم ْل ٍك
أو أضيفـ ْ
ُّ
واســتِ ْح َقاق
هل َّن ْ
يف حــن قصيــدة أخــرى لآلخــر ابــن
محديــن تبــدأ بأفعــال األمــر مــع بدايــة

كل بيــت وهــي ( اســتوف  ،وأفــرغ ،
وأذهــب  ،وكل  ،وزاحــم  ،واجعــل )

كلهــا ألفــاظ تُعنــى باآلخــر املمــدوح ،
ونلحــظ جعــل الشــاعر مــن ممدوحــه
يف عليــا النجــوم أيضــ ًا  ،واأللفــاظ

يا أبا قاس ٍم دعا َء أمرئ وافــا
أول الـس َّب ِ
َك س ْبق ًا فــي ِ
اق
ُ
َ
وممــا يثــر النظــر رؤيــة الــذات لآلخــر

وأقــار) ولنلحــظ األلفــاظ التــي فيهــا

الشــاعر قــوة االعتــزاز بتلك الشــخصية

 ،ودنيــا وديــن  ،واألدنــى والــدون ،

وهــي تــراه كالنجــم  ،حيــث تبــدو لدى

 ،إ ْذ ال هتيــم األلفــاظ واملعــاين إال بمــن
يكــون جديــر ًا هبــا ومــا داللــة اهليــان

الدالــة عــى العلــو ( النجــم  ،وعليــا ،
اجلنــاس ( شــأويك ولشــانيك وشــأؤوا
وحســن وإحســان  ،واألراقــم وأرقــم ،

وهــن وهــون  ،وكــرم وكريــم ) الــذي

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

أحــدث التناســب والتناســق بــن لفظــة
وأخــرى ف « التجنيــس ترديــد صــويت

موســيقي يقــوم عــى تكــرار أصــوات

لفظتــن أو أكثــر ختتلــف يف املعنــى وهو
وثيــق الصلــة  ،بموســيقى األلفــاظ

فهــو ليــس يف احلقيقــة إال تفننــا يف طرق
ترديــد األصــوات يف الــكالم حتــى
يكــون لــه نغــم وموســيقى وجمــيء

هــذا النــوع مــن الشــعر يزيــد مــن

موســيقاه «( )11والطبــاق ( قــرب وبعــد
 ،واحلــرب والســلم  ،وحيــاة ومــوت

) وتكــرار كلــات ( كــرم  ،وطيــب ،
والرجــال) كل هــذا الرتابــط والتناســق
واالنســجام جعــل مــن أبيــات القصيدة

وحــدة متامســكة ومتناغمــة مــع حســن
اختيــاره حلــرف القافيــة النــون وبحــر

البســيط منســابة ومتامســكة فيهــا النغــم
كثــرة تكــرار حــرف النــون يف األبيــات
( )12وممــا قالــه فيهــا :
ِ
ِ
ومتكني
عز
استوف َشأو ْي َك مـــن ٍّ
وأذهب بح َّظ ْي َك م ْن دنيا ومن ِ
دين
لشأنيك من ْبأ ٍ
َ
س وم ْن ك ََر ٍم
َوا ْف ُر ْغ
ٌ
غري َمْنُــون
بطش شـديدٌ وم ٌّن ُ
ِ ِ
ور ُه ُم
وك ْل عدَ اك ملا َت ْطوي ُصدُ ُ

َ
ويكفيهم ويكفيني
منـهم
يكفيك
ْ
ْ

ْ
فعلت فـام ح ّظـي بمغبون
فإن
َ
ِ
احلمد من ُق ْر ٍ
ب ومن ُب ُع ٍد
وارت َْح إىل
ْ
فأنَّه ُخلــ ٌُق مـــ ْن ِ
حـــدين
آل َ ْ

مل ختــرج القصيــدة وأبياهتــا عــن اإلطــار

العــام الــذي حــدده الشــاعر لآلخــر
 ،ومل تتغــر الرؤيــة  ،ومل نلحــظ أنَّــه
يكــرس أبياتــه إىل مســألة أخــرى
ختتلــف عــا عرضــه ســابق ًا إال يف كثــرة
ازدحــام أبياتــه بأفعــال األمــر التــي

فيهــا حتضيــض وحــث عــى املواجهــة

واالرتقــاء والتقــدم  ،فعــر» حركــة

الفعــل يف القصيــدة يتحــرك الزمــن
الشــعري باجتاهــات متعــددة للــايض
 ،أو احلــارض  ،أو املســتقبل اعتــاد ًا

عــى حركــة املخيلــة الشــعرية املتاموجــة

بــن التذكــر والرتقــب بــن اســتحضار

دقائــق املــايض املرتســبة يف ال وعــي

الشــاعر  ،وبــن حلظــات النبــوءة
املتجهــة نحــو املســتقبل اعتــاد ًا عــى

رصاع الواقــع اآليت «( )13لقــد نجــح
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اجلميــل واملوســيقى اهلادئــة تعانقهــا

النج َم يف ُعليا مطالعه
وزاح ِم ْ
فليـــس َقدْ ُر َك باأل ْدنى وال الـدُّ ون
واجعل ُم َ ّي َ
ْ
رس به
اك يل عبد ًا ُأ ُّ

الشــاعر يف ربــط األمــل بالنجــم الــذي
يــرآه يف ابــن محديــن وبنيــه فكالمهــا

صعــب الوصــول إليــه ومــع ذلــك
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فـ َّ
ـإن الشــاعر أدركهــا بالســعي احلثيــث

تأكيــد الشــاعر عــى اآلخــر املمــدوح

يغــري اآلخريــن بالوصــول هلــا وهــذا

حــول هــذه املعــاين لذلــك حشــد

فهــا حمــط األنظــار وعلــو شــأنيهام

لآلخــر األلفــاظ التــي تــدل عــى اجلــود

مــا ترمجــه الشــاعر يف قصائــده عندمــا
مــدح هــذه الشــخصية  ،مرتمج ـ ًا ذلــك

والكــرم  ،يبــدأ القصيــدة بأفعــال أمــر

ذلــك األمــل الــذي تُقــى هبــم

وجــب ) ومتــي هــذه األلفــاظ لآلخــر

العشــق األبــدي هلــم  ،فهــم يف رؤيــاه

حوائجــه وتطلعاتــه التــي طاملــا كانــت

مؤجلــة تنتظــر حلظــة اإلفصــاح عنهــا
 ،وعندمــا فصحــت عنــه وجــدت ابــن

محديــن وآلــه .

أ ّمــا اآلخــر ابــن زهــر** فأنَّــه نظــم
رائيــة ال توجــد فيهــا مقدمــة غزليــة ،
وإ َّنــا يغــوص الشــاعر مبــارشة يف ذكــر

وهــي  ( :اركــب  ،و ُمــد  ،وجــرد ،
جوانــب إجيابيــة جيــب التســلح هبــا
واالتصــاف هبــا ومنهــا حتفيــزه نحــو
األفضــل واألحســن  ،داعيـ ًا اآلخــر إىل
املجــد والشــجاعة قائــ ً
ا فيــه (:)14
ِ
ِ
األعاصري
املجد أنضاء
اركب إىل
ْ

ِ
الس ْعد ْ
الدياجري
أحشا َء
َو ُج ْ
ب مع َّ
ِ
باجلود كف ًا ربام َو ِس َع ْت
و ُمدَّ

اآلخــر  ،ويبــدأ باحلــث والســعي مــن

وترصيف املقادير
ُم ْل َك األنا ِم
َ
ُ
تصول به
السيف مــطرور ًا
َو َج ِّر ِد
َ
ِ
السيف مطرور
يمــني عز ٍم كحدِّ
ُ

 ،جمــد  ،الليــل) فهــذه املزواجــة بــن

ومــن مجيــل الصــور وقمــة العطــاء

أجــل العطــاء واجلــود الــذي أخــذه مــن

آبائــه  ،تكونــت القصيــدة مــن األلفاظ :
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(املجــد  ،واجلــود  ،والســقيا  ،والدنانــر
األلفــاظ خدمــت املعنــى  ،وأعطــت
نســق ًا فنيــ ًا  ،وجرســ ًا إيقاعيــ ًا ألبيــات

القصيــدة  ،فضــ ً
ا عــن اجلنــاس

يف رؤيتــه هلــم أنَّــه يــرى أيدهيــم
ووجوههــم دنانــر « وال شــك َّ
أن
الشــعراء العميــان كانــت أغلــب

(ســعت  ،وســعيا  ،وأثــر  ،ومأثــور ،
والبشــائر  ،والتباشــر ) إ ْذ شــد ألفــاظ

املــوروث األديب  ،فأخــذوا املعــاين

واالنســجام بــن ألفاظــه  ،ولنلحــظ

جديــدة «( )15وممــا جــاء يف هــذه الصــور

القصيــدة وأعطــى ذلــك التعالــق
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مــن جهــة العطــاء فــراح يلــف ويــدور

صورهــم ومعانيهــم تعتمــد عــى
والتشــبيهات وصاغوهــا بقوالــب

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

قولــه :

أكفهم
الدنانري هتمي من
ترى
ُ
َ
وأوجههم ُ
مثل الدنانري
ســح ًا
ّ
ْ

املشت َِفي ّ
ْ
احلمي احلامي
الشايف
ُّ

األمر الناهي البعيدُ الداين

لقــد اكتنــزت مقدمــة الشــاعر

وقصيــدة نونيــة عــن اآلخــر ابــن
زهــر مــن دون مقدمــة أيضــ ًا قائمــة

بالثنائيــات الضديــة التــي تعطــي
انطباعـ ًا شــعري ًا عــن كل ذلــك الشــوق

وكتــان  ،أطعتــه وعصــان  ،خلــف

فهــو هبــذه الثنائيــات أفصــح عــا

عــى الطبــاق ( رسي وأعــاين  ،بــوح
وأ ّمــام  ،األمــر والناهــي ) والتكــرار

(أطعتــه  ،وأطاعنــي  ،عصيتــه ،
وعصــاين  ،وهــوى ) ومرصحــ ًا بذكــر
اســم اآلخــر املمــدوح  ،ومــن اجلديــر
بالذكــر َّ
أن الشــاعر يذكــر يف مدحيــه
البــن زهــر احرتامــه للجــوار وذكــر
الدهــر  ،وأنَّــه أهــل نجــدة وكــرم  ،و

يبــدو مــن مدحيــه البــن زهــر مظاهــر
الطاعــة ِ
والع ْر َفــان لذلــك يأتيــه طائع ـ ًا
وكثــرا مــا يــردد شــكره لآلخــر هــو
قائــ ً
ا (:)16
َل َّب ْي َك عــ ْن ِس َي َو َع ْن إعالين
ِ
كتــامن
شئت م ْن َب ْو ٍح ومن
ما َ
َ
إلــيك أ َط ْع ُت ُه وأطاعني
َش ْو ٌق
لوال الن َُّهى َل َع َص ْي ُت ُه َو َعصاين

.......................
والكواكب دوهنا
وعال ابن ُز ْه ٍر
ُ
ـي ٍ
يف ِّ
نائل َوطِ َعان
كل َي ْو َم ْ

يعتلــج يف صــدره مــن حــب  ،ويتضح
َّ
أن هــذه الشــخصية حمبــة للســلطة
لذلــك راح ينشــد هلــا تلــك املكانــة التي
احتلتهــا بعــد احلاكــم إ ْذ جعلــه باملنزلــة
الثانيــة وهــذا مــا انكشــف مــن قولــه :
شكر ًا أل ْن ُع ِم َك التــي أ ْع َل ْت يدي

حتَّـــى ت ََذ ْب َذ َب دونـها الفجران
الزمــان و ِ
ِ
فاس َل ْم عىل ْ
ترك ِه
أخ ِذ
َ
ْ
وفــارس امليدان
الندي
َق َم َر
َ
ّ
لـعز ٍة
أمــري
واطلب
املؤمنني َّ
َ
ْ
َ
ِ
األمــن واإليامن
بـني
ق ْعساء َ
ٍ
وتو َّل ُه يف َع ْه ِد ّ
ســـياسة
كل
هو ٌ
وأنت الثاين
أول فيها َ

اســتحق اآلخــر اللقــب الــذي أطلقــه

عليــه الشــاعر فهــو يــرى فيــه فــارس
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ذكــره لعطــاء املمــدوح الــذي يمجــده

واهلــوى الــذي حتملــه الــذات لآلخــر،

امليــدان الــذي أعــى يديــه فارتفعــت

وقــد بــان عليــه العطــاء وظهــر أكثــر
مــن وضــوح الفجــر  ،معطيـ ًا لــه املكانة
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واملنزلــة التــي ال تضاهيهــا منزلــة

عندمــا وصفــه بالثــاين وراح يطلــق
عليــه الصفــات اجليــدة عندمــا جعلــه
األمــر والناهــي واحلامــي والشــايف يف

صــورة تتوجــه نحوهــا األبصــار بأنَّــه
املتحكــم باألمــور املالــك هلــا املتصــف

بصفــات الشــجاعة والقــوة وكأنَّــه
يلبســه صفــات القائــد احلاكــم الــذي

بيــده جمريــات السياســة  ،تلــك املزايــا

التــي محلتهــا شــخصية الوزيــر قــد

دلــت عليــه  ،وقــد أشــارت هلــا الــذات

بمعــاين العتــاب واحلســاد عــى الدنيــا
ويبــدو َّ
أن هنــاك وشــاية عــى هــذه

الشــخصية  ،وال نمتلــك معلومــات

تفــر عالقــات الشــاعر بممدوحيــه
ســوى األبيــات الشــعرية  ،وإذا أردنــا
التمحــور حــول هــذه األبيــات تتشــكل
الرؤيــة التــي حتيــل القــارئ إىل إشــكالية

قــد وقعــت بــن اآلخــر املمــدوح وذات
الشــاعر  ،ومــا أبياتــه ّإل بيــان موقــف

عــن أمــر قــد حصــل  ،أو ربــا العتــاب
مــن نســج خيــال الشــاعر أراد بــه صنــع

 ،وهــي موجــودة يف خميلــة الشــاعر
 ،فهــو متلــق مــن أجــل ْ
أن يتكســب

درامــا تلفــت أنظــار املتلقــي ملــا يلقيــه

مــن اجلفــاء يف العطــاء ؛ لذلــك راح
يتشــبث مؤكــد ًا العطــاء الوفــر  ،فهــو

املبالغــة والتشــويق  ،ويتوجــه املتلقــي
إىل م ُع ِر َفــة املزيــد وإىل هنايــة القصــة ،

مــن اآلخــر الــذي وجــد فيــه نوعــا

إ َّنــا أراد أن خيلــق فيــه العطــاء املعنــوي
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ويشــجعه كــي يبــذل وتكــون حمصلتــه

مــا كانــت تبتغيــه الــذات  ،وفيــا يبــدو
فـ َّ
ـأن الشــاعر قــد أحســن ختلصــه مــن
املقدمــة الغزليــة إىل غــرض مديــح

الوزيــر ،وهــذه الشــخصية صاحبــة
جــوالت يف املعــارك ال هتــاب املــوت
ومســارعة إىل القتــال والشــجاعة .

ولنتعــرف إىل نظمــه بحــق اآلخــر

148

يف قصيدتــه البائيــة التــي بدأهــا

حممــد بــن عيســى احلرضمــي***

يف القصيــدة وحيــدث فيهــا عنــر

ففيهــا مــن الشــد ولفــت االنتبــاه مــا

فيهــا  ،والســيام اآلخــر وهــو أســلوب

يبتغيــه الشــعراء يف مقدماهتــم املدحيــة ،
إ ْذ يؤطــرون مــا ينظمونــه بأطــر توحــي

للمقابــل باحلــدث والدرامــا الــذي
جيــب عــى املتلقــن ْ
أن يشــدوا انتباههــم
قائــ ً
ا فيهــا (: )17
ِ
تاب
ِع
تـــاب عىل الدُّ نيا َو َق َّل ع ُ
ٌ
ِ
ضاب
رضينا بام ت َْرىض ونـح ُن غ ُ
وقالت وأصغينا إىل ُز ِ
ور قـــوهلا
ْ

ُ
كذاب
القول وهـو
وقد َي ْست َِف ُّز
ُ
..............................
ُّ
واألعز ُة حـوهلا
نلذ ونلــهو
َّ

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

قــد يفــر اختيــار الشــاعر ملــا نظمــه
شــعر ًا بمفــردة ـــــ كتــاب ـ وهــي

والديـار خــراب
ات ونبني
ُر َف ٌ
ُ

توحــي إىل الســعة والتفضيــل إ ْذ هــو

القصيــدة فيهــا ألفــاظ اخلــداع وزور

وغــزارة نظمــه بحقــه ومــا يســتوجب

واملصائــب وهــذه األلفــاظ مشــحونة

مــن اآلخــر كــي يفيــض عــى الشــاعر

القــول واللــذة واللهــو واخلــراب
بمعــاين احلقــد والضغينــة مــن اآلخــر
الســلبي لآلخــر اإلجيــايب املمــدوح

الــذي خصــه الشــاعر هبــذه األبيــات
 ،وخطــاب الشــاعر يبــدو فيــه

االســتعطاف واحلرمــان الــذي جعلــه

يعــاين مــن أبياتــه التــي قاهلــا بحــق
املمــدوح  ،فجعلتــه يشــعر بالعبوديــة

وجــه ملمدوحــه (اآلخــر) كثــرة الشــعر

مــن اآلخــر ؟ يســتوجب إعــادة نظــر
 ،ويكــون كريــ ًا معطــا ًء  ،فهــل هــذا

الســيناريو الــذي أحدثــه الشــاعر

وأعطــى األدوار كلهــا خمتزلــة فيــه
ويف اآلخــر والــوايش  ،فيــا يتبــادر إىل

أذهاننــا ممــا تقــدم قراءتــه مــن األبيــات

وكأنــا صفقــة جتاريــة عقدهــا مــع
َّ ،
اآلخــر يقــدم فيهــا اعتــذار ًا وتربيــر ًا

الــذي يشــعر باملمنونيــة لعطائــه قائــ ً
ا

بغــزارة نظمــه للشــعر مقابــل غــزارة
ٍ
مكــرث باآلخــر  ،وإ ْذ
العطــاء غــر

إليك أبيات ًا من ِّ
الش ْع ِر ُق ْلت َُها

تبــدي عــى الشــاعر مــن ذلــك احلاســد

مــن عطايــاه  ،فهــو الــروض والعبــد

أين لـه َّن كتاب
ُبو ِّد َي لــ َْو ِّ
فإن َت َت َق َّب ْل َها وتـلك مطيتي

فيا َمــ ْن رأى خطب ًا ثناه خطاب
الروض ح َّي َ
اك ُع ْر َف ُه
وهل أنا إال
ُ

وقـد َباك ََر ْت ُه مـــن نَدَ َ
اك َس َحاب
ِ
اجلميل فأنَّه
بالصنْ ِع
ومن ُي ْث ِن ُّ
ُور وال َ
مثل املز َي ِد ثواب
َشك ٌ

والــوايش ســواء أراده مدخـ ً
ا ملطلبــه أم

ال  ،ولعلــه حقــق بذلــك مبتغــاه فقــد
ــق يف هــذا املنــوال بعــرض مــا كان
ُو ِّف َ

يتوســم الوصــول إليــه مــن اآلخــر .
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فيهــا :

نشــعر بحــرارة املوقــف واللوعــة التــي

ولــه مقطوعــة حياكــي الدهــر فيهــا ،
احلــوار الــذي تظهــره الــذات لآلخــر

يبــدو فيــه اآلخــر مركــز الفضــل بعــد
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الســعي الــذي عاشــه وهــذا مــا يعــر

أصــ ً
فأنــا مــن
ا عــى أرض الواقــع َّ

باليــأس والقنــوط  ،لكنــه مل يشــعر

 ،أو روايــة دعــت رضورة نظــم الشــعر

عنــه باملــوت  ،واحلالــة التــي أصابتــه
باحليــاة إال يف ظــل املمــدوح الــذي

قصــده بمدائحــه فأجــزل لــه العطــاء

قائــ ً
ا فيهــا
ٍ
ِ
كيـف أ َط ْق ُت ُه
بالدهر
وسائلة
َ
()18

فقلت ابن عيسى منْتَهى عل ِم ِ
ذلك
ُ ُ
ُ
وقالت ٌ
اس ِم ِه
ْ
ترص ْح عن ْ
فالن مل ِّ
فتـى لو أنَّه ُ
مثل مالك
ُ
فقلت ً
ِ
ِ
هو ا ْنت َ
املوت َب ْعدَ ما
غمرة
َاشنِي م ْن
ٌ
هالك يف اهلوالك
يئست وقالوا
ُ
َو َّأن َبني من ُه امتــداحي خالئق ًا
ِ
فدونك ما َّأن َبتْنِي م ْن ِو َصالك
عــفاف ًا وإقدأ ّما وحزم ًا ونائ ً
ال

واصف ما هنالك
يكي
ٌ
وهيهات َ ْ

مــن أجلهــا كــي يســتغني الشــاعر مــن
ورائهــا  ،وممــا يلفــت ذهــن املتلقــي َّ
أن
الشــاعر كان مــدرك ًا جلــود املمــدوح
اآلخــر وعطايــاه التــي أنقذتــه مــن
احلرمــان والفقــر واهلــاك  ،بعــد حالــة
ِ
ـب هبــا ؛ لذلــك جــاء
اليــأس التــي ُأص ْيـ َ

معــر ًا عنــه بأ َّنــه َمـ ْن أنقــذه مــن املــوت

املحقــق الــذي ال ســبيل لــه إال العطــاء

 ،فهــو قــد أصبــح املحيــي واملنقــذ مــن
حكــم الدهــر وجــوره عليــه  ،ومــا

أطالقــه لتلــك الكلــات اخلالــدات
واختيــاره املوفــق هلــا إال تعبــر ًا عــن
ســخاء اآلخــر .

ولــه قصيــدة تبــدو فيهــا عاصفــة مــن
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ذاهتــا احلكايــة ينشــدها الشــاعر

األقاويــل وكثــرة التمــردات وجــدت

القــول ويكثــر احلــوار وتبــدو الســمة

مــا يشــعرها بامللــل والضجــر الــذي
َّ
وكأن تلــك
حيــول بينهــا وبــن اآلخــر ،

للممــدوح اآلخــر نفســه عندمــا يكثــر
التــي تثــر النظــر وتتوجــه إليهــا
االنتقــادات تلــك اهلالــة وذلــك املحــور
مــا أراد ذكــره واإلشــارة إليــه الفتــ ًا
النظــر لآلخــر واملتلقــن إىل َّ
أن هنــاك
حــوار ًا ال بــد مــن جــذب االنتبــاه إليــه
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ابتــكارات الشــاعر التــي أحدثــت قصة

فهــذه املواقــف ْ
إن مل تكــن موجــودة

الــذات فيهــا مــن األهــوال واملضايقات

العقبــات هــي مــا وضحــه الشــاعر
لآلخــر كــي يبــدو جليـ ًا مقــدار املعانــاة
مــر هبــا عندمــا
واألزمــات التــي َّ
قصــد ممدوحــه  ،وهــذه احليــل مــن
ابتــكارات الشــاعر الناجحــة التــي

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

ســهلت الطريــق لــه  ،وجعلتــه يصــل
ملمدوحــه  ،وإال َلِــا الشــاعر يكررهــا

يف كل قصيــدة يقصــد هــذا املمــدوح
نفســه  ،عــرض حــال يرافقهــا معانــاة
وامل جتشــمته الــذات يف ســبيل املمــدوح

أال يســتحق منــه ذلــك الســخاء  ،وهــو

املغــزى مــن نظــم القصيــدة  ،واخلــوض
ٍ
معــان وممــا قالــه فيهــا (: )19
يف هكــذا
أوض َح ُح ّج ًة م ْن ُل َّومي
أنا ك ُ
ُنت َ
ِ
أطالل ِ
دار ِك فا ْعلمي
إ ْذ ُع ْج ُت فـــي
وجئت َبأدمعي
جا َءوا بِ َل ْو ِم ِه ُم
ُ
َتن َْه ُّل بني ُم َع ٍ
صفر و ُم َعنْدم
أنك ِ
فوددت ِ
ُ
حـيث تَر ْينَني
كنت
ُ
صـال بِ َل ِ
ٍ
وم ِه ُم َغريق ًا يف دمي

ولنلحــظ معــاين تكســبه واألبيــات

الشــعرية التــي تــدل عــى ذلــك وممــا

أح َرز ُت ُه
ح ّظي مــن الدُّ ْن َيا إ ْذا ْ
الصديق هلا بِ َب ِ
ِ
ُ
ذل الدّ رهم
صون
ِ
أجو ُد ولو بباقي ُم ْهجتي
ل َ ال ُ
الشكر مـ ْن مل ُينعم
تحق
يس ُّ
َ
ال ْ
وبــا َّ
أن قصيدته مبــدوءة بمقدمــة غزلية

فإنَّــه أراد الترصيــح بموضوعــه ففــي

قولــه ( يــا هــذه ) بعدهــا املتغــزل هبــا

لآلخــر بمكنونــات نفســه  ،ومــا قولــه :
َّ
إن الغنــى مل يســبب لــه الفــرح وعدمــه مل
يســبب لــه النــدم إال أ َّنــه مل يكــن يرجــو

ذلــك العطــاء الــذي يســبب غنــاه وإ َّنــا
أراد األمــوال التــي تســد رمقــه ورمــق

لــوح إىل أنَّــه
عيالــه  ،ولذلــك فهــو ّ
مل يقــدم الشــكر إال ملــن ينُعــم عليــه
ويعطيــه  ،ومــن املفارقــة َّ
أن الغنــى مل

يكــن يســعى إليــه وهــو دائــم الطلــب
واإلحلــاح عــى األخــذ مــن اآلخــر

 ،ثــم يقابــل ذلــك بصــون الصديــق

بالدرهــم وأنَّــه لثمــن بخــس يقدمــه
للصديــق  ،ومــن يتمعــن بذلــك جيــد

صونــه ملعنــى مــن معــاين اإلنســانية

بثمــن بخــس عينــه نجــده يف توظيــف
ش ْو ُه بِ َث َمـ ٍ
ـن
ذلــك مــن قولــه تعــاىل َ
«و َ َ
اهــم معــدُ ود ٍة وكَانُــو ْا فِ ِ
ِ
َب ْخ ٍ
يــه
َ َ
ــس َد َر َ َ ْ
الز ِ
اه ِديــ َن « ( )20وممــا أشــار إليــه
ِمــ َن َّ
عنــد خماطبتــه لنكــرة مــا متجاهــ ً
ا
املمــدوح الــذي يمدحــه وكأن املــال
ال يعنــي لــه شــيئ ًا وتعريضــه باآلخــر
الــذي يصونــه ولكــن بثمــن بخــس ،
آخــر إ ْذ هــو ال يقــدم
مضيفــ ًا تعريضــ ًا
َ
الشــكر إال ملــن ينعــم عليــه وممــا يثــر
االنتبــاه َّ
أن الشــاعر ُيــر عــى اآلخريــن
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نجــده فيهــا قولــه :
يا هذه إن ِ
الغنى ْ
إن نِ ْل ُت ُه
لــم أ ْغتَبِ ْط أو فاتَني مل أنْدَ م

وهــو يقصــد املمــدوح وكأنَّــه يوحــي
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وتقديــره هلــم أقــل بكثــر مــن تقديــره

لذاتــه  ،فهــو يعــي مــن شــأنَّه أ ّمــام
اآلخــر .

أ ّمــا اآلخــر الــذي ذكــره يف قصيدتــه
التــي جــاءت يف مــدح أمــر املســلمني

عــي بــن يوســف بــن تاشــفني ****

تبــدأ بذكــر الســيوف والنصــال ونجــد
فيهــا األلفــاظ ( املهتديــن والضــال ،
الســمر والبيــض ) و( األمــن واأل ّمانــة
 ،واألوجــال واآلجــال  ،والســعد
والســعادة ) ولنلحــظ تلــك املزاوجــة

بــن األلفــاظ التــي يســتعملها الشــاعر
يف بدايــة القصيــدة وكأ َّنــه يثــر االنتبــاه

ويشــد حولــه األســاع ففيهــا اجلنــاس
والســجع يؤديــان دور ًا مهــا وهــي

مليئــة بألفــاظ القتــل واحلــرب والعــدة
التــي يســتعملها الفــارس مرصحــ ًا
العدد  47 /حزيران 2021م
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باســم املمــدوح (.)21
يض الن َّص ِ
ي ُس ْم ِر ال َقنَا و َب ِ
ال
َب ْ َ

والضال َِّل
َدـني ُ
املهت َ
ُط َر ُق ْ
األمـن واألم ِ
ِ
انة أو يف
َفإىل
ّ
َغم ِ
واآلج ِ
األوج ِ
ال
ــال
رات
َ
َ
َ
ِ
ِ
ب
والس َعا َدة أو َ ْ
َو َم َ
الس ْعد َّ
ـع ّ
َن حنَايا السي ِ
وف واألَ ْغالَل
ُّ ُ
َ
ِ
أصبح ُ
عيل
َ
امللك يف ضامن ٍّ
الس ِ
السبال
ب
ضايف ّ
َ
آم َن ّ

إىل ْ
أن يقول :
ِ
َ
ذاك ُيعطي َ
الـسؤال
قبل

وال َف ْ
للس َّؤال
ـخ َر فامذا ُيعيدُ ّ
نلمــح يف األبيــات تصويــر ًا فنيـ ًا حشــده

الشــاعر ملعــارك اآلخــر التــي خاضهــا
ومل تكــن هلــا إال نتيجــة واحــدة أال

وهــي حتقيــق النــر والشــعور باأل ّمــان

 ،أو حتقيــق املــوت واالندحــار ؛ لقــد

تشــكلت الصــورة لديــه مــن حتقيــق
النــر يف معاركــه التــي خيوضهــا
جللــب الســعادة واالســتقرار لآلخريــن

 ،أو صــورة اإلخفــاق والتقهقــر
واإلقصــاء إىل القيــد ســجين ًا  ،إال َّ
أن

صــورة النــر والتقــدم هــي التــي

طغــت وحتققــت بوجــود تلــك القيــادة
املتمثلــة باملمــدوح  ،ويبــدو َّ
أن أجــواء
املعــارك التــي رســمها الشــاعر مل جتعلــه
بعيــد ًا يف بيــان مــا هــو أفضــل وهــو

ذلــك العطــاء الــذي يبــادر إىل بذلــه
حتــى قبــل الســؤال .

القصيــدة األخــرى لآلخــر عــي بــن

يوســف بــن تاشــفني تشــيع فيهــا ألفاظ
احلــرب ( طليعــة جيشــك  ،لــواء ،
والفتــح املبــن  ،وهزة رحمك  ،وســيفك

 ،والرمــاح  ،واخليــل ) ونجــد اجلنــاس

( تظــن والظنــون  ،والطعــان والطعــن

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

 ،ويــزن وتزيــن  ،واآلجــال واآلمــال

اآلخــر  ،والقصــد قــد جــاء مــن تلــك
الكاريزمــا التــي ُعـ ِ
ف هبــا ومــا ينــاز
ـر َ

يتمتــع بصفــات القائــد الشــجاع اهلــام

يشــد املوقــف ويبهــر القلــوب والعيــون

 ،ودنيــا وديــن ) ومــن هــذه األلفــاظ
التــي وظفهــا يــدرك املتلقــي َّ
أن اآلخــر

بــه مــن الســخاء  ،كل ذلــك جعلــه

الــذي ال خيــاف املــوت وال يرعــوي

قائــا يف تلــك الصــورة التــي رســمها

منــه يشــارك يف احلــروب واملعــارك

العديــدة قائــ ً
ا فيهــا( : )22الوافــر
ِ
األمني
الر ْو ُح
ُ
طليع ُة َج ْيش َك ُّ
وظل ِ
ُّ
املـــبني
الفتــح
لوائ َك
ُ
ُ
ِ
املو ِات
وهز ُة ُر ْم َك ال ّظ َف ُر َ
احلق اليقني
َـــق َس ْي ِف َك ُّ
َو َر ْون ُ
ِ
َ
لآلجال دنيا
رضاك
وبعض
َو ُشك ُْر نَــدَ َ
اك لآلمال دين

صــورة للجيــش تبعــث الرهبــة

للممــدوح :

وبأس
أبا
يعقوب َ
أنت ندً ى ٌ
َ
أنت وتاشفني	
َوإبراهيم َ

.....
عالم ِ
أض ُّج م ْن ظمأٍ َو َضــ ْي ٍم
َ
ُ
بحيث ُعالك واملا ُء املعني

أضيع أو ُتن َْسى ُح ُقوقي
وكيف
ُ
ِ
أست َِغ ُ
أستَعني
يث َو ْ
وباسم َك ْ
ْ

الغــوث الــذي تطلقــه الــذات هــو
نفســه الغــوث الــذي ُيط َلــب مــن

واخلــوف وخلــق حالــة مــن الضعضعــة
عنــد اآلخــر فهــم املــوت املحقــق ؛ إ ْذ

اآلخــر يف ســاحات الوغــى واملعــارك ،

والتقــدم عــى العــدو الــذي ال يشــعر

نفســها التــي يوظفهــا املحــارب يف

َّ
إن القائــد مــع جيشــه حقــق النــر

لقــد خاطــب الشــاعر اآلخــر باأللفــاظ

رؤيتــه هلــذا البطــل الــذي تســتغيث بــه

هلــا بــكل مــا حيملنــه مــن صفــات

بــه إال َمــ ْن أقبــل عليهــم  ،ويكونــون

عــى العــدو .ولنعــرج باحلديــث عــن
املــدن األندلســية وذات الشــاعر فمــن

أبياتــه التــي أشــاد هبــا للعطــاء  ،وهــو

مــا يشــغل تفكــره وشــغله الشــاغل

؛ فتخصيــص الشــاعر اللجــوء إىل

األب واألخ وكأنَّــه جعلــه معــادال

الشــجاعة والكــرم  ،جمســدة يف شــخص
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بذلــك حققــوا اهلزيمــة واالنكســار

املعركــة  ،فعنــده ال تضيــع حقوقــه وال
تُســ َلب  ،فيختــزل يف هــذه الشــخصية

املمــدوح .

وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه َّ
أن ديــوان
الشــاعر مل ينظــم بحــق اآلخــر إبراهيــم
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بــن يوســف يــن تاشــفني*****
ّإل قصيــدة واحــدة جعلناهــا موضــع

هي الغيو ُم ْ
وإن
ع ْن عطايا َ
ميزها البرش عن ِ
سامء الغيوم
ََّ

القصيــدة مخريــة توحــي بالتلميــح

وقــد أشــاد بصفــات اآلخــر إبراهيــم

الدراســة  ،وممــا يثــر االنتبــاه َّ
أن مقدمــة
واإلشــارة إىل اســتالم إبراهيــم احلكــم
وكأنــا هتنئــة يوجههــا الشــاعر لــه
َّ

وهــذا مــا تبــدى مــن قولــه (:)23
َأصبِ ِ
ــح ْينَا بـاهلل أم َحكي ِم
ْ

هـــذه ْ
زه ِر الن ُُّجو ِم
أخ َر ُ
يات ْ
بادرهيا مـِ ْن َق ْب ِل أن يعزم

اخلالف يف التحريم
التحريم إن
َ
ُ
قد َّ
شهر الصيا ِم محـــيد ًا
تول ُ
فاخ ِ
ْ
لف ِيه فــينا بِ ِف ْعل ذميم
َض ّيعي ُح ْرم ًة لـه ك َُر َم ْت ما
َ
كان َعهدي يف ِح ْفظها بكريم

ولنلحــظ إرصار الــذات عــى تلقــي
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األخــذ مــن أيــة شــخصية مدحهــا
ومنهــا إبراهيــم بــن يوســف إ ْذ تطالعنــا
رؤيــة تــكاد ْ
أن تكــون قديمــة وهــي

تشــبيه عطايــا املمــدوح بالغيــوم وهــي

تعطــي املطــر الغزيــر ومــا يلفــت النظــر
إليــه العطــاء بــا حــدود وهــذا مــا
يســعى الشــاعر الوصــول إليــه وممــا

قالــه يف هــذا املنحــى :
ِ
ال َتَدَّ ْ
العيش
ث عىل ُب َل ْهنِ َب ِة
ولـــكن عــن ِ
جود إبراهيم
ْ

بــن يوســف بــن تاشــفني الثقافيــة
ومــا ُع ِ
ف عنــه مــن علــم واطــاع
ــر َ
ونســتطيع مــن خــال قصائــد
الشــاعر بحــق هــذه الشــخصيات ْ
أن

نحــدد املكانــة التــي حيتلهــا وصفــات
الشــخصيات ومعاملهــا  ،إ ْذ خيتلــف مــن

قصيــدة ألخــرى تبعـ ًا للشــخصية التــي

نظــم هلــا الشــعر  ،قائــاً:
كل ٍ
وبليغ ترا ُه فــي ِّ
ٌ
نـاد
ِ
القصيد واملنظوم
فارس ًا يف

ٍ
كلامت
الدهر عن ُه عن
ُي ِج ُم
ُ
َو ْقعها يف َحشاه و ْق ُع الكلوم
ّ
إن الثقافــة األدبيــة التــي محلتهــا هــذه
الشــخصية جعلــت الشــاعر يشــر
إىل هــذا اجلانــب  ،ومل يــر إليــه عنــد
مدحــه أليــة شــخصية أخــرى  ،مقارنـ ًا

البالغــة بالفروســية وهــذه قمــة
الصفــات احلســنة التــي يتصــف هبــا

ـف بتلــك الصفتــن
وصـ ُ
اآلخــر عندمــا ُي َ
 ،إ ْذ َّ
إن بالغتــه جعلتــه فارسـ ًا مقدامـ ًا يف

نظــم القصيــد  ،وال نــدري هــل إن هذه

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

الصفــات التــي أطلقهــا الشــاعر عــى
املمــدوح جــاءت مــن قبيــل املصادفــة ،

أو مــن أجــل التكســب  ،أو مــن بــاب
املبالغــة  ،أو َّأنــا موجــودة حقــ ًا فيــه
 ،وذكــرت املصــادر َّ
أن أبــاه يوســف

بــن تاشــفني قــد حتصــن يف الصحــراء
واتصــف بالبالغــة والبيــان  ،ولعــل

هــذه الصفــة توارثهــا مــن أبيــه .

وأبــو حييــى****** آخــر يمدحــه

الشــاعر يف قصيدتــن  :األوىل تــوارى

لعطــاء احلاكــم مفــر ًا ذلــك يف قولــه :
ُ
يا أهيا ُ
امليـمون َط ِائ ُر ُه
امللك
بحــر يــا رضغــا ُم يــا
بــدر يــا
يــا
ُ
ُ

رجــل

ِ
ِ
تلعب يب
الدهر
لرصوف
أتاركي
ُ

وقد َحـدَ اين َ
احلب واألمل
إليك ُّ
شكرت ُن ْعامك ملا َّ
شاكر َها
قل
ُ
ُ
إن الكريم عىل العال ِ
َّ
َّت َي ْعت َِمل
َ
مل توظــف لفظــة الدهــر لــدى الشــاعر
بذلــك املعنــى والرؤيــة املتصاحلــة

اآلخــرون فيهــا عــن املمدوح لشــجاعته
إ ْذا أقبــل عليهــم تكــون هنايتهــم احلتمية

مــع ذاتــه  ،بــل انطلقــت مــن عذاباتــه

وغــره ينــازون باإلدبــار  ،موضحــا

وأتراحــه تتجســد أكثــر يف لفظــة

املــوت واخلــاص فهــو أنــاز باإلقبــال

ذلــك يف قولــه
ُ
ُّ
والدول
األعامر
هتب
أقل مــا ُ
ُ
()24

يـوارهيم َس ْه ٌل وال َج َب ُل
أال
ْ

وهنــا نجــد تأكيــد كــرم اآلخــر ووصفه

الدهــر فهــي حتمــل مقاصــد النفــس
املختلفــة  ،مــع العيــش واحليــاة واأليــام

 ...متخطيــة املعنــى املعجمــي القائــم
عــى مــا طــال الزمــن « ( )25فــا اجلــأه

إىل اآلخــر الــذي بعــث إليــه احلــب

واألمــل إال الســخاء  ،لذلــك نجــد

الدهــر مــا نقــده إال أل َّنــه يريــد القــول
أنَّــه بحاجــة إىل كــرم املمــدوح .

بالشــجاعة  ،كأنَّــه يتشــبث باألمــر
موجهــ ًا شــكره وامتنانــه لــه وكأن

والقصيــدة الثانيــة لآلخــر أيب حييــى

تعريــض باملمــدوح  ،وإظهــار لذاتــه

قائــ ً
ا فيهــا (: )26

األمــر ال يشــكره إال الشــاعر وهــو

فهــي التــي تقــدر وتشــعر باملمنونيــة
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ُ
ُ
َ
والعمل
القول
ودون ما َت َت َعاطى
و ِمن منايا األَ َع ِ
فرغت هلم
ادي إ ْذ
َ
َ ْ

وآهاتــه فـــــ « صــورة الزمــن بأفراحــه

يذكــر فيهــا شــوقه للممــدوح و جــوده
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ُ
هزتني َ
إليك أرجي ٌة
أقول َو َّ
كام َ
نشو ُ
ان
مـال ُغص ٌن أو ت ََرن ََّح ْ
ِ
ويف ِ
النداء وكلام
املهد مبغو ُم
قس وسحبان
فهو ٌّ
أهاب بشوقي َ
َ
َِ
العب
يدُّ بقلبي ُح ُّب ُه وهــو
ٌ
مهـي ذك ُْره وهو ْ
ُ
جذالن
ويبعث ّ

أفصحــت عــن مطمعــه ورأيــه الــذي

أراد قولــه يف كثــرة الســخاء لــه .

 -2اآلخــر ( املرثــي واملرثيــة ) بــن

املركــز واهلامــش

ينبثــق اآلخــر املرثــي مــن بــكاء امليــت

وإظهــار اللوعــة واألســى لفقدانــه

()27

صــورة حركيــة لتلــك املشــاعر املتدفقــة

أ ّمــا اآلخــر (املرثيــة) التــي رثى الشــاعر

عــا يــدور يف قلبهــا مــن أحاســيس

أمــرات مرابطيــات شــاعرات هلــن

تقــود الــذات نحــو اآلخــر ؛ فتفصــح
صادقــة أفــاض الشــاعر هبــا تعــر عــن

مــدى حبــه وتعلقــه باآلخــر  ،وتبلــغ

قمــة االنحيــاز والرتكيــز والطمــع يف
العطــاء يف تلــك الصــورة املوحيــة التــي
رســمها أليب حييــى عندمــا قــال :
فتى قلام تلقا ُه إال ُم َرحب ًا
ً
ٌ
ُــهول ُ
وش َّبان
تلو ُذ بِحقو ْي ِه ك

العدد  47 /حزيران 2021م

غري ّأن رأ ْي ُت ُه
وليس بموسى َ
وكل ٍ
ُّ
قناة دون َعلـــياه ُث ْعبان

هبــا شــخصيات نســوية إذ كانــت هنــاك

جمالســهن األدبيــة  ،ومنهــن احلــرة
حــواء بنــت تاشــفني أخــت يوســف

بــن تاشــفني وكانــت أديبــة شــاعرة
جليلــة ماهــرة  ،ومتيمــة بنــت يوســف

بــن تاشــفني أخــت األمــر عــي بــن

يوســف  ،ومــع ذلــك مل يذكــر عنهــن
إال االحــرام واألجــال

()28

ف «

يف عهــد املرابطــن حظــــيت املــرأة

بمنزلــة مرموقــة يف احليــاة السياســية

نوح غـري أين رأي ُت ُه
وال هو ٌ
َو َر ْأ َف ُت ُه ُج ْو ِد ْي َو َجدْ َوا ُه طوفان

املســامهة بتســيري احلكــم  ،يؤخــذ برأهيــا

يتنــاص الشــاعر مــع ألفــاظ القــران

«( )29ومــن هــذا جــاء الشــعر الــذي

اهلل مهــا موســى ونــوح عليهــا الســام

بــن تســليط األضــواء عليهــا ليكونــا
مركــز ًا أو هامشــ ًا  ،وتســليط العنايــة

الكريــم يف اشــارته إىل اثنــن مــن أنبيــاء

156

ٍ
معــان أراد إيضاحهــا للمتلقــي وقــد

 ،فهــو يأخــذ قصصهــا لريســم منهــا

واالجتامعيــة فــكان هلــا دور خطــر يف

ويعــول عليهــا يف كثــر مــن األمــور

يرثيهــن  ،ويــراوح املرثــي واملرثيــة

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

إىل أمــور أخــرى يســعى التطيــي إىل

اظهارهــا ؛ ففــي شــخصية األعمــى
التطيــي األنانيــة وحــب الــذات وهــذا
ينطلــق مــن شــعوره كونــه أعمــى

وحيتــاج إىل مســاعدة اآلخريــن و َمــ ْن
يعينــه يف حياتــه  ،فهــو ال يســتطيع

توفــر أبســط احتياجاتــه واحتياجــات
عائلتــه  ،ولــو كانــت الظــروف تســمح

لــه وتســاعده فأنَّــه لعمــل يف مــكان
آخــر  ،وهــذا العمــل جربــه فيــا ســبق ،
وفيــا يبــدو َّ
أن الظــروف مل تســعفه ففــي

عــره مــن الفــوىض مــا جعلتــه يعــاين
 ،ولنــأيت معلقــن عــى اآلخــر يف الرثــاء
وانطالقــ ًا مــن كــون الرثــاء فنــ ًا أدبيــ ًا

يعــر عــن االمل والتوجــع والتأســف ،
وهــو يف اصطــاح أهــل اللغــة متجيــد

صفــات امليــت واالشــادة بمناقبــه

عــى اآلخــر ( املرثــي واملرثيــة) إ ْذ إنَّــه

خــاض يف رثائهــا عــى حــد ســواء ،
ففــي قصيــدة لــه حيــث ذاتــه عــى البكاء
والنحيــب يف يــوم رزء قــد ضاقــت بــه
الصــدور عــن القلــوب متجليــ ًا ذلــك

يف حديثــه عــن املــرأة املرثيــة ومــا أحدثه
فراقهــا مــن حــزن وأمل قائـ ً
ا فيهــا (: )31
ِ
ِّ
بالبكاء وبالنحيب
أهل

ِ
القلوب
الصدور عن
تضيق له
ُ
ُ
وإ ْذن ِ
َت املكار ُم واملـعايل
ِ
بِ َخ ْط ٍ
ب َ
اخلطوب
عاث حتى يف
طلــب البــكاء والعــزاء مــن تقاليــد
القصيــدة القديمــة التــي كان الشــعراء

غالبــا مــا يســتفتحون هبــا مراثيهــم
فض ـ ً
ا عــن ضيــق الصــدور  ،واندثــار

املعــايل واملــكارم التــي دفنــت مــع
املرثــي  ،ممــا يعطــي تصــور ًا مســبق ًا

لــدى القــارئ بأ َّنــه يســتدعي اآلخريــن
ويدعوهــم إىل نصــب احلــزن ومشــاركة

املعــزى الــذي نظــم القصيــدة مــن أجله
مقدمــ ًا لــه التربيــرات واحلكــم الــذي

يتأســى هبــا حتــى يصــر عــى الوفــاة
؛ وبــا َّ
إن الشــاعر يعطــي النصيــب

األوفــر واحلصــة الكــرى للشــخص

وكأنــا
الــذي يعزيــه  ،فنجــد القصيــدة َّ
للمعــزى ُمهمشــ ًا املرثــي  ،إ ْذ
نُظِ َم ْ
ــت ُ
يظهــر اآلخــر املعــزى املركــز الــذي
يذكــره باســمه رصاحــة يف قولــه :
أبا َع ْب ِد اإلله وقد تسا َم ْت
لك األيا ُم بال َع َج ِ
ب العجيب
ِ
للزمان وأنت مــنه
أت َز ُع
َْ
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بالشــعر والنثــر( )30مســلطني الضــوء

ِ
احلبيب
املحب عــن
فقد ن ََز َح
ُّ
َ
احلوادث يو ُم رزء
وقد َو ِس َع
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َ
حل ْزم من صدر اللــبيب
مكان ا َ
ُ
ب
عزا َءك إنام
اإلنسان َنْ ٌ
عىل َأيدي احلوادث واخلطوب
كل ٍ
وأنت نصي ُبنَا مـــ ْن ِّ
يشء
ِ
نصيب
َفدُ ْم َت َو َح ْس ُبنَا أو َفــى

 ،ونراهــم هلــذا الســبب  ،يعــرون

مل يرتجــم الشــاعر ،ومل ُيفصــل يف ذكــر
املرثــي إال بذكــره صــور ًا وألفاظــ ًا

التــي ينظموهنــا  ،حتــى تســتحيل هــذه

بســيطة مهمشــ ًا إيــاه  ،ومركــز ًا عــى
املعــزى  ،وهــذا يــدل عــى أنَّــه كان

يــود اإلفصــاح عــا يف مكنونــات نفســه
للمعــزى ال امليــت ؛ َّ
ألن َمــ ْن يعطيــه
ويكرمــه الباقــي عــى قيــد احليــاة ،

والقــارئ املتأمــل يف قصائــد الرثــاء

جيــد فحــوى هــذا املضمــون يف قصائــده
مجيعــ ًا  ،واملنحــى الــذي طاملــا كــرره ،

لذلــك فإنَّنــا نجــد التوســع يف ذكــر مــا
العدد  47 /حزيران 2021م

يشــعر بــه ملــن يــأيت بعــد وخيلفــه يف
احلكــم  ،فاملعنــى الــذي اســتند إليــه

يف الرثــاء هــو التصــر والبعــث عــى
الســكينة واالطمئنــان مهون ـ ًا عليــه مــا

لإلحســاس بالنهايــة احلقيقــة للحيــاة،
التــي هــي هنايــة الــرور وانطفــاء
جــذوة األمــل وذبــول زهــرة األمــاين

وأســى
عــن هــذا الفقــد بلوعــة
ً
شــديدين ،مــن خــال قصائــد الرثــاء
القصائــد التــي تنــدرج يف غــرض رثــاء

اآلخــر إىل رثــاء للنفــس  ،ملــا تتضمنــه
ٍ
قــوة يف العاطفــة  ،وصــدق يف
مــن

األحاســيس واملشــاعر  ،ومــا تتضمنــه
كذلــك مــن عبــارات ٍ رصحيـ ٍ
ـة يف ذلــك
 ،وهــذا الــذي جيعلنــا نخصهــا بالذكــر

والــدرس دون ســواها مــن قصائــد
رثــاء اآلخــر َّ ،إهنــا قصائــد تتقطــر

منهــا ســيول مــن اآلهــات امللتهبــة ،
وتطفــح بحــزن الفاقــد  ،ولوعــة الفقــد
الــذي هــو غالبــ ًا فقــدُ للــذات أيضــ ًا

«

()32

وكعادتــه يف قصائــده الراثيــة

فأنــا مليئــة بأبيــات الصــر واحلكمــة
َّ

حيــدث موصيــ ًا بعــدم اجلــزع مذكــر ًا

مــن احليــاة والتــأيس بالســابقني

 ،جاعــ ً
ا اخللــف والعــوض بــه ،

كلمــة الفنــاء التــي ختــم الشــاعر
فيهــا قصائــده تطلــق دواالً للمتلقــي ،

إيــاه بأنَّــه مــن أصحــاب العقــول
وقــد كان فقــد « األحبــاب واألقربــاء
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يف نفــوس بعــض الشــعراء باعث ـ ًا قوي ـ ًا

واألصدقــاء ممــن هلــم مكانــة خاصــة

والســر عــى منــوال القدمــاء  ،ولعــل

وفيهــا عــدم البقــاء واســتمرارية احليــاة

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

 ،وكثــرة التســويف واألمــل الــذي

ونشــدهتا كل مــن الــذات واآلخــر

وهــو املــوت  ،ولكــن تذكــر املعــزى
(املهمــش) بالفنــاء يبــدو أمــر ًا غــر

غري مشكلة
ُ
قضيت حاجة نفيس َ
ِ
املوت مل َأ ْق ِ
ض من عل ٍم هبا وطرا
يف

يفــي يف هنايتــه إىل املصــر املحتــوم

الئــق مــن الشــاعر إىل اآلخــر  ،وكأ َّنــه
يبــدد وجــوده ويذكــره النهايــة ْ
وإن

اْ ،
كان مصابــه جلـ ً
وإن كان البــد مــن

ويزيــد عــى ذلــك قولــه :

تلوح سـوى
أدنو إليها فتنأى ال ُ
ٍ
لـبس من الظ ِّن ال ُع ِر َف ًا وال ُنكُرا

الــذات هنــا منهزمــة أ ّمــام عظمــة

تعزيتــه فبتصبــره وتذكــره باحلكــم

املــوت وجربوتــه ومستســلمة للقضــاء

وقصيدتــه الرائيــة تبــدأ باحلكمــة
والعظــة والعــرة التــي جيــب ْ
أن يتحــى

حييــل إىل استســام أشــد وأوضــح مــن

واملواعــظ .

هبــا اإلنســان وتؤكدهــا أبياتــه قائــ ً
ا

( : )33

أثرا
ال
َ
عـــني َي ْبقى مـ َن الدنيا وال َ

َّت وكيف ت ََرى
َ
تسم ُع إن ُدك ْ
فكيف َ
ٍ
ِّ
عاقبة
كـــل
حسب الفتى نظر ًة يف
ُ
ّـت لـه َن َظرا
لـــوال متنُّ ُع ُه َعن ْ

البيــت الــذي يليــه  ،وكلــا توغلنــا يف

القصيــدة تبــدي معــاين حتميــة املــوت
التــي يظهــر اإلنســان فيهــا طيعـ ًا منقــاد ًا
ْ
وإن كانــت لــه حاجــات وأمــاين مل

حيققهــا حتــى  ،وقصيــدة رائيــة أخــرى

يــرح باملرثيــة قــال فيهــا (:)34
ٍ
ِ
ِ
يشء ســوى
اســقني ال عــى
هــات
ِذك ِ
َــري

ِ
ٍ
السهر
كأس من
راح ًا من الدَّ ْم ِع يف

وتعكــس األنــا روح الضعــف

َو َغنني بزفريي بـــني تلك وذي
ِ
بني ِ
َ
والوتر
الناي
مـكان َص ْوتِ َك َ

التــي تفــي إىل انعــدام البقــاء واخللــود
إ ْذ تفنــى كل النظــرات والعــرات

َوأيـــْ َن أن ُْج ُمه أم َ
غال أ ْن ُف َسها

واالنكســار لثقــل املصــاب وللعــرة

الواعــدة التــي تــرى يف احليــاة الوجــود

واهلنــاءة التــي طاملــا بحثــت عنهــا

اسو َّد سائرة
أ ّما ترى اليوم كيف َ
َو َه ْبــ ُه لي ً
ال أ ّما ُي ْفيض إىل َس َح ِر
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وأجدر َمن
املوت باملحيا
ما أشب َه
َ
َ
ف ِ
الصدرا
الور َد أن ال ي ُع ِر َ
ال ي ُع ِر َ
ف َّ

والقــدر الــذي ال مفــر منــه كل بيــت

ِ
الـــبرش
هذا الردى املت َق ّفي أ ْن ُف َس
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طلــب الســقيا لتلــك املرثيــة (املركــز)
والــذات مهشــت دورهــا وابــرزت

اإلشــادة بمحاســن املرثيــة ممــا يطــرب

النفــوس ويزكيهــا ملــا تتمتــع بــه مــن
فضائــل فهــي ملكانتهــا العاليــة شــبهها

بالنجــوم العاليــة  ،وبموهتــا حتــول
ذلــك اليــوم أشــد ســواد ًا لشــدة احلــزن
الــذي خيــم عــى اجلميــع  ،وممــا قالــه :

رب أ ِّم ٍ
عيل هل علمت هبا
يـا قــ َ
الش ِ
ّ
ب واملدر
إن السياد َة بني ُّ ْ
ِ
فضائ َلها
ُأنثى ولــك ْن إ ْذا عَـــدُّ وا

َ
الفضل من أنثى وال ذكـر
مل يدّ ِع

الكتاب ونتلو من مآثرها
تـــتلو
َ
آيـ ًا ٍ
كآي ولـــم تظلم ولـــم َ ُت ِر

واحلــزن وويــات الزمــان والدهــر
حمدث ـ ًا أخــاه وابنــه داعي ـ ًا هلــا بالصــر

والســلوان  ،ثــم خياطــب األمــاين التــي

ُرز َئــت بفقــد حممــد وطلــب الســقيا من

دمعــه أو مــن املــزن فيصبــح بــن املدامع

وســقوط املطــر وخياطــب اآلخــر (أبــا
احلســن) حتــى يصــر فهــو ليــس أول
مبتــى  ،موصيــ ًا إيامهــا بعــدم اجلــزع
والتجلــد ْ
وأن يعوضهــا اهلل خــر ًا يف

االبــن اآلخــر موضح ـ ًا ذلــك يف قولــه

(: )36

ُخذا حدِّ ثاين عن ُف ٍل و ُف ِ
الن
َ
باق عىل احلدثانِ
لـــعل أرى ٍ
ّ

وإذا توغلنــا يف اجلانــب األكثــر توصيفـ ًا

ِ
وعن ُد ٍ
وأهل َها
الديار
ول ُجس َن
َ
ورصف الدَّ ْهر ليس ِ
بفان
ي
ُ
َفنِ ْ َ

يف خميلــة الرجــل العــريب للمــرأة عندمــا
يمدحهــا أو يرثيهــا إ ْذ َّأنــا صفــات

ِ
شنآن
ولــم يطويا كشح ًا عىل

للمرثيــة فإنَّــه يعطيهــا صفــة العفــاف
والتقــوى  ،وهــذه الفضائــل موجــودة
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تقــرب بعضهــا مــع بعــض و « َّ
ألن
الديــن يمثــل األنــا األعــى الــذي حيفظ

املجتمــع  ،فهــو تقييــد وإمســاك هلــا عن
ْ
أن حتيــد عــا يرســم هلــا  ،فــا تتعــداه

مــن جهــة نظــر الرجــل واملجتمــع
 )35(»...وهــذه الصفــات واشــاعتها يف
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ويشــيع يف قصيــدة أخــرى طــول النفس

القصيــدة تــرز مركزيــة املرثيــة .

وعن نخلت َْي ُحلوان كيف َتنَا َءتا

وكأن تلــك القصــص والروايــات التــي
ســمعناها مــرت وكأن شــيئ ًا مل يكــن  ،إ ْذ

َّ
ان الدهــر يفنــي كل موجــود يف احليــاة

وهــذا يعطينــا التفســر عــن فنــاء كل مــا
موجــود فيهــا  ،ويبقــى الدهــر متفرج ـ ًا

عــا يــدور فيــه مــن أحــداث وويــات

تقــى بانقضــاء حيــاة كل شــخص

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

فيهــا  ،ويبقــى الدهــر شــاهد عيــان عــا
يصيــب اإلنســان مــن كــوارث  ،كل مــا

يــأيت فيــه الشــاعر يصــر وهيــون املصيبة

عــى أهــل املصــاب  ،والشــاعر قــد
أحســن وأجــاد يف كثــر مــن مقدمــات

قصائــده الراثيــة ويف خوامتهــا .

ويف كل تكــرار يذكــره الشــاعر حييــل
اآلخــر إىل إســداء نصيحــة أو حكمــة

أو رأي يدعــوه هبــا إىل أخــذ العــرة

والعظــة كــي يتصــر وهــذا التكــرار
أفــى إىل مركزيــة املرثــي وهامشــية
الشــاعر إذ أنــه أصبــح ناقـ ً
ا لألحــداث

فقــط  ،وال يشــعر باهلــوان واالســتكانة

لشــدة احلــزن الــذي يعتــر قلبــه
وجوارحــه  ،فيبــدو حزينـ ًا كئيبـ ًا لذلــك

املصــاب اجللــل  ،فجــاء تكــراره هــذا
موفقــ ًا حمســن ًا لرفــع حالــة األســى

ٍ
َ
يدـــيك ُر ِز ْئتَها
حسن إحدى
أبا
ِ
ِ
ْ
فــهل َ
يــدان
اجلميل
بالص ِرب
لك َّ
ٍ
املذاكي ُش َّزب ًا
حــسن أ ْع ِر
أبا
َ
ِ
ِ
اهليجاء َّ
عـــنان
كـل
جتر إىل
ُّ
فأنا
الس َ
الح َّ
أبا َحســ ٍَن أ ْل ِق َّ

وبينــا الشــاعر كان يســلط األضــواء

يوجــه لــه آيــات
عــى املعــزى الــذي ّ
العــزاء والصــر مــن احلديــث عــن
امليــت  ،فهــو رسعــان مــا يشــيد
بصفــات امليــت أو امليتــة ذاكــر ًا ميزاهتــم
احلســنة يذهــب لتلــك الشــخصية

التــي توجــه هلــا العطــاء فهــي الباقيــة
التــي جتــزل لــه العطــاء ولنلحــظ ذلــك

التكــرار الــذي كــرره الشــاعر والنتيجــة
َّ
ـت بــه ال
إن املصــاب اجللــل الــذي ُمنِ َيـ ْ
خملــص لــه .

ومــن يطالــع قصيدتــه لرثــاء اآلخــر
بعــض النســاء أيضــ ًا جيــد بدايــة
حديثــه عــن الدمــوع وحدثــان الزمــن

 ،وكذلــك بــكاء الريــاض والتأســف

عــى الديــن والدنيــا  ،وبــرى املرثيــة
باجلنــان ومــا أحدثــه فقدهــا مــن حــزن

وأمل لــدى إخوهتــا  ،ثــم رصوف الدهــر
والصــر والســلوان ألهــل الفقيــدة

فاملرثيــة « حتمــل مفهــوم اإلهلــام

اجلامعــي اإلنســاين الــذي يــوازي
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منــه  ،فيصبــح قابـ ً
ا مستســل ًام للقضــاء
والقــدر موضحــ ًا ذلــك يف قولــه :
ٍ
َ
أخوك فقـــد َق َض
حسن أ ّما
أبا
ِ
أخـوان
هلف نفيس ما التقى
فيا َ

اجلهول أ ّمـا ِ
ُ
َمنَايا وإن َ
ين
قال

الواقــع املأســوي يف حلظــات استشــعار
العجــز وانتشــال النفــس مــن وهدتــه

إىل مواقــف املوعظــة والعــرة والتعــزي
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ــم جتديــد
والتجلــد  ،والســلو ومــن َث َّ

وكأنــا احلكمــة
األمــل باملســتقبل
َّ

اخلالــدة «( )37وممــا قالــه فيهــا(: )38
ِ
ُ
باحلـدثان َذ ْرع ًا
أقول َو ِض ْق ُت
وقـد َ ِ
ُ
اجلفون
ش َق ْت بأ ْد ُم ِعـــهـَا

باها
كذا تبكي
ُ
الرياض عىل ُر َ
َوت َْذ ِوي فـي َمنَابِتــها ال ُغ ُصون
ٍ
ودين
أيا أسف ًا عىل دنيا

هوى دنيا ودي ُن
وحســـْ ُب َك مـــن ً
َ
ِ
ٍ
عيش
ووأسفا علـى َغ َفالت
ت َ
الز َم ُن اخلَ ُئون
َـخ َّون َع ْهدَ ها َّ

......................

أأخــوهتا وإبراهيم فيكم

جتف له ُج ُفون
صــغري ما ُّ
ٌ

والتهنئــة) تبــادل املركــز واهلامــش بــن
الشــاعر واآلخــر

يف غــرض الغــزل تطغــى ذات الشــاعر
عــى املتغــزل هبــا املهمشــة إذ مل ُيت َيــ ِم

الشــاعر بفتــاة مــا مــا عــدا ذكــر اســم
زوجتــه آمنــة فــذاع صيتهــا أو ُع ِر َفهــا
املتلقــي مــن شــعره  ،فهــو مل يفصــح
 ،ومل يذكــر كنيــة أو لقبــ ًا أو أســ ًا هلــا

 ،يذكــر يف مقطوعاتــه أبياتــ ًا للغــزل
فيهــا فــراق وبعــد ونــأي وهلفــة وأســى
وحــزن َلِــ ْن مل حيــدد  ،ومل يذكــر تلــك

املــآيس واملشــاعر الشــجية  ،أ ّمــا يف
مقدماتــه للقصائــد فأنَّــه يذكــر أيضــ ًا
أحزانــه وآهاتــه للمتغــزل هبــا  ،فهــو

شــدة املصــاب واهلــول الــذي ذكــره

خيــوض يف الغــزل ملجــرد النظــم

مــن كثــرة مــا تعــرض لــه مــن مصائــب
كأنــم ُأســود خلقــت منهــم املصاعــب
َّ

يأخذهــا يف مقدمــات قصائــده  ،أ ّمــا

فيــا خيــص حتديدنــا لآلخــر يف هــذا

أقويــاء لذلــك فهــو يقــدم هلــم آيــات

ذكــره يف شــعره وجعلنــا نحــدد بعــض

الشــاعر جيعــان مــن أهــل الفقيــدة
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واملتاعــب يف احليــاة وجعلتهــم أشــداء

الصــر والســلوان كــي يواجــه ذلــك
اخلطــب اجللــل عــى الرغــم مــن

فخامــة األلفــاظ والعبــارات التــي

يوظفهــا يف قصائــده .
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 -3اآلخــر ( يف غــريض الغــزل

 ،وملجــرد أنَّــه مدخــل أو ديباجــة

الغــرض فأننــا أرشنــا إليــه يف ضــوء مــا
املناحــي والصفــات لذلــك اآلخــر
الــذي طبقنــاه نطلــق معــاين الغــزل

العــذري يف غزلياتــه  ،والواضــح أنَّنــا

مل نعــد نقتنــع  ،أو نبــدي إعجابنــا يف
غزليــات شــاعر إال إ ْذا جــاء بقصــص

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

وروايــات وإلفنــا لديــه حالــة املعانــاة

يتوغــل يف معــاين الغــزل  ،ونســتطيع
تعليــل ذلــك بالقــول  :قربــه مــن

واالمل وكثــرة ترديــد أســاء لشــخصيات
نســوية ُجبِ َ
ــل عــى تكرارهــا  ،إ ْذ مل

املرابطــن جعــل مــن ألفاظــه ومعانيــه

مقدماتــه الغزليــة يف اختيــار األلفــاظ

االبتــذال  ،واأللفــاظ النابيــة ختــدش

ختتلــف مقطوعاتــه الشــعرية عــن
 ،ويف مقطوعــة لــه يفتتحهــا بلفظــة

املحــب الــذي يبكــي عــى فــراق َمــ ْن
أحبــه طالبــ ًا الوصــال والذكريــات ،

الــذي يمنــي بــه نفســه  ،وفيهــا أعطــى
مركزيــة لذاتــه التــي راحــت تفصــح

عــا بداخلهــا مــن مشــاعر جتــاه اآلخــر
ممــا جعلــه مهمشــ ًا أو شــيئ ًا ثانويــ ًا
موضحــا ذلــك يف قولــه(: )39
صب له يف ِّ
كل ُع ْض ٍو َمدْ َم ُع
ٌّ

ِ
وجــه الشــاعر
ال نســتطيع حتديــد َلــ ْن ّ

أبياتــه  ،فهــو مل يــر لتلــك املعــاين
التــي تغنــى هبــا الشــعراء مــن ذكريــات
وأحــام  ،أو ذكــر ألوصــاف احلبيبــة

؛ فــا يذكــره ألفــاظ الشــوق والبعــد
والنــأي والوصــل واحلنــن فهــو مل

احليــاء  ،والســيام ان توجــه امللثمني كان
معروف ـ ًا إ ْذ َّ
إن مــدة حكمهــم اتصفــت

بغلبــة اجلانــب الدينــي لــدى اجلميــع
فــكان ال يرغــب يف ْ
أن يســوق تلــك

األلفــاظ  ،وخيلــق فجــوة بينــه وبينهــم
أمــس احلاجــة إىل عطاياهــم
وهــو يف
ِّ

 .ويف قصيــدة غزليــة يبــدي الشــوق
والســلوان واحلــزن يف قولــه (: )40
بينكم
بنتم فخلد عندي وشك
ُ
شوق ًا نفى جلدي ال بل سبى خلدي

هيهات يسلو فؤادي عنكم أبد ًا

أين ووجدي بكم باق علــى األبد
أ ّما كفى حزن ًا أن قد ظميت وقد
عاينت عذب احليا جيري عىل الربد

األنــا تفصــح عــا تالقيــه مــن عذابــات

وأمل مــن املحــب اآلخــر الــذي يبــدو
قاســي ًا متجنيــ ًا عليــه  ،ال يأبــه بــا
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اخليل ولي ُل ُه ما َ ْي َج ُع
َه َج َع ُّ
ِ
ِ
ُ
وعزائ ِه
بصربه
الفراق
لـعب
َ
َل ِعب ًا َي ِر ْي ُث ِ
اجلدُّ فيه َو ُي ْس ُع
يا وص َل ِ
ِ
اخلال ْ
هل ِم ْن ُم ْر ِج ٍع
ذات
َ ْ
ِ
هيهات ليس ملا ت ََو َّل ُم ْرجع

فيهــا نــوع مــن االتــزان واالبتعــاد عــن

يعانيــه  ،وهنــا تبــدو احلبيبــة (اآلخــر)

ُوجــه إليهــا األنظــار
هــي املركــز التــي ت َّ
 ،وينتظــر الشــاعر منهــا القبــول
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وااللتفــات  ،فالشــاعر أصبــح هامشــي ًا

 ،وحكمــي  ،واســمها  ،واســمي ،

العنــف والظلــم لــه  ،وكأ َّنــه ال جــدوى

 ،وجســمي  ،وشــوقي  ،جفــوين ،

أ ّمــام عــدم مبــاالة اآلخــر وتوجيــه

منــه فعــدم العنايــة والنظــر لألنــا
جعلــت منهــا أنــا منكــرة ضعيفــة

ترجــو مــن اآلخــر القبــول والوصــال
واالعتنــاء هبــا .

ودمعــي ) وكذلــك (النــوى  ،واهلــوى ،
والكــرى ) َّ
إن هــذا الرتابــط واالتســاق

يف األبيــات جعلــت ذلــك االنســجام

بــن لفظــة وأخــرى  ،فــدال كل لفظــة

وعندمــا تريــد الــذات التعبــر عــن

يفــي إىل احلــب واإلعجــاب الــذي

تــأيت بالذكريــات التــي تذكرهــا بمــن

اســتنطاق تلــك األلفــاظ يفصــح عــن

فأنا
حبهــا وعشــقها وتعلقهــا باحلبيــب َّ

حتــب معلنــة شــوقها يــوم الرحيــل ،
فهــو مــن جــراء فــرط شــوقه ومعاناتــه

فأ َّنــه نســى اســمه وظــل يناجــي باســم

املحبــوب  ،ويتضــح ذلــك مــن قولــه
()41

:

فؤا ٌد عىل ُحك ِم اهلوى ال عىل ُحكْمي
ِ
هبـيم عىل ِ
البخيلة أو هيمي
إثر
ُ

متـــى ْأشتَفي من لوعتي وأطي ُقها
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وانجــا  ،والنجــم  ،وهيمــي  ،ولوعتــي

يكنــه لآلخــر املتغــزل هبــا  ،ولعــل
احلــزن واحلــرة واألســى الــذي
يعتــر قلبــه  ،فيبــدو متأملــ ًا ال يشــعر
باحليــاة اهلانئــة .

مل يبعــد آخــر الشــاعر بالتهنئــة بعيــد ًا

عــن معــاين اآلخــر يف املديــح والغــزل

وألفاظهــا  ،بــل َمـ ْن يقــرأ هــذه التهنئــة
فإنَّــه جيــد ألفــاظ املديــح ومعانيــه
ٍ
تعبــر عــا
خمتزلــة ومعــرة أشــد

إ ْذا كان بجنيها فؤادي علـى جسمي

خيتلــج أفــكاره ومشــاعره مــن إعجــاب

ونسيت اسمي
اسم َها يو َم النّوى
ُ
ُ
ذكرت َ

إىل الفخــر والشــعور بالزهــو ملــا حتملــه

هنيئ ًا لسلمى َ
فرط شوقي وأنني

ُ
الشوق بينـنا
َغدا َة وقفـــنا ب ْق ِس ُم

وامتنــان ينقلهــا مــن العــز والتمكــن
الــذات لآلخــر مــن مشــاعر فياضــة

القسم
عىل مـــا اشرت ْطنا
ْ
وارتضت ُسنّة ْ

 ،وأحاســيس صادقــة ترنــو فيهــا إىل

ولنلحــظ اكتنــاز هــذه األبيــات

عليهــا ويمدهــا بالعطــاء  ،والشــاعر يف

باأللفــاظ ( فــؤاد  ،وفــؤادي  ،وحكــم

الســعي اجلــاد مــن اآلخــر كــي يعطــف
هتنئتــه البــن احلرضمــي نلحــظ املعــاين

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

واأللفــاظ التــي اســتعملها يف املديــح

تعــاين غــر مدركــة آلهاهتــا  ،وكل هــذه

يف التهنئــة فيتضــح مــن خالهلــا اآلخــر

القصــد منهــا التزلــف والقربــة مــن

هــي املضامــن واملعــاين نفســها نجدهــا
والــذات التــي تبــدو صاحبــة منــة عــى
املمــدوح يف قصيدتــه الداليــة املكونــة

مــن أربعــن بيتــ ًا قــال فيهــا (: )42
ِ
أعدْ نظر ًة يف
صفحتي ذلك اخلدِّ
ْ
الو ْر ِد
أخاف
فإين
ُ
َ
الياسمني عىل َ
َو ُخذ لـــهام د ْمعي و َع َل ّل ْل ُهام به

َّ
وعي ال تُعيد وال تبدي
فـــإن د ُم ْ
ِ
كأس املدَ ا َم ِة ب ُل َغ ٌة
وإال ففي

َ
عندك أو عندي
الري
تقــو ُم َمقا َم ِّ
ِ
املعسول لو ّ
َ
أن روض ًة
ريقك
ويف
ِ
والرن ِْد
ُت َع َّل ُل بالكافور واملسك ّ
مقدمــة غزليــة جعلــت مــن األنــا
مهمشــة واآلخــر املركــز ،إ ْذ تــراوح

شــأنا جاعلــة مــن ذاهتــا
تعــي مــن
َّ
املركــز الــذي يثــر العنايــة  ،ومــرة

الــذات مهمشــة جتعــل مــن اآلخــر
املركــز الــذي تــدور حولــه األنظــار
 ،وتســتقطب كل مــا موجــود حوهلــا
فيشــيع ويصبــح حماطــ ًا هبالــة تثــر

االنتبــاه  ،ففيــه كل معــاين اجلــال
والــدالل  ،واملكانــة التــي جعلــت األنــا

ابــن احلرضمــي الــذي وجــه لــه هــذه
التهنئــة  .وكذلــك هتنئــة البــن اهلــوزين
بالعيــد قــال فيهــا (: )43
العيش إين ِ
ِ
يا ّ
لذ َة
عنك يف ُش ُغ ِل
ٍ
ال ناقتي ِ
جيل
منك يف يشء وال َ َ
حسبي َخ َلعتُك لألعال ِم خافق ًة
ِ
العسل
املوت يف ظِ ّلها أحىل م َن
ُ
ِ
فـــي ِّ
األحشاء حالِ ِكها
كل مضطر ِم
ترى الردى ِ
ِ
األجل
فيه ُمفتات ًا عىل
َّ
ٍ
برس ِجي إليه ُّ
سابحة
كل
تَــ ْعدُ و ْ
َّ
كــأن ُغ َّر َتا يف ُم ْرتَقى ُز َح ِل

خاطــب الشــاعر ابــن اهلــوزين جاع ـ ً
ا
َّ
وكأن ال لــذة للعيش
لــذة العيــش عنــده

ّإل بــه  ،فاألنــا ملزمــة بــا حيملــه اآلخــر
مــن عطــاء وســخاء لذلــك ف َإ َّنــا

تبــدو خاضعــة خانعــة جلميــع إرادتــه
فهــو ســبب العيــش فيــا تــراه الــذات
بــه وهــو مــا كان يدركــه الشــاعر مــن
مجيــع الشــخصيات التــي كان يقصدهــا
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عنــده هــذه الرؤيــة  ،فمــرة الــذات

املعــاين واأللفــاظ التــي وظفهــا الشــاعر

ومطلبــه أوضــح وهــذا مــا فرستــه أبياته

الشــعرية يف مجيــع قصائــد الديــوان .
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اخلامتة:

ننطلــق بكتابــة اخلامتــة منهجيــ ًا مــن

اخلــروج عــن املنهــج الــذي انتهجــه
هــؤالء  ،معطي ـ ًا األولويــة للديــن عــى

يكتــب فيهــا كل مــا يتعلــق بموضــوع

والبــذل الــذي هــو حمــور قصائــده

القــول الــذي يذهــب إىل إن اخلامتــة هي
مــن مكمــات البحــث وللباحــث إن
بحثــه فضــ ً
ا عــن النتائــج  ،فعندمــا

الدنيــا  ،ومشــر ًا إىل ذلــك الســخاء

 ،واملبتغــى الــذي يســعى لــه  ،ثــم

نحلــق مــع الشــاعر وحتــط أنظارنــا
ٍ
معــان وألفــاظ
حــول مــا وظفــه مــن

يطــرد مــن حيــول بينــه وبــن األمــوال
مشــهر ًا بالوشــاة واحلســاد  ،ومبلــور ًا

أي تســميتها أو ذكــر اســم الشــخصية

لذلــك يلــوح لتلــك احلاجــة املالزمــة
لــه  ،ثــم َّ
أن أشــعاره ونظمــه لقوافيــه

بغــض النظــر عــن اآلخــر (املمــدوح)
التــي مدحهــا  ،نكشــف عــن ذلــك
الولــع بانتقــاء األلفــاظ التــي حشــدها

لآلخــر  ،فضــ ً
ا عــن املعــاين وهــي :
( الديــن  ،والدنيــا  ،والنجــم  ،وعلــو
الكواكــب  ،والكــرم  ،والعطــاء ،

والوشــاية  ،واحلســد  ،واحلاجــة ،
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وامتــاء اليديــن  ،واألمــل وغريهــا)
وإ ْذ جئنــا إىل دراســة هــذه األلفــاظ

وأردنــا اســتنطاقها ووقفنــا عــى
دالالهتــا  ،أثــارت زوبعــة مــن املعــاين
أراد الشــاعر بياهنــا حمــاوالً تــايش كل

مــا ال جيلــب لــه اإلشــهار والرتويــج

عــن شــاعريته ومــا يمتلكــه مــن موهبــة
شــعرية كــا ذكرنــا ســابق ًا فــا أراده

مــن الديــن النزعــة الدينيــة التــي نــادى
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هبــا املجتمــع املرابطــي وهــو ال يريــد

لتلــك الفكــرة التــي يبحــث عنهــا ،

واســتعراض مقدرتــه الشــعرية هدفهــا
امتــاء اليديــن بذلــك الســخاء احلامتــي

وهــو مــا يرجــوه  ،وهــذا جيــده عنــد

تلــك النجــوم والكواكــب التــي طاملــا

أشــار هبــا ملمدوحيــه  ،واألمــل الــذي
يتحقــق بوجــود تلــك الشــخصيات
املمدوحــة واملرثيــة كذلــك .

طغيــان احلنــن هــو مــا شــاع يف أبيــات
القصيــدة  ،وهــذا احلنــن ال جــدوى

منــه  ،فقــد كرســه للمرثــي الــذي
ال ســبيل لرجوعــه  ،إ ْذ ًا كيــف رشح

لنــا هــذا احلنــن ؟ وكيــف جســده ؟
وقــد ســاد عنــده مظاهــر تعكــس ذلــك

احلنــن وهــو البــكاء وعــدم النــوم
والرجــاء الــذي ال يــأيت  ،وحــوادث

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

الزمــان والــوداع والبعــد  ،وحالــة

مســامع أهلــه فيكرمــوه وجيزلــوا لــه

العطــاء .

الضعــف كل ذلــك يعرضــه الشــاعر
كــي يقــول لآلخــر َّ
أن هــذا كلــه س ـ َّبب

ولطاملــا قالــوا َّ
أن الشــاعر مل ينظــم يف

اتبعــه الشــاعر نلحــظ فيــه التتابــع

قصــوره يف هــذا اجلانــب ـ أل َّنــه أعمــى

لــه احلنــن للمرثــي  ،النســق الــذي
واملزامنــة بــن احلــزن ومــا يصــدر عنــه
مــن آهــات واآلالم  ،فالدمــع يقابــل
النــوم املمنــوع  ،واحلنــن يقابــل الرجــاء
املقطــوع  ،فضـ ً
ا عــن رصوف الزمــان

وترويعــه ووداع األحبــة والتســليم

والونــى واليــأس كانــت نتيجتهــم
حالــة الضيــاع وعــدم االســتقرار التــي

عاشــها  ،واحلكمــة التــي يلــوح هلــا
يف القصيــدة توضــح عــدم التعجــب

مــن الزمــان فالــكل يفــي إىل النهايــة
املحتومــة أال وهــي املــوت الــذي يبــدد

تلــك الظلــات التــي بداخلنــا ويقودنــا
إليهــا مرغمــن  ،فاحليــاة فيهــا مــن
العذابــات والظلــم مــا جيعلنــا يف بعــض
األحيــان نتمنــى املــوت كــي خيلصنــا

مــن أحزاننــا  ،ونــدرك مــن خــال
هــذه االلتفاتــة مــن الشــاعر َّ
أن مــا

ســبق عرضــه مــن مشــاعر وأحاســيس
جتــاه املرثــي كان القصــد منهــا عــرض

حالــه  ،وتأســفه للميــت كــي يصــل إىل

لذلــك فهــو ال حيــس بتلــك املظاهــر
ــت هبــا األندلــس
الفاتنــة التــي ُع ِر َف ْ

ّإل أنَّنــا نعتقــد َّ
أن وراء كل نظــم غايــة

معينــة يصبــو إليهــا  ،وكانــت غايــة

األعمــى التطيــي جلــب املــال حتــى
يتمكــن مــن العيــش مــع علمنــا َّ
أن

األعمــى ال يســتطيع أن يقــوم باألعــال
التــي يقــوم هبــا الشــخص غــر الرضيــر

 ،لذلــك فهــو جعــل مــن الشــعر مهنــة
امتهنهــا حتــى متكنــه مــن العيــش

لذلــك طغــى غــرض املديــح  ،فمــدح
الصفــات احلســنة مشــيد ًا هبــا لتلــك
الشــخصية وكذلــك الرثــاء  ،منــارصة
األنــا للعاهــة التــي تعانيهــا هــي مــا

ينشــدها يف أغلــب أشــعاره فهــو يرصح
َّ
بــأن البصــرة أفضــل مــن البــر ،

وكأ َّنــه يعطــي لآلخريــن شــعورا مســبق ًا

بأنَّــه يملــك البصــرة احلاذقــة التــي
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إىل تلــك احلقيقــة التــي نحــن نســر

غــرض الوصــف وتــدور اآلراء حــول

قــد ال يملكهــا غــره مــن املبرصيــن ،
وهــو يعكــس وجهــة نظــره للممــدوح
الــذي أنشــدته القصيــدة خالعــ ًا
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ثيــاب الشــجاعة والقــوة للممــدوح ،
لمحــ ًا إىل اآلخــر الســلبي بــا ينــاز
و ُم ِّ

فهــو بحــق شــاعر جديــر بالدراســة ،

املمــدوح اإلجيابيــة  ،والتطيــي مــن

وموســيقاه  ،وبنــاء قصائــده ومقطوعاته

بــه مــن صفــات ســلبية أمــام صفــات
الشــعراء املجيديــن الذيــن حيســنون
التخلــص يف خوامتهــم  ،وهــو إ ْذ ينهــي

والتأويــل  ،فألفاظــه  ،ومعانيه وصوره ،

تنبثــق منهــا اآلراء واألفــكار التــي حيلق

هبــا الباحــث بعيــدا ويســتنبط منهــا مــا

قصيدتــه يشــيد بالعطــاء مادحــ ًا إ ّيــاه
بالبــذل اجلزيــل مبعــد ًا عــن اآلخــر

فخطابــه الشــعري بحــق محــال أوجــه .

ال تبتغيــه الــذات مــن اآلخــر .

اهلوامش :

الشــحة يف العطــاء ؛ فشــحة العطــاء مــا

يتامشــى مــع الدراســات احلديثــة ،

مــا أردنــا بيانــه ووددنــا اإلشــارة إليــه

 )1ينظــر  :ديــوان األعمــى التطيــي  :تــح د

تكــون هنــاك خفايــا وخبايــا مل نســتطع

 :املقدمــة أ _ د .

الصــورة التــي كشــفها شــعره  ،وقــد

ســر أغوارهــا والتعمــق فيهــا فاملجــال
واســع ومفتــوح لــكل مــن يريــد
الدلــو بدلــوه  ،وبيــان رأيــه وموقفــه

مــن الدراســة بــرأي يوافــق أو خيالــف

إحســان عبــاس  ،دار الثقافــة  ،د ط 1989 ،

 )2اهلجــاء يف الشــعر األندلــي  :د نافــع عبــد

اهلل  ،جامعــة بريزيــت  ،ط. 146 :1984 ، 1

 )3ينظــر  :الــذات بــن الوجــود واإلجيــاد :
حيــش  ،املركــز الثقــايف للكتــاب ،
بــن ســامل ِ َّ
بــروت .16 – 15 : 2016
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مــا ذهبنــا إليــه ويكــون خدمــة للعلــم
واملتعلمــن عســى ْ
أن يكــون خــر

وتوظيــف وتأثــر  :د نجــم عبــد اهلل كاظــم

األدب والشــاعر بــا حيملــه ديوانــه

بــروت  ،ط. 211 : 2010 ، 1

معــن ويلقــي األضــواء املشــعة هلــذا

وأشــعاره مــن ارسار ونصــوص
عميقــة بحاجــة إىل دراســة  ،وتقديــم
األدلــة والرباهــن التــي تثــري العقــول
واألبصــار يف املكتبــة األندلســية ،
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الزمتنــا وكوناهــا مــن مطالعــة الديــوان

مــا أرشنــا لــه قــراءات وانعكاســات

 )4اآلخــر يف الشــعر العــريب احلديــث متثــل

 ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ،

 )5الشــعر يف عهــد املرابطــن واملوحديــن
باألندلــس  :د حممــد جميــد الســعيد  ،دار

الرشــيد للنــر .99 : 1980 ،

 )6إشــكالية األنــا واآلخــر( نــاذج روائيــة

عربيــة ) د ماجــدة محــود  ،سلســلة شــهرية

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

يصدرهــا املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون

** ابــن زهــر  :هــو زهــر بــن عبــد امللــك بــن

. 11 : 2013

بنــي إيــاد فيلســوف طبيــب أندلــي مــن أهــل

واآلداب  ،عــامل املعر َفــة  ،الكويــت  ،ط،1

حممــد بــن مــروان ابــن زهــر  ،أبــو العــاء مــن

 )7ينظــر  :صــورة اآلخــر يف الشــعر العــريب  :د

أشــبيليه نشــأ يف رشق األندلــس  ،وســكن

ســعود البابطــن لألبــداع الشــعري  ،الكويــت

أقبــل عــى الطــب  :ينظــر  :التكملــة لكتــاب

فــوزي عيســى  ،مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز

 ،ط. 11 : 2011 ، 1

قرطبــة  ،وأشــتغل باحلديــث واألدب ثــم
الصلــة  :ابــن اآلبــار نــره عــزت احلســني ،

* ابــن محديــن  :هــو أمحــد بــن حممــد بــن

مطبعــة الســعادة  ،مــر . 234/1 : 1955 ،

قــايض اجلامعــة بقرطبــة  ،كان نافــذ ًا يف أحكامه

 )15شــعر العميــان الواقــع اخليــال واملعــاين

عــي بــن حممــد التغلبــي  ،يكنــى بــأيب القاســم
 ،جــزالً يف أفعالــه  ،مــن بيــت علــم وفضــل

وجاللــة  ،ومــن صــدور القضــاة  ،تقلــد

القضــاء بقرطبــة مرتــن  ،تــويف (521هــــ)
ينظــر  :تاريــخ قضــاة األندلــس للنباهــي  ،تــح

د صــاح الديــن اهلــواري  ،املكتبــة العرصيــة ،
بــروت  ،ط. 117 : 2006 ،1

 )14ديوان األعمى التطييل . 56 :

والصــور النفســية حتــى القــرن الثــاين عــر :

نــادر مصــاروه  ،مراجعــة وتدقيــق وتقديــم د

غالــب عنابســه  ،دار الكتــب العلميــة  ،لبنــان
. 329 : 2008 ،

 )16ديوان األعمى التطييل . 196 :

*** حممــد بــن عيســى احلرضمــي  :مــن

 )8ينظــر  :الصــورة الشــعرية يف الغــزل

ممدوحــي الشــاعر ومل ترتجــم املصــادر عنــه .

احلــوار للنــر والتوزيــع  ،ط. 20 : 2011 ، 5

)18املصدر نفسه . 94 :

العــذري  :د  .دالل هاشــم كريــم الكنــاين  ،دار

 )10املصدر نفسه . 85 :

 )19املصدر نفسه . 168 :
 )20سورة يوسف . 20 :

 )11أســلوبية البنــاء الشــعري دراســة يف شــعر

**** عــي بــن يوســف بــن تاشــفني

لنــدن  ،ط. 25 : 2010 ، 1

امللثمــن يف املغــرب واألندلــس (537 477ه)

أيب متــام  :د ســامي عــي جبــار  ،دار الســياب ،
 )12ديوان األعمى التطييل . 206 :

اللمتــوين  :ثــاين امــراء دولــة املرابطــن
تــوىل اخلالفــة بعــد وفــاة أبيــه ســنة (500هـــ)

 )13الزمــن يف الشــعر العراقــي املعــارص :

وقــد جــرى عــى ســرته يف إيثــار اجلهــاد

املدينــة الفاضلــة  ،ط. 208 : 2012 ، 1

الســرة  ،جيــد الطويــة  ،نزيــه النفــس  ،بعيــد ًا

مرحلــة الــرواد د ســام كاظــم األويس  ،دار
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 )9ديوان األعمى التطييل . 4 :

 )17ديوان األعمى التطييل . 8 :

وإخافــة العــدو  ،ومحايــة البــاد  ،وكان حســن
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اآلخر يف شعر األعمى التطيلي

عــن الظلــم  .ينظــر  :املعجــب يف تلخيــص

 :نضــال األميــوين دكاش  ،املجلــس األعــى

وضــع حواشــيه خليــل عمــران املنصــور  ،دار

 )26ديوان األعمى التطييل . 117 :

أخبــار املغــرب  :عبــد الواحــد املراكــي ،
الكتــب العلميــة  ،لبنــان  ،ط121 : 2005 ، 2

 )27ينظــر  :مراثــي اخللفــاء والقــادة يف

 ،ورســائل ومقامــات أندلســية  :د  .فــوزي

الشــعر العبــايس إىل آخــر القــرن الرابــع

 ،دط . 88 : 1989 ،

 :د  .لطيفــة مهــدأوي  ،دار الكتــب العلميــة ،

ســعد عيســى  ،منشــأة معــارف  ،االســكندرية

اهلجــري دراســة يف البنــاء والصــورة وااليقــاع

 )21ديوان األعمى التطييل . 100 :

بــروت . 94 :2010 ،

***** إبراهيــم بــن يوســف بــن تاشــفني :

ومســتهل املوحديــن  ،عــر الطوائــف الثــاين

بوهــران يف حماربــة املوحديــن  ،ووجهــه إىل

الغــرب اإلســامي  ،بــروت  ،ط1988 ، 1

 )22املصدر نفسه . 200 :

هــو ابــو اســحاق واله ابــوه عهــده وهــو مقيــم
مراكــش واصحبــه مجاعــة مــن ملتونــة وذلــك

قبــل وفاتــه بشــهر ،فبويــع لــه بحــارضة
مراكــش ملــا مــات أبــوه بوهــران وخالــف

عليــه عمــه اســحاق بــن عــي  ،ونقــض
بيعتــه ودعــا لنفســه  ،ومل ينهــض بامللــك
بســب اســتيالء املوحديــن عــى معظــم البــاد

باملغــرب  .ينظــر  :احللــل املوشــية يف ذكــر
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األخبــار املراكشــية ملؤلــف اندلــي مــن أهــل

القــرن الثامــن عــر  :تــح د ســهيل زكار ،
وعبــد القــادر زمامــه  ،دار الرشــاد احلديثــة ،
الــدار البيضــاء  ،ط. 135 : 1979 ، 1

 )23ديوان األعمى التطييل . 167 :

 )28ينظــر  :األندلــس يف هنايــة املرابطــن
 :د عصمــت عبــد اللطيــف دنــدش  ،دار
. 29 :

 )29الشــعر يف عهــد املرابطــن واملوحديــن

باألندلــس  :د حممــد جميــد الســعيد . 107 :
 )30ينظــر  :األدب العــريب يف العــر العبايس
 :د ناظــم رشــيد  ،دار الكتــب جامعــة املوصــل
 ،العــراق  ،د ط . 34 : 1989 ،

 )31ديوان األعمى التطييل. 19 :

 )32رثــاء النفــس يف الشــعر األندلــي  :د

مقــداد رحيــم  ،جهينــة للنــر والتوزيــع  ،ط1
. 164 : 2012 ،

 )33ديوان األعمى التطييل . 43 :
 )34املصدر نفسه . 68 :

****** ابــو حييــى  :مل تســعفنا املصــادر يف

 )35الرثــاء يف الشــعر العــريب  ،العــر

 )24ديوان األعمى التطييل . 112 :

 :د عبــد احلســن عبــاس احلــي  ،دار الكتــاب

بيــان تعريــف أليب حييــى .

 )25ظاهــرة الزمــن يف الشــعر العــريب القديــم
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للثقافــة  ،القاهــرة  ،ط. 201 : 2009 ، 2

العبــايس حتــى هنايــة القــرن الثالــث اهلجــري

العــريب  ،بغــداد  ،ط. 86 : 2008 ، 1

أ .م .د .شيماء هاتو فعل

 )36ديوان األعمى التطييل . 224 :

ـــــ األندلــس يف هنايــة املرابطــن ومســتهل

 )37قصيــدة الرثــاء جــذور وأطــوار دراســة

املوحديــن  ،عــر الطوائــف الثــاين  :د

 ،د حســن مجعــة  ،دار النمــر ودار معــد

اإلســامي  ،بــروت  ،ط. 1988 ، 1

حتليليــة يف مراثــي اجلاهليــة وصــدر اإلســام
للطباعــة والنــر والتوزيــع  ،ســوريا  ،ط، 1

. 17 : 1998

عصمــت عبــد اللطيــف دنــدش  ،دار الغــرب
تاريــخ قضــاة األندلــس للنباهــي  ،تــح د

صــاح الديــن اهلــواري  ،املكتبــة العرصيــة ،

 )38ديوان األعمى التطييل . 232 :

بــروت  ،ط. 2006 ،1

 )40املصدر نفسه .138 :

عــزت احلســني  ،مطبعــة الســعادة  ،مــر ،

 )42املصدر نفسه . 248 :

احللــل املوشــية يف ذكــر األخبــار املراكشــية

 )39املصدر نفسه . 33 :
 )41املصدر نفسه . 78 :

 )43املصدر نفسه . 175 :

قائمة املصادر واملراجع

التكملــة لكتــاب الصلــة  :ابــن اآلبــار نــره

دت  ،دس .

ملؤلــف اندلــي مــن أهــل القــرن الثامــن
عــر  :تــح د ســهيل زكار  ،وعبــد القــادر
زمامــه  ،دار الرشــاد احلديثــة  ،الــدار البيضــاء

اآلخــر يف الشــعر العــريب احلديــث متثــل

 ،ط. 1979 ، 1

 ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر،

عبــاس  ،دار الثقافــة  ،د ط . 1989 ،

وتوظيــف وتأثــر  :د نجــم عبــد اهلل كاظــم
بــروت  ،ط.2010 ، 1

ــــ األدب العــريب يف العــر العبــايس  :د ناظم
 ،د ط . 1989 ،

ــــ الــذات بــن الوجــود واإلجيــاد  :بــن ســامل
حيــش  ،املركــز الثقــايف للكتــاب  ،بــروت ،
ِ َّ
. 2016

ــــ رثــاء النفــس يف الشــعر األندلــي  :د

ـ أســلوبية البنــاء الشــعري دراســة يف شــعر

مقــداد رحيــم  ،جهينــة للنــر والتوزيــع  ،ط1

لنــدن  ،ط.2010 ، 1

ـ الرثــاء يف الشــعر العــريب  ،العــر العبــايس

أيب متــام  :د ســامي عــي جبــار  ،دار الســياب ،

. 2012 ،

إشــكالية األنــا واآلخــر( نــاذج روائيــة عربيــة

حتــى هنايــة القــرن الثالــث اهلجــري  :د عبــد

املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،
عــامل امل ُع ِر َفــة  ،الكويــت  ،ط. 2013 ،1

 ،بغــداد  ،ط.2008 ، 1

) د ماجــدة محــود  ،سلســلة شــهرية يصدرهــا
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رشــيد  ،دار الكتــب جامعــة املوصــل  ،العــراق

ـ ديــوان األعمــى التطيــي  :تــح د إحســان

احلســن عبــاس احلــي  ، ،دار الكتــاب العــريب

ــــ رســائل ومقامــات أندلســية  :د  .فــوزي
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اآلخر يف شعر األعمى التطيلي

ســعد عيســى  ،منشــأة معــارف  ،االســكندرية

ـ مراثــي اخللفــاء والقــادة يف الشــعر العبــايس

ـــــ الزمــن يف الشــعر العراقــي املعــارص :

يف البنــاء والصــورة وااليقــاع  :د  .لطيفــة

املدينــة الفاضلــة  ،ط. 2012 ، 1

. 2010

 ،دط . 1989 ،

مرحلــة الــرواد د ســام كاظــم األويس  ،دار

مهــداوي  ،دار الكتــب العلميــة  ،بــروت ،

ــــ الشــعر يف عهــد املرابطــن واملوحديــن

املعجــب يف تلخيــص أخبــار املغــرب  :عبــد

الرشــيد للنــر  ،العــراق 1980 ،

عمــران املنصــور  ،دار الكتــب العلميــة ،

باألندلــس  :د حممــد جميــد الســعيد  ،دار

الواحــد املراكــي  ،وضــع حواشــيه خليــل

شــعر العميــان الواقــع اخليــال واملعــاين

لبنــان  ،ط. 2005 ، 2

نــادر مصــاروه  ،مراجعــة وتدقيــق وتقديــم د

 ،جامعــة بريزيــت  ،ط. 1984 ، 1

والصــور النفســية حتــى القــرن الثــاين عــر :

غالــب عنابســه  ،دار الكتــب العلميــة  ،لبنــان
. 2008 ،

ـ صــورة اآلخــر يف الشــعر العــريب  :د فــوزي
عيســى  ،مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود

البابطــن لألبــداع الشــعري  ،الكويــت  ،ط1
. 2011 ،

ـــــ الصــورة الشــعرية يف الغــزل العــذري :
د  .دالل هاشــم كريــم الكنــاين  ،دار احلــوار
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للنــر والتوزيــع  ،ط2011 ، 5

ـــــ ظاهــرة الزمــن يف الشــعر العــريب القديــم
 :نضــال األميــوين دكاش  ،املجلــس األعــى

للثقافــة  ،القاهــرة  ،ط. 2009 ، 2

ـ قصيــدة الرثــاء جــذور واطــوار دراســة

حتليليــة يف مراثــي اجلاهليــة وصــدر اإلســام
 ،د حســن مجعــة  ،دار النمــر ودار معــد
للطباعــة والنــر والتوزيــع  ،ســوريا  ،ط، 1
.، 1998
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إىل آخــر القــرن الرابــع اهلجــري دراســة

اهلجــاء يف الشــعر األندلــي  :د نافــع عبــد اهلل

 شيماء هاتو فعل. د. م.أ

The Other in the Poetry of Al-A’ma Al-Tuṭili
Abstract
The first and basic motive of the blind
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poet to compose poetry is to gain money to
fulfill his needs, the thing had spoken about it
many times. The poet belongs to a bright age
of the Andalusi bright ages at all levels. Our
judgment of the poet to identify the other in
his poetry depended mainly on the poetic
purposes where he composed in all types of
purposes like praise, elegy and lyric. As we
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identified the other, the poet’s self appeared
where talking about the other requires talking
about the self. It appeared that the poet had
many selves; the complaining, the insurgent,
the proud, the bumptious and the suffering.
Whereas the other appeared to be different
in praise and elegy whom he composed for
them to seek money. He eulogized many
female characters.
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