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╝ 

 املقدمت
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمي خير خمؽ اهلل أجمعيف وعمى 

 بو أجمعيف.أصحا
 وبعد...                   

فمف المسمـ بو لدي الشعراء والنقاد أف أغػراض الشػعر ففوػاوت فيمػا بينيػا 
مف حيث قوة العاطوة وضعويا، أو صدقيا وكذبيا، غير أف ىذا األمر نكاد 
، نعدمػػو فػػي غػػرض كالرنػػاءأ ألنػػو يفػػ في مػػف عاطوػػة صػػادقة غيػػر زا وػػة

يجير العربي بيػا معمنػا مػف خالليػا ودوف  وصدؽ العاطوة كاف مدعاة ألف
قيؿ ألعرابي: ما باؿ المراني أجود أشػعاركـ  قػاؿ: ألنػا مواربة عندما س ؿ "

قػػاؿ أبػػو عبيػػدة معمػػر بػػف المنّنػػى الفيمػػي: و  (1" )نقػػوؿ وأكبادنػػا فحفػػرؽ.
أحسػػف منػػاطؽ الشػػعر المرانػػي والبكػػاء عمػػى الشػػيب، وكػػاف بنػػو مػػرواف   

يكوف راوية لممراني، ويقولػوف: إف فييػا ذكػر معػالي يقبموف الشاعر إ  أف 
وقيػؿ ألبػي عبيػػدة: مػا أجػود الشػعر  فقػػاؿ: الػنمط األوسػط، يعنػػي  األمػور.
كمػػا يعػػد الرنػػاء مػػف األغػػراض الشػػعرية الموغمػػة فػػي القػػدـ،  (2) المرانػػي.

وعمى ىذا فإف الرناء ينماز عف غيره مف أغراض الشػعر العربػي بالفوسػط، 
ذا كاف ذلؾ في الرناء عمى العمػـو فمػا بالنػا لػو والقدـ، وصدؽ ا لعاطوة، وا 

                                                 

اٌث١اْ ٚاٌرث١١ٓ ألتٟ ػثّاْ ػّشٚ تٓ تسش اٌدازع، ذسم١ك ٚؽشذ: ػثذ  - 1

٘ـ ، 1418، اٌطثؼح اٌغاتؼح، ط: ِىرثح اٌخأدٟ، 2/320اٌغالَ ٘اسْٚ،

1988.َ 

، داس صادس ت١شٚخ 346اٌّساعٓ ٚاٌّغاٚا  إلتشا١ُ٘ اٌث١ٙمٟ ، - 2

 . 1960ٌثٕاْ،
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ومػف ىنػا فػإف مػرارة  كاف الرناء مفعمقػا  بػا بف، الػذي ىػو جػزء مػف الرانػي،
فمػا األو د إ   الحزف وألـ الوراؽ يجعالف األب الراني كمف يرني جزءا  منو 

 أكبادنا فمشي عمى األرض.
أف غيػػر مفزييػػؼ أو المجاممػػة، مجػػاؿ فيػػو ل ومػػف ىنػػا فػػإف رنػػاء ا بػػف  

ة عنػده فساؤ   ينار موػاده، مػاذا لػو كػاف الرانػي ممكػا   ىػؿ سػففدفؽ العاطوػ
 ، أـ أف كبرياء الممؾ سيفغمب عمى نزعة البنوة، ولعؿ كما ففدفؽ مف سواه

دب لموقػوؼ حػوؿ رنػاء ىذه الموارقة ىي الفي دعفني لمفنقيب فػي كفػب األ
ت عميػػو رنػػاء المعفمػػد بػػف عبػػاد الممػػؾ ىـ، فكػػاف ممػػا عنػػر الممػػوؾ أبنػػاء

األندلسي، نـ إف رناء الممؾ ولده يعد أمرا  طبعيا ، لكف المعفمد فورد بشػيء 
لـ يحدث لغيره عمى مر العصور والدىور أ  وىػو مػوت نالنػة مػف أبنا ػو، 

بػؿ فعػداه إلػى دخولػو السػجف، نـ زواؿ ممكو، وليت األمر اقفصر عمى ذلؾ 
مػ  إلػى أف بنافػو أصػبحف يػبعف الغػزؿ لمنػاس حفػى نـ فدىور الحاؿ حفى ب

 يسفطعف الفغمب عمى مفطمبات الحياة.
 فػػووممػػا   ريػػب فيػػو أف ممكػػا  فػػدىور حالػػو إلػػى ىػػذا الحػػد أف فننػػاؿ عاطو

ذا كػاف النقػاد واألدبػاء يموكػوف ، والجػوي ببكا يات عديػدة ففػدفؽ بالحرقػة وا 
العاطوػػة وصػػدقيا  قػػوة نػػاء ولػػده محمػػد مػػف حيػػثداليػػة ابػػف الرومػػي فػػي ر 

لفصوير مػا يعػفمص صػدره مػف مػرارة وحرقػة، فػإف نػار المعفمػد بػف عبػاد قػد 
الػدىر  ، بينما فبقي نار المعفمدفغمبت عمى نار الغيـ الفي خبت إنر وقدفيا

أ ألف وفاة أبناء المعفمد فحمؿ موارقة عف وفاة ولد ابف الرومػي، أو بركانا
حيػث مػات أو د المعفمػد قػفال ،  حفى وفاة ابف يوسؼ النالث ممػؾ غرناطػة،

بينما مات ولد ابف الرومي نفيجػة المػرض، وأمػا ابػف يوسػؼ النالػث فمػات 
  بعد مولده بعدة أياـ، ومف ىنا بقيت نار المعفمد مف ججة طواؿ الدىر. 
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وبػػالنظر فػػي رنػػاء المعفمػػد بػػف عبػػاد أو ده نجػػده جػػاء فػػي عػػدة  
لػـ يقػؼ  رنا ػو، فػي حػيف ص الوفح ويزيد بغالبقصا د ومقطوعة، حيث خ

مع سراج الدولة الػذي قفػؿ قػبميـ بػزمف إ  فػي مقطوعػة يسػيرة ففمنػؿ فػي 
نالنة أبيات، كما وقؼ معو مرة أخري في مخفػفـ قصػيدفو الفػي مطمعيػا: " 

يفعمػؽ بكونػو ممكػا  اسػفطاع النػ ر  ا  نوسػي ا  ولعؿ في ذلؾ جانبيقولوف صبرا " 
فكػػرة  ويو بعػػد ذلػػؾ،  وقػد انبعنػػتلمقفػؿ ولػػده، وىػذا مػػا لػػـ يفحقػؽ مػػع صػن

 جػػاء عنػػواف الدراسػػة: رنػػاء ا بػػف فػػي شػػعرو  البحػػث مػػع فمػػؾ الموارقػػات،
 وقػد خػرج فػي مقدمػة، وفمييػد، نػـ ،نقديػة ( قراءة488عفمد بف عباد )الم

شعر المعفمد، أعقبت ذلؾ بالخافمة، والفي جاءت بعنواف" دراسة الرناء في 
 موازنات ونفا ص".

الدراسػة والمػنيص الػذي درجػت عميػو، لمقدمػة ألسػباب عرضت مف خػالؿ او 
الرنػاء ومنزلفػو فػف  جاء في محوريف طرحت في األوؿ منيمػاأما الفمييد ف

نػـ وقوػت فػي المحػور النػاني مػع شػاعرنا فػي  مف أغراض الشػعر العربػي،
، نػػـ جػػاءت مرحمػػة اسػػفنطاؽ سػػطور، مػػع املمػػاـ بمالبسػػات وفػػاة أو ده

ي نوػػػس المعفمػػػد مػػػف أحاسػػػيس ا اعػػػفمص فػػػالنصػػػوص وفحميميػػػا لبيػػػاف مػػػ
، ومعرفة أبعاد رناء األبناء عنػدهأ ألنػو ممػؾ ، وىػؿ رنػاؤه يخفمػؼ ومشاعر

وجاءت خافمة الدراسة ونفا جيا لفضع بيف يدي  .عف رناء بقية الشعراء  
 القارئ مالمح رناء المعفمد أو ده.

لغػة ومف خالؿ فمؾ المعايشة مع رناء المعفمػد أبنػاءه نممػح غمبػة  
الحزف واألسى والبكػاء الػدا ـ الػذي   يسػفطيع الزمػاف طػي صػوحافو عمػى 

بػػػؿ اسػػػفعاف بالطبيعػػػة  الػػػرغـ مػػػف كونػػػو ممكػػػا ،نبػػػرة الصػػػبر والفجمػػػد عمػػػى 
بػػو أف يفجمػػد كمػػا فجمػػد أبػػو ذؤيػػب  وكػػاف األحػػر  لفشػػاركو أحزانػػو و، مػػو،
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ـُ ... َأّنػي ػػػَف ُأِريياِمِفيػػػَوَفَجمُّػِدي لمشّ  اليذلي الذي لـ يكف ممكػا ، حيػث قػاؿ:
 (1)ّدْىِر َ  َأَفَضْعَضعُ ػِب الػػَريػػلِ 
 

ليو أنيب"  " وما فوفيقي إ  باهلل عميو فوكمت وا 
 "88سورة ىود ،ية "

 
 

                                                 

،  ِطثؼح داس اٌىرة اٌّصش٠ح 3/ 1د٠ٛاْ اٌٙز١١ٌٓ اٌمغُ األدتٟ ،  - 1

1995.َ 
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 التمهيد
 فه الرثاء احملىر األول: أوالً:

الموغمة في القدـ، والرناء كما ىو العربي يعد فف الرناء مف فنوف الشعر  
كونو مدحا  لكنو ينماز عف المدح مف حيث فعمقو  معروؼ يفمنؿ في

بالميت، أما المدح فينصرؼ لألحياء، كما حده ابف رشيؽ في عمدفو :" 
ف وليس بيف الرناء والمدح فرؽأ إ  أنو يخمط بالرناء شيء يدؿ عمى أ

" عدمنا بو كيت وكيت " وما يشاكؿ ىذا المقصود بو ميت منؿ:" كاف "أو
ؿ الرناء أف يكوف ظاىر الفوجع، بيف الحسرة، وليعمـ أنو ميت. وسبي

مخموطا  بالفميؼ واألسؼ وا سفعظاـ، إف كاف الميت ممكا  أو ر يسا  
غير أف سمة أخري فورؽ المدح عف الرناء ففمنؿ في العاطوة، ( 1كبيرا ")

حيث يمدح المادح وعينو   فنوؾ عف ممدوحو طمبا   سفعطافو، أو طمعا   
ذلؾ، بينما يرني الراني و  يعنيو شيء سوي الفعبير في عطا و، أو نحو 

عما يجيش في صدره مف أحزاف حركت مشاعره وىيجت عواطوو، فالفدفؽ 
العاطوي مف الراني فدفؽ حب ومودة، بينما فدفؽ العاطوة مف المادح 
حسب غرضو منو، عمى أننا   نعدـ فمايزا  في عواطؼ الراني إذ ففحرؾ 

 .رابة ومالبسات الموت وسف الُمفوفىلقضعوا  وقوة حسب درجة ا
فجعمو  ذو فمسوة خاصة يفورد بيا ومف ىنا يمكف القوؿ ب ف شعر الرناء

إذ الحزف واألسى الذي يكابده الراني يغمؽ  أكنر ف نيرا  في نوس المفمقي
الباب عمى المشاعر الزا وة الفي ففسـ بطابع المجاممة، ومف ىنا   فخرج 

                                                 

داس  2/147اٌؼّذج التٓ سؽ١ك، ذسم١ك ِسّذ ِسٟ اٌذ٠ٓ ػثذ اٌس١ّذ،  - 1

 .4اٌد١ً، ت١شٚخ، ط
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مفآزرة مع أحاسيسو وعواطوو عميا فكوف سببا  في  فجربة الشاعر إ  وىي
 فسميفو عما يكابده مف صراع نوسي ربما يعصؼ بو.

غرضا  واحدا  إ  أف المشاعر ففواوت فيو  عمى الرغـ مف كوف شعر الرناءو 
 فحرارفو ليست عمى درجة واحدة ويحكـ ذلؾ عدة أمور ففمنؿ فيما ي في: 

 أ: درجة قرابة الشخص المرني.
 .فاة، وسف المفوفىبيعة الو ط ب:

 ج: ىؿ لمراني قدرة عمى افخاذ رد فعؿ بعد موت المرني أـ   
وقد فوافرت األمور النالنة مع شاعرنا، حيث رني أو ده، ومات بنوه   

النالنة قفال ، عمى أنو اسفطاع الن ر لمقفؿ ابنو األوؿ بينما عجز عف الن ر 
   بنيو الناني والنالث.

ليذا مف أبقي األغراض الشعرية عمى امفداد العصور ويعد الرناء 
 قديما  قاؿ الشاعر:و والدىور، 

 (1)ســّا إٔ ٜكاٍ ي٘ غعِٜٓسإذا ايػعس مل ٜٗصشى عٓد مساع٘      فًٝظ َح
ولذا فعمي قدر انوعاؿ الشاعر وفحرؾ مشاعره يكوف ا ىفزاز الحادث 

رجعنا ، ولو الوعؿد ة بينيما كعالقة الوعؿ ور لممسفمع أو المفمقي فالعالق
يقاؿ رنَْيُت  لمقاييس المغة لوجدنا المادة فحمؿ معني الرقة وامشواؽ،

قاؿ صاحب المساف: "رنى فالف فالنا يرنيو رنيا ومرنية و ( 2.)لُوالف: رَقْقتُ 
                                                 

، ط: خّؼ١ح اٌّؼاسف. 5تٓ عؼ١ذ األٔذٌغٟ،اٌّشلصاخ ٚاٌّطشتاخ، ال - 1

ٚاٌث١د تال ٔغثح. غ١ش أْ ٕ٘ان ِٓ ٔغثٗ ٌد١ًّ صذلٟ اٌض٘اٜٚ ِغ اخرالف 

فٟ اٌشٚا٠ح" ف١ٍظ خ١ٍماً". ٠ٕظش: ِدٍح اٌشعاٌح أصذس٘ا: أزّذ زغٓ اٌض٠اخ 

 21َ. )ػٍٝ ِذاس 1937" أغغطظ 192٘ـ( ػذد "1388تاؽا )اٌّرٛفٝ: 

 ػاِا(

 ١٠ظ اٌٍغح ِادج " سثٟ".٠ٕظش ِؼدُ ِما - 2
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إذا بكاه بعد موفو. قاؿ: فإف مدحو بعد موفو قيؿ: رنَّاه ُيَرنِّيو َفرِنية، ورنيت 
رناة ومرنية ورنَّيفو: مدحفو بعد الموت وبكيفو، ورنوت الميت رنيا ورناء وم

 (1)الميت أيضا إذا بكيفو وعددت محاسنو، وكذلؾ إذا نظمت فيو شعرا  "
ظيػار الفوجػع والفميػؼ  وقد حد النقاد الرناء ب نو : "فعداد مناقػب الميػت، وا 

 (2عميو،واسفعظاـ المصيبة فيو")
ث عػف مناقػب الوقيػد، ومػا ويري ،خروف أنػو: "الشػعر الػذي يفضػمف الحػدي

كاف يفحمي بو مف البطولة والشيامة والكـر والجػود، ومػا سػجمو مػف مػآنر 
 (3)خالدات نـ وصؼ مشاعر القـو نحو فقده"

وبالنظر إلى ىذيف الفعريويف يفبف أف الرناء ليس ندبا  وعػويال  فحسػب بػؿ  
يمفػػد حفػػى يحمػػؿ إشػػادة وننػػاء عمػػى الميػػت مػػع الوقػػوؼ عمػػى جوانػػب مػػف 

ونحو ذلؾ مف مآنره ومناقبو الفي سطر بيا حيافو،  جاعفو وكرمو وجودهش
 والفي يعد ذكرىا بعد موفو فخميدا  لو.

مف ىنا ف في منزلة الرناء إذ ىو بمنابة كفابة فاريخية شػعرية لمرجػؿ بعػد و 
وقػػد أخػػذ الرنػػاء عػػدة  ،االرنػػاء مػػف الموضػػوعات البػػارزة فػػي شػػعرنممافػػو، و 

 ،النػػدب :ىػػيو  حيػػث لػػو نالنػػة ألػػواف:مة واحػػدة، ألػػواف فمػػـ يػػ ت عمػػى شػػاك
 والعزاء. ،والف بيف

بكػػاء األىػػؿ واألقػػارب حػػيف يعصػػؼ بيػػـ المػػوت، فيػػ فُّ الشػػاعر  :النػػدب أ:
نػػدب ويفوجػػع إذ يشػػعر بمطمػػة مروعػػة فصػػوب إلػػى قمبػػو ... والشػػاعر   ي

                                                 

 ٌغاْ اٌؼشب ِادج "سثا". - 1

خٛا٘ش ا٢داب فٟ أدت١اخ ٚإٔؾاء ٌغح اٌؼشب، اٌغ١ذ أزّذ  - 2

 ، ِؤعغح اٌّؼاسف، ت١شٚخ. 2/26اٌٙاؽّٟ،

، طثؼح داس اٌّؼاسف 402فٟ ذاس٠خ األدب اٌداٍٟ٘، د/ ػٍٝ اٌدٕذٞ  - 3

 َ.1984اٌما٘شج، 
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نوس واألىؿ ممف منو منزلة ال مف ينزؿ كذلؾنوسو وأىمو فحسب بؿ يندب 
 .ويؤنرىـيحبيـ 

إلػى  بؿ ىػو النحو السابؽنواحا و  نشيجا عمى   يعد الف بيف  :الف بيف ب:
 فػي سػماء المجفمػع، نجػـ  ي فػؿمنو إلػى الحػزف الخػالص، إذ أقرب النناء 

السياسػػية أو العمميػػة ... أو األدبيػػة،  كانفػػوفيشػػيد بػػو الشػػعراء منػػوىيف بم
ىنا كاف الف بيف ضػربا وك نيـ يريدوف أف يصوروا خسارة الناس فيو. ومف 

مػػف الفعػػاطؼ والفعػػاوف ا جفمػػاعي، فالشػػاعر فيػػو   يعبػػر عػػف حزنػػو ىػػو 
نما يعبر عف حزف الجماعة وما فقدفو في  لػذي ىػو جػزء مػفىذا الوػرد ا وا 

الفػػ بيف عػػف النػػدب فقػػد ينصػػيراف فػػي  انوصػػاؿأفرادىػػا. ولػػيس بالضػػرورة 
 يفػػ المنػػؿ األعمػػىفقيػػدا يصػػوره أمػػاـ عينػػو ُبوفقػػة واحػػدة، فالػػذي ينػػدب 

 .والجود الوضا ؿ
إذ نػػر  الشػػاعر ينوػػذ مػػف  عقمػػيال : يغمػػب عمػػى  العػػزاء الجانػػبالعػػزاء ج:

إلى الفوكير في حقيقة الموت  -الفي ىو بصددىا  -حادنة الموت الوردية 
والحيػػاة، وقػػد ينفيػػي بػػو ىػػذا الفوكيػػر إلػػى معػػاف فمسػػوية عميقػػة، فػػإذا بنػػا 

عدـ والخمود، ومرّد ىذا كمو ... أف الحيػاة نجوب معو في فمسوة الوجود وال
ومما  شؾ فيو أف فمؾ النظرة فحمؿ في طيافيا ما يدفع الراني  ظؿ   يدـو

ذا كاف ىذا ىػو حػاؿ الرانػي  .(1.)إلى الصبر عمى مصابو الذي لحؽ بو  وا 
إزاء مف يحب فمػا بالنػا لػو كػاف المرنػي ابنػا ، فكيػؼ يكػوف حػاؿ قمػب األب 

وينزؼ كبده دما ، ويشعر األب أنػو أضػحي صر األلـ قمبو، الراني، حيث يعف
قدميػو،  و عاصػؼ فزلزلػو مػف منبػت شػعره حفػىفي خضـ دوامػة بحػر ريحػ

                                                 

ِٚا تؼذ٘ا،  5ْٕٛ األدب اٌؼشتٟ،  اٌشثاء  د / ؽٛلٟ ض١ف، عٍغٍح ف - 1

 َ. 1987، 4اٌفٓ اٌغٕائٟ، داس اٌّؼاسف، ط
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ولػـ   وىػو ويري الػدنيا بمنظػار أسػود يجعمػو إذا أخػرج يػده لػـ يكػد يراىػا، 
أصدؽ شعر يخرج مف الشاعر حيث يري المسفمع أف كػؿ كممػة قػد مزجػت 

أف يخفمط  ، و  نكاد نبال  لو قمنا إنو يقوؿ الشعر بعدفي عقؿ الراني وقمبو
بدمػػو، وىػػذا مػػا حػػدا ب حػػد األعػػراب ألف يجعػػؿ ىػػذا الػػنمط ىػػو األجػػود  مػػف 

مػػا أجػػود الشػػعر عنػػدكـ  قػػاؿ: مػػا رنينػػا بػػو  الشػػعر عنػػدما ُسػػ ؿ عػػف ذلػػؾ 
 (1")،باءنا وأو دنا، وذلؾ أنا نقوليا وأكبادنا فحفرؽ

صػػدؽ عاطوػػة لػػدي الشػػعراء قاطبػػة وبػػال منػػازع، ألػػذلؾ فعػػد مرانػػي األبنػػاء 
حيػػث يسفشػػعر األب أنػػو  فقػػد جػػزءا  منػػو، وقػػد امفػػد الحػػزف عمػػى األبنػػاء 

عميػو  -ليطاؿ األنبياء حيث لـ يسفطيعوا أف يقاوموا عػاطوفيـ، ومػف نػوح 
الذي حاوؿ مع ابنو حفى قبيؿ غرقو طمعا  في أف يركب معو عمو  -السالـ

بعػػد أف فػػّرج  اهلل  -عميػػو السػػالـ –رح إبػػراىيـ يكػػوف مػػف النػػاجيف، كمػػا فػػ
صػمى  –ىمو بذبح عظيـ كاف فداء  لولده إسماعيؿ عيو السالـ، وأما نبينا 

َعػْف فقد حزف حزنا  شديدا  بعد موت ابنو إبػراىيـ، وقػاؿ:"  -اهلل عميو وسمـ
َصػػمَّى اهلُل  -لمَّػػِو َأَنػػِس ْبػػِف َماِلػػؾي َرِضػػَي المَّػػُو َعْنػػُو، َقػػاَؿ: َدَخْمَنػػا َمػػَع َرُسػػوِؿ ا

ـَ  -َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ْبرَاِىي ،  -َعَمْيِو السَّاَلـُ  -َعَمى َأِبي َسْيؼي الَقْيِف، َوَكاَف ِظْ ر ا ِمِ
َـّ   -َصػػمَّى اهلُل َعَمْيػػِو َوَسػػمَّـَ  -َفَ َخػػَذ َرُسػػوُؿ المَّػػِو  ، َفَقبََّمػػُو، َوَشػػمَُّو، نُػػ ـَ ِإْبػػرَاِىي
ـُ َيُجوُد ِبَنْوِسػِو، َفَجَعَمػْت َعْيَنػا َرُسػوِؿ المَّػِو َصػمَّى  َدَخْمَنا َعَمْيِو َبْعدَ  ْبرَاِىي َذِلَؾ َواِ 

ـَ َفْذِرَفاِف، َفَقػاَؿ َلػُو َعْبػُد الػرَّْحَمِف ْبػُف َعػْوؼي َرِضػَي المَّػُو َعْنػُو:  اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
َـّ َأْفَبَعَيػا ِبػُ ْخَر ، «َرْحَمػة   َيا اْبَف َعْوؼي ِإنََّيػا»َوَأْنَت َيا َرُسوَؿ المَِّو  َفَقاَؿ:  ، نُػ
 : ـَ ِإفَّ الَعػْيَف فَػْدَمُع، َوالَقْمػَب َيْحػَزُف، َوَ  َنقُػوُؿ ِإ َّ »َفَقاَؿ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

                                                 

 َ. 1960، ط: داس صادس ت١شٚخ،346اٌّساعٓ ٚاٌّغاٚا ٌٍث١ٙمٟ،  - 1
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ـُ َلَمْحُزوُنػوفَ  نَّػا ِبِورَاِقػَؾ َيػا ِإْبػرَاِىي إذا كػاف ىػذا ىػو  (1) .«َما َيْرَضى َربَُّنػا، َواِ 
مو رحنػا نقمػب صػوحات ، فكيؼ ببقية البشرأ لذا فاء إزاء أبنا يـنبيحاؿ األ 

األدب العربػػي لوجػػدناه ممي ػػا  بػػالكنير مػػف نمػػاذج رنػػاء ا بػػف عمػػى امفػػداد 
العصور، ولعؿ مف أبرز الفجارب ما قالو أبو ذؤيب اليذلي في رناء أبنا ػو 
الخمسػػة الػػذيف ىمكػػوا فػػي عػػاـ واحػػد بسػػب الطػػاعوف، وفػػي روايػػة كػػاف لػػو 

ـ بعة بنيف شربوا مف لبف شربت منػو حيػة نػـ مافػت فيػو، فيمكػوا فػي يػو س
 )مف الكامؿ(  :واحد فرناىـ بقصيدفو الفي صدرىا

َٔ ُٓـأ ِٜٔبـَٔ امَل ِٕ َٚز َٖٛجـٗـٛ ََــا َتَت ِٝظ مُبِعٔتٕب  ُِٖس َي َِٜجـُع ... ٚايٖد  (2)َصُعــٔ 
 ٔ ايٛافس()َٚيًفسشدم باع يف ٖرا ايباب حٝح زثٞ بٓٝ٘ بكصٝد٠ َطًعٗا:

َُ َٓــَد٠ُ يــِصٜـ٢ٓٓ امُلِطَتـَت َٜا،ـــٞ امَل ُٖ  ا َُِسَتٔكٔب اجُلـــَٚ ََٚزا٤َ   (3)ُدِٚزـــٔٓ 
كما بكي إبراىيـ بف الخميوة الميدي عمى ولده الذي مات بعد أف أصيب 

 )مف الطويؿ(بالبصرة فقاؿ:
 ( 4) ضأبهٝو َا أبكِت دَٛعٞ ٚايُبها ... بعٝيٖن َا٤ّ ٜا بيٖن جيُٝب

                                                 

اٌداِغ اٌّغٕذ اٌصس١ر اٌّخرصش ِٓ أِٛس سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ  - 1

 ٚعٍُ ٚعٕٕٗ ٚأ٠اِٗ = صس١ر اٌثخاسٞ، ٌّسّذ تٓ إعّاػ١ً أتٛ ػثذهللا

، اٌطثؼح 2/83اٌثخاسٞ اٌدؼفٟ ذسم١ك: ِسّذ ص١٘ش تٓ ٔاصش إٌاصش،

األٌٚٝ، ٔؾش: داس طٛق إٌداج )ِصٛسج ػٓ اٌغٍطا١ٔح تئضافح ذشل١ُ ِسّذ 

 ٘ـ.1422فؤاد ػثذ اٌثالٟ( ، 

 .1/1د٠ٛاْ اٌٙز١١ٌٓ  - 2

، 194د٠ٛاْ اٌفشصدق، ؽشزٗ ٚضثطٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ أ: ػٍٝ فاػٛس، - 3

 َ.1987٘ـ/ 1407داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ت١شٚخ ٌثٕاْ،  اٌطثؼح األٌٚٝ، ط:

اٌرؼاصٞ ٚاٌّشاثٟ ٚاٌّٛاػع ٚاٌٛصا٠ا ٌّسّذ تٓ ٠ض٠ذ تٓ ػثذ األوثش  - 4

٘ـ( ذمذ٠ُ 285اٌثّاٌٝ األصدٞ، أتٛ اٌؼثاط، اٌّؼشٚف تاٌّثشد )اٌّرٛفٝ: 
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ومف أشير نحب عمى ابنو ابف الرومي، حيث يقوؿ رانيا  ابنو األوسط 
 ويخاطب عينيو:)مف الطويؿ(

ف كاف   ُيجِدي .. .. فجوَدا فقد أوَد  نظيُركما عنديب  (1)كاؤُكما يشوي وا 
ولـ يعدـ شعراء األندلس بكاء أبنا يـ، سواء أكانوا شعراء أـ أمراء، منؿ 

 )مف الكامؿ(ابف عبد ربو، الذي يقوؿ: 
َِٓفُد َٜ َِٓفد ٚايُبها ال  َٜ َُو ٚاألض٢َ ٜتَجَدد ... ٚايصِبس   َبًٔٝت ٔعظا

ُِٜسَتَج٢ِ ٔيإَٜابــا٥بـا غــٜ َٕ ائكٝاَـ٘ ... ٚيكا٥ـّا ال  ِٛعـ٘ دٚ ََ  (2)دـ١ 
ذا كػػاف البكػػاء السػػ مػػف الػػزمف  بػػا  قابؽ مػػف شػػعراء عاشػػوا مػػع أبنػػا يـ حوا 

الشػعراء الممػوؾ مػف مػف بيػـ، فػإف ىنػاؾ ففعمقوا ب بنػا يـ، وفعمػؽ أبنػاؤىـ 
بكػػي عمػػى ولػػده الػػذي لػػـ يفنسػػـ مػػف الػػدنيا إ  نسػػا ـ معػػدودات، إذ بكػػي 
يوسػػؼ النالػػث ممػػؾ غرناطػػة عمػػى ولػػده الػػذي مػػات بعػػد مولػػده بعػػدة أيػػاـ، 
وعمػػى الػػرغـ مػػف كونػػو طوػػال  رضػػيعا  إ  أف يوسػػؼ النالػػث رنػػاه بػػ كنر مػػف 

 )مف الطويؿ(  :قصيدة، وكاف مما رناه بو قولو
ٌُ  بعـد ممات٘ ـحٞ األُْظـ٘     مجـٝعـّا  َٜٚبعـد غتـأت أحكّا ٜعٛد ايػُ

َِ ُٔ بايطًٛإ قًـْب َـكًـْب       ٜٚأيُف ٜٚٓع  (3ايعـٝـٔ  بعــض ضٓات٘) جف

                                                                                                              

، ٔؾش: 173ٚذسم١ك: إتشا١ُ٘ ِسّذ زغٓ اٌدًّ، ساخؼٗ: ِسّٛد عاٌُ، 

 ػح ٚإٌؾش ٚاٌرٛص٠غ.ٔٙضح ِصش ٌٍطثا

، ط: داس اٌىرة 1/400د٠ٛاْ اتٓ اٌشِٟٚ، ؽشذ أ: أزّذ زغٓ تغح، -1

 َ.2002٘ـ/ 1423اٌؼ١ٍّح ت١شٚخ ٌثٕاْ، اٌطثؼح اٌثاٌثح، 

د٠ٛاْ أزّذ تٓ ػثذ ستٗ، خّغ ٚذسم١ك ٚؽشذ: ِسّذ سضٛاْ اٌذا٠ح،  - 2

 َ. 1979٘ـ/ 1399، ط: ِؤعغح اٌشعاٌح ت١شٚخ، 57

شٔاطح؛ ٠ٛعف اٌثاٌث، زممٗ ٚلذَ ٌٗ ٚٚضغ فٙاسعٗ: ػثذ د٠ٛاْ ٍِه غ  - 3

 َ. 1965، ط: ِىرثح األٔدٍٛ اٌّصش٠ح، اٌىثؼح اٌثا١ٔح، 15هللا وْٕٛ، 
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وغيػػػر ىػػػؤ ء مػػػف الشػػػعراء كنيػػػر الػػػذيف فمفمػػػن بيػػػـ كفػػػب األدب ودواويػػػف 
ف الشػعراء والشػاعرات والػذيف الشعراء مف العصر الجاىمي إلى وقفنا ىذا مػ

ممػػػؾ يضػػػيؽ المقػػػاـ بػػػذكرىـ، وكػػػاف ممػػػف رنػػػي أبنػػػاءه المعفمػػػد بػػػف عبػػػاد 
 إشبيمية، موضوع الدراسة.

 ، وبىاعث رثاء األبىاء.املعتمد به عباد احملىر الثاوي: ثاويًا:
محمد بف عّباد بف محمد بػف إسػماعيؿ بػف قُػريش، الّسػمطاف المعفمػد ىو: 

ابػػف الّسػػمطاف المعفضػػد بػػاهلل أبػػي عمػػرو ابػػف اممػػاـ  عمػػى اهلل أبػػو القاسػػـ
ـّ سمطانيا الّظافر المؤّيد باهلل أبي القاسػـ بػف أبػي  الوقيو قاضي إشبيمّية، ن

كػػاف المعفمػػد  مػػف ولػػد النُّْعمػػاف بػػف المنػػذر صػػاحب الِحيػػرة. الوليػد المَّْخمػػّي،
ّوؿ رمؿ صاحب إشبيمّية وُقْرُطبة، وأصميـ مف بالد العريش اّلفي كانت في أ

 مصر، فدخؿ أبو الوليد األندلس.
 توىل املعتمد زمام احلكم

مات المعفضػد سػنة إحػد  وسػّفيف وأربػع ما ػة، ففممّػؾ بعػده المعفمػد ىػذا. 
وكاف عالم ا، ذكيِّا، أديب ا، شاعر ا محسنا ، وكاف أند  المموؾ راحة ، وأرحػبيـ 

َلَؼ  ِقبمػة اممػاؿ وَمػـ الشُّعراء، و ساحة ، كانت حضرفو َمْمَقى الّرحاؿ، وموس
ف موجود.  الُوَضالء. وِشعره في غاية الُحْسف، وىو مدوَّ

قػػػاؿ أبػػػو بكػػػر محمػػػد بػػػف عيسػػػى المَّْخمػػػّي الػػػّدانّي المعػػػروؼ بػػػابف الّمّبانػػػة 
رات الػبالد مػا بػيف أمصػاري وُمػُدفي وحصػوف  الّشاعر: ممؾ المعفمد مف مسػوَّ

ر ا. وُخِمػػع مػػ حػػد  ونالنػػيف مسػػوَّ ر وا  ف ممكػػو عػػف نمػػاف ما ػػة مػػا في مسػػوَّ
سرّية، وُوِلد لو ما ة  ونالنة  وسبعوف ولد ا. وكاف رافبو كػؿَّ يػوـي نمػاف ما ػة 

 ِرْطؿ لحـ، وكاف لو نمانية عشر كافب ا.
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وذكر القاضي شمس الّديف ابف خمكاف، قاؿ: كاف األدفونش بف فردلند ممؾ 
سمميف بجزيرة الورنص باألندلس قد قوي أُمره، وكانت مموؾ الّطوا ؼ مف الم

ـّ إّنػو أخػذ ُطَمْيُطَمػة فػي سػنة  األندلس يصػالحونو، ويػؤدُّوف إليػو ضػريبة، نػ
نمػػافي وسػػبعيف وأربػػع ما ػػة بعػػد حصػػاري شػػديد، وكانػػت لمقػػادر بػػاهلل بػػف ذي 
ػػػريبة  النُّػػػوف. وكػػػاف المعفمػػػد مػػػع كونػػػو أكبػػػر ممػػػوؾ الجزيػػػرة يػػػؤدِّي الضَّ

نوسو، ولـ يقبؿ ضريبة المعفمد،  لألدفونش، فمّما ممؾ الكمب ُطَمْيُطَمة قويت
وأرسػػؿ إليػػو يفيػػدده ويقػػوؿ: فنػػزؿ عػػف الحصػػوف اّلفػػي بيػػدؾ، ويكػػوف لػػؾ 
الّسيؿ. فضرب المعفمُد الرسوَؿ، وقفَؿ مف كاف معو. فبم  األدفونش الخبر 
وىو مفوّجو  لحصار ُقْرُطبػة، فرجػع إلػى ُطَمْيُطَمػة ألْخػذ ، ت الحصػار، فػ فى 

بػػي عبػػد اهلل محمػد بػػف أدىػػـ، وفاوضػوه فيمػػا نػػزؿ المشػاي  والعممػػاء إلػى أ
بالمسػػمميف، فػػاجفمع رأييػػـ أف يكفبػػوا إلػػى األميػػر أبػػي يعقػػوب يوسػػؼ بػػف 
فاَشويف صاحب مرّاكش، يسفنجدونو لُيعّدي بجيوشػو إلػى األنػدلس، وُينجػد 
امسػػػالـ. واجفمػػػع القاضػػػي بالمعفمػػػد عمػػػى اهلل، وأعممػػػو بمػػػا جػػػر  فقػػػاؿ: 

ـّ إّف  ابػػف فاَشػػويف نػػزؿ َسػػْبَفة، وأمػػر جيشػػو، فعبػػروا إلػػى المصػػمحة ذلػػؾ. نػػ
ـّ إّنػو اجفمػع  الجزيرة الخضراء، ولّما فكامؿ لو ُجْنُده عبَر ىو في الّساقة. نػ
بالمعفمد. وقد عػرض المعفمػد عسػاكره. وأقبػؿ المسػمموف مػف كػّؿ الّنػواحي 
َطَمب ا لمجياد. وبمػ  األدفػونَش الخبػُر فخػرج فػي أربعػيف ألػؼ فػارس، وكفػَب 
إلى ابف فاَشويف يفيّدده، فكفب ابف فاَشويف جوابو في ظيػر كفابػو: " الّػذي 
يكوف سفراه ". ورّده إليو. فمّما عاينو وقرأه ارفاع لذلؾ، وقاؿ: ىذا رجؿ قػد 
ـّ ساَر حزُب امسالـ وحزُب الّصميب والفقى اْلَجْمَعاف بالّزّ قة مف بمد  . ن عـز

ـز اهلل األدفونش، بعد اسف صاؿ عسكره، َبَطْمُيوس، فكانت َمْمحمة  كبر ، وى
ولـ َيْسَمـ معو سػو  نوػري يسػير. وذلػؾ فػي يػـو الجمعػة مػف رمضػاف سػنة 
فسػػعي وسػػبعيف. وأصػػاب المعفمػػَد جراحػػات  فػػي وجيػػو وبدنػػو، وشػػيدوا لػػو 
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ـّ  بالّشجاعة، وغنـ المسمموف شػي  ا كنيػر ا. وعػاد ابػف فاَشػويف إلػى بػالده. نػ
  إلػى األنػدلس، وفمقّػاه المعفمػد، وحاصػرا بعػض إّنو في العاـ المقبػؿ، عػدَّ 

حصوف الورنص، فمـ يقدرا عميػو، فرحػؿ ابػف فاَشػويف، ومػرَّ بَغْرناطػة فػ خرج 
إليو صاحبيا عبد اهلل بف ُبُمكِّيف فقاُدـ َسِنّيو، وفمّقاه، فغدر بو ابف فاَشويف، 

قػػد ـّ رجػػع إلػػى َمػػرّاكش، و ودخػػؿ بمػػَده وقصػػره، وأخػػذ منػػو مػػا   ُيحصػػى، نػػ
ْسف األندلس وبسافينيا وُبناىا ومطاعميا اّلفي   فوجد بَمػرّاكش، أعجبو ح

فإّنيا بالد بربر وأْجالؼ الُعرباف. وجعؿ خواصُّ ابف فاَشويف ُيعظِّموف عنػده 
 (1) األندلس، وُيحسِّنوف لو أخذىا، وُيْغروف قمبو عمى المعفمد ب شياء.

 اسفنجاد المعفمد بيوسؼ بف فاشويف
لواحػػد بػػف عمػػّي الَمرّاكشػػّي فػػي " فاريخػػو ": غمػػَب المعفمػػد عمػػى قػػاؿ عبػػد ا

ـّ رجػػع إلػػى  ُقْرُطبػػة فػػي سػػنة إحػػد  وسػػبعيف، فػػ خرج منيػػا ابػػف ُعّكاشػػة، نػػ
وفػػي سػػنة فسػػعي  إشػػبيمية، واسػػفخمؼ عمييػػا ولػػده عّبػػاد ا، ولّقبػػو المػػ موف.

ى المعفمد البحَر إلى َمرّاكش مسفنصر ا بيوسؼ بف فاَشِويف عم وسبعيف جاز
، َفَمِقيػػو أحسػػف لقػػاء، وأسػػرع إجابفػػو. وقػػاؿ: أنػػا أّوؿ منفَػػدبي لِنْصػػرة  ـو الػػرُّ
الّديف. فرجع مسرور ا، ولػـ يػدِر أّف فػدميره فػي فػدبيره، وسػؿَّ سػيو ا عميػو   
لػػو. ف خػػذ ابػػف فاَشػػِويف فػػي ُأْىبػػة العبػػور إلػػى األنػػدلس، واسػػفنور الّنػػاس، 

ونػػػزؿ الجزيػػرة الخضػػػراء، وعبػػر فػػي سػػػبعة ، ؼ فػػارس، سػػػو  الّرّجالػػة، 
وفمقّػػاه المعفمػػد، وقػػدَّـ لػػو ُفَحو ػػا جميمػػة، وسػػ لو أف يػػدخؿ إشػػبيمية، فػػامفنع 
ـّ سار بجيوشو إلى شرقّي األنػدلس. وكػاف األدفػونش  وقاؿ: نريد الجياد، ن

                                                 

اٌسٍح اٌغ١شاء التٓ األتاس، ِسّذ تٓ ػثذ هللا تٓ أتٟ تىش ٠ٕظش:   - 1

 -2/52٘ـ( ذسمك: اٌذورٛس زغ١ٓ ِؤٔظ، 658اٌمضاػٟ اٌثٍٕغٟ )اٌّرٛفٝ: 

 1985َاٌما٘شج اٌطثؼح: اٌثا١ٔح،  –س اٌّؼاسف ، ٔؾش: دا53
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يحاصر حصن ا، فرجع إلى بالده يسػفنور الوػرنص، وفمقّػى ابػف  -لعنو اهلل  -
ف كانوا عمى طريقو كصاحب َغْرناطة، وصػاحب فاَشِويف مموؾ األندلس اّلذي

ـّ اسػػفعرض ُجْنػػَده عمػػى حصػػف ُلوَرَقػػة، وقػػاؿ  الَمِرّيػػة، وصػػاحب َبَمْنِسػػَية، نػػ
َـّ ما ج نا لػو مػف الجيػاد. وجعػؿ يصػّغر قػدر األنػدلس ويقػوؿ:  لممعفمد: َىُم
ػػا، فمّمػػا رأيناىػػا وقعػػت دوف  فػػي أوقػػاتي كػػاف أمػػر ىػػذه الجزيػػرة عنػػدنا عظيم 

ىو في ذلؾ كمو ُيِسرُّ حسوا  في ارفغاء. فسار المعفمد بيف يديو، الوصؼ. و 
وقصػػد ُطَمْيُطَمػػة، ففكامػػؿ عػػدد المسػػمميف ُزىػػاء عشػػريف ألو ػػا، فػػالفقوا ىػػـ 

فػي  -لعنػو اهلل  -وجاء األدفونش  -لعنيـ اهلل  -والعدّو ب ّوؿ بالد الّرـو 
ظػػف ىػػذا جػػيشي عظػػيـ بمػػّرة، فمّمػػا ر،ىػػـ يوسػػؼ قػػاؿ لممعفمػػد: مػػا كنػػت أ

الخنزيػػر يبمػػ  ىػػذا الحػػّد. فػػالفقوا فػػي نػػاني عشػػر رمضػػاف، وصػػبر البربػػر، 
وأبمػػػوا بػػػالء  َحَسػػػن ا، وىػػػـز اهلل النَّصػػػار ، وكانػػػت ممحمػػػة مشػػػيودة. ونجػػػا 
األدفػونش فػي فسػػعةي مػف أصػحابو. وُفسػػمَّى ىػذه وقعػة الّزّ قػػة. فوػرح أىػػؿ 

ف عمػػى المنػػابر، فقػػوي بػػف فاَشػػِوياألنػػدلس بػػالبربر، وفيمَّنػػوا بيػػـ، ودعػػوا  
ـّ عمط و في األندلس. وقد كانت الوػرنص ف خػذ امفػاوة مػف مموكيػا قاطبػة. نػ

، يؿ الفَّوػػرُّج، وىػػو ُيْضػػمر أشػػياءجػػاؿ ابػػف فاَشػػِويف فػػي األنػػدلس عمػػى سػػب
وُيْظير إعظاـ المعفمد ويقوؿ: إّنمػا نحػف فػي ضػياففو، وفحػت أمػره. وكػاف 

اِدح، صػػاحب الَمِرّيػػة، يحسػػد المعفصػػـ محمػػد بػػف َمْعػػف بػػف محمػػد بػػف ُصػػم
المعفمد، فداَخَؿ ابَف فاَشِويف، وحظي عنده، ف خذ يعيب المعفمد، وقدَّـ  بف 
فاَشِويف ىدايا فاخرة، ولـ يدِر ابف ُصماِدح أّنو يسقط في الب ػر الّػذي َحَوػر. 
ور، وب ّنػو َيَفَنقََّصػؾ.  وأعانو جماعة  عمى فغيير قمب ابف فاَشػِويف بقػوؿ الػزُّ

ـّ اّفوػؽ رأي ابػف إلى بالده ُمرّاكش. وفِيـ المعفمد أّنو قد فغّير فعبرَ   عميو. ن
فاَشػػِويف أف يراسػػؿ المعفمػػد، يسػػف ذنو فػػي رجػػاؿي مػػف ُصػػَمحاء أصػػحاب ابػػف 

ِذف لػو. وأراد ابػف فاَشػِويف  ا في الّرباط في حصوف األندلس. ففاَشِويف رِغبو 
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كانت قموب األندلسّييف قد أف يكوف لو باألندلس أعوان ا لوقت الحاجة. وقد 
ر  ، وأّمر عمػييـ قرابفػو ُبمَِّجػيف، وقػرَّ ُأْشِرَبت ُحبَّ ابف فاَشِويف، فانفخب رجا  
معو أمور ا، فبقػوا باألنػدلس إلػى أف نػارت الوفنػة. ومبػدؤىا فػي شػّواؿ سػنة 
نػػالثي ونمػػانيف. فممػػؾ المرابطػػوف جزيػػرة طريػػؼ، ونػػادوا فييػػا بػػدعوة أميػػر 

ـّ زحػػؼ المرابطػػوف الّػػذيف فػػي الحصػػوف إلػػى ُقْرُطبػػة المسػػمميف يوسػػؼ. نػػ
فحاصػروىا، وفييػا المػ موف ابػف المعفمػد فػدخموىا، وقفػؿ المػ موف بعػػد أف 
أبمػػى عػػذر ا وأظيػػر فػػي الػػّدفاع َجَمػػد ا وصػػبر ا فػػي َصػػَور سػػنة أربػػعي ونمػػانيف. 

 (1)فزادت امْحنة والمحنة، وَعَمت الوفنة.
 تغلب ابن تاشفني على املعتمد

أشػػّد المحاصػػرة،  -وبيػػا المعفمػػد  -ابػػف َخمِّكػػاف: وحاصػػروا إشػػبيمّية قػػاؿ 
وظير مف شّدة ب س المعفمد ومصابرفو وَفرَاميو عمى الموت بنوسو، ما لـ 
يسمع بمنمو. فمّما كاف في رجب سنة أربعي ىجػـ جػيش ابػف فاَشػِويف البمػَد، 

سػفروف عػورافيـ وشنُّوا فيو الغارات. ولـ يفركوا ألحدي شي  ا. وخػرج الّنػاس ي
 ب يدييـ. وقبضوا عمى المعفمد.

قاؿ عبد الواحد المذكور: وفي نصؼ رجػب نػاروا عمػى المعفمػد، فبػرز مػف 
قْصره وسيوو بيده، وغاللفو فرّؼ عمى جسده،   درع عميو، و  َدَرَقة معو، 
فمقي فارس ا مشيور النَّْجدة فرماه الوارس بحربةي، ف صػاب ِغالَلفَػو، وضػرب 

س بالّسيؼ عمى عافقو، فخرَّ صريع ا. فانيزمت فمؾ اْلُجموع، وظفَّ ىو الوار 
أىؿ إشبيمّية أف الِخناؽ قد فنّوس. فمّما كاف وقت العصػر، عػاودىـ البربػر، 

                                                 

ذاس٠خ اإلعالَ ٚٚف١اخ اٌّؾا١٘ش ٚاألػالَ،  ٌؾّظ اٌذ٠ٓ أتٛ ػثذ هللا  - 1

٘ـ( ذسمك: ػّش 748ِسّذ تٓ أزّذ تٓ ػثّاْ تٓ لَا٠ّْاص اٌز٘ثٟ )اٌّرٛفٝ: 

، ٔؾش: داس اٌىراب اٌؼشتٟ، ت١شٚخ، اٌطثؼح: 268/ 33ػثذ اٌغالَ اٌرذِشٞ، 

 َ 1993 -٘ـ  1413 اٌثا١ٔح،
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فعنػدىا انقطػع  (1،)فظيروا عمى البمد مف واديػو، وشػّبت الّنػار فػي شػوانيو
ر ابػػف العمػػؿ وخػػاب األمػػؿ. وكػػاف الّػػذي ظيػػر عمييػػا مػػف جيػػة الَبػػّر جػػدي

ػا، إلػى أف قػِدـ  البربرّي، ومف الوادي األمير أبو حمامػة. واْلفَػَوِت الحػاؿ أّيام 
ِسير ابف أخي يوسؼ بف فاَشِويف بعسػاكره، والّنػاُس فػي فمػؾ األّيػاـ يرمػوف 
أنوسيـ مف األسوار. فافَّسع الَخْرؽ عمى الرّاقع بمجػيء ِسػير، وُدِخػؿ البمػد 

القفػاؿ، وُشػنَّت  بعد أف جّد الوريقػاف فػيمف واديو، وُأصيب حاضره وباِديو، 
إشػبيمّية، ولػـ يفػرؾ البربػر ألىميػا سػبد ا و  لبػد ا. وُنِيبػت قصػور  الغارة فػي

ـّ ُأْكػػػرِه عمػػػى أف يكفػػػب إلػػػى ولديػػػو: أف ُفسػػػمِّما  المعفمػػػد، وُأِخػػػذ أسػػػير ا. نػػػ
ّف دمي رىف  عمى ذلؾ. وىما الرّاضي باهلل، والمُ  ّ  ُقِفمُت، وا  ْعفػّد الحصَنْيف، وا 

باهلل، وكانػا فػي ُرْنػَدة وماْرفمػة، فنػز  بعػد عيػودي ُمْبرَمػة. ف ّمػا المعفػّد، فعنػد 
نزولو قبض عميو القا د الواصؿ إليو، وأخػذ كػّؿ أموالػو، وأّمػا امخػر فقفمػوه 
ِغيَمة . وذىبوا بالمعفمػد و،ِلػو بعػد اسف صػاؿ جميػع أحوالػو، وعبػروا ِبػِو ِإلػى 

ـّ نّقمػوه َـّ نقمػوه إلػى ِمْكناَسػة، ففُػِرؾ بيػا أشػير ا، نػطنجة، فبقي بيا أيام ا، نُػ
بيػا أكنػر مػف سػنفيف مسػجونا  ومػات. ولممعفمػد  إلػى مدينػة أغمػات، فبقػي

 مراثي في ولديو الّمذيف قفموىما، ولو في حالو:
ُٓٛد ... ٔب ٌِّ عصِّ ايُب ٍِّ احلــَتَبٖدِيُت َٔ ٔظ  ٛٔدـٝـُـٌ ايُكــِكـٔد ٚثـــدٜـــُر

 ٌَ احلدٜدـّكا ... َٚعِضّبا َزقّٝكا َصكٝــــٜدٟ ٔضٓاّْا َذٔيٝإ حدـٚن
ََٜعــــــٚقد ص ُّا ...  َٖ ٖٞ َعـٗض بطـاز ذاى ٚذا أِد  ٖض األُضٛٔدـــــاق

، وُكػػفَّ يْغػػِزلف  وقيػػؿ: إّف بنػػات المعفمػػد دخمػػف عميػػو الّسػػجَف فػػي يػػـو عيػػدي
 َصػػَدْعَف قمبػػو، فقػػاؿلمّنػػاس بػػاأُلجرة فػػي أْغمػػات، فػػر،ىّف فػػي أطمػػاري رنَّػػةي، فَ 

 :قصيدة صدرىا

                                                 

 ِخاصْ اٌغالي، ٌغاْ اٌؼشب ِادج "ؽْٛ". - 1
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 (1) فيما مضى كنَت باألعياد مسرور ا ... فساءؾ العيُد في َأْغماَت م سورا
قاؿ ابف َخمِّكاف: مولػده سػنة إحػد  ونالنػيف وأربػع ما ػة، ومػات فػي شػّواؿ 
سػػنة نمػػافي ونمانيف.قمػػت: وقػػد سػػّمى ابػػف الّمّبانػػة أو د المعفمػػد الّػػذيف فػػي 

ـ وألقػػابيـ، فػػذكر نحػػو ا مػػف أربػػع ونالنػػيف بنفػػا، ونالنػػيف الحيػػاة ب سػػما ي
 (2.)ذكرا  
 
 

                                                 

٠ٕظش: ذاس٠خ اإلعالَ ٚٚف١اخ اٌّؾا١٘ش ٚاألػالَ،  ٌؾّظ اٌذ٠ٓ أتٛ   - 1

٘ـ( 748ػثذ هللا ِسّذ تٓ أزّذ تٓ ػثّاْ تٓ لَا٠ّْاص اٌز٘ثٟ )اٌّرٛفٝ: 

 .269/ 33ذسمك: ػّش ػثذ اٌغالَ اٌرذِشٞ، 

تٓ ػثاد فٟ اٌّصادس ا٢ذ١ح: اٌسٍح اٌغ١شاء التٓ ٠ٕظش ذشخّح اٌّؼرّذ   - 2

٘ـ(، 658األتاس، ِسّذ تٓ ػثذ هللا تٓ أتٟ تىش اٌمضاػٟ اٌثٍٕغٟ )اٌّرٛفٝ: 

،. ٚ ٚف١اخ األػ١اْ ٚأٔثاء أتٕاء اٌضِاْ ألتٟ اٌؼثاط ؽّظ اٌذ٠ٓ أزّذ 2/52

ِٚا  5/21"، ذسمك : إزغاْ ػثاط، 681تٓ ِسّذ تٓ أتٟ تىش تٓ خٍىاْ"

ف١اخ اٌّؾا١٘ش  –ؾش: داس صادس تؼذ٘ا، ٔ َٚ َٚ ت١شٚخ. ٚذاس٠خ اإلعالَ 

األػالَ ٌؾّظ اٌذ٠ٓ أتٛ ػثذ هللا ِسّذ تٓ أزّذ تٓ ػثّاْ تٓ لَا٠ّْاص  َٚ

اد ِؼشٚف،748اٌز٘ثٟ )اٌّرٛفٝ:  ّٛ  10/607٘ـ( ذسم١ك: اٌذورٛس تؾاس ػ

َ. ،  2003ِٚا تؼذ٘ا، ٔؾش: داس اٌغشب اإلعالِٟ، اٌطثؼح: األٌٚٝ، 

إلزاطح فٟ أخثاس غشٔاطح، ٌٍغاْ اٌذ٠ٓ اتٓ اٌخط١ة، ٠ٕٚظش:  ٔفخ ٠ٕٚظش: ا

اٌط١ة ِٓ غصٓ األٔذٌظ اٌشط١ة ألزّذ تٓ ِسّذ اٌّمشٞ اٌرٍّغأٟ  

،  ٔؾش: داس 4/224/ عٕح اٌٛفاج ، ذسم١ك د. إزغاْ ػثاط، 986اٌٛالدج 

 ٘ـ.1388صادس ت١شٚخ 
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 املبحث األول: قصيدة: يقىلىن صرباً 
( 2وكانػػا قػػفال ) (1)يرنػػي ابنيػػو: الوػػفح ويزيػػد،  عبػػاديقػػوؿ المعفمػػد بػػف 

قبيؿ ذكره القصيدة، حيث قاؿ: إنيما ذبحا بيف يديو ي النوير  بطريقة حددىا
فونيقا  مػف حيػث مى القصيدة ينبغي الوقوؼ معيا عولكف قبؿ الفعريص  (3)

بػػػػػف االعػػػػػدد والفرفيػػػػػب والروايػػػػػة، ويعػػػػػد كفػػػػػاب قال ػػػػػد العقيػػػػػاف لموػػػػػفح 
أقػػدـ المصػػادر الفػػي أنبفػػت القصػػيدة، و مػػع ذلػػؾ ذكػػر  (4)ىػػػ(247خاقػػاف)

فاله الذخيرة  سفة عشر بيفا  باسفنناء البيت الحادي عشر والخامس عشر،
بسػػاـ الػػذي أنبػػت نالنػػة عشػػر بيفػػا ، حيػػث  فػػي محاسػػف أىػػؿ الجزيػػرة  بػػف

أغوؿ خمسة أبيات، ىي: الرابع، والخامس، والسادس، والفاسع، والخػامس 

                                                 

ٕصش، ٚلرً فٟ اٌفرر ٠ٚؼشف تاٌّأِْٛ ٠ٚىٕٟ " أتٛ اٌفرر" ٚ" أتٛ اٌ - 1

٘ـ، ٚأِا ٠ض٠ذ ف١ؼشف تاٌشاضٟ، ٠ٚىٕٟ" أتٛ خاٌذ" ٚلرً تؼذ 484لشطثح 

 اٌفرر تأ٠اَ فٟ سٔذج. 

، 2لغُ ؽؼشاء اٌّغشب ٚاألٔذٌظ خـ  -خش٠ذج اٌمصش ٚخش٠ذج اٌؼصش  - 2

ٌؼّاد اٌذ٠ٓ اٌىاذة األصثٙأٟ، ِسّذ تٓ ِسّذ صفٟ اٌذ٠ٓ تٓ ٔف١ظ اٌذ٠ٓ 

٘ـ(، ذسم١ك: آرسذاػ آرسٔٛػ، 597اٌّرٛفٝ: زاِذ تٓ أٌٗ، أتٛ ػثذ هللا )

ٔمسٗ ٚصاد ػ١ٍٗ: ِسّذ اٌّشصٚلٟ، ِسّذ اٌؼشٚعٟ اٌّطٛٞ، اٌد١الٟٔ تٓ 

، ٔؾش: اٌذاس اٌرٛٔغ١ح ٌٍٕؾش )٘زا ٘ٛ اٌدضء اٌثأٟ ِٓ لغُ 40اٌساج ٠س١ٝ، 

 َ. 1971ؽؼشاء اٌّغشب ٚاألٔذٌظ( 

ػثذ اٌٛ٘اب ٔٙا٠ح األسب فٟ فْٕٛ األدب،  ٌؾٙاب اٌذ٠ٓ أزّذ تٓ  - 3

 -ت١شٚخ / ٌثٕاْ  -، اٌطثؼح األٌٟٚ، ط: داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح 23/271ا٠ٌٕٛشٞ

 َ. 2004 -٘ـ  1424

لالئذ اٌؼم١اْ ،ٌٍفرر تٓ خالاْ تٓ أزّذ تٓ غشطٛج، أتٛ ِسّذ  - 4

 .1866َ -٘ـ 1284، طثؼح: ِصش، 12٘ـ(،247)اٌّرٛفٝ: 
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 (2)(ىػ597جاء بعد ذلؾ العماد األصبياني في خريدة القصر ) (1)عشر.
لكنيمػا عكسػا األمػر حيػث  (3) ػ(ىػ630)ومف بعده ابف األنيػر فػي كاممػو 

: األوؿ، والنامف، والفاسع، والنػاني ى، وىفويا بخمسة أبيات مف القصيدةاك
عشػػر، والسػػابع عشػػر.  وعمػػى الػػدرب السػػابؽ نوسػػو سػػار ابػػف األبػػار فػػي 

ىػ( حيث ذكر خمسة أبيات ليس فييا صدر القصيدة، واألبيات 658حمفو )
ىػػػي: الرابػػػع عشػػػر، والسػػػادس عشػػػر، والخػػػامس عشػػػر، والسػػػابع عشػػػر، 

ذا كاف ابف األبار قد خا والنامف عشر. لؼ ما درج عميو سابقوه مف عػدـ  وا 
ىػػػ( عػػاد 732ذكػػر صػػدر القصػػيدة فػػإف النػػويري فػػي كفابػػو نيايػػة األرب )

لمنيص السابقيف حيث أنبت صػدر القصػيدة ومػف بعػده أربعػة أبيػات فمنمػت 
في األبيات امفية:النامف، والفاسع، والناني عشر، والسابع عشر، وبػالنظر 

 .لفي وردت في خريدة القصر والكامؿافبيف أف األبيات السالوة ىي نوسيا 
وىػذا جػػدوؿ فوضػػيحي يبػػيف مصػػادر القصػػيدة، ومػػا أنبفػػو كػػؿ مصػػدر دوف 

  صنوه 
 

                                                 

ٓ تغاَ اٌؾٕرش٠ٕٟ، اٌزخ١شج فٟ ِساعٓ أً٘ اٌدض٠شج ألتٟ اٌسغٓ ػٍٟ ت - 1

، اٌطثؼح األٌٟٚ، ٔؾش: اٌذاس اٌؼشت١ح ٌٍىراب ، 3/69ذسم١ك : إزغاْ ػثاط،

 َ.1978ذٛٔظ ، –١ٌث١ا 

 .40خش٠ذج اٌمصش، -2

اٌىاًِ فٟ اٌراس٠خ ألتٟ اٌسغٓ ػٍٟ تٓ أتٟ اٌىشَ ِسّذ تٓ ِسّذ تٓ   - 3

اٌّرٛفٝ: ػثذ اٌىش٠ُ تٓ ػثذ اٌٛازذ اٌؾ١ثأٟ اٌدضسٞ، ػض اٌذ٠ٓ اتٓ األث١ش )

، ٔؾش: داس اٌىراب 8/343٘ـ( ذسم١ك: ػّش ػثذ اٌغالَ ذذِشٞ،630

 َ.1997٘ـ / 1417ٌثٕاْ  اٌطثؼح: األٌٚٝ،  –اٌؼشتٟ، ت١شٚخ 
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 و

 األتٛاخ

صادس  اًن

ٌٛا قالئذ  انعق

 خاقٌا  ٍت نهفرح

 ْـ(247)

1/12 

 الٍت انزخٛشج

 تساو

( ْـ542)خ:

3/69 

 انقصش خشٚذج

ًاد  نهع

 ٙ َٓا  األصف

 ْـ(597)خ:

2/40 

 الٍت انكايم

 األثٛش

ْـ( 630)خ:

8/343 

 انحهح انسٛشاء

ٍ األتاس  الت

ْـ( 658)خ:

2/61 

ٚح ٓا  األسب َ

ٚ٘ش ُٕ  نه

 )ْـ733خ)

23/271 

ٌٕا  ٚد

ًذ   ًعر ان

105 

ٌَ صَثشاً ال   1 ٕٕن َٚقُ

ٗ  انَصثـش ـمَ  إـِن   سَٛث

ـا  ٙ ـي َٔأَتك   ٙ سَأَتك

 ٍ َٔل ِي ـا ذـَط

ًــ٘ش  ُعــ

1 1 1 1  1 1 

2   ٙ ْــا ـف ٖ صُْـَش َـَش

ـأ  ذـٍى   ُكـمَّ    نَٛـهـَحٍ ـي

َٓفاً    ٍَ  نَ َُٚخًّش

ـَححَ   ُّ َصـف َٔسـطَـ
 انثَذسِ 

2 3     3 

3   ٍ ًَٛ ـََج  ٗ ٍَ عـَه ُُح َٚ

َٔرا ٍَ  را     أَثَكـه

ٚا صَثشُ يا نِهقَهةِ  َٔ
ٍ عُزسِ  ٙ انصَثش ِي  ف

3 4     4 

َٛثكِ   4 ْش  فَه ٖ انذ يَذ

  انغًَـاو  يُصـاتَُّ 

  ٙ ُٚعزَس ف  ِّ َٕٚ تِصُ

ْشِ ا ٖ  انذ  نثُكاءِ َيـذ

4      5 

ٍِ سَحـابٍ   5 تِعَٛ

َٔاِكِـٍف  قَــطش  

ٗ ُكـمّ    دَيـعـٓـا عَــه

  ٕ ِّ  أـَخ قَثـشٍ َحــمَّ  ٛف

ـشِ   انقــَط

5      6 

6   ُّٙ َٔتـشقٌ   رَكــ
ـا ٗ   كَــــأًَََّ ُــاسِ  َحرّ  اـن

  ٙ ـا ـف ًّ ُٚسَعَّشُ  يِـ

  ٍَ ٘  ِيــ فُؤاد

ًــشِ  ـَجـ  اـن

6      7 

7   ٌِ ٕكَثا ٖ انَك َْٕ

ٛقُــُّ    انفَرُح   ثُــىَّ  َشـق

َٓـم تَعـذَ    ٚذُ فَ ٚـَض

 ٍ ٕاِكــة  ِيــ انكَـ

ـشِ   خـث

7 2     2 

8   ٙ أَفَرٌح نَقـَذ فَرَّحــَد  ن

ـحٍ  ًَ ـاَب  سَح   ـت

ٚذِ َللَاُ قـَذ   ًا تِٛـَض كَـ

ٙ  أَجـ٘ش  صادَ   ف

8 5 2 2  2 8 

ًِقذا 9 ًا ان ٖ تُِك  9 3  3 3  9سُ َْـٕ
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َٔنَى  أَيُد   ٙ   عَُّ

ـّا قـَذ  َٛٔف  ٗ َٔأدـع

ٗ  انَغـذسِ   ََكَصـُد  إـِن

10    ٍُّ َٔانس ًــا    ٛرـُـ َٕنَ ذَـــــــ

ٛــشَجٌ   تَعـــذُ   َصـغ

  ٌ ّٚاوُ أَ َٔنـَــى ذَهـثثِ األَ

 َصغَّشخ  قَذ٘س

10 6     10 

َرََٓد  11 ٍَ اِ ـٛ ٛرًُـا ـح َٕنَ ذَ

ًــا انعُ  ـٗتِــكُـــ    ـــه

َٚحٍ  ُكـــمٌّ    ـا ٗ ـغ إِنــ

َٚجـ٘ش َٚحٍ    ـا ٗ   ـغ  إـِن

 7     11 

ًا  12 ًا الخرشذُ ٕ عُذذَ فَهَ

ٙ انثَٖش ٕدَ ف   انع

َرـًُـــا    إِرا أَ

   ٙ َٙ   فــ ًَا أَتصَــشذُ

 األَسـشِ 

11 8 4 4  4 12 

13  ٙ ٗ سًَـع ـــذُ َعـه ُٛٚع

ََـشٛــذَُِ  ٚــذُ    انَحـــذ

ٛـالً  فَرَ  ٍُ  ثَق ٛـ ٙ  انَع ثـك

َُقشِ  َٔان  تانـجّس  

12 9     13 

ٕاخ  14 ٙ  األََخ َيــع

ًــا ـاخ عَهَٛـكُـ ٓانـِك  ان

  ٗ َٔأيّكـًـا  انثَكــه

ًُـَضـشّيح   انصَــذسِ   ان

13 10   1  14 

15   ٖ ذُزَنِهُــٓـــــا  انـزِكـش

ـا   فَرَــفـــَضعُ   نِهثــُك

 ٙ َٔذَصثـش ـف
ٌ ُشـّحاً عَهـٗ ـا  األَٛح

 األَجـشِ 

    2   

ٙ  تِــذَيـــعٍ نََٛس    16 فَرَثك

   ... ُّ ـطشِ يِثـهُـ ــق نـه

 ٖ َٔذَضُجشُْـا انرَقـٕ
  ٗ ٙ  إـِن فَرُصـغ

 انضَجـشِ 

14 11   3  15 

17   ٙ ٔسَثرَُ ـانـِذٍ  أَ أَتا ـخ

    ... انثَثَّ  خـــانِــــــــذاً 

َصـشِ ُيـز  أَتا اُن

  ٙ َٔدَُّع ُٔدـّعَد  

 ََص٘ش

15 12 5 5 4 5 16 

ٔدَعَ   18 ًا يـــا  أَ َٔقَثهُك

   ... انقـَهَة  َحسـشَجً 

ٕلَ انذَْـشِ   ذَُجـذّدُ ـط

ٙ  عَــًـشِٔ  ثكـمُ أَت

16 13   5  17 
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وبالنظر إلى الجدوؿ السابؽ يمكف القوؿ إف صاحب القال د يعد أوؿ مف 
نبففيا، أنبت القصيدة السابقة، ومع ذلؾ فاؽ غيره مف المصادر الفي أ

حيث ذكر سفة عشر بيفا  ، وغوؿ عف الحادي عشر والخامس عشر، مف 
إجمالي نمانية عشر بيفا ، فاله ابف بساـ في ذخيرفو بنالنة عشر بيفا ، مف 

أما المفواليات  واننيف منورديف، غير ما ذكر لنالنة أبيات مفواليات،
لخامس عشر، ىما: الفاسع، واامخراف و  والخامس، والسادس،الرابع، :فيـ

المعفمد  قصيدةإلى مييع ،خر في فعامميا مع نـ جنحت بقية المصادر 
مف خالؿ عدة وجوه فمنمت في اجفزاء خمسة أبيات مف القصيدة وقد 
فوافقت نالنة مصادر مف حيث العدد ومكاف ا خفيار، جاء ذلؾ في: خريدة 

: األوؿ، القصر، والكامؿ في الفاري ، ونياية األرب، وأما األبيات، فيي
والنامف، والفاسع، والناني عشر، والسابع عشر، في حيف سار ابف األبار 
عمى النيص السابؽ مف حيث العدد لكنو خالؼ في األبيات المنفقاة، إذ 
اجفزأ األبيات الخمسة األخيرة باد ا  بالبيت الرابع عشر ومخففما  بما خفـ بو 

ده بذكر البيت الخامس الشاعر زفرفو، غير أنو ماز غيره مف ناحية فور 
عشر إذ لـ يعنر عميو إ  في الحمة،  كما فعدي إىماؿ البيت لجامع 

، وقد أشار جامع شر بيفا  ة عذي لـ يقؼ عنده مكفويا  بسبعالديواف  ال
الديواف لمقصيدة أنناء وقوفو مع شعر الرناء مكفويا  بصدرىا، نـ أنبفيا في 

لى  (1) .عيد المحنة واألسر اني:نياية الديواف فحت عنواف القسـ الن وا 
 القصيدة كاممة غير منقوصة بعد جمع شفافيا مف كؿ المصادر:

                                                 

د٠ٛاْ اٌّؼرّذ تٓ ػثاد ٍِه إؽث١ٍ١ح، ذسم١ك: د: زاِذ ػثذ اٌّد١ذ،  - 1

ِٚا تؼذ٘ا، اٌطثؼح  105ٚد:أزّذ أزّذ تذٚٞ، ساخؼٗ، د: طٗ زغ١ٓ، 

 َ.2002٘ـ / 1423، ِطثؼح داس اٌىرة ٚاٌٛثائك اٌم١ِٛح تاٌما٘شج، اٌشاتؼح
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َٕ صَبــٛيــَُٜك ُٟســهــضَأَب ...س ـٌَ ِإىل ايصَبــسّا ال ضَٝبــٛ َٔٔ ُع َا َتطاٍَٚ  َٚأَبٞه   ٞ 
ــَٛنــ٣َٛ ايهـــَٖ ِٕ ايــبـــ ــا َٔــــَد ايَهــٌَٗ بَعــُد َفـــٜصـــُ٘ ... َٜــُكـــٝـكَغِٖ ـُُح ثـــفَتــ  ِســـبٔ َصــٛأنب 

َ ـــا فــــــسَٖــَْس٣ شُٖ َٔ َيـــــَُٜد ...١ٕ ًـَـــيَٝ  ٌٖــــٍِ ُنـــأتـــــٞ َٚضـــــَٗفـــُٓػ  دِزـح١ََ ايَبــُ٘ صَفــَطــّا 
َٚذا ـــًـَهـٔ أَثــَُٝــ٢ َْجــَٔ عًَــحــَُٜٓ ٜا... َٔ ذا  ًكًََٚ َا ٔي َٔٔ عُرِزَصرُب   ٔب يف ايَصرب 
َٝبٔو ايػَُــد٣ ايــــــََ ٖس فًَ ُ٘ ــد َُصاَب ُٜعـــٔبص ...ّا   ٔ٘ َٜٛ ََــٞ ايبُهــرَز فـــٓ ِٖسـد٣ ايــا٤ٔ   د
َٚأٔنٕف َقطـــِٔ َضحـعَٝــــٔب  ِســطــٛ ايَكــ٘ٔ َأخـــٝــــٌٖ فــــٍس َحــٌٓ قَبــــ٢ ُنـــًـا ... َعــٗـٔعــدََ ُسـإب 
ــٓــــٞٗ ايــسْم ذَنــَٚب ُْٖــَن   ٓت٢ــاِز َحـــ ــَأ َٔــــــــٖعــا ... َُٜطــ ــُٓــــُس  َٔــٞ ُفـــا فــ  ِســــُـَٔ اجَلــــؤاٟد 
 ٟســــأَجٞ ـــشاَد ف  دـــــُ٘ َقــًَّــٔد ايـــَٜٝصـٔا بــــــُـــــ١ٕ ... َنــَُــاَب َزحــٞ بــَت يـــد فَٖتحـــَكـْح َيــــــأَفَت
َٚأدعـداُز َعٓٓـــكا امٔلـــُـ٣ٛ بُٔهــَٖ َُت ...  َٚيَِ َأ َٚفــٞ  ََْهـــا َقــٝٓــ٢   دِزـــَػـــ٢ ايــُت إِيــصـــد 
َٚايطــــتُُـــَٛيَٝـــَت ََٚيــــٝـــــــػــــُد َصــــــــعـــــٔٗ َبـا  ــٔح اأَلٜٓـــبــِ تًَـــــس٠َْ ...  ُّ إَٔ َصــ  دٟزــــــت َقػٖســـــا
ََٛي َْتَٗت بٔهُُــٝــــا حـــُــــُٝتـــَت ــ١ٕ ُنـــاَٜــ٢ غــــا ايع٢ًُ ... إِيـــَٔ ٔا  ٟســـــجـــــ١ٕ َٜــــاَٜــــ٢ غـــــٌّ إِيــ

ُْت َٛد يف ايجَس٣ ... إِذا َأ ُا ايع ُا الخرتُت ًَٛ عُدَت  ِســــٞ األَضــــَٞ فـــْاــــُـــسُتـــَصــا أَبــــُـــَف
َٚايـــجــُٔ بايـــٞ ايعَٝــــهـــاّل فَتَبـــَدُٙ ... ثَٝكـــُد َْػٝـــٜدــٞ احَلــعـــ٢ ضَُـــُد عًَــــُٜٝع  ِسـكـــَٓــٓظ 
ًَٝـــائهـــٛات اهلـــٞ اأَلَخـــعـــََ َٓهـهُُــات َع َٚأ  دِزــَصــ١ ايـــسَٓـــَضـــ٢ امُلـــًـــا ايجَهـــُـــا ... 

ــُبـــًـــصَُع ٔيـــــفـَس٣ فَتـــرٔنــــــــا ايـــــــٗـــــتُرَئًُ ََٚتصـــــهــ  (1)ٕا ُغحّٓا ع٢ًَ األَجسـٞ اأَلحٝــس فـــبا ... 
َ ـــطــــًكــَظ يــٍع يَٝـــدََــفَتَبٞه ٔب َٚتَصُجـــــًُـجـــِٔس  َصجِسـ٢ ايــٞ إِيـــػــ٣ٛ فَُتصـــا ايتَكــــسُٖــــُ٘ ... 

ٚزَثتَٓـــأيـــا خــــأَب َُـــا ايَٓــدّا ... أَبــــــأيـــــٖح خــــٞ ايَبــٕد َأ ُٚدٓعـــصِس  َٚدٖعــــر   ين َْصٟســَت 
َ ــــُـُهـَٚقًَب ٚدََع ايَكـــا ــا َأ ٍَ ايـدُٓد طــَجَت س٠َّ ... ـطـــَب َحـــًــ ِٖس ثــٛ  سِٚـــــُـــــــٞ َعــٌُ أَبــــهـــَد
 

                                                 

، ٚ٘ٛ ِٓ اٌّغرذسن ػٍٝ 2/61ٌُ ٠شد ٘زا اٌث١د إال اٌسٍح اٌغ١شاء،  - 1

 اٌذ٠ٛاْ.
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بحكاية ما دار عمى ألسنة الكنير مف الناس حيث  فواعر قصيدبدأ الش
طمبوا منو الفذرع بالصبر إزاء مصابو، غير أنو سرعاف ما أبدي ليـ 
إجابفو وك ني بو لـ يوكر فيما ُطمب منو، إذ   سبيؿ لطمبيـ، وقد امفد 
 حزف الشاعر إلى أبعد مف الصبر حيث سيظؿ يبكى ويبكى ما ظؿ حيا ،

يقولوف"الفي يصور بيا المعفمد كالـ الناس ب ف أمره قد  وفشي كممة "
شغميـ وفكروا فيو، ومف نـ افخذوا رد فعؿ فجاه مصابو أ  وىو مطالبفو 
بالصبر، وك ني بيـ مف خالؿ فمؾ الكممة يريدوف إغالؽ أي باب 
لمساعدفو في الن ر لولديو كما ن ر  بنو سراج الدولة مف قبؿ، كما فحمؿ 

ومف  إرضاء لغرور المنفصر مخافة أف يطاليـ بطشو، -أيضا  –الكممة 
حيث وقووا موقوا   الممحوظ عدـ ذكر الواعؿ المفعمؽ بالقوؿ بشكؿ صريح،

، ولـ يحمموا السالح مع الممؾ مِ وسطا  فمـ يدافعوا عف مَ  كيـ المنيـز
ولعؿ ىذا ىو الذي حدا بالمعفمد أ  يذكر القا ؿ مف باب عدـ  المنفصر،
، وىي: أخري ذكرىا ابف األنير في كاممو ولمبيت رواية و،  ا عفناء ب

"ُأبكي" بالبناء لممجيوؿ وفشي فمؾ الرواية ب ف بكاءه سيكوف سببا  في 
لى بكا و، والمعني عمى األولي يويد الف كيد  ف نر غيره بوأ ومف نـ يبكى ع

كاف عمى البكاء بينما في النانية  يدؿ عمى أف انوعاؿ الشاعر في  البكاء 
سببا  في بكاء مف يراه، والمعنى مع رواية الكامؿ أوغؿ في فصوير حاؿ 
الشاعر، وفي إظيار مد  حزنو وشدة بكا و حفى فسمؿ ذلؾ إلى غيره، 
بامضافة إلى أف الف كيد مويـو مف كممة س بكى الفي فدؿ عمى أف البكاء 

إبكاء سيكوف في الوقت الراىف، وسيمفد ما فطاوؿ عمرهأ ولذا فإف مشيد 
خاصة وأف وبالغير أعمؽ في فصوير شدة بكاء الحزيف مف أسموب الف كيد 

ذاؾ مويـو مف غير ف كيد، والناظر في البيت يجد فآلوا  بيف كممفي 
"يقولوف"، و" س بكى" والكممفاف مذكورفاف في صدر الشطر األوؿ والناني، 
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، في وذاؾ أدعى لمفآلؼ حيث يدؿ الوعؿ المضارع عمى الفجدد والحدوث
"   سبيؿ إلى الصبر" يف عمى ا سفقباؿ، كما أخذ فعبيرحيف فدؿ الس

الشاعر موفقا  في ا سفعانة بحرؼ ا كاف بحجز الكممفيف السابقفيف، كم
الجر "إلى" الذي يويد ا نفياء سواء أكاف ا نفياء زمانيا  أـ مكانيا ، وعمى 

في رسـ مشيد ىذا فقد فآزرت كؿ العوامؿ الفي اسفعاف بيا المعفمد 
مسفقبمي يكوف ُمفك   في مناجاة الطبيعة كي فشاركو أحزانو و، مو، وقد 

 د جنا زي حزيف حيث الزىر، والبدراسفطاع مف خالؿ الطبيعة رسـ مشي
والغماـ في م فـ كؿ ليمة، وك ف الوجو فحوؿ بسب امفداد الحزف إلى 

شيد صوحة ممفم ة بالخدوش، نـ يسفطرد الشاعر في بياف طبيعة م
قدا مما جعؿ الطبيعة فنوح حزنا  الحزف مسفعينا  بجعؿ ولديو نجميف  فُ 

عمييما، ومف نـ فال مالذ لمقمب إ  الصبر، ومف الممحوظ اىفماـ الشاعر 
باسفخداـ األفعاؿ المضارعة، حيث خمسة أفعاؿ مضارعة وكميا فدؿ عمى 

أف نادي فجدد الحزف ومالزمفو لو، ولعؿ مف فداعيات مالزمة الحزف لو 
بو يريد أف يسفدعي  ىر نداء مجردا  مف أي فخصيص، وك نعمى الصب

الصبر كامال  دوف انفقاص شيء منو عمو يكوف عامال  في سموفو. نـ 
يؤكد ما راـ إليو مف ذي قبؿ حيث يمفد حزنو مدي الدىر، ومف نـ فميبؾ 
الغماـ مصابو، وقد اسفطاع الشاعر بحنكة فذة فشخيص الغماـ وجعؿ 

ه د لة عمى البكاء، فضال  عف إضافة المصاب لمغماـ، وك ف الغماـ مطر 
يبكي عمى ولديو، ولعؿ ذلؾ مدعاة  لفماس عذر البكاء عمى امفداد 
الدىر، وفكرار الشاعر لكممة "مدي الدىر" الفي اسفوفح بيا البيت وخفمو 

بو  ىطرة عمى الشاعر فجاه مصابو، وك نبيا فعكس الحالة النوسية المسي
رد عمى كؿ مف شكؾ في البكاء مدي الدىرأ لذا ألح عمى الف كيد حفى ي

يدفع شكوؾ مف شؾ، ويرسـ منيص الحياة بعد فقده ولديو،  نـ ينفقؿ بعد 
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امقرار ببكاء الغماـ إلى وصؼ دقيؽ ليي فو، حيث جعؿ السحاب عينا  
نازؿ يسيؿ دمعيا قميال  قميال ، نـ يزيد الصورة وضوحا  عندما يصؼ الماء ال

مف السحاب بالقطر، فبع ذلؾ اسف نار ىذا الدمع عمى كؿ قبر يحؿ فيو، 
والمفمعف في البيت يجد أف وصؼ وكوؼ الدمع أغنت عف وصوو بالقطر، 
كما أف ىذا الوصؼ قد أضعؼ الصورة الفي أراد الشاعر فصويرىا، فمف 
المعروؼ أف المصاب كمما كاف عظيما  كاف الحزف شديدا  ومف نـ كانت 

لدموع أغزر وعمى ىذا فوصؼ الدمع بالوكوؼ نـ الف كيد عميو بالقطر ا
خاصة وأنو  وب كاف سببا  في إضعاؼ مشيد البكاء الذي رسمو الشاعر،

لسحاب عينا  قبؿ وصؼ الدمع، فكاف األنسب لعيف السحاب أف ي في ا جعؿ
بصورة فشي بغزارة الدمع، غير أف نظرة أخري قد ُفخرج الصورة مف ىذا 

ؼ، ففمنؿ في أف الشاعر جعؿ البكاء مدي الدىر، وما داـ كذلؾ الضع
فالففابع مع طوؿ الزمف أنسب، ليكوف المشيد في أف دمع السحاب  
مففابع عمى امفداد الدىر، نـ يسفطرد الشاعر في بياف شدة حزنو مف 
خالؿ خمع بعض األوصاؼ عمى الطبيعة، حيث يرسـ صورة البرؽ الذي 

فمد قوفو مف الجمر المشفعؿ داخؿ الشاعر، وفمؾ ذكا ناره حفى إنو اس
صورة فشبيية را عة فصور لمقارئ مدي شدة الحزف الذي أد  بدوره ألف 
يكوف الوؤاد جمرة مشفعمة ومف نـ فكوف مددا  لمبرؽ المفوقد، وقد عزؼ 
المعفمد في فشبييو ىذا عمى جعؿ األمر المعنوي مشبيا  بو والحسي 

ب ف جمرة فؤاد الشاعر أقوي وأشد مف البرؽ  مشبيا ، ويشي ذلؾ البناء
حولت إلى كرة نار الذي ذكا ناره، ك ف مشاعر الشاعر وأحاسيسو قد ف

كؿ مف اقفرب منيا، نـ يقؼ الشاعر مع بياف لمف  في شفعؿفممفيبة 
يرنييما مبرزا  صورفيما في شكؿ كوكبيف ىويا، نـ يرسؿ سؤ   ينير خاللو 

مصاب الجمؿ الذي حؿ بكوكبيف غيرىما، وقد مدي معرفة الكواكب ليذا ال
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صرح المعفمد في ىذا البيت باسـ ابنيو الذيف مافاأ وىما الوفح، ويزيد، 
ومف نـ يرنييما في بكا ية حزينة فدمي ليا القموب وفنخمع عمى وقعيا 
النووس، غير أف ىناؾ مف المصادر الفي جعمت البيت السابع، " ىوي 

نانيا  في القصيدة، ومف ذلؾ الذخيرة، والديواف، الكوكباف الوفح..." البيت 
غير أني اعفمدت فرفيب قال د العقياف إذ إنو أقدـ المصادر الفي أنبفت 
قصيدة المعفمد، ولعؿ الناظر في فرفيب القال د، والذخيرة ومدي فآلؼ 
األبيات مع الفرفيبيف يجد فرفيب الذخيرة أنسب لعاطوة الشاعر مف جية، 

بالحديث  فوية أخري، حيث اسفوفح الشاعر قصيدمف ج ولفآزر المعاني
عف الصبر، فبع ذلؾ حدينو عف البكاء،  وىافاف الوقوفاف أشبو بمقدمة 
فمييدية  فسفوجب الحديث عف سر الصبر وعمة البكاء، فكاف األنسب 
لفال ـ األبيات أف ي في البيت السابع خمؼ صدر القصيدة، ويعضد الوكرة 

يصبح نالنا  مف حيث رسـ صورة الحزف عمى ولديو البيت الناني الذي س
عمى ىي ة لوحة يري الناظر فييا زىرىا في م فـ كؿ ليمة، فعالـ يكوف 
الصبر والحزف والم فـ المسفمر، وبعد أف جعؿ المعفمد فؤاده جمرة يفوقد 
منيا البرؽ انطمؽ مناديا  عمى ولده الوفح مسفعينا  بحرؼ النداء الذي 

بعضا  مف النار المشفعمة، حيث ا سف ناس بالنداء  لمقريب حفى يطون
معفمد براعة فا قة اسفطاع ال الذي مف المعفاد أف يكوف لألحياء، وقد

اسمي ولديو حيث ففح الوفح بابا  لرحمة اهلل، بينما كاف  فوليد الصوة مف
، نـ يفحدث المعفمد عف حالو بعد وفاة ربويد سببا  في ازدياد أجره عند يز 

يث فسبب ىذا األمر في ضعؼ قوفو، وربما ظف ظاف أنو لو مات ولديو ح
ولـ ينكص إلى الغدر فميس ذلؾ  لكاف أوفي لولديو، لكنو لـ يقصر معيما

 برزقؼ الشاعر بعد ذلؾ وقوة أخري يمف طبا عو و  مف طبا ع المموؾ، ي
ف، وكاف مف فبعات ذلؾ أف يصغير  فيو إذ كانا مافا السف الذيخالليا مف 
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دره، حيث عممت األياـ ما كاف سببا  في ذلؾ، نـ يبكي عمى فراقيما صغر ق
بشكؿ ،خر، حيث فوليا وذىبا بعد أف انفيت بيما العمي في إشارة منو إلى 
أنيما لـ يورا، ومف ىنا فإف الموت عمى ىذه الشاكمة أدعى لموخر، 

نو، فكؿ إنساف يسعي مف قضية الموت أمر محسـو   فكاؾ خاصة وأوب
فحؿ غايفوأ ولذا لو ُخيرا في العودة إلى الدنيا مرة أخري  خفارا  إلى أف

خاصة بعد فبدؿ الحاؿ وفغير المآؿ مف ممؾ ي مر فيطاع وبالعود في النري 
الشاعر حالفو في القيد ك نو  نـ يصور إلى أسير   حمية لو في أمره،

انت األحداث كما ك ينقؿقد فـ فصويره في العصر الحديث ل مشيد سينما ي
 حفى   يفساقط شيء مف الذاكرة،  رابطا  إياىا بما يالقيو امف في القيد و
األسر إذ إف ضربات الحديد أشبو بنشيد نقيؿ عمى السمع والنوس معا  

خاصة وأنيا فحمؿ ذكري فجعؿ القمب يعفصر ألما  وحسرة، ومف نـ فبكي وب
لحديث إلى العيف عندما فممس األمر وفسمع األذف النقر، نـ يفحوؿ با

ويشير مف خالؿ ىذا البيت  أخوافيما حيث إف موفيما سبب في ىالكيف
وأكؿ حيث قمبت ليف الدنيا ظير المجف  ،إلى فحوؿ الحاؿ بالنسبة لبنافو

فقد جعميا نكمي، ومف نـ فإف صدرىا أميما أما  عمييف الدىر وشرب،
ألـ يث عف اعبارة عف كفمة نار مشفعمة، نـ يسفطرد المعفمد في الحد

في الحزف سواء، حيث إف الذكري فخضعيا ومف نـ فوزع  ماالنكمى في
 نـ لمبكا، غير أف بكاءىا ليس بكاء الجازعيف، حيث فصبر طمبا  لألجر،

يعود المعفمد أدراجو لمحديث عف البكاء مرة أخري في البيت الفالي، غير 
ليس  أف حدينو جاء عمى شكؿ لوحة رسـ خالليا طبيعة بكاء األـ، فدمعيا
، وفمؾ دمعا  طبيعيا ، بؿ ىو إلى قطر المطر أقرب حيث الففابع وا سفمرار

كما عاد أدراجو مف أجؿ الحديث عف وصؼ و إشارة إلى فدفقو وكنرفو، 
ىي ة البكاء، عاد وفحدث عف الصبر طمبا  لألجر، إذ إف فقواىا سبب في 
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، ولعؿ نمة منعيا مف ا سفرساؿ في البكاء حفى   يظف ب نو بكاء القانط
صمى اهلل عميو  -عالقة بيف البكاء والصبر ففمنؿ فيما قالو الرسوؿ 

فدمع ...."  حيث فحدث ما مات ابنو إبراىيـ: "إف العيف عند  -وسمـ
الشاعر عف البكاء الذي جعمو مدخال  لمحديث عف الصبر، والرضا بقدر 

لذي  ا  -صمي اهلل عميو وسمـ - ف سيا  بوعؿ النبي -عز وجؿ -اهلل 
 فقد عندجبمة في امنساف يعد الحزف مف المسمـ بو أف دمعت عيناه، و 

عمى وفاة ابنو،  -صمى اهلل عميو وسمـ -النبي  وقد حزف عزيز لديو،
، فإذا  -سبحانو وفعالى -ودمعت عيناه، ولكف لـ يفكمـ إ  بما يرضي اهلل 

نا  إف العيف فدمع و القمب يحزف و  نقوؿ إ  ما يرضي"بو يقوؿ:  ربنا، وا 
لمحديث عف ولديو  المعفمد ( نـ يعود1.)"إبراىيـ لمحزونوفلوراقؾ يا 

المقفوليف عف طريؽ ندا يما بالكنية حيث يميد لكي يخفـ رناءىما مف 
خالؿ ذاؾ النداء محذوؼ األداة، وقد اسفطاع المعفمد كعادفو في اسفعماؿ 

صة وأنيا ففواءـ األسماء فيما يفوافؽ مع ما يريد صياغفو مف معاني، خا
مع عاطوفو، حيث نادي عمى ابنيو مف دوف حرؼ النداء، وجاء النداء في 

بػ فيكني  "الوفح"، وأما "أبو خالد" "يزيد"ىذه المرة عف طريؽ الكنية، فكنية 
، وقد كشوت األسماء والكنى عف الفدفؽ العاطوي لدي "النصر وأب"

حيف  زنو الشديد، فيالشاعر، حيث جعؿ موت أبى خالد سببا  في خمود ح
النصر، وك ني بالمعفمد يميد لمخفاـ فقد  ان ي النصر عنو بعد وداعو أب

أضحت الحياة بيف البث واليزيمة حيث أفؿ نيارىا، وغابت شمسيا، كؿ 
ىذه القفامة كانت مدعاة في أ  يخفـ قبؿ فذكر ابنو امخر الذي مات قبؿ 

أ لذا كانت زف والحسرةابنيو الوفح ويزيد، حيث لمقمب سابقة في الح

                                                 

 .2/83صس١ر اٌثخاسٞ  - 1
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الفي كانت كامنة فيو، فما كاف اسفدعاء الحسرة  الحادنة الحالية سبب
 ( 1منيا إ  أنيا جددت حزنو عمى أبى عمرو. )
 وبنظرة مف ممة مف نية لمقصيدة يمكف القوؿ:

أو  : وقؼ المعفمد في صدر القصيدة مع  قضيفي الصبر، والبكاء مفخذا  
األمريف، نـ عاد قبيؿ الخفاـ وطرح القضيفيف مرة  نوسو مناطا  لمحديث عف

أخري مف خالؿ البيت الخامس عشر، غير أنو جعؿ مآؿ الحديث يرجع 
إلى األـ في ىذا الحديث، وك ني بالمعفمد يقؼ مع أشد القموب انوطارا  

 عمى الوقيديف وفبدي ذلؾ في قولو عف نوسو:
َٕ َصربّا ٌَ ِإيـ٢  ايَصرب َُٜكٛيٛ َٔٔ ُعـُا َتطـََٚأبهٞ َـَضَأبهٞ    ... ال َضبٝ  ٍَٚ  ـسٟا

 عف األـ:  نـ يقوؿ
ََٚتصبـس يف اأَلحٝإ ُغـٓحّا َع٢ً اأَلجـِس  ُتَرٔيًُـٗــا ايـٔرنـس٣  َفَتـفــَصُع ٔيًُبـهــا ...    
ََٚتصُجُسٖـا ايَتكـ٣ٛ َفُتصػٞ ِإيـ٢ ايَصجـِس     ... ُ٘ َٔجـًُـ  َفَتبهٞ  ٔبـَدٍَع َيَٝظ يًــكــطِس 

 ففمنؿ فيما ي في: اظر لموقوفيف يفبدي لو عدة أموروالن
أ: طرح الشاعر الصبر في شطر، والبكاء في شطر، حيث لـ يخمط  

صؿ الشاعر ليا في الشطر بينيما، غير أف المفمعف يجد النفيجة الفي و 
عمقة عمى ما طرحو في الشطر األوؿ فاسفحالة الصبر طريؽ الناني م

العمر، وعمى الدرب نوسو سار المعفمد غير أنو موصؿ لمبكاء ما فطاوؿ 
                                                 

أتٛ ػّشٚ ٘ٛ عشاج اٌذٌٚح تٓ اٌّؼرّذ ٚواْ ػٍٝ لشطثح ِٓ لثً أت١ٗ،  - 1

٘ـ فذافغ ػٕٙا ػٍٝ صغش 468ؽح عٕح ٚظً ػ١ٍٙا إٌٝ أْ ٘اخّٗ اتٓ ػىا

عٕٗ، ٚخشج ٌّاللاج ػذٖٚ ِٚطاسدذٗ إٌٝ أْ صٌد لذِٗ فغمظ ػٓ خٛادٖ 

ٚلرً، ٌُٚ ٠ٍثث اٌّؼرّذ أْ ػاد إٌٝ لشطثح فمرً اتٓ ػىاؽح أرماِاً ٌٗ، ٌٚٚٝ 

. ٚاٌسٍح 1/418اتٕٗ اٌّأِْٛ ػ١ٍٙا. ٠ٕظش اٌزخ١شج فٟ ِساعٓ أً٘ اٌدض٠شج،

 .  2/62اٌغ١شاء، 
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، كما جعميا فوزع لمبكاء، وأحاؿ المعفمد نوسو عمى الصبرقدـ البكاء 
شخصا    قدرة لو عمى الصبر ومف نـ فالبكاء إلى أف يشاء اهلل، بينما 
جعؿ األـ بيف البكاء فارة، والصبر أخري طمعا  في األجر حيث فمنعيا 

 في البكاء المؤدي إلى ضياع أجر الصبر. الفقو  مف ا سفرساؿ
ب: أمعف المعفمد في رسـ مشيد الحزف والبكاء معو ومع األـ غير أف 
المشيديف فمايزا فيما بينيما، إذ أطاؿ في وصؼ حزنو الخاص حيث أجراه 
مع الطبيعة في مشيد جنا زي حزيف مف أوؿ قولو: "نري زىرىا ... إلي 

..."، بينما  وقؼ مع بكاء األـ في مشيد صريح إذ جعؿ قولو: وبرؽ ذكيُّ
بكاءىا كقطر المطر الذي   نظير لو، وفشي الوقوفاف ب ف نوس المعفمد 
الحزينة الباكية أبت أف فصؼ طبيعة بكا يا بشكؿ صريح فميما بم  
الحزف منفياه إ  أنو رجؿ مف ناحية، وممؾ مف جية أخري، بينما   ضير 

أمر طبعي، و  جداؿ في ذلؾ. ولعؿ ىذا  في وصؼ طبيعة بكاء األـ، فذاؾ
ىو الذي حدا بالمعفمد ألف يطيؿ في مشيده الذي أجراه مع الطبيعة في 
مشيد فمنيمي يخمب الوؤاد، ويجعؿ النوس فشارؾ الطبيعة في بكا يا، في 

 حيف دبص  بكاء الزوجة في صورة فشبيو را عة.
البكاء، كما خفـ اسفوفح المعفمد قصيدفو بالحديث عف الصبر و  نانيا :

خاصة وأنو وبحدينو عنيما أيضا ، وذاؾ صنيع يشي ب نو   يممؾ سواىما 
 أضحي أسيرا    يممؾ أف ين ر لمقفؿ ولديو.

 بحس مرىؼ وذوؽ عاؿ الفوليد مف اسمّي ولديو نالنا : اسفطاع الشاعر
مف خالؿ الصوة المسفقاة مف ا سـ، وىما: "الوفح، ويزيد"، كما أسعوفو 

و في الفعريص عمى كنيفي ابنيو كذلؾ، وىما:" أبو خالد، وأبو قريحف
 :النصر"، ولو في األولى قولو

ُ٘ َقـد  شاَد   يف  َأجـسٟ َٝـصَٜد، ايًَ  َأَفتْح َيَكـد َفٖتحــَت  يٞ  بــاَب  َزمَحـ١ٕ ...  َنـُا ٔب
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 وفي النانية قولو:
ُٚٓدعـَت دّا ...ـأيــــــــَبٖح  خــَأبا خــأيـٕد  َأَٚزثَتين  اي َُـر  َٓصـِس   َٖٚدعين  َْصسٟ  َأبا اي

وقد سبقو في ىذا األمر أبو فماـ حيث قاؿ عف الوفح الذي صنعو  
المسمموف في عمورية مفخذا  مف الوفح بابا  لمحديث عف انفصار 

 المسمميف: 
َِْظـــُح ايُفتِٛح َتَعاَيــَفِت  ** ٔ٘ ُٜحَٝط ٔب  ِٕ َٔــ٢ َأ َٔ اخُلِعِس َأـٔ ايػــِْ  َٔ َِْجْس   َطٔب ــِٚ 

ُ٘ ** ٚتبـــسُش األزُض يف أثٛابٗـــا ايُكــُػٔب )  (  1فتْح تفٖتُح أبــــٛاُب ايـــٖطُا٤ٔ   ي
جعؿ مف الوفح ففوحا  أنى لمنظـو الشعر أف يحيط بو، أو حفى  حيث

المننورة مف الخطب، نـ إف مف فبعات ىذا الوفح أف فوفح لو أبواب 
ألرض ففظير في نوب قشيب يابس   قيمة لو، وعمى السماء، أما ا

الطريؽ ذافو سار شاعرنا المعفمد، إذ جعؿ صبره عمى موت الوفح سببا  
في ففح باب مف أبواب الرحمة، بينما زاد اهلل في أجره بيزيد، ولعؿ مف 
فراسة الشاعر أف أرسؿ ىذا البيت بعد عدة أبيات، وك ني بو يريد أف 

رسؿ امخر قبؿ الخفاـ ببيت واحد حفى يسفقر في يسري عف نوسو، نـ ي
ذىف المفمقي مد  بنو وحزنو، وأف ىذا األمر مالـز لو ما داـ في الجسد 
قمب ينبض، حيث جعؿ أبا خالد سببا  في إرنو الحزف، أما النصر فودعو 

ذا كاف المعفم د قد اسفعاف بصوات األسماء بعد وداعو أبا النصر، وا 
مف انكسار فإف  وأحزانو، وبث ما يعفمص في نوسولفصوير ، مو  ىوالكن

ـ ما رامو أبو فماـ والمعفمد حيث عرج عمى اسـ ابنو رُ ابف الرومي لـ يَ 
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محمد وىو بصدد رنا و دوف الفعرض لمصوة المسفوادة مف ا سـ، وفي 
 ذلؾ يقوؿ:

ِِّ ضــ٠ًّٛ      يكــًبــٞ إالَّ شاد قــًيب َــٔ ا ُُٖد َــا غ٤ْٞ ُتٛ  (1يــٛجـــٔد)حمــ
وقد اكفوي ابػف الرومػي بػذكر اسػـ ابنػو محمػد وىػو بصػدد وصػؼ مشػيد  

 حزنو عميو. 
رابعا : يحمؿ البيت الخامس عشر والسادس عشر فآلوا  وفآزرا  في طرح 
قضية البكاء والصبر حيث إف الشطر األوؿ في البيت الخامس عشر يعد 

ىما مفعمؽ بقضية فمييدا  لمشطر األوؿ في البيت السادس عشر، وكال
البكاء، كما أف الشطر الناني مف البيت الخامس عشر ي خذ بحجز الشطر 

الرواية الفي جعمت البيت  الفآلؼ يعضدالناني مف البيت السادس عشرأ و 
 الخامس عشر ضمف قصيدة المعفمد. 

خامسا : مف يطوؼ مع القصيدة يجد المعفمد قد عرج عمى اسمي ابنيو 
، الناني في في البيت السابع في بعض الرواياتولى نالث مرات، جاءت األ 

روايات أخري، بينما كانت النانية في البيت النامف، ونري األخيرة   حة 
في البيت السابع عشر الذي قبؿ األخير، وك ني بو يحاوؿ فسمية نوسو 
وا سفمفاع بذكر ىذيف ا سميف والفمذذ بيماأ ويقوي ذلؾ طرا ؽ الذكر، 

اف في صورة بدؿ البعض مف الكؿ، بعد أف جعميما " فوي األولى ك
كوكباف" "ىوي الكوكباف الوفح نـ شقيقو"، في حيف جاءت النانية عف 
طريؽ النداء الذي باليمزة الفي لمقريب "َأَففح  َلَقػد َففَّحػػَت  لي  بػػاَب  

ف َرحَمػةي  َكػما ِبَيػزيَد" ويحمؿ ذلؾ النداء وشا ص حسية ومعنوية فقّرب بي
المناِد  والمناَدي، أما المرة األخيرة فكانت قبيؿ الخفاـ وحممت طابعا  
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جديدا  يخفمؼ عف سابقيو، إذ غّير في المناَدي فنادي عمى ولديو بالكنية 
مع حذؼ أداة النداء وك نو أراد المسارعة    ا سـ، "أبا خالد، وأبا النصر"،

 في الفمذذ بكنية ولديو،في نطؽ الكنيفيف مف غير واسطة، وفي ذلؾ إيغاؿ 
فمسوة الصوة المسفوادة مف الكنية لبياف مدي حالة ا نكسار  اسفطاع كما

 الفي أضحى عمييا خاصة وأنو أخرج نونفو ىذه وىو في غياىب السجف.
ما فوليا وىما ما زا  سادسا : أشار المعفمد إلى قضية السف، حيث إني

حيا ابف الرومي في اميياب، وفمؾ قضية سبؽ وأف طر  يصغيريف غض
رناء ولده محمد، غير أف طرح ابف الرومي جاء مف زاوية فخالؼ زاوية 
المعفمد، وقد فجمى ذلؾ في أف ابف الرومي لـ يسفمفع بابنو الذي مات 

 وىو صغير، ونري ذلؾ في قولو:
َُِتــعُت َٓــو بٓـظ  ـٔد ـس٠ ** ٚال ُقبـًـ١ٕ أحـ٢ً َـَراقّا َــٔ ايٖػٗــنـأْٞ َــا اضَت

١ُٕٓ ** ٚال مشـ١ٕٖ فـٞ ًَـعٕب يـو أٚ َٗـٔد)  (1نـأْٞ َــا اضتُتــعُت َٓـو بضــ
أما المعفمد فقد وقؼ وقوة فشي ب ف موت ولديو فسبب في أف األياـ 
صّغرت مف قدره، حيث كاف مف الموفرض أف فذىب و ية العيد ألحد 

ألياـ فعمت فعمفيا أبنا و، فمما لـ يكف ما أراده أدي ذلؾ إلى زعمو في أف ا
 معو، وقد صور ذلؾ مف خالؿ قولو:             

ُّ َإٔ  َصٖػست  َقدزٟ ٜٓا ََٚيـــِ َتًـبٔح اأَل ٔٗ   َبعـــُد   َصـػٝــَس٠ْ ...    َٚايط ََٛيُٝتــُــا     َتـــــــ
سابعا : فناوؿ المعفمد قضية العودة مرة أخري، وكاف مف المنفظر أف 

ا األمر فجاه فمني العودة والورح بو لو حدث، غير يفدفؽ  الحديث عف ىذ
أف المعفمد طرح القضية طرحا  لـ يكف مفوقعا ، فكـ ففمنى النوس أف يكوف 
منؿ ىذا لكف الحالة الفي أضحي عمييا حالت دوف فمؾ األمنية، فقد عز 
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عميو أف ُير  أسيرا ، وفبم  حصافة المعفمد ذروفيا حيف يجعؿ خيار العودة 
 لو، فال يوجد عاقؿ يعرض عميو عودة المفوفى وي بي ذاؾ  بنيو  

العرض، كما نممس إباء نوس المعفمد رفض العودة لو كاف ىذا مفاحا ، 
بعد في غياىب السجوف ذليال   وعمى ىذا فك ف األبناء ي بوف رؤية أبييـ

 يقعدىا.  أف كاف ممكا  يقيـ الدنيا و
أف يكوف بينيما فآزر وفآلؼ، فما نامنا :   شؾ أف العاطوة واأللواظ يجب 

سمى الشعر شعرا  إ  ألنو م خوذ مف الشعور وامحساسأ لذا فالكممات 
الفي يخرجيا الشاعر ليصور بيا مشيدا ، أو حالة أحس بيا ينبغي أف 
ففسـ بالقوة والضعؼ حسب ما يريد فصويره الشاعر، فالقر،ف الكريـ صور 

ـْ َيْصَطِرُخوَف  حالة الكوار وىـ في النار باحنيف عف طوؽ نجاة بقولو:" َوُى
( فكممة يصطرخوف، بمعنى يسفغينوف ويج روف بالدعاء رافعيف 1ِفيَيا" )

أصوافيـ ، كما يحمؿ  اففعا   مف الصراخ، وىو الصياح الشديد المصحوب 
بالفعب والمشقة، ويسفعمؿ كنيرا  في العويؿ وا سفغانة، وعمى ىذا فميس 

ر ما ،ؿ إليو ىؤ ء القـو مف الشدة والفعب والصراخ في العربية كممة فصو 
والعويؿ سواىاأ ولذا فالكممة فصور مشيد المسفغيث أفضؿ فصوير، 
والنوس المكمومة ليست عف سابقفيا ببعيد، ومف يمعف النظر في ألواظ 
المعفمد يجدىا مفآزرة مفآلوة معبرة عف الحالة الفي أضحي فييا، حيث 

ف الصبر ذاكرا  إياه في صيغة المصدر :  "يقولوف صدر بكا يفو بالحديث ع
صبرا    سبيؿ إلى الصبر"، نـ فحدث في الشطر الفالي عف البكاء بصيغة 
المضارع، حيث قاؿ: "س بكي وأبكي"، وك ني بو يصور الصبر مجردا ، 

بالسيف  أحدىما مجيء والبكاء بصيغة فحمؿ الفجدد والحدوث، فضال  عف
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ولو طوفنا مع حديث المعفمد عف الصبر في القصيدة  الفي فويد ا سفقباؿ،
نجده وقؼ معو نالث مرات غير المرفيف السابقفيف، جاءت النالنة والرابعة 
في دفقة واحدة مف الشطر الناني في البيت النالث، حيث قاؿ: " َويا َصبُر 
ما ِلمَقمِب في الَصبر ِمف ُعذِر" وجاء الحديث عف الصبر مف الشاعر وىو 

فصويره مشيد الطبيعة الفي شاطرفو األحزاف حزنا  عمى ولديو،  بصدد
وفشي وقوة الشاعر مع الصبر في ىذا المشيد بعدة أمور ففمنؿ في ما 

 ي في:
  ينبغي عمى صاحب المصاب أف يفذرع بالصبر فكؿ ما حولو يشاركو

 ، مو وبكاءه.
  بع افسـ الحديث عف الصبر بمجي و في أسموب النداء الذي يحمؿ طا

ا سفغانة، وك ف ا سفغانة بالصبر فنبن باففقاد الشاعر لو، ويقوي ذلؾ ما 
جاء بعد النداء " ما لمقب في الصبر مف عذر"، فال عذر لمقمب في الضجر 

لطبيعة مف ناحية، وُنواحيا وعدـ الصبر، خاصة بعدما رأي م فـ أزىار ا
 أخري. ناحيةمف 
، كما حدث في صدر القصيدة، فالـز الحديث عف الصبر والبكاء معا   -ج

وقد وقع الصبر ىذه المرة بيف نواح الزىر، وبكاء الغماـأ لذا   عذر لصبر 
 القمب.

وأما المرة الخامسة فجات في البيت الخامس عشر، لكنيا انمازت عف 
سوابقيا مف حيث كونيا صيغت قي قالب المضارعة، " َوَفصبػر فػي 

بصدد الحديث عف مدي حزف األـ، زد اأَلحيػاف"، كما ذكرىا الشاعر وىو 
 عمى ذلؾ فقديـ الشاعر البكاء عمى الصبر في ىذا المشيد.

ولو عشنا مع القصيدة لوجدنا العديد مف األلواظ الفي ففواءـ مع قضيفي 
الصبر والبكاء، مف منؿ: م فـ، َيُنحَف، ومصاب، ودمع، والنكمى، ومضرمة 
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ي رسميا المعفمد وكميا فصب الصدر، والبث، بامضافة إلى المشاىد الف
في واد واحدأ مواده قمب يكفوي بنار الحرقة وألـ الوراؽ، كما افسمت ألواظ 

   فكد القارئ في اسفخراج معانييا.الفي القصيدة بالسيولة واميناس 
فاسعا : درج المعفمد عمى قضية املحاح عمى المعني الواحد وذاؾ أمر 

 ده محمد، منؿ قولو في صدر القصيدة:سبقو إليو ابف الرومي في رناء ول
 ٖــٌ ايعني بعد ايطُع تهــفٞ َهــاْ٘      أّ ايطــُع بعد ايعــني ٜٗدٟ نُا تٗدٟ

وقد راـ المعفمد مذىب ابف الرومي في املحاح عمى المعني الواحد، أو ما 
يمكف أف يسمي بالفكرار، حيث وقؼ مع الصبر والبكاء في صدر 

بامضافة إلى مشيد بكاء الطبيعة مف خالؿ القصيدة، وفي خفاميا، 
، زد عمى ذلؾ فكراره العديد مف ؼ رد فعؿ الطبيعة عمى فراؽ ولديووص

األلواظ، منؿ: الصبر، والبكاء، والقطر، والدىر، العيف، والقمب، ودع، كما 
عاد وفحدث عف األمر ذافو وىو يصدد الحديث حزف األـ، كما ذكر اسمّي 

 نرات.ولديو نالث مرات مفنا
وبالنظر ليذه الظاىرة بالنسبة لكال الشاعريف يمكف القوؿ: إف املحاح 

عرؼ عمى المعنى الواحد يعد سمة مف سمات شعر ابف الرومي، حيث 
بإسرافو الشديد في فقصي المعني الواحد ميما كاف المعني واضحا ، ولعؿ 

و  يخوي ىذا يوسر ظاىرة امطالة في قصا ده، إذ كانت فطوؿ طو   بينا ، 
ما لعامؿ الجنس مف أسباب ففآزر في فوسير ىذه الظاىرة، أما المعفمد 

 حيمة لو  أسيرا  أضحي  بعد أفخاصة وب الصبر والبكاء فمـ يممؾ سوي
فكرار األسماء نوعا  مف  حمؿبيف غياىب السجف، ومف جية أخري ي

 الفسرية عف النوس.
ءت األولى في مرفيف جاولديو  را : يمحظ أف المعفمد وقؼ مع اسميّ عاش

أفت النانية في منفصؼ القصيدة، وقد راعي  البيت الناني، في حيف



  

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  ية العدد الثاني والثالثونحولية كلية اللغة العربية بالمنوف

0140 

ف الوفح وىما: السف، وأسبقية الموت، إذ إ الشاعر في المرفيف عنصريف،
أكبر مف يزيد، عمى أنو وقؼ معيما مرة نالنة لكنيا جاءت بالكنية   

بو خالد" وىو يزيد عمى " با سـ ومف الالفت لمنظر في ىذه المرة فقديـ " أ
خاؿ أف السر يرجع إلى عنصر القافية، إذ روي أبو النصر"  وىو الوفح، وا 

القصيدة مف الراء، الذي ناسبو كممة "النصر"  الم خوذة مف أبى النصر. 
كما أف فوديع النصر لممعفمد يحمؿ جانبا  نوسيا  ،خرأ ألنو ممؾ خسر كؿ 

د لو الممؾ مرة نانية فسيحمؿ لو شيء حيث خسر الولد والُممؾ، ولو عا
ف كاف ىذا األمر لف ينسيو أو ده الذيف فقدىـ ، نشوة األخذ بالن ر، وا 

دخؿ معركة وىو في السجف أف أحد أبنا و  بعد أف وصؿ المعفمد  وبخاصة
 مف أجؿ اسفعادة ممؾ أبيو مف يد يوسؼ ابف فاشويف.

ر قد كرر الشاعالمسفوي اميقاعي يجد  في مف يمعف النظر حادي عشر:
 (1)والزاي" والسيف، الصاد،وىي: " مرة، حروؼ الصوير اننفيف ونالنيف

ولـ ي ت الفكرير عمى درجة واحدة، حيث فقدـ الصاد بخمس عشرة مرة، 
فالىا السيف بإحد  عشرة مرة، نـ الزاي بست مرات، كما جاء الذكر 

فيو الصاد وكانت الصدارة لمصدر الذي ذكر موزعا  بيف جنبات القصيدة، 
مرفيف، والسيف كذلؾ، نـ جاء الوسط بنالث مرات في البيت الذي يقوؿ 
فيو: " فوليفما والسف بعد صغيرة..." وفبرز ظاىرة الصوير جانبا  مف 
الضغط الذي يحس بو الشاعر مف الظمـ والي س، حيث يجد في السيف 

يو مف والصاد والزاي مفنوسا  يبث مف خاللو شكواه وحسرفو عمى ما كاف ف
نعمة وعز ومنعة وسمطاف، وقد صور الصدر الجانب األكبر مف ىذا اليـ 

                                                 

، اٌطثؼح 128ػٓ ػٍُ اٌرد٠ٛذ اٌمشآٟٔ، د: ػثذ اٌؼض٠ض أزّذ ػالَ،  - 1

 َ. 1990٘ـ / 1410األٌٟٚ، 
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وبخاصة مع ما ُطمب منو في ما يفعمؽ بالصبر، نـ ي في الوسط الذي بيف 
وبالنظر لفكرار حروؼ الصوير  فيو المرحمة السنية الفي رحؿ فييا أبناؤه.

ارة ألنيا عمى مسفويات يمكف القوؿ إف الصاد جاءت في الصد الفي جاءت
مف حروؼ كممة الصبر، وأبى النصر كنية الوفح، وأما السيف فمف حروؼ 

      كممات السف، واألسر، واألسى، بينما الزاي مف حروؼ يزيد ابنو. 
: صب المعفمد فجربفو في بحر الطويؿ الذي فواعيمو "فعولف عشر ناني

ظـ الشعراء مواعيمف فعولف مواعيمف"، وذاؾ البحر مف أكنر البحور الفي ن
"فقد جاء ما يقرب مف نمث الشعر العربي القديـ مف ىذا  عميو فجاربيـ،

 يسفوعب غيره مف ولذا فيو بحر خضـ يسفوعب ما  " (1الوزف")
( مف أجؿ ذلؾ خصو 3ومف ىنا ي في افساعو لكؿ األغراض)( 2المعاني" )

ا ، وعمى ىذسيطرت عميوف واألسى بث عاطوة الحز المعفمد بف عباد في 
البحر اع البحر والعاطوة المكمومة، ىذا عند مف ربط قفيناؾ فناغـ بيف إي

فقد أوقويا المعفمد عمى حرؼ الراء، ذاؾ الحرؼ  أما القافية ،والغرض
 لحالة صوات الحرؼ مف فجديدفي الذي مف صوات الفكرار و  يخوي ما 

 و مكسورا ، وفي ذلؾيطرة عمى الشاعر، زد عمى ذلؾ مجي الحزف المس
               (4ت بو.)فممك فيا نكسار الحالة ف كيد عمى 

                                                 

، اٌطثؼح اٌثا١ٔح، ِىرثح األٔدٍٛ 57ِٛع١مٝ اٌؾؼش د: إتشا١ُ٘ أ١ٔظ،   - 1

 َ. 1952اٌّصش٠ح، 

ذ اٌثاعظ عؼ١ذ تالغح اإل٠ماع فٟ اٌمص١ذج اٌؼشت١ح دساعح ذ١ّٙذ٠ح، د: ػث - 2

 ، ِطثؼح ؽّظ ؽث١ٓ اٌىَٛ. 27ػطا٠ا، 

، اٌطثؼح 32اٌؼشٚض اٌٛاضر ٚػٍُ اٌماف١ح، د: ِسّذ ػٍٝ اٌٙاؽّٟ،  - 3

 َ.1991٘ـ/ 1412األٌٚٝ، ط: داس اٌمٍُ دِؾك، 

 .  ٠103ٕظش ػٓ ػٍُ اٌرد٠ٛذ اٌمشآٟٔ، صفح اٌرىش٠ش،  - 4
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 املبحث الثاوي
 النا حة مريةالقُ  القصيدة النانية:

 
ا حػػة با حػػة بشػػجنيا نالمػػ موف والراضػػي وقػػد رأ  قمريػػة  قػػاؿ يرنػػي ابنيػػو

بوننيػػا عمػػى سػػكنيا وأماميػػا وكػػر فيػػو طػػا راف يػػردداف نغمػػا ويغػػرداف فرحػػة 
 لطويؿ:واألبيات مف ا وفرنما:

ُٗ ــ ُٖ ـــــني   ٕ زأت إيـف ــــــــــبهــــتِ أ طــ ـــسُ **َ  ــ ٚـن ـــَُا  ٚقــ ًــــــ٢ إيــد أخــــــ٢ٓ عــا٤ّ  ــــــ ـٗــ ـــٖدــا ايــف  ُســــ
ــ َعــ ًَبتُ َعـبهــــتِ مل ُتــــسِم د ــ ٚأِضــ ــــباّ،  ــ س٠ّ ** ــــــ ـــــ ُٜكصِّــ َُٖ ــــا  َُٗ ٓٗــــا ايكطــــسُ  ــطـايك ٢سُ ع  ُســـــ

ــرتاحت بط  ٚاضـ ــت  ــتِ فباحـ ْاحـ ــــٖســـٚ ـاْ ــَٚ **  ـاــ ــ ـــــــت  حـــسفــــكـطـــــــ ـــ ـــبـــاّٜ ــ ــ٘ ضــــــٛحُ ـبــ ـــ  ُســــ
َٞ ال أبهـــــ ــا يـــــ ـــ ـــــُٞف ّ ايًك ِ صـــــدس٠ٕ يف األزض جيـــــ س٠ْ ** ـــــــدـبُ صـ! أ ْٗـــــُسـٚنـــــ ــا  ـــ ٟ ٗب  س

ٚاحـــ   ــ ٝـــَٗا غــــــ ـِ ُِٜػٔجـدا يـــــبهـــت  ٙ ** ـــــــسُ فكـــ ٞ  ألُيَّـــ    ٔد ــ ِ   ن ــافٕ،  عــٚأبـــهــ ــ ــــ ُٖ ـــــــدُ   ُســجـــــــٜد
ٖٞ  صـــػ ــ ٝــــــسْ  ــَبٓٔـــ ٚ خــ ـــًــأ ــ ٝــ َُــــ ٛافــٌْ  ـ ُـــــُٜ  *ـلْ *ـٔــــ ـــ ــ ــفِــــصِّم  ذا  َقــــ ٜـــػــــ ــ حــذا  بـَــسم ــــــ سْ،ٚ   ُســــ

ٕ،ــــــُـــٚجن ًصَٓ ا ْٔ ـي ــ ــ ٕ احـتــــــٜش ٖٛاــا ـــد٠َ ايــ١َ  ايبكـسطـبـــــ  ا ** ــــــُــــ ــــ ْـ ٚ  ُز ـــدا٤ٔ، أ ــــ ــه ــبــكــٓـٓ  ـُســــ
ــــــين بـكطـــــ  ــــــــغ ٖٔ جـف ــ ٕ َ ـــ ٕ إ ٞ ـفصـ ٚإ  ـس٠ **دزتُ إذ ْفــــــط َـــــــت  ـٛ ـَٗـٕ ـي ــ ــاحبـــ  ُسـا اـيصـبـــ
ــف ّ ايصٖٗـــس تبهـكـ ـــٛ ًٓجـ ـاَ ٝـٗــٌ ي ــ ُِ  ـا فُــــــــجـًـٗــيُـ   ٞ **ـــــعـــُـ ٕ األْــجــــ ـــَص ٖسُ)ًـتــحـــ ـــٗص  (1ايـ

 

                                                 

. 3/68، ٚاٌزخ١شج، 21ْ،٠ٕظش اٌمص١ذج فٟ اٌّصادس ا٢ذ١ح:  لالئذ اٌؼم١ا - 1

. ص٘ش األوُ فٟ األِثاي ٚاٌسىُ ، اٌسغٓ تٓ ِغؼٛد 251/ 4ٚٔفر اٌط١ة ، 

٘ـ(  ذسم١ك: د ِسّذ 1102تٓ ِسّذ، أتٛ ػٍٟ، ٔٛس اٌذ٠ٓ ا١ٌٛعٟ )اٌّرٛفٝ: 

، 3/121اٌطثؼح األٌٚٝ،   -زدٟ، د ِسّذ األخضش، ٔؾش: اٌؾشوح اٌدذ٠ذج 

َ. ٚ اٌذ٠ٛاْ،  1981 -٘ـ  1401،  اٌّغشب –داس اٌثمافح، اٌذاس اٌث١ضاء 

68- 69. 
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اعفمد شاعرنا في دفقفو ىذه عمى مشيد حرؾ أشجانو فمنؿ ذلؾ في 
ى ألويا، وقمرية أخري أخنى الدىر عمقمرية ضمت إلوييا إلى حضنيا 

وفشي فمؾ البداية بما يعانيو المعفمد مف ألـ نوسي وبخاصة عندما يري 
وقد وازف المعفمد في البيت مف يداعب فمذات كبده وأنى لو ذلؾ امف، 

ب ولدييا، وأما األخر  ففكوؿ الدىر األوؿ بيف قمريفيف أ إحداىف فداع
 شواء منو ، وفحمؿ كؿ صورة مف الصورفيف السابقفيف جرحا   بإفسادىا

في نوس شاعرنا، حيث ف فى األولى الفي فداعب ولدييا لفحرؾ أشجانا  في 
فصور األخر   فعؿ ما فوعمو فمؾ القمرية، في حيف نوسو فيو   يسفطيع

و إزاء ولدىا كما فعؿ حالفو الفي اسفقرت عمييا نوسو حيث قاؿ الدىر كممف
كر" ليصور مف خالليا براعة المعفمد في اخفياره كممة " الو  معو، وففبد 

منزؿ القمرية األولى، فعمى الرغـ مف أف الوكر يطمؽ عمى بيت الطا ر 
أنو يعيش في خطر دا ـ مخافة ا عفداء الذي يسكف الجباؿ مما يدؿ عمى 

 الموظة، ويفبد عمى بيفو، وك ني بالمعفمد يممح إلى أمريف مف خالؿ فمؾ 
حقو حفى لقي ولداه حفويما، اميحاء األوؿ في بياف الخطر الذي كاف يال

 وأما الناني فيفمنؿ في أنو كاف راضيا  بيذا األمر ما داـ ولداه في حضنو،
وبخاصة وأف القمرية فطمؽ عمى ضرب مف الطير يشبو الحماـ الْقمر 

اعبة ولعؿ  رضاه يممح مف خالؿ المد (1يشبو القمر ) الذي األبيض
  الحادنة مف القمرية لولدييا.

الزمف في فصوير المشيد ليجسد الحالة الشديدة والحالة وي في عنصر 
األشد، ويبرز ذلؾ مف خالؿ اخفياره لممساء، حيث يخمو كؿ إنساف إلى 

                                                 

 ٠ٕظش ٌغاْ اٌؼشب ِادج " لّش". - 1
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نوسو، ومف نـ ففحفـ الوحدة الموحشة الفي فقفؿ النوس في كؿ لحظة فمر 
  ففضاعؼ عميو برحاء الزمف.نـ ، ومف عمى صاحبيا

القمرية الفي رأي ة صريحة بينو وبيف يفحوؿ المعفمد بعد ذلؾ لعقد موازن
فييا نوسو، وقد صدر الموازنة بكممة "بكت" لبياف القاسـ المشفرؾ بينيما 
أ  وىو البكاء، نـ ماز بيف البكاءيف فشفاف بيف بكاء مف غير دمع، 
، وبكاء فمنؿ في عبرة   يسفطيع قطر السماء مجارفيا ميما ىما القطر

لمبالغة في فووؽ عبرة المعفمد عمى المطر لموىمة األولى مدي ا ويفبد 
النازؿ مف السماء ولعؿ مما يدعو لمقوؿ ب نو أوغؿ في المبالغة بسب 
قولو " ميما ىما القطر" غير أف الحالة النوسية وبياف ما يعانيو شاعرنا 

الفي قد فخرجو مف باب الغمو إلى المبالغة المقبولة، وففجمى في النوس 
ىذا  طويؿ نفص عنو عبرة ساخنة، ويقودع داخمي فحولت لمبكاء بعد صرا

يحدث في الطبيعة مف بما األمر لمقوؿ ب ف معانة الشاعر أشبو ما فكوف 
رعد وبرؽ ينفص عنو المطر، فك ف النوس أخذت فرعد وفبرؽ حفى أخرجت 

ر رعد المط فف نوس صاحبيا كما سكّ لـ فكف كويمة لفسكّ دمعة ساخنة 
الشاعر عمى ا حفراس المطيؼ الذي افخذه ، وقد اعفمد السماء وبرقيا

، حيث قاؿ: " لـ فرؽ دمعا " في فك ة لبياف عدـ نزوؿ الدمع مف القمرية
اسفعمؿ الشاعر لوظة " أسمبت" فمؾ الموظة الفي فشي بمدي سرعفيا  حيف

في النزوؿ، فك ف الشاعر لـ يوف  يري ما يحرؾ أشجانو حفى انيمرت عبرة 
 يقصر عنيا قطر السماء.

قمرية حالة الحزف الفي خيمت عمى اليفحوؿ المعفمد بعد الموازنة لفصوير 
حيا بمدي معانافيا حيث ناحت حزنا  عمى ولدىا، وقد فسبب ذلؾ في بو 

وعمى الرغـ مف ذلؾ حاولت أف فحفوظ بسرىا حيث لـ فنطؽ شي ا  نسفطيع 
مف خاللو معرفة سرىا، ويدؿ ذلؾ عمى أف حزنيا كاف حزنا  داخميا    
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حيث ذاؽ منؿ ما ذاقت، نـ يبرىف المعفمد سبب بكا و  مف يشعر بو إ 
و ليس صخرة، وكـ ىو روح فحس وفف لـ لما يجري حوليا مف أحداث، فقمب

مف صخرة يجري الماء مف حوليا، وقد اسفميـ الشاعر ىذا المعني مف 
فَّ ِمْنَيا َلَما َيشَّقَُّؽ قوؿ اهلل فعالى" ُر ِمْنُو اأْلَْنَياُر َواِ  فَّ ِمَف اْلِحَجاَرِة َلَما َيَفَوجَّ َواِ 

فَّ ِمْنَيا َلَما َيْيِبُط ِمْف َخشْ  وقد اسفعمؿ  (1") َيِة المَّوِ َفَيْخُرُج ِمْنُو اْلَماُء َواِ 
ذا كاف ىو  الشاعر كـ الفي فويد الفكنير د لة عمى كنرة ىذا األمر، وا 

ه صاحبناأ اناالغالب األعـ في الصخرة فما بالنا بكؿ ذي روح عانت ما ع
    ، نـ يصرح المعفمد ببكا يا، حيث يقوؿ: لذا حؽ ليا ما فوعمو امف

ُِٜػٔجـدا يـبهت ٚاح ُٖـــِ   نـجـُس ٔدٙ ** ـ فكرُيـَٗا غــِ   ٚأبـــهـٞ  أُليَّإف،  عـــدٜـــُد
يبيف شاعرنا مف خالؿ ىػذا البيػت مػا فقدفػو القمريػة ومػا فقػده ىػو، حيػث 

ام ؼ الذيف ُفقدوا، ويمكػف  قد واحد، دوف شيء ،خر، بينما يبكيأحزنيا ف
وف حمؿ البكاء الصريح مف القمرية عمى واحػد مػف وجيػيف، األوؿ: أف يكػ

حمػؿ البكػاء عمػى البكػاء الػداخمي وفػي أف يُ البكاء بمعنػي الحػزف. النػاني: 
ذلػػؾ فػػدليؿ عمػػى شػػدة حزنيػػا، وفشػػي عبػػارة "غيػػر فقػػده" إلػػى الممػػايزة بػػيف 

فيفأ ألف القمريػػػة فقػػػدت وليػػػدىا، أمػػػا ىػػػو فوقػػػد ولديػػػو، فضػػػال  عػػػف لالحػػػا
لػى ذلػؾ لسجف، ويضػاؼ إلقى بو في غاييب االفنكيؿ بيما، نـ زاؿ ممكو وأُ 

ويحمؿ الشطر الناني مػف ىػذا البيػت فصػويرا   مف فشريد، ما حدث ألنصاره
لمدي المعاناة الفي  قاىا المعفمد إذ فدؿ كممة " أّ ؼ" عمى كنرة ما يبكيػو 
ولو فحوؿ الشاعر لمعني ،خر غير قضية العدد لدلت الموظة السابقة عمى 

عمييػػا بقولػػو :  كنػػو أكػػدّعػػاؿ" لفُ بصػػيغة المبالغػػة " عبػػر كنػػرة مػػا فقػػده حيػػث
عػػددىـ  إف  ويػػدؿ الفعبيػػر السػػابؽ عمػػى كنػػرة ام ؼ حفػػى"عديػػدىـ كنػػر" 
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َبِنػػػيَّ  يفحػػوؿ بعػػدىا لبيػػاف حالػػة ولديػػو، حيػػث يقػػوؿ:  يعيػػي مػػف يحصػػيو.
، ويُ ػمػػُيػ صػػغػػػيػػر  أو خػميؿ  ُمػوافػِػؽ  ** ؽ  ذا  َقػػْوػر   ُر ػؽ ذا  بػَػحْ ػػرِ ػػغْ ػزِّ

مد مف خالؿ البيت السابؽ عمر ولديوأ ف حدىما ما زاؿ يحدد المعف 
، صغيرا ، وأما امخر فقد وصؿ لسف الشباب حيث مف الممكف افخاذه خمػيال  

عمػى طريػؽ المػؼ  لشاعر لوصؼ كػؿ واحػد مػف ولديػو بخصيصػةنـ يعود ا
والنشر، حيث جعؿ األوؿ عمى صغره قادرا  عمػى السػيطرة عمػى مػا َبُعػد مػف 

مػو لالنفصػار عمػى مػا افسػع الفي فؤى ده امخر فمو مف القوةالبالد، وأما ول
مييا، لكف ىذا الحكـ   ينسحب ربما غرؽ فييا مف يريد ا عفداء عو  منيا
     ولده. يسفطرد بعد ذلؾ لبياف مكانة ولديو مف الدنيا، وفي ذلؾ يقوؿ:  عمى

ْٔ يـًٓصَإ احـتـٛاٖـُا **  ٓـٓـهــــ ٚجنـُإ، شٜ  دا٤ٔ، أٚ  ُزْــــد٠َ ايـكبـُسبكـسطـبـ١َ  اي
وقػد وسػـ قرطبػة ذيف قػفال نجمػيف زانػا الزمػاف، مػيجعؿ المعفمد مف ولديو ال

بالنكداء، وجعؿ رندة قبرا  عمى الرغـ مما في المدينفيف مف جػداوؿ وأنيػار، 
فػي قرطبػة، والراضػي فػي رنػدة وطبيعة ساحرة، غير أف قفؿ ابنػو المػ موف 

   جعؿ منيما نكدا  وقبرا .
وس في فصػورىما كػؿ و يشي فنكير كممة "نجماف" بالفعظيـ حفى فذىب الن

 زاناه   أ ومف نـّ مذىب، وبخاصة بعد احفواء الزماف ليما
ٖٔ جفــين بكـطـس٠ ** ّازُت إذعر  احبـَٗا ايـصـبـُس ـــَٛــت ْفـطٞ فـصـٚإٕ ُي  إٕ َ 

جونػػو  وقبػػؿ الخفػػاـ يطمػػؽ المعفمػػد عػػذرا  يسػػفميحو لنوسػػو حػػاؿ مػػا  يضػػف
بقطرة فكوف سببا  في ىدوء نا رفو، ولػو  ـ نوسػو عمػى ذلػؾ فالصػبر خيػر 
صاحب في منؿ ىذه المعضالت الفي   فكاؾ عنيا، ويفبدي مف خالؿ ىػذا 

ولمبيػت روايػة أخػري  ،البيت نزعة الممػؾ الفػي أبػت أف فسفرسػؿ فػي البكػاء
ف جونػػي ـ مػػع البكا يػػة الفػػي بػػيف أيػػدينا، وىػػي: " غػػدرُت إذا إف ضػػففػػواء
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( وففعاضػػد ىػػذه الروايػػة مػػع مػػا رسػػمو المعفمػػد مػػف بكػػاء وعويػػؿ 1بقطػػرة")
 فـيخف في كؿ قصيدفو، وبخاصة ما أكده في البيت الفالي حيثعمى ولديو 
     :، فبكي معو فأ لمنجـو وبكا يفو بطمب

ُِ  ٞ **ـعــّٛ ايٗصٖس تبهُٝٗـا َـٌ يًٓجـفُك  ايـٗصُٖس  يـُـجـًـٗـُــا فًـتــحـــَصٕ األْــجـ
مرنيفػػو بطمػػب صػػريح لمنجػػـو حفػػى فبكػػي معػػو عمػػى مصػػابو  يخػػفـ المعفمػػد

الجمػػؿ، وقػػد خػػص المعفمػػد مػػف النجػػـو أزىرىػػا، نػػـ يبػػيف أف منػػؿ ىػػذيف 
النجمػػيف خميقػػاف أ  يبكييمػػا إ  مػػا كػػاف عمػػى شػػاكمفيـ، فػػالكبير  بػػد وأف 

ذا كػػاف المعفمػػد طمػػب طمبػػا  صػػريحا  مػػف يبكيػػو الكبيػػر منمػػو.  النجػػـو كػػي وا 
حػذا حػذوا  ،خػر  الطمب منو غير مرة فإف ابف الروميفشاركو البكاء، وجاء 

حيث طمب مف عينيو أف فجود بالدموع كما جاد ىو بابنو لمنري، وفي ذلػؾ 
 يقوؿ:

    (2) يًجسٟ     بأْفـظ ممـا تطـأالٕ َـٔ ايسِّفد أعٝيٖن جٛدا يٞ فكد جِدت
 :ما ي في دة يفبد بقة مع فمؾ القصيوبعد المعايشة السا

مػا ر،ه مػف حػاؿ القمريػة حيػث فنػوح  لمقصيدة الحالية محركاف، األوؿأو  : 
عمى سكنيا وأماميا طا راف يردداف نغما ، ويبػدو أف الطػا ريف كانػا ينوحػاف 
عمى القمرية بعد العبث بعشيا، فك نيما يشاركانيا األحزاف وك نى بالمعفمد 

عمػػى ولديػػو مفخػػذا  نمػػوذج الطيػػر ومػػا  يريػد مػػف البشػػر أف يشػػاركوه أحزانػػو
 أظيراه مف حناف وفعاطؼ مع القمرية.
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: داخمػػي يفمنػػؿ فػػي مصػػاب المعفمػػد وىػػو وفػػاة ولديػػو المػػ موف  النػػاني:
 والراضي، حيث ذكرفو القمرية بمصابو. 

نانيػػا : ألػػح الشػػاعر عمػػى قضػػية البكػػاء حيػػث وقػػؼ مػػع البكػػاء سػػت مػػرات 
بالقمريػػة، كمػػا فعػػرض لألمػػر ذافػػو بمػػا  سػػواء أكػػاف الوقػػوؼ مفعمقػػا  بػػو أـ

يقوي القضية نوسيا، منؿ: النواح، دمع، عبرة، ويػوحي ذلػؾ املحػاح ب نػو 
إزاء أمر جمؿ ىز جميع أركانو حفى زلزليا، فعمى الرغـ مف كونو ممكا  لكػف 

 عػف العاطوة امنسانية فغمبت عمى نزعة الممؾ، بػؿ لقػد أوغػؿ فػي الحػديث
القطر المفيامي أي المففالي، وفي ذلؾ فوافؽ مع فمؾ القضية حفى جعمو ك

ف كػػاف النػػاظر فػػي حدينػػو عنيػػا فػػي قصػػيدفو السػػاب قة" يقولػػوف صػػبرا " وا 
 لقصيدة   يعدـ شي ا  مف حدينو عف الصبر.ا

نالنا : لج  المعفمد لمجناس الناقص بيف " ناحت، باحت" في فمكف   يحس 
الػػذي يفمنػػؿ فػػي نػػزوؿ  كػػاءالب ، حيػػث يصػػور النػػوحُ  النػػاظر إليػػو بػػالفكمؼ

جاء البوح ليفآزر مع البكاء وك نو نافص مف نوافجػو وفػابع  الدمع، في حيف
مػػف فوابعػػو، حيػػث يسػػففبع البكػػاء بوحػػا  بمػػا فػػي مكنػػوف الػػنوس، وكالىمػػا 
يصور النوس الفي فريد أف فسػفريح بسػب ، ميػا وىموميػا،نـ فػ في كممػة 

معفمد ويمني نوسو في الحصوؿ "اسفراحت" فمكـ الحالة الفي يبحث عنيا ال
عييا عمى الرغـ مف عدـ نطػؽ حػرؼ واحػد يكػوف سػببا  فػي إفشػاء السػر، 
وقػػد حممػػت الكممػػات النالنػػة سػػجعا    فكمػػؼ فيػػو و  فصػػنع، ممػػا أدي إلػػي 
إحػػداث موسػػيقي داخميػػة، وكػػ ف فكػػرار " األلػػؼ، والحػػاء، والفػػاء" يػػدؿ عمػػى 

فحويميػا إلػي ىي ػة أخػري حيػث نبات الحالة النوسية لممعفمػد الفػي يصػعب 
فسػػير عمػػي شػػكؿ واحػػد   حيػػاد عنػػو أ  وىػػو الحػػزف الميمػػيف عمػػى كػػؿ 

ح" فمػف الممحػوظ أف أركانيا. كما يموح شيء ،خر يفعمؽ بالوعػؿ " نػاح وبػا
فوقاف في الحرفيف الحرؼ األوؿ وىو النوف والباء، وفخفمواف في الكممفيف ف
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النػوف وىػو  مف دقة العربيػة أف يفعمػؽالفالييف وىما : الواو والحاء، ويبم  
الحادنػة نينيػة ال، وكػ ف غنػة النػوف فمنػؿ بالبكػاء حرؼ مػف حػروؼ الغنػة

  يخوػي قػرب األنػؼ مػف العػيف، بينمػا جػاءت البػاء وىػي البكاء، كمػا مف 
عالنػو و  يكػوف ذلػؾ إ  عػف  انوجاري حرؼ شويي لفصور ظيور السػر وا 

حاجز دوف البوح بالسر فإذا انوفحت طريؽ المساف، فك ف الشوفيف  بمنابة 
  الشوفاف وفحرؾ المساف خرج الكالـ ليصبح خبرا  مؿء السمع والبصر.   

لنجػـو الزىػر ا : حوي الخفاـ طمبا  صػريحا  مػف المعفمػد موػاده أف فبكػي ارابع
منػؿ مػف خػالؿ طمبػو ىػذا  يف يرسػؿ ىمسػة عفػاب معو عمى ولديو، وك نػو 

كيا أحزانيػػا بينمػػا اففقػػد ذلػػؾ فػػي بنػػي فػػي أف القمريػػة وجػػدت مػػف يشػػار 
 امنساف.
 :دىر لوكر القمرية، لما ي فيالمساء زمنا  مىالؾ ال جاء اخفارا : خامس

 أ: يوحي الميؿ بالوحشة والوحدة.
ب: قمة المعيف، والذي ىو مف مسففبعات الميػؿ، فكػ ف القمريػة قػد واجيػت 

 المصاب وحدىا دوف أف يمفوت إلييا أحد.
لوػػيف فػػي الشػػطر األوؿ بينمػػا أفػػرده فػػي النػػاني، الشػػاعر ام  ا : ننػػيسادسػػ

 وك ف الدىر قد فرؽ بينيما حفى يف فى لو القضاء عمييما.
ا : أسػػند المعفمػػد اليػػالؾ لمػػدىر، وذاؾ إسػػناد يشػػي بعظػػـ المصػػاب، سػػابع

 فك ف الدىر أصبح كمو في مواجية القمرية وأليوييا. 
ت الػوكر أف عػش، حيػث إف مػف د  اسفعمؿ كممػة الػوكر وأراد بػو الا : نامن

مخمب أو قاطنا  الجبػاؿ، وكػ ف الػدىر قػد فسػبب فػي  يكوف صاحبو طا را  ذا
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فحوؿ عش القمرية إلػى وكػر حيػث أصػبح مكانػا  لمفقافػؿ ففحػوؿ عمػى إنػره 
   (1العش إلى وكر.)

نوس وربمػا ممػت الػ ة الفكرار في نونفػو فمػؾ،: افك  المعفمد عمى ظاىر فاسعا  
عند ذ فال ضير فيػو وقػد جعػؿ  ما كاف األمر مفعمقا  بوجيعة كبر منو لكف ل

ابػػف رشػػيؽ الفكػػرار فػػي الرنػػاء مػػف أولػػي األبػػواب الفػػي يسفسػػاغ فييػػا ذلػػؾ 
وأولػى مػا فكػرر فيػو الكػالـ بػاب الرنػاءأ لمكػاف الوجيعػة وشػدة حيث قػاؿ: "

عمػػػى أنمػػػاط مفعػػػددة مػػػف حيػػػث  وجػػػاء (2")القرحػػػة الفػػػي يجػػػدىا المفوجػػػع
 . عمى مسفو  القصيدة ، وف كيد الوكرة، فكرار الكممةحرؼ الواحدال مسفوي

الػػذي فكػػرر نمانيػػة وعشػػريف مػػرة فػػي  :حػػرؼ الػػراء  :فكػػرار الحػػرؼ الواحػػد
قصػػيدة بمػػ  عػػدد أبيافيػػا فسػػعة، وقػػد بمػػ  الفكػػرار ذروفػػو فػػي البيػػت النػػاني 

القطػر"  –القطػر  –يقصػر  –عبػرة  -فمنؿ ذلؾ في الكممػات امفيػة:" فػرؽ 
ظير مػف خالليػا عبرفػو الفػي يُ ور البيت موازنة بيف الشاعر والقمرية ويص

لعػػؿ بنػػاء الشػػاعر قصػػيدفو عمػػى مػػف شػػدة ىميانػػو، و  عمػػى القطػػرفووقػػت 
أ: يفسػـ حػرؼ  يحمػؿ عػدة د  ت ففجمػى فيمػا يػ فى: المضمـو الراءحرؼ 

في ذلػؾ فػآزر مػع الحالػة النوسػية المسػيطرة عمػى الشػاعر و كرر، الراء بالف
ف لـ يبرح نوسو، بؿ يفجدد مع كؿ محرؾ يكوف سػببا  فػي اسفحضػار فالحز

 ما ألـ بو مف مصاب.
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فحمػػؿ الػػراء ب: اخفػػار الشػػاعر الضػػـ مػػف الحركػػات ليبنػػي عميػػو نونفػػو، و 
المضػػمومة وبخاصػػة إذا كانػػت خفامػػا  لكممػػة انغالقػػا  لمشػػوفيف، ويػػ في  ىػػذا 

       ا نغالؽ ليصور ا نقباض الحادث في صدر المعفمد.
حرؼ القاؼ وقد فكرر أربع عشرة مرة وبم  الفكرار ذروفو في البيت النػاني 

الفمػػازج الحػادث بػػيف  دليػؿ والقػاؼ فػػي ىػذا البيػػت ءكػذلؾ، ويعػػد فكػرار الػػرا
 كمػا سػبؽ -صوات كؿ حرؼ والحالة النوسية لمشاعر، فالراء حرؼ مكػرر 

ء شػػػّدة اضػػػطراب الشػػػي " القمقػػػة، وفعنػػػيوأمػػػا القػػػاؼ فمػػػف صػػػوافيا  -
ومف الممحوظ أف الفػي حركػت مشػاعر  وىذا ىو حاؿ الشاعر، (1)"وفحركو

 سػـ كمػا ىػو المعفمد ليقوؿ ىذه القصيدة طا ر يسمي القمريػة ويفضػمف ا
 اء، وىما أكنر الحروؼ فكررا  في فجربة الشػاعر، كمػا  ح حرفي الراء والق

بػذت  كممػة " أسػمبُت" الفػي عبػر بيػا المعفمػد عػف عبرفػو الفػيذلػؾ ناسب ي
وبذلؾ ففآزر الراء والقاؼ  القطر، والفي مف معانييا األخذ بخوة واخفطاؼ،

   مع لوظة " أسمب" لفصوير الفوفر وا ضطراب المسيطر عمى الشاعر.
 الزىر" -الصخر   –باح  –النجـ  –القطر  -، نحو: " بكى فكرار الكممة 

نػالث   "النجـو  ،القطر"ست مرات، وفكرر كؿ مف  "البكاء"وقد فكررت لوظة 
ت كؿ لوظة منيـ مرفيف، وأوؿ ما " ففكرر والزىر ،والصخر ،باح"وأما مرات، 

يموػت النظػر فػػي الفكػرار أنػو يػػ في مػف الشػػاعر فػي الغالػب األعػػـ فػي بيػػت 
 فيف إحػػدىما فعػػود لمقمريػػة،منػػؿ بكػػي فػػي البيػػت الرابػػع وأعيػػدت مػػر  واحػػد،

النػاني مػف البيػت  ، وجاءت القطر مرفيف في الشطراألخر  لمشاعر نوسوو 
الناني، في حيف َذكر الصػخر فػي البيػت النالػث مػرفيف كػذلؾ، وأمػا النجػـو 
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والزىر ففكررت كؿ لوظة مرفيف في البيت األخير، ويحمؿ الفكػرار عمػى ىػذا 
 عدة د  ؿ النحو 

 أ: إلحاح الشاعر عمى ف كيد الوكرة قبؿ ا نفقاؿ لغيرىا.
 عر والمفمنمة في فجدد الحزف.ب: يصور الفكرار الحالة النوسية لمشا

يمحظ مجيء الفكػرار عمػى درجػات فالبكػاء أكنرىػاأ ألنػو مػالـز لمشػاعر ج: 
وفػي ذلػؾ  فػي البيػت األخيػر جػاء فكػرار النجػـو والزىػروقت، بينمػا كؿ في 

  إشارة إلى خبو نور ولديو.
ف كيػػد الوكػػرة عمػػى امفػػداد  وجػػاء الػػنمط النالػػث مػػف أنمػػاط الفكػػرار مػػف أجػػؿ

ة، منػؿ حدينػو عػف قضػية البكػاء حيػث وقػؼ معيػا أكنػر مػف وقوػة القصيد
" فما لػي   أبكػي"، القصيدة، منؿ: " أسمبت عبرة"، و وفجمى ذلؾ في صدر

 وفي خفاميا " فقؿ لمنجـو الزىر فبكييما معي"" أبكي أل ؼ" في وسطيا و 
وعمى ىذا فالقصيدة برمفيا عبارة عف لوحات بكا ية جػاءت الموحػة األولػى 

ع الشاعر في موازنة صريحة بينو وبيف القمرية الفي عدا الزمف عمػى لفض
باألسموب الخبري في رسـ ىذه الموحػة إذ إنػو  وقد اسفعاف المعفمد ولدييا،

نػػـ فػػ في الموحػػة النانيػػة لفشػػكؿ بكػػاء  بصػػدد إقػػرار موازنػػة واقعػػة بالوعػػؿ، 
مسػػػفعينا  باألسػػػموب  الشػػػاعر وحزنػػػو مػػػف خػػػالؿ نوػػػي الجمػػػود عػػػف قمبػػػو

منشػػا ي فػػي إبػػراز سػػر البكػػاء وفػػي فكنيػػر أنيػػار األرض الفػػي فنبػػع مػػف ا
، ي في بعدىما الخفػاـ مفػآزرا  مػع سػابقفيو فػي طمػب صػريح لمنجػـو صخرىا

بالبكػػاء، وكػػ ني بػػو مػػف خػػالؿ طمبػػو ىػػذا يقػػوؿ إف الموقػػوديف نجمػػاف فػػال 
ولعػؿ مػف الالفػت لمنظػر عػدـ يبكييما إ  النجـو الفي ىي عمى شػاكمفيما. 

عفماد الشاعر عمى المؤكدات وىو بصدد الحػديث عػف نوسػو، بينمػا جػنح ا
لفكنيويا مع حدينػو عػف غيػر مصػابو، خػذ مػنال  قولػو عػف نوسػو: "أسػمبت 
عبػػػرة"، و" أبكػػػي أل ؼ" و" نجمػػػاف زيػػػف لمزمػػػاف" وأمػػػا مػػػع غيػػػره فجػػػاء 
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بالمؤكػػدات، نحػػو:" وقػػد أخنػػي عمػػى إلويػػا الػػدىر"، و "يقصػػر عنيػػا القطػػر 
القطػػر" حيػػث جػػاءت ميمػػا ىمػػا القطػػر لف كيػػد كنػػرة القطػػر"، و" ميمػػا ىمػػا 

فمفحزف األنجـ الزىر" وففجمى الغاية فيما راـ إليػو الشػاعر إلػى أف مصػابو 
أصبح عيف اليقػيف بالنسػبة لمػرا ح والغػادي، ومػف نػـ عمػد لف كيػد مػا دوف 

 مصابو حفى يشعر المسفمع بمدي الفقارب بيف المصابيف. 
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 ثالثاملبحث ال
 القصيدة النالنة: يا غيـ

 " مف البسيط" ومما قالو ندبا  عمى ابنيو:  
ــا  ُِٜ ــ يَن غٝـ ــ٣َٛ ــــأق عـٝـ ــٓــ ــ ــ تاْــ ـــــوَ تَٗ ــأب                ا ـ ـــــــهـ ـــٞ ي َ  ٕٚ ـــا ُحـحص ـــُٖ  اـًتَ أحصْا
ــب ْٚــاُز ــ ـــــسقــ ــ ــو ختـــ ــــُبـــ  اـبسناْــ دَٖسـ٢ ايـــكـــــبت َٞـــــبـــقً اُزـْٚــ             ا ــــٗـتَدـٚق َسـٛ إِثــــ
ــاْز ــ ْـ ُِ ا٤ْـَٚـ ٝ ـُـ ــًــــايك صـ ــُُٗــأصًُ ٔبـــ ـــ ــَت                  اــ ــ  ـــ طٛفاْـ ــاٚ  ـ ريْا ــبْ  ٣ ايكًـ ـٛـ  اـ٢ حـ

ــ    ــدٖس بٝٓٗ ــف صــسف اي ، أيَّ ــكــي                ُا    ـ ــدٕا ــًـــد تـــ ـــــ ٕ ف ٖـٖٞ ـٛ ــد ــايـ ــ ـــسُ أيـ ْٛاــ ــــ ــ  ـاــ
ــبهٝ ــ٣ٜٛ ـــ ث                   ٘ ـٛتـ ـًـض ُتـــ ا ُزَـــ َ ا فإِذـــحــِتت َفـ ـــ د فــــ صٜــ ــصاد ايكــ ـ سْاـــٝـبْ ــــ ًــ ــ  اــ
ــٜ ــ ــا فــ ــًــ ــــبـِٞ نَتَرـــ أبــ  ٜٟ ا اَــ هُــابا ـَٚجدٖــٔ َــــ                   ا ـــــٗـعــ٢ تكطـــــد ْٛا  عػــتُ ضــً
ــــيك َٕ ــــُـا جنـــــُـ٣ٛ بهـــــدٖ ــ ــــإالَ                    ا ــــَٝـَـَا َزـــــا ٛ باأليـــــعـــٔ ايـــ ـــنٝ أظــــحـــًِ  اـْٛا
ــَُ ــدــ ٕٓـــٔ فـــع ْففِّـ ــهُث ؤادٟ أ ــجكََُّ                   ا ــُـُهــًَــ ــّٛ ايـــ ــَٜ َٞــي ٌْــ ــٝـــسَ ـػـ ـحـــ  اـــ ــصْاــ
اد٠ يــــحـــَتا فـــتح قـــد َفـٜـــ  اـكٝـــاى جرالْـــ١ يف ُيـاعــــاب ايطُـبـــ                    ٞ ـت تًـــو ايػــٗـ
ــد يـصٜـٜٚاٜ  ــكــ ــد شاد ايــ ـ ـسجــ ــ ــهـــا بــ ـــ ُـ ػ                    ا ـــ  ٜٕ ٕ إحطـــ ع اهلل باإلحطـــ فـــأ  اـــ اْـا
ــن ــُـ ــَفـا َغـ ــي                     ٘ـعـح تتبـتـاى ايفـــعت أخــ ــكـ ــانــ ــُــ ــفـــا اهلل غــ ـ سْاــ ز ـــ  اـــ ْٛاــاٚ 
ــَ ــٓــ ـــٞ ايطــ ُّـ ــَٚ ال َّ ـــ ــًٝــــع                    ١ ـعــجـفـــٔ أ ـــُــهـ ــا أبــ ــداَ ـــ ــجٓــ ٚحــ  اـــدْاــ٢ٚ 
َتــهـأب ُْـــ بٞٚ  ـ ي                     ّاـفـ ـا أضـهٞ غريْـ ـبـ هٞٚ  ــد٣ ايتـــ ـــْط ِســـ رنُّــ ٚيـــ ـْٛاـ ــاٚ  ـــدْاــــ ــ ـ ــ  اــ
(1) 

بػػدأ المعفمػػد مرنيفػػو بنػػداء الغػػيـ عػػف طريػػؽ ا سػػفعارة بالكنايػػة معمنػػا مػػف 
خالليا مدي قوة عينيو الفي فووقػت عمػى الغػيـ، وقػد جعػؿ الشػاعر عينيػو 

، وفنبػن فمػػؾ الموازنػػة أقػوي مػػف الغػيـ بشػػكؿ عػػاـ دوف امشػارة لعػػيف الغػػيـ
ى المػػاء النػػازؿ مػػف بغػػزارة دمػػع العػػيف حيػػث إف عينػػي الشػػاعر ففوػػوؽ عمػػ
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ذلػػؾ خسػػر مػػف عينػػا  كمػػو، وعمػػى الػػرغـ يكػػوف الغػػيـ فاألصػػؿ فػػي الغػػيـ أف 
الغػػيـ الرىػػاف، ولػػو اكفوػػي الشػػاعر فػػي موازنفػػو عمػػى ىػػذه المقدمػػة لكانػػت 

رضة  لمف ينقض كالمو ىذا غيػر موازنة   ففكن عمى الحجة وىو بذلؾ عُ 
قولػػوأ لػػذا فحػػوؿ  أنػػو مػػا ففػػن طػػويال  حفػػى أطػػؿ عمينػػا بحجفػػو الفػػي فػػدعـ

بذلؾ كؿ منافػذ منفقديػو، حيػث يبكػي لحزنػو الػذي  ليسدلحجفو دوف إمياؿ 
وقػد اعفمػد الشػاعر  أنكؿ كاىمو بينما لـ يحمؿ الغػيـ شػي ا  ممػا حممػو ىػو،

في نوي حمؿ الحػزف عػف الغػيـ عمػى صػيغة المبالغػة " ُحّممػَت" مػع بنا يػا 
شػػيء وىػػي مسػػفوعمف  لممجيػػوؿ، والفوعيمػػة مػػع صػػيغة المبالغػػة لػػـ يصػػبيا

النانيػػة فػػي بحػػر البسػػيط، ولػػو جػػاءت الكممػػة بػػال فشػػديد فسػػفكوف ىكػػذا 
"َحمْمَت" وففحػوؿ الفوعيمػة إلػى مػفوعمف بحػذؼ النػاني السػاكف وىػو الخػبف، 
ومعمػػـو أف الخػػبف يمحػػؽ مسػػفوعمف األولػػى فػػي البسػػيط بكنػػرة وىػػو حسػػف 

سموب مف غيػر م نوس، وقد يمحؽ مسفوعمف النانية، وعمى ىذا لو جاء األ
الػذي مبالغة فال كسر في البيت، غير أف اىفمػاـ الشػاعر بفصػوير المعنػي 

يحمؿ المبالغػة ىػو الػذي حػدا بػو نحػو ىػذا الطريػؽ، وليفناسػب ذلػؾ مػع " 
منكػػرة مبالغػػة فػػي عػػدـ حممػػو أي حػػزف ال الفػػي أفػػت بصػػيغة الجمػػعأحزانػػا " 

وؿ ب ف المعفمػد لػـ وفوحي " حممت" المبنية لممجيبينما ُحّمؿ ىو األحزاف، 
نما ُفرضت عميو فرضا  فمػـ يسػع إلييػا ىػو،  يفعمد حمؿ منؿ ىذه األحزاف وا 
ذا كاف الغيـ يزخ بكؿ ىذا الماء عمى الرغـ مف عدـ حممو أي أحزاف فمػا  وا 
بالنا بالشاعر وما حممو مف أحزاف، فكيؼ يكوف فيفاف عينيػو الفػي حممػت 

في الموازنة بيف نار البرؽ ونار  يسفطرد المعفمد بعد ذلؾ  كؿ فمؾ األحزاف
 قمبو، حيث يقوؿ:

 اـبسناْ دَٖسـ٢ ايبـكـت يَبـقً اُزـْٚ     ا ــٗـتَدـٚق َسـٛ إِثـُبـو ختــبسق ْٚاُز
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كيؼ كاف حالو  وكيؼ سيكوف  ـ قبؿ المطر وبعده، يبرز المعفمد حاؿ الغي
 حيػػث يخبػػو نػػار الغػػيـ عقػػب ىطػػوؿ المطػػر، أي أف البػػرؽ والرعػػد المػػذاف

خمد فمػؾ النػار، غيػر يسبقانو يكوناف سببا  في نزوؿ المطر، وماء المطر يُ 
يزيػػدىا سػػمات فخفمػػؼ عػػف نظيرفيػػا السػػابقة إذ  اأف نػػار قمػػب المعفمػػد ليػػ

قفصػر عمػى ذلػؾ بػؿ فػزداد فوىجػا  حفػى ففحػوؿ فوىجا ، وليت األمر ي البكاء
كممػة " والػذي يقػوي المشػيد اسػفعمالو لإلى بركاف يعصؼ بكػؿ مػا يقابمػو. 

مما يشير بالسرعة الحادنة   نطواء نار الغيـ مػف جػراء  فخبو إنر وقدفيا"
فظػػؿ نػػار ، بينمػػا ة "وقػػدفيا" بػػ ف ،نارىػػا لػػـ فجاوزىػػاالمطػػر كمػػا فػػوحي كممػػ

 ف   يقدر أحد عمى إخمػاده بػؿ يبقػيالقمب في فوىص حفى ففحوؿ إلى بركا
ممة "القمػب" دوف الدىر ما بقى صاحبو، وقد أحسف المعفمد مف اسفعماؿ ك

"الػػنوس" حيػػث يػػدؿ القمػػب عمػػى الفقمػػب، وىػػذا مػػا يحػػدث لمنػػار حيػػث يظػػف 
الرا ي أف النار ف كؿ نوسػيا مػف شػدفيا، كمػا أف ذكػر القمػب بمنابػة فمييػد 

  لموقوؼ معو أكنر مف موقؼ، ومف ذلؾ قولو:  
ُِ ا٤ْـَٚ ْاْز  اـايكًب ْرياْا ٚطٛفاْ َٟت٢ حٛ      ا ـُُٗأصًُ ًٔبــايك صُٝ

وقؼ المعفمد مع مكونات القمب وقد جاء كما ارفآه مف النار والماء، وىمػا 
وقػد فحػوؿ المػاء إلػى صميما القمب، ومفػى جمػع القمػب بػيف المفناقضػيف  

طوفاف ليفناسب مع النيراف، وعمى الرغـ مػف ذلػؾ لػـ يفغمػب الطوفػاف عمػى 
والطوفػاف مػا عمػى المػاء  ير الشاعر بالنار والنيػراف النيراف، ولعؿ في فصد

ويشػػي ا سػػفوياـ باسػػفبعاد احفػػواء القمػػب لمنػػار  يبػػيف لمػػف فكػػوف الغمبػػة.
لػذا لػوا اجفمعػا فػي  والماء معا  عمى الرغـ مف أنيما صميما فكػويف القمػبأ

أ لػذا جمػع بػيف الضػديف، وكػ ني  قمب إنساف فيذا يعني أنو القمب الميمػـو
               مبيت الفالي:بو يميد ل

ٖٞ ايـــدٖــُس أيـٛاْــا دإ، أيَّ  ف صسف ايدٖس بُٝٓٗا       يكـد تـًـٕٛ فـ
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ف غيره مػف القمػوب ب نػو قمبو، حيث ينماز م يرسؿ المعفمد وصوا  لما حّوؿ
جمع بيف الضديفأ ومرجع السػر فػي ذلػؾ يعػود لنوا ػب الػدىر الفػي  قاىػا 

المعفمػد  والفي فسببت في احفواء قمبو لمماء والنار، ولمنار الفػي صػرح بيػا
بسب الػدـ  رعدة معاف ففمنؿ في األلـ الذي يعانيو، أو أف القمب لونو أحم

حركفػػو المسػػفمرة، الػػذي يضػػخو فممػػا كانػػت ىي فػػو عمػػى ىػػذه الشػػاكمة مػػع 
فحػػوؿ القمػػب إلػػى كفمػػة  فكػػوف سػػببا  فػػي فضػػال  عػػف المعانػػاة الفػػي يحمميػػا

البػػرؽ، ممفيبػػة مػػف النػػار، فػػال يسػػفطيع المػػاء إخمادىػػا عمػػى عكػػس نػػار 
ويعضد قضية الموف ما جاء بو الشاعر بعد ذلؾ حيث إف الدىر فمػوف فيػو 
ألوانا، وك ني بالدىر إنساف قد فونف في انفقاء المصا ب الفي يصبيا عمػى 
شاعرنا، وقد صدر المعفمد ىذا البيت بكممة "ضداف" لففناسب مػع مػا ذكػره 

زيػادة كمػف فػي فصػدير د لػة فمفي صدر البيت الذي سػبقو " نػار ومػاء" ول
كمػا يػوحي فعبيػر " صػرؼ الػدىر" اىفماـ، مع الف كيد عمػى الجمػع بينيمػا، 

و" فمَّػػوف الػػدىر" بعظػػـ المصػػاب، ويػػدؿ الفعبيػػر النػػاني عمػػى انفقػػاء الػػدىر 
لممعفمد دوف غيره مف المموؾ ليقوؿ كممفو فيو. وىذا ىو الػذي فسػبب فػي 

           بكا و، حيث يقوؿ:  
 اـساْـٝـًب ْـصاد ايكـصٜد فـ٣ٛ ٜـث      ٘ ـٛتـًـض َا ُزَُت حا فإِذــِتبهٝت َف

 يفنقؿ المعفمد مف الوصؼ الداخمي وما يعانيػو قمبػو إلػى الوصػؼ الظػاىري
 ، حيػث بكػي، ويفمنػؿ فػي بكا ػو ولديػوالذي فحدث عنو في صػدر القصػيدة

لحػػؽ بػػو يزيػػد كػػاد يفغمػػب عمػػى أحزانػػو حفػػى  الوػػفح وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ
مة الظير،  ولـ يزدد قمبو إ  نيرانػا  أحاطػت بػو مػف كػؿ جانػب، فكانت قاص

سموفو" حرص المعفمد عمى الفغمب عمى مصابو حيث  ويوحي فعبير " رمتُ 
إف ذلػػػػؾ مػػػػف دأب الممػػػػوؾ غيػػػػر أف فالحػػػػؽ المصػػػػا ب جعمػػػػت المشػػػػاعر 



  

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  ية العدد الثاني والثالثونحولية كلية اللغة العربية بالمنوف

0158 

امنسانية فنفصر عمى نزعة السمطاف فكػاف أف ازداد القمػب نيرنػا ، وىػذا مػا 
 سؿ نداء  يبرز خاللو مدي معانافو.حداه ألف ير 
 اـُت ضًٛاْـا عػـا َـهُـدٖا بـَٚج َٔ       ا ـٗـُعدٟ ٜأب٢ تكطُّـبـِٞ نَتٜا فًَر

 يرسؿ المعفمػد نػداءه النػاني فػي القصػيدة فػي ىػذا البيػت معمنػا  مػف خاللػو 
 ولو حدث ذلػؾأف ولديو جزء مف منوأ لذا ي بي أف ينقطع ىذا الجزء عنو، 

     .يما ما عاش وسيظؿ يذكرىما ويبكييما إلى أف يغيبو الموتمف يسمو عنف
ِٕــُـد ٣ٖٛ بهُا جنـيك  (1)اـٛاْـٝٔن  حأظـًِٛ باأليـُعـٔ ايـإال َ       ا ـَٝـََا َزـَ ا
فػي بعد بياف منزلة ولديو مػف نوسػو إلػى بيػاف المنزلػة ذافيػا ولكػف  يفحوؿ

ب النجـو بدليؿ أنيما ىويا مف أعمى مراف فنطاؽ أوسع حيث جعميما نجمي
كانػا ينظػراف إّبػػاف حيافيمػا لمػػنجـ )كيػواف( مػف عػػؿ فيمػا أعمػػى منػو منزلػػة 

، نػـ يػ في ، وقد جعميما نجميف ينظراف لغمنو مكانة رفعوأ  يرىما مف النجـو
  إيمانو.  ببيت يبيف فيو مدي 

ٕٓـٔ فـع ْفدفَُِّ َٞ ٌْـجكََُّ      ا ــُـُهــًَـهُث ؤادٟ أ  اــصاْـٝـس َـػـحـّٛ ايــَٜ ي
عػف فقػداف مػا يعينػو عمػى الفخويػؼ يبرز المعفمد مف خالؿ البيت السػابؽ 

قالف فػػي ميزانػػو يػػـو الحشػػر، وفشػػي جممػػة " مخوػػؼ عػػف ولديػػو، حيػػث يػػنّ 
أ ألنػو سػيزيد فػي ر الػذي لػف يسػفطيع فغييػرهدَ فؤادي" بنوع مػف الرضػا بالَقػ

يث عػف الرضػا بمػا ميزانو، ونمحظ اسفعماؿ الشاعر لموؤاد وىو بصػدد الحػد
فعانيػػو نوسػػو مػػف احفػػراؽ. كمػػا يظيػػر قػػدره اهلل، بينمػػا خػػص القمػػب بمػػا 

فحديػػده لموػػؤاد فػػي حالػػة الفخويػػؼ فػػي حػػيف جعػػؿ إنقػػاؿ الميػػزاف خاصػػا  بػػو 
                                                 

وٛوة ٠غّٝ صزً، ٠ٕظش: األصِٕح ٚاألِىٕح ألتٟ ػٍٝ أزّذ تٓ ِسّذ  - 1

، اٌطثؼح: األٌٚٝ، 542٘ـ( 421تٓ اٌسغٓ اٌّشصٚلٟ األصفٙأٟ )اٌّرٛفٝ: 

 . 1417اس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، ٔؾش: د
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، فإذا كاف الوػؤاد كمو، حيث عبر بالجزء في الشطر األوؿ وبالكؿ في الناني
زاؿ معػػذبا  بػػ لـ الحسػػرة بزيػػادة الميػػزاف فػػي امخػػرة لكػػف القمػػب مػػا مطم نػػا  

والوراؽأ لذا فإف النوس لف فيدأ نا رفيػا إ  عنػد لقػاء األحبػة يػـو الحشػر، 
وىذا ما جعؿ الوفح يوفح باب الطمع في المقاء، بينما زاد يزيد بػاب الرجػاء 

    في إحساف اهلل فعالى.
 اـالْكٝاى جر١ يف ُيـاعـاب ايطُـب     ٞ ـي تًو ايػٗاد٠ُ ِتـحَتقد َف ا فتُحـٜ

 اـاْـإ إحطـع اهلل باإلحطـفـإٔ ٜػ      ا ــهُــا بـسجـــد شاد ايـكـي ُدـصٜــــٜٚا ٜ
يسفطرد المعفمد في الحديث عف المقاء الذي ففوؽ نوسو لو، حيػث   أمػؿ 
لو في لقا يما إ   يـو القيامػة، إذ ففحػت شػيادة الوػفح بابػا  جعمفػو يطمػع 

ينمػػػا زاد يزيػػػد الرجػػػاء فػػػي أف ُيشػػػوع ، بفػػػي لقػػػاء يممػػػؤه السػػػعادة الدا مػػػة
ومف الممحوظ أف المعفمػد جعػؿ الشػيادة سػببا  فػي  امحساف بإحساف ،خر.

الوػفح،  لشػاعر لمبػاب مػا جػاء إ  ليناسػبففح باب لمقاء دا ػـ، واسػفعماؿ ا
ا ما يمكف فسميفو بحسف فوليػد وىذ ،وأما يزيد فكاف سببا  في زيادة الرجاء

ي ىػػذه الظػػاىرة فػػي أكنػػر مػػف د أجػػاد المعفمػػد فػػوقػػ (1)،الد لػػة مػػف ا سػػـ
ذا كاف الشعر يسوغ لصاحبو قصر الممدود عمى سبيؿ الضػرورة و موضع،  ا 

فػػي  يخوػػي مػػا فػػإف القصػػر قػػد يحمػػؿ د لػػة   يصػػورىا عػػدـ القصػػر إذ  
 طمعػػػا  فػػػي سػػرعة فحقيػػػؽ الرجػػػاء الشػػاعر  ذفيااليمػػزة مػػػف نقػػؿأ لػػػذا حػػػ

فػػالطمع فػػي عطا ػػو    -عػػز وجػػؿ – وبخاصػػة إذا كػػاف األمػػر يفعمػػؽ بػػاهلل
، فوليػد مػف اسػمي ولديػوالىذا الحد فػي ولـ يفوقؼ المعفمد عند  حدود لو.

    :  حيث فعداه إلى ما نفص عف ذلؾ
 اــٛاْـ ا ِٚزـساْـفـغ ا اهلُلـُـانـيكَّ       ٘ـُعـتتب َحـتـاى ايفـأخ عِتـَفـنُا َغ
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الوػفح عمػى يزيػد مسػفعينا  يؤكد المعفمد مف خالؿ ىذا البيت أسػبقية مقفػؿ 
، وقػد في إقرار ذلؾ بكممة " شوع" الفي سبؽ اسػفعماليا فػي البيػت السػابؽ

، وأما الناني فيعػود إلػى يزيػد الػذي  سفعماؿ األوؿ يفعمؽ باهلل فعالىجعؿ ا
لحػؽ بػالوفح، نػـ يخػفـ البيػت بجممػة دعا يػة فػي صػورة الخبػر، حيػث دعػا 

ا المعفمػػد لمخفػػاـ مػػف خػػالؿ إرسػػالو ليمػػا بػػالغوراف والرضػػواف، يػػوطن بعػػدى
 السالـ، مع اسفمرار البكاء.

ُّـَ ٍّــــَٚ ين ايطال  اـــ٢ ٚٚحداْـجٓـََ دّاــا أَبـُـٝهـًـع       ١ٕـَعـٖجـفـَ ٔ أ
ُٚـٛاْـطُْ ِسـرنُّـد٣ ايتـي       ّاـفـا أضـْبهٞ غرَيبهٞ ُْٚأبهٞ َٚت  اـــداْــيا ٚ

ؿ السػالـ منػو ومػف أـ ولديػو الموجوعػة يعمد الشاعر في الخفػاـ إلػى إرسػا
عمييمػػػا بعػػػد أف عػػػاش بخيالػػػو فػػػي لقا يمػػػا المنفظػػػر، وقػػػد افسػػػـ السػػػالـ 
بامطالؽ حيث جعمو سالما  أبديا ، نـ وّصؼ حالو وحػاؿ األـ بػؿ وحػاؿ مػف 
يراىما مف نرا  بحاليما، أ  وىو البكػاء، ولعػؿ بكػاءه وبكػاء األـ مػف األمػور 

 مػف النسػواف والولػداف  بكا يما جعؿ كؿ مػف يراىمػاالطبيعية، غير أف شدة 
وفشػي أسوا  حيػث   جػدو  منػو،  ومف نـ يبكي مف نرا  بما يراه  يف نر بيما

ب ف بكاء غيره يمفد حفى بعد انقطػاع رؤيػة الرا ػي ليمػا  "لدي الفذكر"كممة 
و  يخوػػي مػا فػػي فقػػديـ الجػػار  ممػا يػػدؿ عمػػى شػػدة بكػاء المعفمػػد وزوجػػو.

عمى المبفدأ في قولو " مني السػالـ ومػف أـ موجعػة" إذ المعفمػد والمجرور 
ىو الَمْعنِّي بالسػالـ ىػو األـ ، ويعضػد ذلػؾ أف المقػاء السػابؽ كػاف بينيمػا 

وقد جاء الخفاـ مف الشػاعر فػي  دوف غيرىما مف الباكيف مف أنر بكا يما.
ف أـ شقيف ، األوؿ وىو إلقػاء السػالـ، والنػاني وىػو إنبػات البكػاء منػو ومػ

بالمعفمػد الػذي قػدـ السػالـ وأخػر البكػاء ييمػس   نىولديو ومف ر،ىمػا، وكػ
 في أذف السامع ليدرؾ أف البكاء سيكوف دأبو ما بقيت الروح في النوس.  

 وبعد فمؾ الوقوة يمكف القوؿ:
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أو  : اسػػفوفح المعفمػػد قصػػيدفو بمشػػيد بكػػا ي مػػف خػػالؿ فوػػوؽ عينيػػو فػػي 
أـ ولديو، ومػف و إقرار اسفمراره في البكاء ىو الغيـ، نـ خفميا ب عمى البكاء

قػد انمػاز مشػيد ا سػفوفاح و نـ فسبب ذلؾ في بكاء غيره مفػ نرا  ببكا يمػا، 
امطالة حيث أقاـ موازنة بيف بكا و وبكاء الغػيـ، ومػف خػالؿ بلدي المعفمد 

فمػػؾ الموازنػػة يحػػؽ لمقػػارئ أف يقوليػػا صػػريحة مدويػػة عػػذرا  أييػػا الغػػيـ فقػػد 
المعفمد، ولو انفصؼ المعفمد لنوسػو دوف دليػؿ لكػاف انفصػاره  غمبفؾ عيف

القضيةأ لذا فحكمة عند ػذ في داخال  في باب الميؿ الشخصي إذ إنو طرؼ 
نػار البػرؽ فخبػو عقػب فالوىـ  ليس حياديا ، غير أنو جير بما يدحض ىذا

الدىر بؿ وفزداد فوىجا  لفصؿ إلػي  فوقدىا، في حيف فبقي نار قمب المعفمد
.درج  ة البركاف الذي   غالب لو وي في عمى كؿ شيء فال ناج منو عند ذي

بػدا فػي فمػؾ القصػيدة مػدي إلحػاح المعفمػد عمػى قضػية البكػاء الفػي نانيا : 
ى ذلػؾ مػف البيػت األوؿ، فػي قولػو: " أبكػي ننرىا فػي كػؿ أنحا يػا وقػد فجمػ

 لحزني"، وفواصمت مشاىد الحزف والبكاء حفػى خفػاـ  القصػيدة الفػي صػرح
وبكي معو أـ أو ده، وكؿ مف ر،ىما ، " أبكي وفبكي  -أيضا –فييا بالبكاء 
    .وُنبكي غيرنا"
بػيف األسػاليب امنشػا ية  لمفمعف في القصيدة مراوحة الشػاعرنالنا : يممح ا

وية الفػي وقػؼ والخبرية، وقػد بػرزت األسػاليب الخبريػة فػي المشػاىد الوصػ
ت مػػػع النػػػداءات نشػػػا ية ففجمػػػ، أمػػػا األسػػػاليب ام فييػػػا مػػػع وصػػػؼ بكا ػػػو

ميـ الموازنة بيف نار القمػب ونػار البػرؽ، ومػف ىنػا يمكػف فالمفكررة، وفي ف
القػػوؿ إف افكػػاء الشػػاعر عمػػى األسػػاليب الخبريػػة مػػع مشػػاىد البكػػاء إنمػػا 
يشػػي بصػػدقو الفػػاـ حيػػث يفوافػػؽ مػػع مػػا يػػراه الػػرأي وا   مػػا فػػ نر وشػػاركو 

عمى ولديػو لفسػطر فػي نوسػو لقػاء ، بينما جاءت النداءات وبخاصة البكاء
  فحممو أشواقوأ لذا أفبعو بسالـ منو ومف أميما. 
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د مف أعضاء الجسد، حيث طوؼ حوؿ كؿ مف: عد مع رابعا : وقؼ المعفمد
والكبػػد، ولعػػؿ مػػف الالفػػت لمنظػػر عػػدـ وقوفػػو مػػع  ،القمػػب، والوػػؤادو العػػيف، 

حي إىمػػاؿ فمػػؾ ويػػو  ،، المسػػافوالقػػدـ ،العديػػد مػػف األعضػػاء الجارحػػة كاليػػد
لػػـ يكػػف فػػي مخيمفػػو ا نفقػػاـ لمقفػػؿ ولديػػو، ويػػدؿ ذلػػؾ عمػػى  الجػػوارح ب نػػو

عجزه في الوفاء بيذا األمر، حيث وصؿ لمرحمة العجز الفاـأ ألنػو فقػد كػؿ 
وبنظرة مف نية حوؿ األعضاء الفي وقؼ معيا المعفمد يمكف القوؿ:  شيء.

ي قػدر واحػد، حيػػث إف ذكػر ىػذه األعضػاء قػد افسػـ بالفوػاوت فمػـ يػ ت عمػ
ذكر العيف مرة واحدة وجاء ذلؾ في صػدر القصػيدة فػي مقػاـ الموازنػة بػيف 
الغيـ والعيف مع ا نفصار لمعيف في نياية الموازنة، ومف المعمـو أف العيف 

لػذا فػإف الحػديث عػف البكػاء يعػد ذكػرا  لمعػيف، ومػف  أمف مسػفمزمات البكػاء
، وأمػا القمػب وي مػرة واحػدةسػ ىنا لـ يقؼ الشاعر مع العيف بشكؿ صػريح

، فجاء مفنانرا  في ننايا القصيدة غير مرة، وقػد امفػد ليصػؿ إلػى أربػع مػرات
فػي  منيػا منيا مرفاف في بيت واحد، والمف مػؿ فػي فكػرار القمػب يجػد نالنػة

إطار الموازنة بيف نار البرؽ ونار القمب الفي فووقت عمى نػار البػرؽ، فػي 
ياد نار القمب الفي فعد مف مسففبعات شػدة الرابعة في بياف ازد تحيف جاء

البكػػاء، وعمػػي ىػػذا فكػػؿ المػػواطف الفػػي ذكػػر فييػػا القمػػب مػػا جػػاءت إ  فػػي 
وأما الوؤاد الذي وقؼ معو مرة واحدة فجاء مواطف الفوفر والبكاء والحسرة، 
 طمبا  لمنواب، ومف ىنا نسفطيع  -عز وجؿ -في مقاـي غمب فيو فعمقو باهلل 

القمب يبرز فووؽ نزعة القمؽ والحزف عمى النزعة اميمانية  القوؿ إف فكرار
مرة واحػدة  الذي ذكركما يشي بضعؼ صبره إزاء مصابو الجمؿ، وأما الكبد 

مػػى  شػػدة مػػا فػػي إطػػار ندا ػػو عمػػى فمػػذفي كبػػده ليػػدلؿ مػػف خالليػػا ع فجػػاء
  .  يالقيو مف ألـ ومعاناة
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ة مسػػفويات، فمنػػو خامسػػا : افسػػمت القصػػيدة بػػالفكرار، وقػػد جػػاء عمػػى عػػد
 فكرار الحرؼ، والكممة، والصورة.

وأكنر الحروؼ فكػرارا  فػي القصػيدة الفػي بػيف أيػدينا حػرؼ  أ: فكرار الحرؼ،
يخػػرج النػػوف الػػذي ُبنػػي عميػػو القصػػيدة، وقػػد فكػػرر سػػبعا  ونالنػػيف مػػرة، و 

و  يخوي ما فيو مف الغنة الفي ىي بمنابة نينيػة  النوف مف طرؼ المساف
الذي يخػرج مػف الشػوفيف، كمػا يعػد ىػو  ي بعد ذلؾ حرؼ الميـ،الباكي، ي ف

( نـ ف في الياء نالنة بنالث ونالنيف مرة، 1القسيـ الناني مف حرفي الغنة،)
فكػػرار اليػػاء لػػو سػػمة فخفمػػؼ عػػف الحػػرفيف السػػابقيف، حيػػث يعػػود  أف غيػػر

فكػػػرار النػػػوف لسػػػببيفأ األوؿ: ألنػػػو الحػػػرؼ الػػػذي انبنػػػي عميػػػو القصػػػيدة. 
: نظػػرا  لفكػػرار بعػػض الكممػػات الفػػي فحمػػؿ حػػرؼ النػػوف. بينمػػا جػػاء النػػاني

فكرار الميـ لمسبب الناني دوف األوؿ، عمى أننػا نجػد فكػرار اليػاء نابعػا  مػف 
كنرة حديث الشاعر عف نوسػو، فمػا أصػبحت اليػاء معممػا  مػف معػالـ فكػرار 

، كبػدي الحرؼ إ  مف خالؿ ياء المفكمـ، مف منؿ: "عينػي، وحزنػي، قمبػي،
أبكي، مني" وفشير فمؾ الظاىرة إلى طغياف حزف الشػاعر عمػى غيػره ممػف 

فػآزر  (2ولو أضونا إلى ذلؾ مخرج الياء وىو الجػوؼ )صور حزنيـ معو. 
  ذلؾ مع ما يعانيو الشاعر مف ألـ وحزف كانا سببا  في امفالء جوفو نارا . 

كممة الفي أضػحت ب: فكرار الكممة، وأكنر الكممات فكرارا  كممة النار، فمؾ ال
جزءا    مف الشاعر و  ينوؾ عنو، حفى فغمبت نػار قمبػو عمػى نػار البػرؽ، 
وعمى الماء الذي يطون النار. نػـ فػ في كممػة البكػاء، و  نبػال  إذا قمنػا إف 
المعفمد البكاء أصبحا وجياف لعممة واحػدة، فقػد أصػبح البكػاء مالزمػا  ىػو 
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نػػؿ فمػػؾ الكممػػات إنمػػا جػػاء مػػف امخػػر، ومػػف ىنػػا يمكػػف القػػوؿ إف فكػػرار م
نمػا يشػي الفكػرار بػالفالـز بينيػا وبػيف  الشاعر عف غيػر قصػد أو فكمػؼ، وا 

 الشاعر.
حممت مشاىد البكاء الصدارة في فصػوير المعفمػد، وجػاءت   فكرار الصور:

ىا بموازنػػة النوسػػية المسػػيطرة عميػػو، حيػػث بػػدأ غمبفيػػا لففػػواءـ مػػع الحالػػة
 ة المطػػاؼ باسػػفمرار بكا ػػو وبكػػاء ا فػػي نيايػػبينػػو وبػػيف الغػػيـ، وانفيػػي بيػػ

 أو ده، ومف نـ إبكاء غيرىما مف النسواف والولداف.
ولو رحنا نطػوؼ حػوؿ ظػاىرة الفكػرار فػي قصػيدة المعفمػد سػواء أكػاف مػف 
خالؿ الحػرؼ، أـ الكممػة، أـ المشػيد، لوجػدناىا فصػب فػي نيايػة المطػاؼ 

الليػػا معرفػػة مػػدي مػػا فػي بوفقػػة واحػػدة لفجسػػد لوحػػة فنيػػة نسػفطيع مػػف خ
وىػػو فػػي  و  قػػوة لػػو وحرقػػة ومعانػػاة نوسػػية حيػػث   حػػوؿ يعانيػػو مػػف ألػػـ
                            .غياىب السجف

سا : افسمت المقدمة والخافمة بالفػآزر الشػديد، حيػث حوفػا فوافقػا  فيمػا ساد
ييمػا ولـ يفورد المعفمد فػي البكػاء فبينيما، وقد غمبت عمييما نبرة البكاء، 

، في حػيف بكػي معػو فػي الخافمػة فغمبووحده، إذ جعؿ الغيـ باكيا  منمو مع 
كؿ مف أـ ولديو، وكؿ مف ر،ىما، مف خالؿ ذلؾ نسفطيع القوؿ إف المعفمد 
خمص في نياية القصيدة إلى إبكػاء الػرا ح والغػادي مػف عظػـ مصػابو مػف 

     . مف ناحية أخري ناحية، ومف شدة بكا و
وىو مف أكنر البحور ورودا   فمد فجربفو في بحر البسيط،ا : صب المعسابع

فػػي الشػػعر العربػػي بعػػد الػػوافر والكامػػؿ، ويجػػود فػػي العديػػد مػػف أغػػراض 
روي حػرؼ الػمطمقة مردوفة موصولة بمػيف، وب اسفعاف بقافيةقد  و الشعر،

أحزانػا، "النوف، ولو طوفنا حوؿ بعض الكممات الفي احفػوت القافيػة، منػؿ: 
ولوجػػػدنا أف النػػػوف فوسػػػطت األلػػػؼ، واأللػػػؼ كمػػػا ىػػػو  "فانػػػاطو و بركانػػػا، و 
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 لنوف حرؼ يخرج مف األنؼ، وبذلؾ يفعانؽ المد والميفمعروؼ حرؼ مد وا
اليػػواء مػػف مػػع النػػوف ليحػػدث مػػع نطػػؽ كممػػة القافيػػة خػػروج كميػػة كبيػػرة 

، وبػذلؾ فحػدث المعادلػة بػيف لفكوف بمنابة زفرة فخػرج مػف أعمػاؽ الشػاعر
ء الخػارج مػف فػـ الشػاعر أننػاء نطػؽ الكممػة األخيػرة فػي البكاء وبيف اليوا

   كؿ بيت. 
 " مف الطويؿ"وقاؿ مف قطعة يرني فييا سعدا  ابنو:

 ُدـبع ٘ طُْعـي ٕٛدـِ ٜبل يف عـإ قد أٚد٣ ايصَإ مبجً٘ ... ٚيــذا نإ
 سُدت ُجــًٗـٚال ص ْدــا ... ٚال شأزت أضٓـّـت َقــٝــــْٓس ٚال ُقــتـــت ُبَسٔتفال ُب

ََـّا عًـًََُٛط ا ... ٚال اْفوَّحّػ ٕدٚعّا ع٢ً ضٝٓٚال شاٍ ًَُر  (1) ٗدـو خ٢ًٔ 
ذلػؾ  ىذه المقطوعة ليست كاممػة، ويفبػد  لعؿ أوؿ شيء يموت ا نفباه أف

، حيػث المقطوعػة صػاحب الخريػدة ابػف الصػيرفي و مف خالؿ ما صػّدر بػو
ليسػت كاممػة،  ة ب نيػا" وفشػي العبػار ابنػو : " مف قطعة يرني فييا سػعداقا 

نما وصمت مبفورة، فضال عف اففقادىا لمفصريع  الذي زيف بو كػؿ قصػا د وا 

                                                 

اٌّخراس ِٓ ؽؼش ؽؼشاء األٔذٌظ ٌؼٍٟ تٓ ِٕدة تٓ ع١ٍّاْ، أتٛ   - 1

٘ـ( ذسمك: اٌذورٛس ػثذ 542اٌماعُ، ذاج اٌش٠اعح، اتٓ اٌص١شفٟ )اٌّرٛفٝ: 

٘ـ  1406، إٌاؽش: داس اٌثؾ١ش، ػّاْ، اٌطثؼح: األٌٚٝ، ١42ٓ، اٌشصاق زغ

لغُ ؽؼشاء اٌّغشب  -َ. ٚ خش٠ذج اٌمصش ٚخش٠ذج اٌؼصش  1985 -

، ٌؼّاد اٌذ٠ٓ اٌىاذة األصثٙأٟ، ِسّذ تٓ ِسّذ صفٟ اٌذ٠ٓ 2ٚاألٔذٌظ خـ 

٘ـ(، ذسم١ك: آرسذاػ 597تٓ ٔف١ظ اٌذ٠ٓ زاِذ تٓ أٌٗ، أتٛ ػثذ هللا )اٌّرٛفٝ: 

سٔٛػ، ٔمسٗ ٚصاد ػ١ٍٗ: ِسّذ اٌّشصٚلٟ، ِٚسّذ اٌؼشٚعٟ اٌّطٛٞ، آر

، ٔؾش: اٌذاس اٌرٛٔغ١ح ٌٍٕؾش )٘زا ٘ٛ 1/41ٚاٌد١الٟٔ تٓ اٌساج ٠س١ٝ، 

 َ. 1971اٌدضء اٌثأٟ ِٓ لغُ ؽؼشاء اٌّغشب ٚاألٔذٌظ( 
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إذ  السياؽانقطاع  يفمنؿ في ،خرقاليا في ولديو، ويفجمي أمر  الرناء الفي
إلػى  وبو قاؿ كالما  قبؿ الشػرط حفػى يفسػمؿ مػف خاللػ وك نى ، بدأىا بشرط

نانيػة ألف الزمػاف قػد قػاؿ كممفػو ، فال طمع في عودة ابنػو سػعد مػرة الشرط
 عػة ليسػت كاممػة اعفيػاد المعفمػدويقوي مػف الػرأي القا ػؿ بػ ف المقطو  فيو،

وبعػد الشػرط وجوابػو  ذكر اسـ ابنو الذي يرنيو، كما فعؿ مػع الوػفح ويزيػد،
، يرسػػؿ عػػدة أمػػور يبػػرز مػػف خالليػػا الحػػاؿ الفػػي ،ؿ إلييػػا بعػػد ولػػده سػػعد

مػػا بػػؿ ذلػػؾ فقػػد فبػػدؿ الحػػاؿ و،ؿ إلػػى حيػػث لػػـ يعػػد قػػادرا  عمػػى مػػا كػػاف ق
سػد شػيء، أو الحصػوؿ عميػو، كمػا أف األُ  قطػععمػى  ، فمـ يعد قادرا  يسوؤه

لو كانػت مجػردة، ويشػي بنػاء فعمػي و لف فزأر، وأما الخيؿ فمف فصيؿ حفى 
يوحي  فر ىو أو غيره، في حيفالشطر األوؿ لممجيوؿ بفعميـ الحكـ، فال بَ 

األسػد وصػييؿ الخيػؿ با سفسػالـ الشػديد، إذ الشطر الناني المفعمؽ بز يػر 
، واففقادىمػػا يػػدؿ عمػػى أ  قػػوة و   ُيسػػفدؿ مػػف خالليمػػا عمػػى القػػوة والحػػـز

.، نػػـ يرسػػؿ المعفمػػد الحػػاؿ الجديػػدة الفػػي أضػػحي عمييػػا  حيػػث   يػػزاؿ حػـز
ومف نـ فمطػـ الخػد دأب مػف فقػد منػؿ مػا فقػد، وقػد حزينا  عمى فراؽ ِحبو، 
درج عميو في البيت السػابؽ مػف سػوؽ الكػالـ بشػكؿ درج المعفمد عمى ما 

حػدث لػو منػؿ مػا  قػاه  فْ عاـ دوف إسقاط مباشر عمى حالفو، لف كيد أف َمػ
ومف الممكف حمؿ الحػاؿ الجديػدة الفػي رسػميا  فمف يفغير حالو عف حالي،

المعفمد عمى كػالـ محػذوؼ يويػده مػا صػنعو بعػد ذلػؾ مػع قافػؿ ولػده، فمػو 
لػو فػإف الحيػاة  كره ما لـ ين ر لولده أمػا وقػد نػ ر. مما ذقمنا فال كذا وكذا..

مف البفر وز ير األسد وصييؿ الخيؿ وغيػر ذلػؾ مػف سفعود لسابؽ عيدىا 
 بالنصر. مسففبعات حاؿ الممؾ المنفشي

مػف المعمػـو لػدي النحػاة أف زاؿ وانوػؾ ف أما عف البناء األسموبي لممقطوعة
ؾ، ومػا يػزاؿ، ومػا ينوػؾ، و  يػزاؿ، ف في عمى ىذه الصور " ما زاؿ، وما انو
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، مرارفو  ينوؾ" ومف نـ فإف الصورة الفي ذكرىا المعفمد   فويد معني ا س
وعمى ىذا فإف فبدؿ الحاؿ وفغير المآؿ اسػففبعو اسػفعماؿ الصػورة الفػي لػـ 
فشػع عنػػد العػػرب، ىػػذا مػػف جيػػة ومػػف جانػػب أخػػر نمحػػظ اسػػفعماؿ زاؿ فػػي 

ؿ" إلػى المعنويػات زا" فصػوير لطػـ الخػد، ألفالفعبير عف الحزف وانوػؾ فػي 
بالمحسوسػات ويعضػد ذلػؾ امدغػاـ الحػادث فػي  " انوػؾ"ففعمػؽ أقرب، بينما
 (1)مادة "فكؾ"

، ظر لفمػػؾ المقطوعػػة يمكػػف القػػوؿ: جػػنح المعفمػػد لفكػػرار عػػدة ألوػػاظ وبػػالن
منؿ: "  " الفي فحمؿ معني النوي، وقد كررىا في البيت الناني أربع مرات، 

فيف في البيت النالث وىي الداخمة عمى "زاؿ" و"انوؾ"، ويبرز فكرار أداة ومر 
النوي الحالة النوسػية المسػيطرة عمػى الشػاعر، وكػ ني بػو يفطمػع إلػى عػدـ 

 قبوؿ الحالة الفي ،ؿ إلييا وىي وفقداف ولده. 
غير أف ىنػاؾ أمػرا  ،خػر  بػد مػف الفعػريص عميػو أ  وىػو أف ابػف الصػيرفي 

ا  عػػف المقطوعػػة السػػابقة إنيػػا فػػي سػػعد ابػػف المعفمػػد بػػف قػػ عمػػاد الػػديفو 
عباد، ولـ يرث المعفمد سعدا  إ  مف خالؿ ىذه المقطوعة، كمػا عػرج عمػى 

رنػػي فييػػا ولديػػو الوػػفح ويزيػػد  سػػراج الدولػػة فػػي نيايػػة قصػػيدفو الفػػيولػػده 
 ببيت قاؿ فيو:
ٍَ ُدجٓدَت    حطس٠ّ ايكًَب ُا قد أٚدَعٚقبًُه ٌُُث ايدِٖس طٛ  ُسٚأب٢ َع ه

ومف خالؿ ىذا البيت يفبف أف أو د المعفمد الػذيف مػافوا فػي حيافػو نالنػة، 
وىػػو الراضػػي  ،وىػػو المػػ موف وكنيفػػو " أبػػو النصػػر" ويزيػػد ،وىػػـ : الوػػفح

وكنيفو " أبو خالد" وسػابقيـ فػي القفػؿ أبػو عمػرو سػراج الدولػة، ولػو كػاف 
، كما أنو بالعودة إلى ي ىذه القصيدةلممعفمد ولد يسمي سعدا  ألشار إليو ف

                                                 

 ٠ٕظش ِما١٠ظ اٌٍغح ِادج "فىه". - 1
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لمعفمػػد وأسػػرفو   نجػػد ذكػػرا  لسػػعد فػػب الفػػاري  الفػػي وقوػػت عمػػى فرجمػػة اك
ولػػذا ف غمػػب الظػػف أف سػػعدا  ىػػذا ىػػو سػػراج الدولػػة أبػػو عمػػرو،  (1)ىػػذاأ

وذكػػػره بسػػػعد إمػػػا أف يكػػػوف سػػػراج الدولػػػة سػػػعد، أو أف سػػػعدا  مػػػف بػػػاب 
 الفصحيؼ.   

        

                                                 

، 2/62اٌسٍح اٌغ١شاء . ٠1/418ٕٚظش اٌزخ١شج فٟ ِساعٓ أً٘ اٌدض٠شج، - 1

ِٚا تؼذ٘ا،  100ٚاٌّؼرّذ تٓ ػثاد فٟ اٌٍّه اٌدٛاد ٌؼثذ اٌٛ٘اب ػضاَ، 

. ٚتٕٛ ػثاد فٟ إؽث١ٍ١ح 2010اٌطثؼح األٌٚٝ، ِىرثح اٌثمافح اٌذ١ٕ٠ح اٌما٘شج 

ِٚا  233دساعح ع١اع١ح ٚزضاس٠ح سعاٌح ِاخغر١ش ١ٌٛعف أزّذ زٛأٗ، 

ؾش٠ؼح ٚاٌذساعاخ اإلعال١ِح، لغُ تؼذ٘ا، خاِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض٠ض و١ٍح اٌ

 َ.  1980٘ـ / 1400اٌراس٠خ، 
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 اخلامتت
 مىازواث ووتائج

د الفطوافة السابقة مع رناء المعفمد بف عباد ممؾ إشبيمية أبناءه يمكف وبع
 القوؿ: 

أو  : جػػاء رنػػاء المعفمػػد بػػف عبػػاد أبنػػاءه فػػي نػػالث قصػػا د، ومقطوعػػة لػػـ 
فصؿ إلينا كاممة، حيػث خػص الوػفح ويزيػد بػنالث، بينمػا أوقػؼ المقطوعػة 

ا " وجعمػػو عمػػى سػػراج الدولػػة، كمػػا ذكػػره فػػي مخفػػفـ قصػػيدة " يقولػػوف صػػبر 
، ولو رحنا نسفبطف السػر سببا  في حسرة القمب، وفجدد الحزف طواؿ الدىر

في عػدـ رنػاء سػراج الدولػة كمػا رنػي ولديػو الوػفح ويزيػد ألمكػف القػوؿ إف 
عمػى رأس  اع الن ر لمقفؿ سػراج الدولػة، وظػؿالسر يرجع أف المعفمد اسفط

ر لو ظيػر المجػف بعػد وقمب الدىعميو الممؾ بعد مقفمو، بينما دارت الدا رة 
ج بو في السػجف، حفػى ولديو، حيث نزؿ مف عمى كرسي العرش، وزُ  مقفؿ

 إف بنافو لـ يسممف مف فقمبات الدىر.
شعر رناء األبناء لدي المعفمد بف عباد يمحظ غمبة  بنظرة مف ممة في نانيا :

الفي مناقب ال بعض الروح البكا ية الفي فميؿ إلى الجزع، حيث لـ يقؼ مع
جعميػـ مكف أف فنسحب عمى أو ده دوف غيرىـ، وما ذكره مػف منػؿ الممف 

غيػرىـ، وأمػا مػا خصػيـ ول نجميف أو نحو ذلؾ يدخؿ في وصؼ يصمح ليػـ
وّدعنػي  قولو: " أبا النصر مذ وّدعتَ  د في نياية المطاؼ إليو، خذبو فيعو 
نصر لو مرىونا  بفوديع أبػى النصػر، ونحػو ذلػؾ حيث جعؿ فوديع ال نصري"
 نراه عمى اسفحياء. مما

نالنا : بالف مؿ في مقدمات القصا د النالث نجد أنيا افوقت جميعػا  فػي طػرح 
حيث نراه  قضية البكاء، وقد فوردت كؿ قصيدة بسمة   فوجد في نظيرفيا،
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الصػػبر مػػف خػػالؿ مػػا طمبػػو يقولػػوف صػػبرا " يقػػؼ مػػع البكػػاء و فػػي قصػػيدة " 
إلػى مػزج  المعفمػد فعػداهف اقفصػر الطمػب عمػى الصػبر لكػ ، وقػدالناس منو

الصبر بالبكاء، مع اسفمراره ما فطػاوؿ بػو العمػر. وأمػا فػي قصػيدة " نػواح 
القمرية" فنجد الصورة فخفمؼ عف سابقفيا، إذ وقػؼ مػع البكػاء مػف خػالؿ 
مشيد كاف سببا  في فحريؾ مشاعره في اسفدعاء ما فقده، وفجمى ذلؾ في 

رأي نوسو مف خالليػا، مػع فوػوؽ ر،ىا فنوح عمى ولدييا، فكاف أف  قمرية 
فمػؼ األمػر كنيػرا  عػف المشػيد بكا و عمى بكا يا في نياية المشيد، ولـ يخ

في صورة بكا ية ممفيبة، فمنمت ، حيث انفقؿ بالمفمقي إلى الطبيعة السابؽ
في الغيـ وما يحدث فيو مف برؽ ورعد يكوف سببا  في ىطوؿ المطر، لكف 

ا ظػػؿ حيػػا ، حيػػث فبقػػي نػػار قمبػػو الػػدىر بػػرؽ المعفمػػد ونػػاره   يخبػػواف مػػ
بركانا، ومف خالؿ المقدمات البكا يػة الػنالث يمكػف القػوؿ إنػو اعفمػد عمػى 
العاقؿ" الناس"، وعمػى غيػر العاقػؿ "القمريػة"، وعمػى الجمػاد " الغػيـ" وكػاف 
حالػػو واحػػدا  مػػع نالنػػفيـ بػػؿ فوػػوؽ عمػػييـ، فقػػد طمػػب منػػو النػػاس الصػػبر 

وفػػػدؿ كػػػؿ فمػػػؾ ؽ كػػػذلؾ عمػػػى القمريػػػة والغػػػيـ، ففعػػػداه إلػػػى البكػػػاء، وفوػػػو
 المشػػاىد عمػػى أف الػػدنيا أضػػحت سػػواء، حيػػث فبػػدؿ الحػػاؿ وفغيػػر المػػآؿ.
وبالنظر لبداية كؿ قصيدة نجده مع الناس جاء بالوعؿ المضػارع الػذي يػدؿ 
عمػػى الفجػػدد والحػػدوث، ومػػع القمريػػة جػػاء الوصػػؼ بالوعػػؿ الماضػػي فػػي 

المشػيد، أمػا مػع الغػيـ فاسػفعمؿ حػرؼ  إشارة إمكانية عدـ فكػرار منػؿ ىػذا
النػػداء الػػذي لمبعيػػد فػػي إشػػارة إلػػي البعػػد المكػػاني لكػػف الجػػامع بينيمػػا ىػػو 
نػػزوؿ المطػػر، وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ اسػػفطاع فقريػػب المشػػيد مػػف نوػػس 

وأما الخافمػة فكػاف مػف المنفظػر أف يخػفـ بمػا يشػي برضػاه بقػدر  المفمقي.
يمنػػة عمػػى لغػػة الشػػاعر حفػػى طالػػت اهلل لكػػف لغػػة البكػػاء والحػػزف ظمػػت مي
طرحو في المقدمة ومػا خػفـ بػوأ ويػدؿ  الخافمة كذلؾ، ليحدث فآزر بيف ما
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ف كػاف يوسػؼ  ذلؾ عمى أف نا رفو لـ فيدأ عمى الػرغـ مػف طػوؿ بكا يػا، وا 
النالػػث لػػـ يػػنيص نيػػص المعفمػػد عنػػدما رنػػي ولػػده، حيػػث لػػـ فحمػػؿ مقدمافػػو 

  (1)مفمقي مدي اسفسالمو لقدر اهلل،لمبكاء شديدا ، وجاءت الخافمة لفبرز 
 نحػػو، فيفمػػر  عمػػى قضػػية السػػف، وجػػاء فعريجػػو  ج المعفمػػد بػػفرابعػػا : عػػرّ 

 قولو:
 ست قدزٟتٛيٝتُا ٚايطٔ بعُد صػري٠ْ    ٚمل تًبح األٜاّ إٔ صٖػ

، ويػغػرُؽ ذا بػحرُ  :ونحو ؽ ذا قػوػر   بنّي صغير أو خميؿ  موافؽ    ُيػمػزِّ
صرح فػي األوؿ بموفيمػا عمػى يجد بونا بينيما، حيث والمف مؿ في البيفيف 

الرغـ مف صغر سنيما، ومف نـ كػاف ذلػؾ سػببا  صػغر قػدره ىػو، كمػا جػاء 
 الحديث عنيما في صيغة الفننية ولـ يورؽ بينيما.

وأمػا المػوطف النػاني فجػاء الحػديث عػف كػؿ واحػد منيمػا عمػى حػده، حيػػث 
لو، وفي ذلػؾ إشػارة إلػى حدانػة  جعؿ األوؿ صغيرا ، بينما كاف الناني مرافقا  

سنو كذلؾ، وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد كاف ليما صو ت وجو ت فكفب بمػاء 
 الذىب طاؼ أوليما البالد المقورة، وأما امخر فكاف البحر مركبو.  

حمؿ البيت األوؿ مف قصيدة " يقولوف صػبرا " روايػة أخػري، وىػي" خامسا : 
والروايػػة األشػػير   فبنػػي الوعػػؿ  سػػ بكي ، وأُبكػػي مػػا فطػػاوؿ مػػف عمػػري"

"أبكي" لممجيوؿ وعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ فػإف روايػة البنػاء لممجيػوؿ ففوافػؽ 
مع ما خفـ بو الشاعر قصيدة " يا غػيـ" وىػي" أبكػي وفبكػي وُنبكػي غيرنػا" 
وفحمؿ رواية البناء لممجيوؿ في القصيدفيف فوافقا  في إبكاء الغير، ويشي 

مرا ي، وك ني بالمعفمد يريد مػف النػاس مشػاركفو حادنة لذلؾ بشدة الف نر ال
 أحزانو، وبخاصة وأف الطبيعة لـ فبخؿ عميو في ىذا األمر.

                                                 

 .106، ٠86ٕظش د٠ٛاْ ٠ٛعف اٌثاٌث،  - 1
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وفكػرر ذلػؾ فػي مػواطف عديػدة،  ه،مػع أسػماء وأو د قؼ المعفمدو  سادسا :
أخػري، وجػاء وقوفػو فػي قصػيدة "يقولػوف  فػارة الكنيػةوقد ذكر ا سـ فػارة و 

نايا القصيدة بشكؿ مفساو، حيث جاءت المرة صبرا " نالث مرات ننرىا بيف ن
 وفي ذلؾ يقوؿ: األولى عقب البيت األوؿ مباشرة

 ىوي الكوكباف: الوفح نـ شقيقو   يزيُد، فيؿ عند الكواكب مف خبر
 وجاءت النانية في البيت النامف الذي يقوؿ فيو:

 قد شاد يف أِجسٟ أفتح ، يكد فٖتحَت يٞ باب زمح١   نُا بٝصَٜد، اهلُل
وأمػػا النالنػػة فكانػػت فػػي البيػػت الػػذي قبػػؿ األخيػػر، كمػػا جػػاءت بالكنيػػة   

 با سـ، حيث يقوؿ:
 أبا خايٕد  أٚزثتين احلصٕ خايدّا    أبا ايٓصس َر ٚٓدعت ٚٓدعين ْصسٟ

 كػؿُ الدىر نُ  كما وقؼ مع سراج الدولة في مخففـ فمؾ القصيدة " َفجدَُّد طوؿَ 
 أبى عمرو"

 صيدة" يا غيـ"أما القصيدة األخر  فيي ق
وكانػت جاء الفصريح باسمي ولديو مرفيف، خال منيمػا المقدمػة والخافمػة، 

 المرة األولى في البيت الخامس الذي يقوؿ فيو:  
 بهٝت فتحّا فإِذ َا ُزََت ضًٛت٘    ثٟٛ ٜصُٜد فصاَد ايكًَب ْرياْا

كانت المرة النانية مف نصيب البيت الفاسع والعاشر، وقد افسػمت  في حيف
مؾ المرة في الوصؿ بينيما، حيث ذكر الوفح في بيت ويزيد في بيت ،خر، ف

 وىما:
 باب ايطُاع١ يف يكٝاى جرالْا  ِت تًو ايػٗاد٠ُ يٞ    َح، قد فَتٜا فتُح
 ـطإ إحطاْاـإٔ ٜػفع اهلُل باإلح      اــُـهـا  بـسجــد شاد ايَّـــكـي ،ُدـٜٚا ٜصٜ

فبػيف لا المعفمػد أسػماء أو ده وكنػاىـ ولو ف ممنا الطريقػة الفػي أورد خالليػ
أنو يعمد إلي فكرارىا  وفوزيعييا بيف جنبات القصػيدة مػف بػاب ا سػف ناس 
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فمػؾ األسػماء  سػفخراج با سـ والفمذذ بذكره، فضال  عف أنو اسفطاع فوليػد 
معناىػػا بمػػا يفناسػػب مػػع حالفػػو النوسػػية الحزينػػة المنكسػػرة، كمػػا نػػّوع فػػي 

  عمػى النػداء باليػاء الفػي لمبعيػد فػارة، واليمػزة الفػي طريقة الذكر حيػث افكػ
لمقريب فارة أخػري. عمػى أننػا نجػده وقػؼ مػع أبنا ػو بشػكؿ ،خػر فمنػؿ فػي 

قولػػو: "ونجمػػاف زيػػف   وكبػػاف"، ونحػػوجعميمػػا كػػوكبيف، فػػي قولػػو: "ىػػوي الك
لمزمػاف" ويػوحي ذلػؾ بمػدي مكانػة ولديػو، حفػى إنػو أرسػؿ اسػفوياما  يقػػوؿ 

ويشػػي ىػػذا ا سػػفوياـ ب نيمػػا أصػػبحا الكواكػػب مػػف خبػػر" فيػػو " فيػػؿ عنػػد 
كوكبيف ضمف الكواكب، ولذا حري بالكواكب أف فسػ ؿ عػف بعضػيا، ويعػرؼ 

 كؿ كوكب أخبار أخيو.
: برز في رناء المعفمػد بػف عبػاد ظػاىرة الفكػرار، نحػو: فكػرار أسػماء سابعا  

لحاحػػػو عمػػػى كممػػػات بعينيػػػا، منػػػؿ: الحػػػزف، و أبنا ػػػو،  صػػػبر، الو البكػػػاء، و ا 
، و العيف، و القمب، و الدمع، و  ف كانت لالنجـو وظة البكػاء ىػي األكنػر حيػث وا 

، منػؿ: أسػمبت مػى البكػاءبخالؼ الكممات الدالػة ع كررىا خمس عشرة مرة،
وفػػوحي فمػػؾ الظػػاىرة بغمبػػة لغػػة ونػػاح،  عبػػرة، وعينػػي أقػػوي منػػؾ فيفانػػا،

سػػفعالء يفنػػافي مػػع االبكػػاء عمػػى غيرىػػا منػػؿ الفجمػػد والصػػبر، وذلػػؾ ممػػا 
 ف مف األجدر بو أف يفصػبر كمػا فجمػد أبػو ذؤيػب اليػذلي.المموؾ، حيث كا

ولعػػؿ ىػػذا يقودنػػا لمقػػوؿ بضػػعؼ العاطوػػة الدينيػػة عمػػى لغػػة الشػػاعر، ولػػـ 
 ففبدي ىذه المغة إ  لماما  عندما جعؿ في ذلؾ فخويوا  عف فؤاده حفى ينقػؿ

ا جعػػؿ الفقػػو  ميزانػػو يػػـو الحشػػر، وأف يشػػوع اهلل بامحسػػاف إحسػػانا ، كمػػ
 .أيضا   سببا  في زجر األـ

وأما عمى مسفوي الصور الفي رسميا فنجد ذلؾ   حا  في فشخيصو ولديو 
ومػف الصػور الفػي أجراىػا كوكبيف أو نجميف، أو في بكاء النجـو عمييمػا، 

معػػػو ومػػػع أـ أبنا ػػػو، الصػػػورة الفػػػي جعػػػؿ فييػػػا دمعيمػػػا أقػػػوي مػػػف مػػػاء 
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يا غيـ" وقػاؿ فييػا: " يػا غػيـ عينػي السحاب، وجاءت صورفو في قصيدة "
أقوي منؾ فيفانا" وأما صورة األـ فجاءت في قصيدة " يقولوف صبرا " حيػث 

" وقػد افسػـ مشػيد المعفمػد بػالطوؿ ويقوؿ: " ففبكي بدمع لػيس لمقطػر منمُػ
مع اعفماده عمى الحجة، بينما جػاءت صػورة األـ فػي شػطر بيػت، ويحمػؿ 

فناسػػبا  مػػع الوقوػات الفػػي وقويػػا معيػػا، عػدـ إطالػػة الحػػديث عػف بكػػاء األـ 
أطػػاؿ مػػع مشػػاىد بكا ػػو، وكػػ ني بػػو يجػػد سػػموفو فػػي البكػػاء الػػذي    بينمػػا

  يممؾ سواه.
نامنا : كاف نفػا ص ىػذه الدراسػة اسػفدراؾ البيػت الخػامس عشػر عمػى جػامع 

حيػػث لػػـ يػػرد ىػػذا البيػػت إ  فػػي الحمػػة  الػػديواف فػػي قصػػيدة "يقولػػوف صػػبرا "
       ألبار.السيراء  بف ا

جػػاء يػػؿ والبسػػيط فػػي رنػػاء أبنا ػػو، و افكػػ  المعفمػػد عمػػى بحػػري الطو ا : فاسػػع
الطويؿ في قصيدفيف، ومقطوعة، بينما اسفوعب البسيط فجربة واحدة، ىي 
قصيدة" يا غيـ " والشاعر بذلؾ جري عمى مػا جػري عميػو قػدامي الشػعراء، 

لشػػعر العربػػي فمػػف المعمػػـو أف بحػػري الطويػػؿ والبسػػيط مػػف أكنػػر بحػػور ا
دورانا  عمى ألسنة الشعراء، وليما مزية فكمف في اسفيعابيما غالب معػاني 

 الشعر.
جاءت بيف الراء المكسورة، والمضمومة، فػي وأما عمى مسفوي القافية فقد 

" و" القمريػػة النا حػػة" ويحمػػؿ حػػرؼ الػػراء سػػمة قصػػيدفي " يقولػػوف صػػبرا  
بػيف حالػة الحػزف المسػيطرة  الفكرار فإذا أضيؼ إلى ذلؾ الكسر حدث فػآزر

فػػواءـ مػػع السػػجف يكمػػا فحمػػؿ الضػػمة انغالقػػا  مػػى الشػػاعر وكسػػرة الراء،ع
رويػػػا  لقافيػػػة مردوفػػػة موصػػػولة بمػػػيف،  توأمػػػا النػػػوف فوقعػػػالػػػذي حبسػػػو. 

لففوافػػؽ مػػع مػػد الصػػوت الحاصػػؿ مػػف صػػوت البكػػاء والنحيػػب، وبيػػذا فقػػد 
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مػع حالػة الحػزف الفػي ـ لػروي الفػي انفقاىػا المعفمػد لفػفالءفوافقت أحػرؼ ا
 يعيشيا.

بعد فيمكف القوؿ إف المعفمد بف عباد قد ألقي عبػاءة الممػوؾ وىػو بصػدد و 
، وكػاف مػف الممكػف رناء أبنا و، حيث سيطرت لغة البكاء عمى كؿ قصػا ده

ف كاف قد ا  أف ُيجري البكاء عمى لساف غيره كاألـ أو الطبيعة أو نحو ذلؾ و 
، وعمػى اصػورى ا يػة الفػيكالب الصػور كؿصنع ذلؾ أحيانا  لكف بكاءه غمب 

ىذا فقد نزؿ مػف عمػى عػرش الممػؾ ليقػؼ مػع صػووؼ العامػة مػف النػاس 
 باكيا  عمى ما  قاه.
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 فهرس املصادر واملراجع
 أو  : الكفب المطبوعة: 

بكػػػر محمػػػد بػػػف يحيػػػى بػػػف عبػػػد اهلل الصػػػولي  يبػػػألأخبػػػار أبػػػي فمػػػاـ  ● 
عسػػاكر، ومحمػػد عبػػده غػػراـ، فحقيػػؽ: خميػػؿ محمػػود  ىػػػ(335)المفػػوفى: 

نشػػػػر: دار امفػػػػاؽ الجديػػػػدة ، الطبعػػػػة النالنػػػػة، نظيػػػػر امسػػػػالـ الينػػػػدي
 .ىػ1400،بيروت

عمػػى أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزوقػػي  يبػػألاألزمنػػة واألمكنػػة  ● 
نشػر: دار الكفػب العمميػة، الطبعة: األولى،  ىػ(421األصوياني )المفوفى: 

 ىػ.1417بيروت، 
ع فػػي القصػػيدة العربيػػة دراسػػة فمييديػػة، د: عبػػد الباسػػط بالغػػة اميقػػا ● 

.  سعيد عطايا، مطبعة شمس ، شبيف الكـو
فحقيػؽ وشػرح: ظ، عنمػاف عمػرو بػف بحػر الجػاح يبػأل لبياف والفبيػيفا ● 

ىػػػ ، 1418 ،مكفبػػة الخػػانجي ، الطبعػػة السػػابعة، ط:عبػػد السػػالـ ىػػاروف
 .ـ1988

شػمس الػديف أبػو عبػد اهلل لعػالـ فاري  امسالـ َوَوفيات المشاىير َواأل ●  
ؽ: يػحقف ىػػ(748محمد بف أحمد بف عنماف بف َقاْيماز الػذىبي )المفػوفى: 

الطبعػة: األولػى، ، نشر: دار الغرب امسػالمي، الدكفور بشار عّواد معروؼ
 . ـ 2003

شػمس الػديف أبػو عبػد اهلل ل ، فاري  امسالـ ووفيات المشاىير واألعػالـ ●
حقػؽ: ف ىػػ(748ماف بػف َقاْيمػاز الػذىبي )المفػوفى: محمد بف أحمد بف عن

الطبعػػة: ، دار الكفػػاب العربػػي، بيػػروت نشػػر:، عمػػر عبػػد السػػالـ الفػػدمري
 .ـ 1993 -ىػ  1413النانية، 
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محمػػد بػػف يزيػػد بػػف عبػػد األكبػػر لوالمرانػػي والمػػواعظ والوصػػايا الفعػػازي  ● 
فقػديـ  ىػػ(285النمالى األزدي، أبو العبػاس، المعػروؼ بػالمبرد )المفػوفى: 

نيضػة  :نشػر، : محمػود سػالـوراجعػ، وفحقيؽ: إبراىيـ محمد حسف الجمػؿ
 .مصر لمطباعة والنشر والفوزيع

صػػمى اهلل  -الجػػامع المسػػند الصػػحيح المخفصػػر مػػف أمػػور رسػػوؿ اهلل  ● 
محمػد بػف إسػماعيؿ أبػو ل ،وسننو وأيامو = صحيح البخػاري -عميو وسمـ 

، الطبعػػة بػف ناصػر الناصػرامحمػد زىيػر ؽ: يػحقف عبػداهلل البخػاري الجعوػي
نشػػر: دار طػػوؽ النجػػاة )مصػػورة عػػف السػػمطانية بإضػػافة فػػرقيـ األولػػى، 

 .ىػ1422،  محمد فؤاد عبد الباقي(
نشػػاء لغػػة العػػرب، السػػيد أحمػػد الياشػػمي،  ● جػػواىر امداب فػػي أدبيػػات وا 

 مؤسسة المعارؼ، بيروت.
 بػػف أبػػي بكػػر القضػػاعي بػػف األبػػار، محمػػد بػػف عبػػد اهلل الحمػػة السػػيراء  ●

نشػػر: دار ، حقػػؽ: الػػدكفور حسػػيف مػػؤنسف ىػػػ(658البمنسػػي )المفػػوفى: 
 .ـ1985الطبعة: النانية،  القاىرة –المعارؼ 

 ،2قسػـ شػعراء المغػرب واألنػدلس جػػ  -خريدة القصر وجريدة العصر  ● 
عمػاد الػديف الكافػػب األصػبياني، محمػد بػػف محمػد صػوي الػػديف بػف نوػػيس ل

فحقيػػؽ: ،ذرفػػاش ، ىػػػ(597بػػف ألػػو، أبػػو عبػػد اهلل )المفػػوفى: الػػديف حامػػد 
نقحػػو وزاد عميػػو: محمػػد المرزوقػػي، محمػػد العروسػػي المطػػوي، ، ،ذرنػػوش

 .ـ 1971نشر: الدار الفونسية لمنشر، الجيالني بف الحاج يحيى
ديواف أحمد بف عبػد ربػو، جمػع وفحقيػؽ وشػرح: محمػد رضػواف الدايػة،  ●

 ـ.1979ىػ/ 1399ط: مؤسسة الرسالة بيروت، 
ديواف ابف الرومي، شػرح أ: أحمػد حسػف بسػص، ط: دار الكفػب العمميػة  ● 

 ـ.2002ىػ/ 1423بيروت لبناف، الطبعة النالنة، 
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ديواف ابف الرومي، فحقيؽ: د: حسف نصار، ط: دار الكفب المصرية،  ● 
 ـ.1973

ديػػواف الوػػرزدؽ، شػػرحو وضػػبطو وعمػػؽ عميػػو أ: عمػػى فػػاعور، الطبعػػة  ●
 ـ.1987ىػ/ 1407، ط: دار الكفب العممية بيروت لبناف، األولى

ديواف المعفمد بػف عبػاد ممػؾ إشػبيمية، فحقيػؽ: د: حامػد عبػد المجيػد،  ● 
ود:أحمػد أحمػد بػػدوي، راجعػو، د: طػو حسػػيف، الطبعػة الرابعػة، مطبعػػة دار 

 ـ.2002ىػ / 1423الكفب والونا ؽ القومية بالقاىرة، 
نالث، حققو وقدـ لو ووضع فيارسو: عبد ديواف ممؾ غرناطةأ يوسؼ ال ●

 ـ. 1965اهلل كنوف، ط: مكفبة األنجمو المصرية، الكبعة النانية، 
 ـ.1995ديواف اليذلييف القسـ األدبي ، مطبعة دار الكفب المصرية  ●
، الحسف عمي بف بساـ الشنفريني يبأل الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ●
نشر: الدار العربية لمكفاب ، ليبيا لي، ، الطبعة األو ؽ : إحساف عباسيحقف
 ـ.1978، فونس –
الوف الغنا ي، دار  / شوقي ضيؼ، سمسمة فنوف األدب العربي،لرناء دا ● 

  ـ.1987، 4المعارؼ، ط
لحسػػف بػػف مسػػعود بػػف محمػػد، أبػػو ، ا زىػػر األكػػـ فػػي األمنػػاؿ والحكػػـ ● 

حجػي، د ؽ: د محمد يحقف ىػ( 1102عمي، نور الديف اليوسي )المفوفى: 
دار النقافػػة، الطبعػػة األولػػى،   -نشػػر: الشػػركة الجديػػدة ، محمػػد األخضػػر
 . ـ 1981 -ىػ  1401،  المغرب –الدار البيضاء 

موػػػفح بػػػف خاقػػػاف بػػػف أحمػػػد بػػػف غرطػػػوج، أبػػػو محمػػػد ،ل قال ػػػد العقيػػػاف ●
 .ـ1866 -ىػ 1284 ،طبعة: مصر، ىػ(247)المفوفى: 

ف أبي الكـر محمد بف محمد بف الحسف عمي ب يبأل الكامؿ في الفاري  ● 
عبػػػد الكػػػريـ بػػػف عبػػػد الواحػػػد الشػػػيباني الجػػػزري، عػػػز الػػػديف ابػػػف األنيػػػر 
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نشػػر: دار الكفػػاب ، فحقيػػؽ: عمػػر عبػػد السػػالـ فػػدمري ىػػػ(630)المفػػوفى: 
 .ـ1997ىػ / 1417الطبعة: األولى،   لبناف –العربي، بيروت 

ي، الطبعػػػة العػػػروض الواضػػػح وعمػػػـ القافيػػػة، د: محمػػػد عمػػػى الياشػػػم ● 
 ـ.1991ىػ/ 1412األولى، ط: دار القمـ دمشؽ، 

فحقيؽ محمد محي الػديف عبػد الحميػد، دار الجيػؿ، العمدة  بف رشيؽ،  ●
 .4بيروت، ط

عف عمـ الفجويد القر،ني، د: عبػد العزيػز أحمػد عػالـ،  الطبعػة األولػي،  ●
 ـ. 1990ىػ / 1410

ة دار المعػػػػارؼ فػػػػي فػػػػاري  األدب الجػػػػاىمي، د/ عمػػػػى الجنػػػػدي،  طبعػػػػ ●
 ـ.1984القاىرة، 

نشر : دار ، محمد بف مكـر بف منظور األفريقي المصريل  لساف العرب ●
 ـ.1997، الطبعة األولى، بيروت –صادر 

ي ، دار صػػػػػػػادر بيػػػػػػػروت بػػػػػػػراىيـ البييقػػػػػػػم  المحاسػػػػػػػف والمسػػػػػػػاوئ ●
 .1960لبناف،

 المرقصات والمطربات،  بف سعيد األندلسي، ط: جمعية المعارؼ.  ●
عمػػي بػػف منجػػب بػػف سػػميماف، أبػػو لالمخفػػار مػػف شػػعر شػػعراء األنػػدلس  ●

حقػؽ: الػػدكفور ف ىػػ(542القاسػـ، فػاج الرياسػة، ابػف الصػػيرفي )المفػوفى: 
 1406الطبعػة: األولػى، ، الناشػر: دار البشػير، عمػاف، عبد الرزاؽ حسيف

 .ـ 1985 -ىػ 
بعػة األولػى، المعفمد بػف عبػاد فػي الممػؾ الجػواد لعبػد الوىػاب عػزاـ، الط ●

  ـ.2010النقافة الدينية القاىرة  مكفبة
حقػؽ : ف الحسػيف أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا يبػألمعجـ مقػاييس المغػة  ●

 ـ.1979 -ىػ 1399 ،نشر: دار الوكر، عبد السالـ محمد ىاروف
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موسػػػيقى الشػػػعر د: إبػػػراىيـ أنػػػيس، الطبعػػػة النانيػػػة، مكفبػػػة األنجمػػػو  ●
 ـ.1952المصرية، 

حمػػػد بػػػف محمػػػد المقػػػري أل مػػػف غصػػػف األنػػػدلس الرطيػػػبنوػػػ  الطيػػػب  ●
 :نشػر، فحقيػؽ د. إحسػاف عبػاس، / سػنة الوفػاة 986الػو دة   الفممساني
 .ىػ1388 بيروت دار صادر

شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد الوىػػاب ل ، نيايػػة األرب فػػي فنػػوف األدب ●
 -بيػػػروت / لبنػػػاف  -دار الكفػػػب العمميػػػة  ، الطبعػػػة األولػػػي، ط:النػػػويري
 . ـ 2004 -ىػ  1424

العباس شػمس الػديف أحمػد بػف  يبألوفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف  ●
نشػر: دار ، حقػؽ : إحسػاف عبػاس"، ف681"محمد بف أبػي بكػر بػف خمكػاف

 .  بيروت –صادر 
 الرسا ؿ العممية:نانيا : 

رسػػػالة ماجسػػػفير  بنػػػو عبػػػاد فػػػي إشػػػبيمية دراسػػػة سياسػػػية وحضػػػارية، ●
، جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز كميػػة الشػػريعة والدراسػػات ليوسػػؼ أحمػػد حوانػػة

 ـ.  1980ىػ / 1400امسالمية، قسـ الفاري ، 
 نالنا : المجالت والدوريات:

 ىػػ(1388أصدرىا: أحمػد حسػف الزيػات باشػا )المفػوفى:  مجمة الرسالة ●
 ـ.1937" مارس 192د "عد
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 فهرس املىضىعاث
 

 الصوحة الموضوع
 1013 دمة.أو  : المق

 1017 نانيا : الفمييد
 1017 المحور األوؿ: فف الرناء.

 1024 المحور الناني: المعفمد بف عباد وبواعث الرناء.
 1031 نالنا : المبحث األوؿ: قصيدة يقولوف صبرا .

 1053 رابعا : المبحث الناني: قصيدة القمرية النا حة.
 1065 خامسا : المبحث النالث: قصيدة يا غيـ.

 1081 سادسا : الخافمة: موازنات ونفا ص.
 1089 سابعا : فيرس المصادر والمراجع.

 1095 نامنا : فيرس الموضوعات.
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