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Çağdaş Katar Şiirinde Mirasın İşlenmesi
Öz
Bu makalenin konusu Üç körfez şairi tarafından kaleme alınan şiir metinlerinde dini,
edebi ve beşeri miras fenomeninin nasıl ele alındığıdır. Bu üç şairden ikisi Katarlı
Ahmet el-Câbir ve Abdurrahman el-Muâvide’dir. Bu iki şairin çağdaşı Birleşik Arap
Emirlikleri’nden Hammad Bin Halife Ebu Şihâb da Körfez şairlerinin temsilcisi olarak
kabul edildiğinden konunun etraflıca anlaşılması için o da araştırmanın kapsamına
dahil edilmiştir. Makelemiz, körfez şiirinin Arap şiir dünyasındaki konumuna mercek
tutmaktadır. Bunu da edebiyattaki etkilenme ve etkileme diyalektiğine uygun olarak
şiirsel etkileşimden doğan izdüşümleri takip ederek yapmaktadır. Bununla birlikte
körfez şiiri genel olarak irdelenip tenkit edilmiştir. Araştırma ayrıca, Körfez'in şiirine
ait metnin estetik taraflarını keşfetmeye ve bu şiirin tecrübe alanındaki estetik zevkini
ortaya koymaya çalışmakta ve şiir metinlerinin söz konusu mirastan aldığı ilhamın
boyutunu gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Araştırma, elde edilen sonuçları, dil
ve belağat eksenli bir yöntem çerçevesinde gözlem, tümevarım ve analize dayanarak
analitik ve dengeli bir yaklaşımla sunmaktadır.
Abstract
Heritage functioning and preservation in the contemporary Qatari poetry
This is the title of these pages that address the representaion of the heritage
phenomenon and how it is used in the literary text by three Gulf contemporaneous
poets; two Qataris “ Ahmed Al-Jaber, Abdul-Rahman Al-Maawdah”, in addition to the
peer contemporaneous Emarati poet “Hamad Bin Khalifa Abu-Shehab” to have a more
obvious view over the Gulf scene.The aim of this research is to draw the attention to
the Gulf poetry and documenting, analyzing and critiquing it in order to explore its
position on the poetry map and illustrate the exchange that might happen with the
other poetic echoes according to the argumentative of affectedness and influencing.
The research is trying to detect the orientations of the poetic text in Gulf as well as
tasting its aesthetics with the field of experience and how far they are inspired by the
heritage. It has chosen some of the three poets’ poems in an analytic approach that is,
basically, based on monitoring, induction and analyzing; in order to deduce the results
within a rhetorical linguistic based approach and some theoretical notes as well.
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فاتحةََّّومَّهاد َّ

للموروثَّحضورََّّفيَّالمنجَّزََّّالشَّعريََّّالمعاصرَّ،تستلهمهَّالذَّاتََّّالشاعرةََّّ،وتتمثَّلهَّبكلَّدالالتهَّالدينيةَّ
والتَّاريخيَّةَّوالقوميَّةَّواألخالقيَّةَّ،والَّتستطيعَّالفكاكََّّمنَّإسارهَّوإنََّّرادتََّّالتَّحرَّرََّّ،بلَّتظلََّّحالةَّ
الصَّدورَّدائر ًةَّفيَّفَّلَّكََّّثَّنائيَّةََّّتربطَّالماضيَّ بالحاضر ،فتظلََّّقيمةََّّالثانيَّتقاسََّّبمقدارََّّدورانَّهَّفيَّ
عداَّ.والشَّعرَّالخليجيََّّ-والقطريََّّجزءََّّمنهَّ-كغيرهَّينظرَّإلىَّالموروثَّعلىَّ
رباَّأوَّبَّ ً
فَّلكََّّاألوَّلَّقَّ ً
أنهَّ-بقَّيَّمَّهَّاإليجابيَّةَّ -مثالَّ َّيَّحفزَّ َّعلىَّاالقتداءَّ،أوَّ-بماَّيعكسَّمنَّقيمَّسلبيَّةََّّ -يَّنهضَّ َّبوظيفةََّّ

نفيرَّأيضاَّ.
التَّنبيهََّّوالتَّحذيرَّولربَّماَّالتَّ
ً
وفيَّإطارَّهذهَّالغاياتَّمتفرق ًةَّأوَّمجتمع ًةَّيمكنَّالتمثيلَّللشعرَّالقطريَّبأبرزَّشاعرينَّ،هماَّ:
أحمد َّبن َّيوسف َّالجابرَّ ،وعبدالرحمن َّالمعاودةَّ ،وال َّتكتمل َّأبعاد َّالصورة َّدون َّإطاللة َّعلىَّ
المشهدَّالخليجيَّوالتمثيلَّلهَّبمعاصرهماَّ،وهوَّالشاعرَّاإلماريَّحمدَّبنَّخليفةَّأبوَّشهابَّ.وقدَّ
ارتأىَّالبحثَّوضعَّهذاَّالثالوثَّتحتَّالضوء؛َّلدراسةَّتشكلَّالظاهرةَّالتراثيةَّفيَّنطاقَّماَّظهرَّ
للقارئَّمنَّنتاجَّشعرهمَّالغنائيَّالفصيحَّ.علىَّأنَّاختيارَّثالثتهمَّلمَّيكنَّخبطَّعشواءَّ،بلَّلتحققَّ
المعاصرة َّالتي َّتحسن َّبها َّالموافقة َّوالمفارقة َّأو ًالَّ ،ولتشابه َّنتاجهم َّالمعتمد َّعلى َّالتشكيلَّ
بالموروث َّعلىَّماَّعرفَّعنهمَّمنَّبروز َّقليل َّمنَّمظاهرَّالتجديدَّوتجاوزهمَّإسار َّالمحاكاةَّ
المباشرةَّثانياَّ،ولغزارةَّهذاَّالنتاجَّوتنوعهَّثال ًثاَّ َّ.
ً
أهدافَّالبحث



اَّونقدا.
َّالخليجَّدرساَّوتوثي ًقاَّونشر
االلتفاتَّإلىَّشعرَّمنطقة
ً
ً
ً
تحسَّسَّ َّحركةَّ َّالنَّصَّ َّالشعري َّالخليجيَّ َّوجماليَّاته َّفي َّميدان َّالتَّجربةَّ َّوالموازنةَّ
وسياقاتَّهاَّالفنَّيَّةَّومدىَّاستلهامهاَّمنَّالتراث.



إبرازَّبعد َّمنَّأبعادَّالصورة َّللشعرَّالخليجي َّبعامة َّوالقطري َّبخاصة؛َّلمعرفة َّموقعهَّ
علىَّالخارطةَّالشعريةَّالعربيةَّومدىَّتعاطيهَّوتالقيهَّمعَّاألصداءَّالشعريةَّاألخرىَّوفقَّ
جدليةَّالتأثرَّوالتأثيرَّفيَّاألدبََََََّّّّّّ.

أسئلةَّالبحث َّ
ثمةَّأسئلةَّللبحثَّتتمحورَّحولَّالقضاياَّاآلتيةَّ :
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هلَّالتشكيل َّبالموروث َّفيَّالمنجز َّالشعري َّالقطري َّضرب َّمنَّالرؤية َّالفنية َّواالهتداء؛َّأمَّأنهَّ
مصدرَّللتقليدَّواالحتذاء؟َّ َّ
ماذاَّينبث َّفيَّأعطاف َّالمنجزَّ َّالشعريَّمنَّموروث َّمنح َّبهَّالنص َّفضاءات َّمنَّاإليحاءاتَّ،
وسخاءَّمنَّالدالالت؟َّ َّ
ماَّمقوماتَّهذاَّالتشكيلَّوأبعادهَّوتجلياتهَّفيَّالشعرَّالقطري؟ َّ
منهجَّالبحث َّ
لإلجابةَّعنَّالتساؤالتَّالسابقةَّفإنَّالبحثَّسيتتبعَّدواوينهمَّ،وسيختارَّمجموع ًةَّمنَّقصائدَّ
فحاتَّ،معتمداَّفيَّ
الشعراءَّالثالثةَّفيَّمقاربةَّتحليليةَّوموازنات َّتسنح َّبهاَّسانحة َّمنَّهذهَّالص
ً

هذاَّالسبيلَّعلىَّالرصدَّواالستقراءَّ،والتحليل؛َّالستخالصَّالنتائجَّ،وذلكَّفيَّإطارَّمنهجَّيستمدَّ

أدواتهَّمنَّاللغةَّوالبالغةَّوبعضَّالمقوالتَّالنظريةَّ .
ماهيَّةَّالتشكيلَّبالموروث َّ
َََّّّمنَّخاللَّالقراءةَّاألولىَّلدواوينَّالشعراءَّ(الجابرَّ،والمعاودةَّ،وأبوشهاب) َّيمكنَّالقولَّ-
َّمفتوحاَّإلبداعهمَّ،
َّفضاء
دونماَّاعتسافَّ-إنَّالموروثَّقدَّحظيَّبعنايةََّّكبيرةََّّفيَّشعرهمَّ،فرأوَّاَّفيه
ً
ً

اَّفسيحاَّلنتاجهمَّ،مادة َّمعرفةَّ،ومصدر َّاحتذاءَّ،ومَّنَّهَّل َّعظةَّ،يمتحونَّمنَّمعينهَّماَّ
وميدا ًناَّرحب
ً
ً
يروقَّ َّلهمَّفيَّصورَّ َّمباشرةَّ َّأوَّغيرَّ َّمباشرةَّ،تار ًة َّبالمعنىَّ،وأخرىَّبالمبنىَّ،وثالث ًَّة َّباالقتباسَّ،
ورابع ًَّةَّبالتضمينَّ،وخامس ًَّةَّبالمحاكاةَّوالمعارضةَّ،وغيرَّذلكَّمنَّالتناصاتَّالمتنوعةَّفيَّأجزائهاَّ
وأشكالهاَّ،وهوَّ"تناصَّيدخلناَّفيَّعالمَّالتضمينَّواالحتمال"َّ ،1وقدَّتمثَّلوهَّفيَّتجاربهمَّتمثَّ ًالَّ

ينسجمَّمعَّالنَّصََّّوآليَّاتهَّمنَّجهةَّ،ويتناغمَّمعَّحالةَّالمبدعَّوأدواتهَّالفنَّيَّةَّمنَّجهةَّأخرىَّ َّ.

والَّغروَّأنَّيقدمَّشعر َّالجابرَّوالمعاودةَّللدارسينَّفيَّجامعةَّقطرَّ"كنموذجَّللشعرَّالخليجيَّ
الذيَّيمثلَّالمدرسةَّالشعريةَّالموصولةَّبالتراثَّ،المعتزةَّباللغةَّ،المرتبطةَّبالتاريخَّ،المحافظةَّ
علىَّالعربيةَّوقيمهاَّومثلهاَّ،المتغنيةَّباإلسالمَّوقيمهَّونظامهَّاألكملَّ،فشعرَّالجابرَّصورةَّمنَّ

َّ1التناصَّنظرياَّوتطبيقيا(َّ،بتصرف)َّصَّ .5
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صورَّالشعرَّالعربيَّفيَّأعز َّعصورهَّ،يجدَّالقارئَّفيهَّمسح ًة َّمنَّالشعرَّاإلسالمي َّبلَّالجاهليَّ،

ويجدَّفيهَّأيضاَّصدىَّالصحراءَّ،وأنسامَّالباديةَّ،وأمواجَّالبحر"َّ َََّّّ.2

َََّّّوالَّيظنََّّأنََّّتوظيفَّالموروثَّيقتصرَّعلىَّماَّذكرناهَّآن ًفاَّمنَّمجاالتَّ،بلَّإنهَّليتعداهَّ،وليسَّ

مبالغ ًة َّالقولَّ َّإنَّ َّتوظيفه َّضرب َّفنيَّ ،يتكئ َّعليه َّالشاعر َّفيجعل َّمنه َّنقطة َّارتكاز َّينطلق َّمنهاَّ
ليستشرف َّآفاق َّما َّينبغي َّأن َّيكونَّ ،أو َّينظر َّإلى َّالواقع َّأو َّالمأمول َّنظرة َّ"تأويل" َّإبداعيَّ َّلهَّ
وراَّ
خصوصيَّتهَّالتيَّتسوَّغَّلهَّأنَّيحذفَّأوَّيضيفَّأوَّيفسرَّأوَّيمرَّ َّبالموروثَّمرَّ َّالسحابةَّمر ً
يستشعرهَّالقارئَّ،فيرىَّأنَّثمةَّعالقةَّماَّأوجدتَّتفاعال َّبينَّثنائيةَّالماضي َّوالحاضرَّ،بلَّيزيدَّ
ً

تفاعال َّيقتضي َّ"حلول" َّأحدهما َّفي َّاآلخرَّ ،وتلبس َّبعضهما َّببعضَّ ،الشيئينَّ
ً َّ
حتى َّيكون َّ

منفصلينَّ،وإنَّكاناَّمختلفينَّ َّ.

َََّّّومنَّالمهمَّأنَّنشيرَّإلىَّأنَّهذهَّالثنائيةَّيولدَّمنَّرحمهاَّالمجازَّ،منَّحيثَّأنهَّيجمعَّبينَّطرفيَّ
الصورةَّفيَّوجهَّويتركهماَّمتمايزينَّفيَّوجوهَّ،ومنَّهناَّفإنَّمقدرةَّالشاعرَّتتبدىَّفيَّخَّلقَّهذاَّ
"الحلول"َّالذيَّيرفدهَّخيالَّفنيَّقادرَّعلىَّالتحليلَّ،والتركيبَّ،والجمعَّبينَّاألشياءَّعلىَّاختالفَّ
مستوياتها،خيالَّقادر َّ"علىَّأنَّيرىَّالعالمَّفيَّذرةَّالرملَّ،وأنَّيرىَّاهللَّفيَّالزَّهرةَّ َّالبرَّيَّة"َّ 3علىَّ
حدَّتعبيرَّالشَّاعرَّالمتصوَّفَّ(وليمَّبليك)َّ،ووَّفَّقََّّهذاَّالتصورَّتتهيَّأَّللقصيدةَّملكاتََّّإبداعيةََّّأَّمثَّلََّّ
تَّغذَّيهاَّ،ورؤيةََّّغيرََّّمباشرةََّّتَّثريهاَّ،تنأىَّبهاَّعنَّالوصفَّوالتَّقريرَّوالتَّسميةَّ َّ.
َّ،وأسلوباَّمغايراَّفيَّتصورَّ
َََََّّّّّوإذاَّكانَّ"الحلول"َّتعبيراَّعنَّوحدةَّالموروثَّالثقافيَّ َّمنَّجهةَّ
ً
ً
ً
عامالَّآخرَّاليقلَّخطراَّعنَّالسابقينَّ
اللَّوحةَّالفنَّيةَّتصوَّ ًراَّغيرَّمباشرَّمنَّناحيةَّأخرىَّ،فإنَّثمةََّّ ً َّ
ً
وهوَّأثرَّالتَّقاليدَّواألعرافَّالشعريَّةَّالتيَّتلهمَّحركةَّالمبدعَّوتوجههَّ،وثالثَّتَّهاَّعناصرََّّتحملَّفيَّ
ذاتهاَّالدَّيمومةََّّواالستمراريَّةََّّبالقدرَّالذيَّتحملَّبهَّعناصرََّّالتَّجددََّّواإلضافةَّ،األمرَّالذيَّيجعلناَّ
ذيَّيخلقَّجواَّمنَّالتَّفاعلَّاإليجابيََّّلحوارَّدائبََّّبينَّثابتََّّومتغيَّرَّ،
ندركَّأنََّّهذاَّالتَّعاطيََّّهوَّالَّ
ًّ

وهوَّماَّيَّكسَّبَّالنصََّّقدر ًَّةَّعلىَّالتَّناميَّوالتَّطورَّ ََّّ.

َّ 2ديوانَّالجابرَّ،المقدمةَّ،ص.3
J.Stewart. Poetry in France and England. London. 1931.
P.109. 3
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كماَّأنَّالش ا ااااااعرَّحينَّتعتملَّفيَّداخلهَّتجربةَّفإنهَّ"يفترضَّفيَّعمليةَّإنتاجَّالنَّصََّّاألدبيََّّ
الوقوعَّتحااتَّعمليااةَّاختيااارَّمنَّمجموعااةَّ َّمنَّالباادائاالَّاللَّفظيااةَّأوَّالتركيبي اَّةَّالتيَّتحتويَّعلىَّ
المضاا اااامونَّأوَّالمعنىَّنفس ا ا اااهَّ،ويقومَّالم لَّفَّباالختيارَّمنَّبينَّتلكَّاأللفاظَّ،أوَّمنَّبينَّتلكَّ
التَّراكيبَّحسبَّماَّأرادَّالتعبيرَّعنهَّمنَّدالالتَّأوَّالتَّأثيرَّالذيَّأرادهَّفيَّالمتلقي"َّ .4
المكوَّناتَّالثَّقافية َّ
ََّّلمَّتختلفَّالمكوَّناتَّالثَّقافيَّةَّللشَّعراءَّالثَّالثةَّعنَّبعضهمَّالبعضَّ،فقدَّكانتَّالكتاتيبَّوجهتهمَّ
فيَّميعتهمَّاألولىَّ،ثمَّالمدارسَّاألميريَّةَّالتيَّدرسَّفيهاَّالجابرَّ،والدينيَّةَّالتيَّتَّلقَّىَّفيهاَّثالثتهمَّ
حافزاَّعلىَّ
علوماَّشرعي ًَّةَّ ،وشدو
ً
اَّفيهاَّشيئاَّمنَّعلومَّاللغةَّ،واألدبَّ ،ثمَّكانَّاتَّصالهمَّباألمراءَّ ً
ً
البالطَّأشعاراَّموصول ًةَّ
البحثَّواالستزادةَّفيَّتلقيَّجمالياتَّالتَّراثَّ،وسانح ًة َّليستفرغواَّفي َّ
ً

بعراقةَّماضَّشعريَّدأبواَّعلىَّمحاكاته؛َّولذاَّفإنَّشعراءََّّالجيلَّاألوَّلَّفيَّالخليجَّ-وهمَّيمثلونَّ
َّتبعا َّلمناهل َّوينابيع َّأصيلةَّ َّأتيحت َّلهمَّ ،تَّشَّكل َّمن َّخاللهاَّ
المرحلةَّاألولىَّ -تكونت َّثقافتهم ً

وعيهمَّالعربيَّ،وحسهمَّالدينيَّ،ومذخورَّهمَّاللغويَّ،وانصهرَّفيَّبوتقتهاَّكَّيانهمَّالقوميَّ،فسرىَّ
فيَّأشعارهمَّ،ووعتَّقلوبهمَّكثيراَّمنهَّحتىَّتداخلتَّأشطار َّوتعابير َّوصور َّمنهَّفيَّنسيجهمَّ
ً
َّامتدادا َّلشعر"االتجاه َّالمحافظ َّالبياني" َّالذي َّراده َّالباروديَّ ،وبلغ َّبه َّشوقيَّ
الشعريَّ ،مثلت
ً

وحافظَّوأضرابهماَّذرو ًةَّفني ًَّةَّعالي ًةَّ .

وآيةَّذلكَّالتزامهمَّالتامَّبنمطَّالقصيدَّمنَّحيثَّالبناءَّالفنيَّ،وإنَّكانواَّتخلَّصواَّفيهَّ-إالَّماَّ
َّشيئا َّمنها َّعندَّ
ندرَّ -من َّمقدمات َّطللية َّوغزلية َّاتَّسمت َّبها َّالقصيدة َّالقديمةَّ ،وإن َّكانوا َّرأوا ً
رصفائهمَّكابنَّعثيمينَّ،وماجدَّالخليفيَّ،وغيرهماَّمنَّشعراءَّالمدرسةَّالكالسيكيةَّ.ومنَّحيثَّ

اإليقاع َّالموسيقي؛ َّفقد َّالتزموا َّالوزن َّوالقافيةَّ ،وحرصوا َّعلى َّأن َّتستهل َّأغلب َّقصائدهمَّ
بالتَّصريع؛َّليبقواَّعلىَّالعهدَّالموروثَّالذيَّتعشقتهَّاألذنَّالعربيةَّ،واستساغتهَّموسيقاَّالشعرَّ.أماَّ
منَّحيثَّالموضوعاتَّفقدَّنَّوَّلواَّفيهاَّنَّوَّلََّّاألقدمينَّ،فجاءَّالمديحَّغالباَّفيَّشعرهمَّ،لهَّالنصيبَّ
ً
األوفىَّفيَّصفحاتَّدواوينهمَّبحكمَّاتصالهمَّباألمراءَّ،ويعقبهَّ-فيَّالكمَّ-شعرَّالمناسباتَّ،ثمَّ

َّ4حلَّالمنظومَّعندَّابنَّاألثيرَّبينَّالداللةَّوالتركيبَّ،كريمَّفاروقَّأحمدَّعبدَّالدايمَّ،مجلةَّتوركشَّستاديزَّ
َّ،20/12صَّ .3
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الشَّعرَّاالجتماعيَّ َّالذيَّيتساوىَّفيهَّالمعاودةَّو"أبوشهاب"َّ،ليجيءَّشعرهمَّفيَّالنَّهايةَّيحملَّ
خصائصَّالشعرَّالعربيَّاألولىَّوسماتهَّالتَّراثيَّةَّ.ومنَّهذهَّالسَّماتَّ :
التضمين َّعرَّفََّّابنََّّرشيقَّالتَّضمينَّبأنهَّ"قَّصَّدَّكََّّإلىَّالبيتَّمنَّالشعرَّأوَّالقسيمَّ،فتأتيَّبهَّفيَّآخرَّشعركَّ
أوَّفيَّوسطهَّكالمتمثَّل".5وهوَّمصطلحَّتراثيَّأقربَّإلىَّالتَّناصَّ،وذلكَّفيماَّينبعثَّمنَّنصََّّأوَّ
نصوصَّ،أوَّيتماهىَّفيَّتحاورَّبينَّنصَّينَّ،يتَّخذَّمساراتَّتتعددَّ ،ودالالتَّتتنوعَّحسبَّقدرةَّ
استخدامهاَّ،والتَّمكنَّمنَّتالصقَّالصَّوتينَّالسابقَّوالالَّحقَّ،وقدَّيكونَّمنَّمهامهَّتوثيقَّداللةَّ،
معنىَّ،أوَّم ازرةَّنصَّ،إماَّبتضمينَّصريحَّ ،وإماَّبتلميحَّوتلويحَّ،
أوَّتأكيدَّموقفَّ،أوَّترسيخَّ َّ
ً
قصداَّ
َّ
،
اَّآخرَّلغيره
كالم
َّ
شعرهَّوالناثرَّنثره
الشاعرَّ
َّ
ن
َّ
يضم
َّ
َّ
أن
َّ
عنَّذلكَّفيرى
واليبعد َّابنَّاألثير َّ
ً
ً
وتوكيداَّ ،وزياد ًَّةَّ،
فقدَّيكونَّإيجازاَّ ،
لالستعانةَّعلىَّتأكيدَّالمعنىَّالمقصودَّ .6وله َّمحاورَّكثيرةَّ ،
ً
ً
يضفيَّجماال َّعلىَّالنصَّ،ولكنَّ َّجمالهَّليسَّمطل ًقاَّ،فهوَّمرتبطَّ
وتمثيالَّ،وتتجلىَّقيمتهَّفيَّأنهَّ
ً
ً
بالنصَّوطبيعتهَّشعراَّكانَّأوَّنثراَّ،وماَّيتوافرَّهناَّقدَّالَّيتوافرَّهناكَّ .7
ً
ً
أ-تضمينَّبيتَّمفردَّبلفظه َّ
وهذاَّالضربَّكثيرَّفيَّشعرهمَّ،فقدَّاستهلَّالجابرَّقصيدة َّمدحيةَّببيتَّمنَّالشعرَّالقديمَّضمنهَّ
فيهاَّ،وهوَّ :8
إنَّ َّالكَّرام َّإذا َّما َّأسهلوا َّذكروا َّ َّ
َّ

مَّنََّّكانَّيألفهمَّفيَّالموطَّنَّالخشنَّ َّ
َّ

ويقولَّ9فيَّقصيدةَّأخرىَّ :
َّ5العمدةَّفيَّنقدَّالشعرَّوتمحيصهَّ،صَّ370
َّ6التناصَّوالتلقيَّ،ص21-20

6

َّ7التضمينَّوالتناصَّ،ص.173
َّديوانَّالجابرَّ،صَّ.140والبيتَّلدعبلَّبنَّرزينَّالخزاعيَّفيَّالحماسةَّالبصريةَّ789:2حماسيةَّ(َّ)629
8والحماسةَّالمغربيةَّ1233:2
ديوانَّالجابرَّ،ص.53والبيتَّفيَّديوانَّأبيَّتمامََّّ66:1وفيَّروايةَّ:الغابَّ.والمعنىَّ:أنهَّجعلَّالممدوحََّّ9
غنياَّغيرَّمحتاجَّإلىَّالمالَّفيخدعَّبهَّليكفَّعنَّالقتالَّ.والكريهةَّ:الشديدةَّمنَّكلَّشيءَّ،والمرادَّبهاَّهناَّالحرب.
ًّ
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فوافَّقَّ َّالحقَّ َّما َّقال َّاألَّلَّى َّسلفوا َّ َّ منَّصادقَّالقَّوَّلَّفيَّماضَّمَّنََّّالحقبَّ َّ
َّ

َََََّّّّّ َّ

(إن َّاألسود َّأسَّودَّ َّالغَّيلَّ َّهمَّتها َّ َّ يَّوَّم َّالكَّريهَّةَّ َّفي َّالمسَّلوبَّ َّال َّالسَّلَّبَّ) َّ
َََََََّّّّّّّ َّ

َّ

والبيتَّالثانيَّبتمامهَّمنَّقصيدةَّأبيَّتمامَّفيَّفتحَّعموريةَّ(السيفَّأصدقَّ)..فضمَّنهَّالجابرَّ
قصيدتَّهَّ .
بيتاَّمنَّقصيدةَّمحمدَّبنَّإبراهيمَّآلَّخليفةَّفيَّردهَّعليهَّفيَّحوادثَّالزبارةَّ،10وهوَّ
وضمنَّ ً

البيتَّ :

وليس َّالزَّبَّارى َّوحدَّها َّلكَّ َّتارعَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

وليسَّ َّنعيم َّوحدَّهَّمَّلكَّ َّعسَّكَّرَّ َّ
َّ

بيتاَّللعرندسَّالكالبيَّفيَّمدحَّبنيَّعمروَّالغنويينَّ،فجعلهَّفيَّقصيدةَّمدحَّبهاَّالشيَّ
وضمنَّ ًَّ
عبداهللَّبنَّقاسمَّيقولَّ :11

كأنَّما َّقدَّ َّعناهَّم َّحين َّعن َّلَّهَّ َّ َّ ذاكَّ َّالعرندسَّ َّفي َّالماضي َّبأشَّعارَّ َّ
ََََََََّّّّّّّّ َّ

َّ
َّ12

(من َّتَّلَّق َّمنهم َّتقل َّالقيت َّسيَّدهم َّ َّ مثلَّالنجومَّالتيَّيسريَّبهاَّالسَّارَّي) َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

َّ

ب-تضمينَّمعنىَّبيتَّشعرَّ َّ
كثيراَّماَّنجدَّالشعراءَّقدَّضمَّنواَّمعانيََّّأبياتََّّفيَّشعرهمَّ،فالجابرَّضمَّنَّمعنىَّبيتَّالمتنبيَّ
ً
13
فيَّقصيدتهَّعنَّحوادثَّالزبارةَّفقال َّ :
حذاركمو َّليثَّ َّالعرينَّ َّوخيَّسهَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

وال َّأسمعن َّأرَّض َّالزبارة َّتذكرَّ َّ
َّ

ََّّ10موضعَّجرتَّعليهَّعدةَّمعاركَّبينَّقطرَّوالبحرين.
َّ11ديوانَّالجابرَّ،ص.99
12حماسةَّأبيَّتمامَّ(المرزوقي)َّتحَّ.أحمدَّأمينَّوعبدالسالمَّهارونَّ1595َّ:4،حماسيةَّ(ََّّ.)691
َّ13ديوانَّالجابرَّ،صَّ.80
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َّضاحكا َّحين َّيكشرَّ َّ
فال َّتَّحَّسَّبنه
ً

فما َّهو َّإالَّ َّاللَّيث َّفي َّوثباتهَّ َّ َّ

َّ

َََََََّّّّّّّ َّ

وقدَّضمنَّمعنىَّبيتهَّالثانيَّمنَّبيتَّالمتنبيَّوهوَّيخاطبَّسيفَّالدولةَّ َّ:14
إذا َّرَّأيَّت َّنَّيوب َّاللَّيث َّبارز ًَّة َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

فال َّتظنن َّأن َّاللَّيث َّمَّبتَّسَّمَّ َّ
َّ

وغيرَّذلكَّمنَّالنماذجَّالكثيرةَّ .
جَّ-تضمينَّشطرَّبيتَّشعرَّ :
ضمنَّالمعاودةَّفيَّقصيدةَّ(كيوبيد)َّشطرَّبيتَّعندَّالمتنبيَّفيَّمرثيةَّبديعةَّألقاهاَّبينَّيديَّسيفَّ
الدولةَّعندماَّخطفتَّيدَّالمنونَّأختهَّ،15يقولَّالمعاودةَّ :16
معنىَّليسَّيوجَّدََّّفيَّالعنب) َّ
وأَّنَّكَّرَّتَّ َّإال َّنَّشَّوَّةَّ َّالحبَّ َّوالهَّوى َّ َّ (ففَّيَّالخَّمرََّّ َّ
ً
َّ
َََََََََّّّّّّّّّ َّ
ويقولَّالمتنبيَّ َّ:17
وإن َّتكن َّتغلب َّالغلباء َّعَّنَّصرها َّ َّ فإنَّ َّفيَّالخَّمَّرَّ َّمَّعَّنى َّليسَّ َّفيَّالعَّنَّبَّ َّ
ً
َّ
ََََََّّّّّّ َّ

اَّبلَّقصداَّلالفتراسَّ،يريدَّأنهَّوإنَّأبدىَّبشرهَّوتبسمهَّللجاهلَّ
يقولَّ:إذاَّكشرَّاألسدَّعنَّنابهَّفليسَّذلكَّتبسم
َّ14
ً
ً
فليسَّذلكَّرضاَّعنهَّ،وفيَّمثلَّهذاَّيقولَّأبوَّتمامَّ َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
ً
قدَّقلصَّتَّشفتاهَّمنَّحفيظته

فخَّيلَّمنَّشدةَّالتعبيسَّمبتسما

َّ15ذكرتَّبعضَّالكتبَّأنَّالمرثيةَّقيلتَّسنةَّ352ها
َّ16لسانَّالحالَّ،المعاودةَّ،ص.98
َّ17تغلبَّ:قبيلةَّسيفَّالدولةَّ.الغلباءَّ:فيَّاألصلَّالغليظةَّالرقبةَّ،والمرادَّالعزيزةَّاألبيةَّالممتنعةَّ.يقولَّ:هيَّوإنَّ
كانتَّمنَّتغلبَّ-القبيلةَّالمعروفةَّبالعزَّوالمنعةَّ-بيدَّأنَّلهاَّمعَّذلكَّمنَّالفضائلَّماَّتنمازَّبهَّعنهمَّوتفضلهمَّ،
كالخمرَّأصلهاَّالعنبَّ،ولكنَّفيَّالخمرَّمنَّالمزاياَّماَّليسَّفيَّالعنبَّ،ومنَّثمَّتفضلهَّ،وهذاَّمثلَّقولهَّ:فإنَّ
المسكَّبعضَّدمَّالغزالَّ.ديوانَّالمتنبيََّّ َّ.220:1
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ويضمنَّالجابرَّعجزَّبيتَّفيقولَّ :18
تواكلَّهاااااا َّاألَّطَّباااَّاةَّ َّواإلَّساااااَّااااااااااءَّ َّ

فمَّنَّ َّللمَّشكالتَّ َّوقدَّ َّتَّوالتَّ َّ َّ

َّ

ََََََّّّّّّ َّ
وعجزهَّمأخوذَّبتمامهَّمنَّبيتَّللحطيئةَّ :19
هم َّاآلسون َّأمَّ َّالرأسَّ َّلمَّا َّ َّ

تواكلَّهااااا َّاألطبااااااااة َّواإلسااااااااءَّ َّ

ََََََََّّّّّّّّ َّ

َّ

ومنَّذلكَّقصائدَّأبيَّشهابَّالتيَّيقولَّفيَّإحداهاَّوقدَّبعثَّبهاَّإلىَّصديقهَّأحمدَّالسويديَّ :
إنَّ َّكانَّ َّساءَّكَّ َّمنَّا َّهَّفَّوةَّ َّبَّدَّرَّتَّ َّ َّ
َّ

فإنَّ َّصدرَّكَّ َّيا َّذا َّالحلمَّ َّمَّرَّحابَّ َّ
َّ

هوَّناظَّرََّّإلىَّمعنىَّقولَّالمتنبيَّفيَّسيفَّالدولةَّ :20
إن َّكان َّسَّرَّكم َّما َّقال َّحاسَّدَّنا َّ َّ
ََََّّّّ َّ

فما َّلجرح َّإذا َّأرضاكَّم َّألمَّ َّ
َّ

وفيَّمساجالتَّ"أبوَّشهاب"َّمعَّحمزةَّأبوَّالنصرَّفإنهَّيذكرَّأربابَّالشعرَّفيقولَّ :
بل َّأين َّربَّ َّالقوافي َّمن َّتنب هَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

(بقلبه َّما َّترى َّعيناه َّبعد َّغدَّ) َّ
َّ

ناظَّرََّّإلىَّقولََّّالمتنبيَّ :21

َّ18ديوانَّالجابرَّ،صَّ،39األساء(:بضمَّالهمزة)َّ:األطباءَّالمداوونَّ،وبفتحهاَّتعنيَّ:الدواء.
َّ19ديوانَّالحطيئةَّ،ص،34دارَّالكتبَّالعلميةَّ،طَّ.األولى1413َّ،ه1993َّ،مَّ،بيروتَّ،لبنان.
يقولَّ:إنَّسررتمَّبقولَّحاسدناَّوطعنهَّفيناَّفقدَّرضيناَّبذلكَّإنَّكانَّلكمَّبهَّسرورَّ،فإنَّجرحاَّالَّيرضيكمَّ
َّ20
ً
النجدَّلهَّألما؛َّألنَّكلَّسرورناَّفيَّسروركمَّ،ورضاناَّفيَّرضاكمَّ.ديوانَّالمتنبيََّّ .87:4
ً

َّ21الماضيَّ:النافذَّ.الجنانَّ:القلبَّ.الحزمَّ:ضبطَّاألمرَّوإحكامهَّواألخذَّفيهَّبالثقةَّ.يقولَّ:إنَّحزمهَّفيَّاألمورَّ
يريهَّفيَّيومهَّماَّيكونَّبعدَّالغدَّ،فيرىَّبقلبهَّماَّتراهَّعينهَّبعدَّغدَّ.يعنيَّأنهَّيفطنَّإلىَّاألشياءَّقبلَّحدوثهاَّكماَّقالَّ
أوسَّبنَّحجرَّ :
(األلمعيَّالذيَّيظنَّبكَّالظنَّكأنَّقدَّرأىَّوقدَّسمعا)َّ،ويقولَّأبوَّتمام:
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ماضَّيَّالجَّنانَّ َّيَّريهََّّالحَّزَّمََّّقَّبَّلَّغَّدَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

بَّقَّلبَّهَّ َّما َّتَّرَّى َّعَّيَّنَّاهَّ َّبعدَّ َّغَّدَّ َّ
َّ

وفيَّالقصيدةَّذاتهاَّيختمهاَّبقولهَّ :
(فاغَّفَّرَّ َّعليَّكَّ َّسالمَّ َّاهللَّ)َّهَّفَّوتَّنَّا َّ َّ
ََََََََّّّّّّّّ َّ

ففَّيَّالضَّميرَّ َّلكَّمَّ َّروضَّ َّوَّأَّطَّيابَّ َّ
َّ

ناظَّرَّإلىَّقولَّالحطيئةَّملتمساَّالعفوَّمنَّعمرَّبنَّالخطابَّوقدَّسجنهَّلهجائهَّوفحشَّلسانهَّ :22
غيَّبَّت َّكاسبهَّمَّ َّفي َّقَّعَّرَّ َّمَّظَّلَّمةَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

فاغفرَّ َّعليكَّ َّسالمَّ َّاهللَّ َّيا َّعَّمَّرَّ َّ
َّ

وفيَّقصيدتهَّالتيَّيمدحَّبهاَّمحمدَّبنَّراشدَّآلَّمكتومَّيقولَّ :
حلااااف َّالزَّمااااَّاااااان َّليَّااااأتين َّبمثَّاااا الهَّ َّ َّ
َََََََّّّّّّّ َّ

حنثتَّيمينَّالدهرَّمثلكَّلنَّيرى َّ
َّ

ناظَّرََّّإلىَّقولَّالباجيَّالمسعوديَّ :23
حلااااااف َّالزَّمَّاااااااااانَّ َّليَّ اأتين َّبماااَّثلهَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

ولذاك َّقيل َّمن َّالظنون َّجلية

كفر َّيمينك َّمسر ًعا َّيا َّمقسمَّ َّ
َّ

ح ٌّقَّوفيَّبعضَّالقلوبَّعَّيونَّ

وقدَّكررَّالمتنبيَّهذاَّالمعنىَّفيَّشعرهَّ.والمرادَّبهذاَّكلهَّ:صحةَّالحدسَّوجودةَّالظن.
22ديوانَّالحطيئةَّ،ص.108روايةَّالسكريَّ،والمبردَّوالعقد"َّ:ألقيت"َّ.وكاسبهمَّ:معيلهمَّ.قعرَّمظلمةَّ:البئرَّالتيَّ
سجنَّفيهاَّ.كانتَّالسجونَّقبلَّآباراَّ .
ً
َّ23الباجيَّالمسعودي12226-1297َّ،ه1880-1811َّ/مَّمحمدَّالباجيَّبنَّأبيَّبكرَّعبداهللَّبنَّمحمدَّالمسعوديَّ
البكريَّالتبرسقيَّالتونسيَّأبوَّعبداهللَّ.م رخَّ،منَّكتابَّتونسَّوشيوخهاَّ،مولدهَّووفاتهَّفيهاَّ،تقدمَّلخطةَّالكتابةَّ
علىَّعهدَّالبايَّحسينَّباشاَّ،ثمَّارتقىَّإلىَّرياسةَّالقسمَّالثانيَّمنَّالوزارةَّالكبرىَّ،لهَّاشتغالَّباألدبَّوالشعرَّ،ولهَّ
كتاب(َّالخالصةَّالنقيةَّفيَّأمراءَّإفريقية)َّمطبوعَّ.و(عقدَّالفرائدَّفيَّتذييلَّالخالفةَّوفوائدَّالرائد)َّمطبوعَّ.و(ديوانَّ
شعر)َّ،و(المنجيَّمنَّالمرضَّالفرنجي)َّ.انظرَّالشبكةَّالعنكبوتيةَّ َّ
=َّ َََّّّ19&type=cnt&typeid=3767http://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id
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وإلىَّقولَّعمارةَّاليمنيَّ :24
حَّلَّفَّ

َّالزَّمان

َّلَّيَّأتين

َّبَّمثلهَّ َّ َّ

َََََّّّّّ َّ

حنثت َّيمينك َّيا َّزمان َّفكفرَّ َّ
َّ

أماَّالجابرَّفقدَّغنَّىَّقريباَّمنَّذلكَّفيَّمرثيتهَّلجمالَّعبدَّالناصرَّفقالَّ :25
ً
عَّقَّمَّ َّالزَّمانَّ َّفلنَّ َّيجَّيءَّ َّبمثَّلَّهَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

أم َّالصَّقورَّ َّقَّلَّيلة َّاألوَّالدَّ َّ
َّ

تضمينَّالمثلَّمحوراَّ َّ:
ب-
ً
َّمنهَّوأقواالَّ،ففيَّقصيدةَّ(الجامعةَّ
نَّقصائدهَّأمثاال
وكثيراَّماَّيمتحيَّالمعاودةَّمنَّالتَّراثَّفيضمَّ
َّ
ً
ً
ً
26
بيتاَّمنَّمثَّلََّّشعبيََّّدارج؛َّللداللةَّعلىَّأنََّّفالناَّ(الَّناقةَّلهَّفيَّاألمرَّوالَّجمل)َّ
العربية) َّضمنهاَّ ًَّ
فيقولَّ :
ويفرضَّ َّ(برنادوت) َّفي َّالشَّرقَّ َّحَّكَّمَّهَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

وال َّناق ًة َّكانتَّ َّلهَّ َّفيهَّ َّأو َّجَّمَّلَّ َّ
َّ

ويضمنَّالجابرَّالمثلَّالمعروفَّ(علىَّنفسهاَّجنتَّبراقش)َّفيقولَّ :27
علَّى َّنَّفَّسَّها َّتَّجَّنَّي َّبراقَّش َّإنَّها َّ َّ
َّ

مَّبَّادَّئَّ َّجهل َّوَّهَّيَّ َّبالسَّوء َّتنذرَّ َّ
َّ

َّ 24عمارةَّبنَّعليَّبنَّزيدانَّالحكميَّالمذحجيَّاليمنيَّ،أبوَّمحمدَّ،نجمَّالدينَّ.م رخَّثقةَّ،وشاعرَّفقيهَّأديبَّ،
منَّأهلَّاليمنَّ،ولدَّفيَّتهامةَّورحلَّإلىَّزبيدَّسنةَّ531هاَّ،وقدمَّمصرَّبرسالةَّمنَّالقاسمَّبنَّهشامَّ(أميرَّمكة)َّإلىَّ
الفائزَّالفاطميَّسنةََّّ 550ه.فيَّوزارةَّ(طالئعَّبن َّرزيك)َّفأحسنَّالفاطميونَّإليهَّوبالغواَّفيَّإكرامهَّ،فأقامَّعندهمَّ،
ومدحهمَّ.ولمَّيزلَّموالياَّلهمَّحتىَّدالتَّدولتهمَّ ،وملكَّالسلطانَّ(صالحَّالدين)َّالديارَّالمصريةَّ،فرثاهمَّعمارةَّ،
َّ
ً
واتفقَّمعَّسبعةَّمنَّأعيانَّالمصريينَّعلىَّالفتكَّبصالحَّالدينَّ،فعلمَّبهمَّ،وقبضَّعليهمَّوصلبهمَّبالقاهرةَّ،وعمارةَّ
في َّجملتهمَّ .له َّتصانيفَّ ،منها َّ(أخبارَّاليمنَّ -ط)َّ ،و(أخبار َّالوزراءَّالمصريينَّ -ط)َّ ،و(المفيد َّفي َّأخبار َّزبيد)َّ،
و(ديوانَّشعر-خ)َّكبيرَّ.انظرَّ .html12148https://www.aldiwan.net/poemَّ:
َّ25ديوانَّالجابرَّ،ص.69
َّ26لسانَّالحالَّ،ص.74
َّ27ديوانَّالجابرَّص.78
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ومنَّاألمثالَّأنَّالعربَّكانتَّتقولَّإذاَّقتلَّالقتيلَّفلمَّيدركَّثأرهَّخرجَّمنَّرأسهَّطائرَّكالبومةَّ،
وهيَّالهامةَّ،والذَّكَّرَّالصدىَّ،فيصيحَّعلىَّقبرهَّاسقونيَّ،فإنَّقَّتَّلَّقاتلَّهَّكفََّّعنَّصياحه،ومنهَّقولَّ
أبيَّاإلصبعَّالعدوانيَّ :
يا َّعَّمَّرَّو َّإن َّلمَّ َّتدع َّشتمَّي َّومنقَّصتي َّ َّ
َّ

أَّضَّرَّبك َّحيث َّتقول َّالهامَّة َّاسَّقَّونَّي َّ
َّ

فوظفَّالجابرَّالمثلَّفقالَّ :28
هَّمَّ َّجللَّوه َّحسَّ ًاما َّطن َّمارَّنهَّ َّ َّ
َّ

ارا َّطالب َّالثَّارَّ َّ
يدعو َّصداهَّ َّجَّهَّ ً
َّ

االقتباسَّواإلشارةَّالصريحةَّأوَّالمضمرةَّ :ََََّّّّاالقتباسَّاستلهامَّمنَّالتراثَّ،وتفاعلَّمعهَّ،وهوَّإيرادَّطائفةَّمنَّاآلياتَّالقرآنيةَّأوَّاألحاديثَّ
َّالكالمَّشيئاَّ
ًَّ
النبويةَّبصيغتهاَّولفظهاَّ،29أوَّإيرادهاَّدونَّالداللةَّعليهاَّبصيغتهاَّ،وذلكَّبأنَّ"يضمن

منَّالقرآنَّوالحديثَّوالَّينبهَّعليهَّللعلمَّبه"َّ،30فهوَّشكلَّمنَّأشكالَّتداخلَّالنصوصَّ .

َّاقتباساَّمباشراَّأوَّمحو ًراَّ،لبعدَّ
وليسَّمحضَّمصادفةَّأنَّيتكئَّالثالثةَّعلىَّالموروثَّفيقتبسواَّمنه
ً
ً
أثرهَّفيَّالدائرة َّالتصويريةَّالتيَّتجمعَّبينهَّكموروثَّوبينَّغيرهَّمنَّأجزاءَّالقصيدةَّإنَّأحسنَّ
توظيفه.وللمعاودةَّتنويعاتَّهَّفيَّعديدََّّمنَّقصائدهَّالتيَّشداَّفيهاَّبماَّرآهَّفيَّممدوحهَّمنَّقَّيَّمََّّتغنَّىَّ
بهاَّالشعراءَّالقدماءَّ،فوصفَّاألميرَّبنصرةَّالدينَّواألفضالَّالسابغةَّبقولهَّ :
وتَّغَّضَّبَّ َّهللَّ َّالكَّريمَّ َّوإنَّما َّ َّ
ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ

َّبمثَّلَّكََّّيعلوَّالدَّينََّّوالحقََّّقَّائَّمَّ
َّ

َّ28ديوانَّالجابرَّ،صََّّ،93طنَّمارنهَّ:قطعَّأرنبةَّأنفهَّ.المارنَّ:ماالنََّّمنَّاألنفَّوفضلَّعنَّالقصبة.الصدىَّ:
الهالكَّ.وأصلَّالصدىَّذَّكَّرََّّالبومَّ .
ماَّعنَّوصفهماَّبالموروثَّكونهماَّديناَّ،والدينَّليسَّتراثاَََّّّ.
َّأجلَّالقرآنَّالكريمَّوالحديثَّالشريفَّوأنزهه
ً

29

َّ30شروحَّالتلخيصَّفيَّعلومَّالبالغةَّ،صَّ200
َّ31دوحةَّالبالبلَّ،ص.65
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31

َّ

وملروثِ يف ِ
الشع ِر القط ِر ِي اوملع ِ
▪َّ223التشكيلَّ ِب ِ
اص ِر

ش َّعَّلَّ ًما َّللمَّكَّرَّمَّاتَّ َّولَّلَّعَّال َّ َّ
فَّعَّ َّ
ََََّّّّ َّ

ونجمَّ اكَّ َّبرَّاقَّ َّوفَّاااااضَّلَّكَّ َّدائَّااامَّ َّ
َّ

وهوَّماَّيذكرناَّببيتَّالمتنبيَّفيَّمدحَّسيفَّالدولةَّبقولهَّ :
وَّوَّجَّهَّكَّ َّوَّضَّاحَّ َّوثَّغَّرَّكَّ َّبَّاسَّمَّ

تَّمر َّبكَّ َّاألبَّطَّالَّ َّكَّلَّمَّى َّهَّزيمَّةَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

32

َّ

َّ

وفيَّقصيدةَّأخرىَّمدحَّالشاعرَّاألميرَّوأثنىَّعلىَّأبيهَّوجدهَّوقبيلتهَّبأوصافَّلمَّتخرجَّعنَّدائرةَّ
األوصافَّفيَّالشعرَّالقديمَّ،منَّمثلَّ:الكرامَّالصيدَّ،بيضَّوجوههمَّ،ماَّفيَّعرضهمَّمنَّمثالبَّ،
وغيرَّذلكَّفقالَّ :33
نَّمتَّهَّ َّالكَّرَّامَّ َّالصَّيدَّ َّمَّنَّ َّآلَّ َّدَّارمَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

تخالهَّمَّفيَّالنَّاسََّّمثلََّّاألَّشَّاهَّبَّ َّ
َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

أَّجَّالَّءَّ َّيَّوَّمَّ َّالرَّوَّعَّ َّبَّيضَّ َّوَّجَّوهَّهَّم َّ َّ
َََََّّّّّ َّ
وَّحَّسَّبَّهَّمَّو َّفَّخَّرا َّبَّقَّاسَّمَّ َّفي َّالوَّغَّى َّ َّ
ً
ََََََّّّّّّ َّ

كرامََّّ،وماَّفيَّعَّرَّضَّهَّمََّّمَّنََّّمَّثَّالَّبَّ َّ
َّ
وفيَّالسَّلَّمَّ َّوَّضَّاحَّ َّنَّبَّيلَّ َّالمآرَّبَّ َّ
َّ

ومماَّاستمدهَّالجابرَّمنَّالتراثَّتلكَّاألوصافَّالتيَّسبقَّإليهاَّالشعراءَّفيَّوصفَّممدوحيهمَّ
كالجمالَّأوَّالشجاعةَّأوَّقوةَّالبأسَّ،فشبهَّإشراقَّوجهَّممدوحهَّبغرةَّالصبحَّوطلعةَّالبدرَّ،
فقالَّ :34

َّ32ديوانَّالمتنبيَّ(البرقوقي)َّ،جَّ،4ص102
َّعبدالرحمنَّقاسمَّالمعاودةَّشاعرَّمنَّقطرَّ،أحمدَّالجدع،دارَّالضياءَّللنشرَّوالتوزيعَّ،األردنَّ،عمانَّ،طَّ،3.
140733ها1986َّ/مَّ.صَّ.64
َّ34ديوانَّالجابرَّ،صَّ.74

224▪ Eslam Maher Omara

أَّنَّبَّع َّالصَّفَّا َّأمَّ َّغَّرَّة َّالصَّبَّح َّأمَّ َّبَّدَّرَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

بوجَّهكَّ َّأم َّهذَّي َّالسَّمَّاحَّة َّوالبشَّرَّ َّ
َّ

وَّالممدوحَّفيَّشجاعتهَّوقوةَّبأسهَّكاألسدَّالهصورَّالذيَّتخشىَّوثباتهَّوعزماتهَّ،يقولَّ :35
يا َّأيَّهَّا َّاألَّسَّد َّالمَّخَّشي َّوَّثَّبَّتهَّ َّ َّ
ََََََََّّّّّّّّ َّ
والتَّفَّ َّحَّوَّلَّك َّم َّاألبَّنَّاء َّمأسدةَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

اب َّوأظَّفَّارَّ َّ
ال َّتبرزن َّشبَّا َّنَّ َّ
َّ
بجحفل َّكأتي َّالبَّحَّر َّزخارَّ

36

َّ

َّ

ومماَّاقتبسهَّمنَّالتعابيرَّالتيَّشاعتَّفيَّالشعرَّالقديمَّعبارةَّ(َّيستسقىَّالغمامَّبوجهه)َّ،ولعلَّ
أشهرَّاألبياتَّبيتَّأبيَّطالبَّبنَّعبدَّالمطلبَّفيَّمدحَّالرسولَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّ َّ:
وأبيضَّ َّيَّسَّتَّسَّقَّى َّالغَّمامَّ َّبَّوجَّهَّهَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

ثمَّال َّاليَّتَّامَّىَّ ،عَّصَّمَّةَّ َّلَّلَّرامَّلَّ َّ
َّ

فوظفَّالمعاودةَّالعبارةَّفقالَّ :37
مَّنَّ َّالقومَّ َّيَّسَّتَّسَّقَّى َّالغَّمَّامَّ َّبَّذَّكَّرَّهَّمَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

مَّعَّالمهَّمَّ َّغرَّ ،وآالؤهَّمَّ َّكثرَّ َّ
َّ

اَّكامالَّمنَّعباراتَّسبقَّإليهاَّالقدماءَّمنَّمثلَّ:فاترةَّاأللحاظَّ،
وفيَّالغزلَّنجدهَّيشكلَّبيت
ً
ً

ضامرةَّالحشاَّ،بعيدةَّمهوىَّالقرطَّ،فيقولَّ :38

أَّفَّاتَّرَّة َّاأللحاظَّ َّضَّامَّرَّة َّالحَّشَّا َّ َّ
َََََََََّّّّّّّّّ َّ

بعيدَّةَّ َّمَّهَّوَّى َّالقَّرَّطَّ َّليَّسَّ َّلهَّا َّنَّدَّ َّ
َّ

وهوَّماَّيذكرناَّبعمرَّبنَّأبيَّربيعةَّالذيَّتغزلَّبمحبوبةَّلهَّفوصفَّطولَّجيدهاَّ،وأتىَّبردفهَّ
فقالَّ :
َّ35ديوانَّالجابرَّ،ص.90
شباَّناب:حدهَّوطرفهَّ.مأسدةَّ:أرضَّذاتَّأسودَّ.الجحفلَّ:الجيشَّالكثيرَّ.األتي:السيلَّوماَّيأتيَّبهَّمنَّزبدَّ.
 36زخارَّ:ممتدَّمرتفع.
َّ37القطرياتَّ،عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،دارَّالثقافةَّ،طَّ،3.بيروتَّ،لبنان1377َّ،هاَّ.
َّ38دوحةَّالبالبلَّ،عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،دارَّالثقافةَّ،بيروتَّ،لبنان1379َّ،ه1960َّ/م.
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الشع ِر القط ِر ِي اوملع ِ
▪َّ225التشكيلَّ ِب ِ
اص ِر

بعيدَّةَّ َّمَّهَّوَّى َّالقَّرَّطََّّ ،إما َّلنوفلَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

أبوهاَّ ،وإما َّعبدَّ َّشمسَّ َّوهاشمَّ

39

َّ

َّ
40

َََََّّّّّوفيَّقصيدةَّذكرىَّالمولدَّالنبويَّنجدَّاقتباسهَّعبارةَّ(شالتَّنعامتنا)َّفيَّقوله َّ :
حَّتَّى َّغدَّوَّنَّا َّوَّقَّدَّ َّشَّالَّتَّ َّنَّعَّامَّتَّنَّا َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

وَّمَّا َّلنَّا َّفي َّحَّماهَّ َّبَّضَّعَّ َّأَّشَّبَّارَّ َّ
َّ

ََّّومنَّتلكَّالتعابيرَّقولَّالجابرَّ(شالتَّنعامتكم)َّوهوَّتعبيرَّتراثيَّفيَّالشعرَّالقديمَّ،يقولَّ :41
كَّيَّفَّ َّالرَّجَّوعَّ َّوقد َّشَّالتَّ َّنَّعامَّتَّكَّمَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

وشيَّعَّتَّ َّبقلوب َّفضن َّبالرَّعبَّ َّ
َّ

وقدَّترسبتَّفيَّأعماقَّالثالثةَّثقافةَّشعريةَّمنبعهاَّالشعرَّالقديمَّ،تشكلتَّمنهاَّأشعارهمَّ،ولعلَّ
الصورَّالمستوحاةَّمنَّالصحراءَّنراهاَّعندَّالجابرَّفيَّأعطافَّقصيدةَّ(شكوىَّحال)42خيرَّشاهدَّ
وأبلغَّدليلَّ،فقدَّصورَّكَّدَّهَّوجدَّهَّفيَّطلبَّماَّيريدَّ،وعدمَّبلوغهَّماَّيرجوهَّوي ملهَّبرجلَّيمتطيَّ
َّونهاراَّحتىَّحفيتَّخفَّالبعيرَّدونَّأنَّيصلَّإلىَّغايتهَّ،وهيَّصورةَّصحراويةَّ،ذاتَّ
ً َّ
بعيرهَّليال
ً
ألفاظَّجزلةَّومعجميةَّ،يقولَّ :

وَّنَّضَّو َّالرَّجَّا َّأدَّميت َّمنه َّأظلهَّ َّ
َََََّّّّّ َّ
زَّخارَّف

َّ على َّإثر َّنيل َّالجد َّطال َّطويلهَّ

43

َّ

َّ
َّآمَّال

َّيعلل

َََََّّّّّ َّ

َّربها َّ

َّ وتَّدَّآب َّسَّيَّر َّقل َّمنه َّحَّصَّيلهَّ
َّ

َّ39ديوانَّعمرَّبنَّأبيَّربيعةَّشاعرَّالحبَّوالجمال،تح.محمدَّعبدَّالمنعمَّخفاجيَّ،عبدَّالعزيزَّشرفَّ،المكتبةَّ
األزهريةَّللتراثَّ،القاهرة،1995،صَّ ََّّ.200
َّ40لسانَّالحالَّ،ص.41
َّ41ديوانَّالجابرَّ،ص.52شالتَّنعامتكمَّ:أيَّتفرقتمَّ،يقالَّللقومَّإذاَّارتحلواَّعنَّمنهلهمَّأوَّ
تفرقوا.والنعامة:الخشبةَّالمعترضةَّعلىَّالزرنوقينَّ.والزرنوقانَّ:منارتانَّتبنيانَّعلىَّرأسَّالبئرَّ،فتوضعَّعليهاَّ
النعامةَّوهيَّالخشبةَّالمعترضةَّعليهاَّ .
َّ42ديوانَّالجابرَّ،ص.125
َّ43النضوَّ:البعيرَّالمهزول.أدميتَّمنهَّأظلهَّ:أيَّباطنَّمنسمَّالبعيرَّ،أيَّحفيَّمنَّكثرةَّالسعيَّوالجدََّّ.
َّ44زخارفَّآمالَّ:آمالَّكاذبةَّمموهةَّ.يعللهَّ:يمنيهَّباألمانيََّّ.تدآبَّ:تفعالَّمنَّالدأبَّوهوَّالجدَّوالمثابرةَّ.

44

َّ

226▪ Eslam Maher Omara

وَّسَّعَّي َّعلى َّآثار َّجداء َّشَّارفَّ َّ
َََََّّّّّ َّ
عَّالَّلَّة

َّ إذاَّامَّتَّص َّخلف َّحن َّمنه َّفصيلهَّ

45

َّ

َّ
َّآمَّال

َّأعلل

َّمهج ًةَّ َّ

َََََّّّّّ َّ

َّ تَّرَّاقَّب َّمن َّنَّجَّم َّالنَّحَّوس َّأَّفَّولهَّ َّ
َّ

ومنَّالصورَّالتراثيةَّتلكَّالصورةَّالمعجبةَّالتيَّأبرزتَّالفارقَّبينَّحالينَّللشاعرَّنعمَّفيَّاألولىَّ
جفاءَّ،يقولَّ :
بحظوةَّومكانةَّعندَّاألميرَّ،وأخرىَّلقيَّفيهاَّمنهَّ ً
عسى َّلمحة َّمن َّعارض َّأستخيلهَّ َّ َّ
َََََََََّّّّّّّّّ َّ

تحقق َّآمالي َّوتحيي َّمحيلهَّ

46

َّ

َّ

َّ
أرقت َّلها َّوه ًنا َّأشيم َّفأسعدتَّ َّ َّ
ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ
سرتَّمثلَّنبضَّالعرقَّخفياَّوميضها َّ َّ
ً
َََََّّّّّ َّ
فقدمت َّأولى َّالخطو َّثم َّرددتها َّ َّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ َّ
وطماحة َّقَّلَّت َّاطَّمَّئَّنَّي َّلجاج ًةَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

ش ون َّلرؤياها َّتزيد َّهمولهَّ

47

َّ

َّ
علىَّحين َّأولىَّالنجم َّحانَّأفولهَّ َّ
َّ
كشأن َّالذي َّأعيت َّعليه َّسبيلهَّ َّ
َّ
سيغنيك َّعَّنَّ َّحزن َّالبَّالد َّسهولهَّ

48

َّ

َّجداء:ناقةَّصغيرةَّالضرعَّذهبَّلبنهاَّ.الشارف:المسنةَّمنَّاإلبل.الخلف:حلمةَّضرعَّالناقةَّ.الفصيل:ولدَّالناقةَّ
 45إذاَّفصلَّعنَّأمه.
َّ 46العارضَّ:السحابَّيعترضَّفيَّاألفقَّ.يقصدَّالتفاتةَّمنَّمممدوحهَّتغيثهَّ.أستخيلهَّ:أتوقعَّهطولهَّ.منَّقولهمَّ:
أخلتَّالسحابةَّوأخيلتهاَّإذاَّرأيتهاَّمخيلةَّللمطر.أخيلتَّالسحابةَّإذاَّكانتَّترجَّالمطرَّ .
َّأرقتَّلهاَّ:سهرتَّأرقبَّالسحابةَّ.وهناَّ:الوهنَّنحوَّمنتصفَّالليلَّ،والموهنَّمثلهَّ.أشيم:أنظرَّإلىَّالسحابةَّ
47أينَّتمطر.حانَّأفولهَّ:أوشكَّمغيبه.
َّطماحةَّ:النفسَّالطموحَّ.حزنَّالبالد:أرضهاَّالوعرةَّ،كنايةَّعنَّسوءَّالحالَّ.ونىَّبالسهولَّعنَّاألرضَّ
48الخضراء.
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لعَّلَّ َّالذي َّأظَّمَّا َّالتَّالَّع َّيسيلهَّ

وأعلقتها َّحَّبَّل َّالرَّجَّاء َّوَّقَّوَّلها َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

49

َّ

50

َّ

َّ
فقدَّ َّضَّل َّقدحي َّبَّيَّنَّمَّا َّأَّسَّتَّجَّيلَّهَّ

وقد َّكانَّ َّليَّ َّالقدح َّالمعلى َّلدَّيَّهَّمَّو َّ َّ

َّ

ََََََّّّّّّ َّ

ََّّبلَّحتىَّفيَّالمبالغاتَّنجدَّالمعاودةَّيستقيهاَّمنَّمبالغاتَّالقدماءَّفيَّممدوحيهمَّوقدَّفضلواَّ
بهاَّالناسَّطراَّ،فقالَّ :51
ًّ
مَّوَّاليَّ َّمَّا َّأنتَّ َّإالَّ َّخيرَّ َّمنَّ َّشَّرَّفَّتَّ َّ َّ به َّبالدَّكَّ َّمَّنَّ َّنَّجدَّ َّومَّنَّ َّوَّادَّي َّ
ََََََّّّّّّ َّ
سَّرَّى

َّ
َّاألَّثَّيرَّ

َّبآثارَّ

َّلكَّمَّ

وباسَّمَّكَّ َّالفَّذَّ َّغَّنَّى َّالسَّارَّي َّوالحَّادَّي َّ
َّكَّرَّمَّتَّ َّ َّ َّ
َّ

ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ َّ

ال َّثَّانيا َّلَّكَّ َّفي َّجَّودَّ َّوَّمَّكَّرَّمَّةَّ َّ َّ فَّفَّي َّرحابَّكَّ َّغوثَّ َّالظَّامَّئَّ َّالصَّادَّي َّ
ً
َّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ َّ
وَّمَّثَّلَّ

َّذاتَّكَّ

َّبالعَّلَّيَّاءَّ

َّبَّاهَّرَّة َّ َّ لمَّ َّيَّنَّجَّبَّ َّالدَّهَّرَّ َّإالَّ َّبَّعَّضَّ َّأفرَّادَّ َّ

َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ َّ

َّ

بالحديثَّعنَّنفسهَّوشعرهَّمفتخراَّ،فيقولَّ :
َّ
َّوماَّإنَّيمضيَّالمعاودةَّفيَّقصيدةَّمدحَّحتىَّيعرجَّ
ً
وأَّشَّدَّو َّفيَّصَّغَّي َّالدَّهَّرَّ َّنَّشَّوانَّ َّباسَّ ًما َّ َّ
َََََََّّّّّّّ َّ

وكلَّ َّخَّبَّيرَّ َّبالقَّوافَّي َّيَّطَّرَّبَّ

52

َّ

َّ

وهذاَّيذكرناَّببيتَّتغنىَّفيهَّالمتنبيَّبشعرهَّفقالَّ َّ:
وَّمَّا َّالدَّهَّرَّ َّإالَّ َّمَّنَّ َّرَّواةَّ َّقَّصَّائدَّي َّ َّ
ََََََََّّّّّّّّ َّ

إَّذاَّقَّلَّتََّّشَّعَّ َّراَّأَّصَّبَّحََّّالدَّهَّرََّّمَّنَّشَّدَّا َّ
ً
َّ

َّ49أعلقتهاَّ:أملتهاَّوجعلتهاَّتتعلقَّبحبلَّالرجاء.التالعَّ:جمعَّتلعةَّ،ماَّارتفعَّمنَّاألرض.
َّالقدحَّالمعلىَّ:المكانةَّالفضلى.وأصلهَّالسهمَّالسابعَّمنَّسهامَّالميسرَّ.أستجيلهَّ:أديرَّالسهمَّ.والصورةَّ
50مأخوذةَّمنَّلعبَّالميسر.
َّ51دوحةَّالبالبلَّ،المعاودةَّ،ص.82
َّ52دوحةَّالبالبلَّ،المعاودةَّ،ص.30
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وأبوَّشهابَّورثَّهذاَّالمعنىَّفصاغهَّصياغةَّمعجبةَّفخلعَّعلىَّنفسهَّوصفَّالهزارَّالشاديَّ
والطائرَّالطربَّ :53
تكون َّمَّن َّنَّبَّض َّالفَّ اد َّجَّمَّانهَّ َّ َّ

قَّريض َّعَّكَّاظي َّتأخر َّعصرهَّ َّ
ٌّ
َّ

تَّنَّافَّس َّفيه َّالحب َّوالقلب َّوالنَّهَّى َّ َّ

َّومرهَّ َّ

َََََّّّّّ َّ
ََََّّّّ َّ

وَّهَّذبه

َّحلو

َّالزَّمَّان

َّ

فرق َّكَّمَّا َّيهوى َّاألرَّيب َّعذوب ًةَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

إذا َّما َّشَّدَّا َّزيد َّبه َّهَّام َّعَّمَّرَّوهَّ َّ
َّ

ولئنَّكانَّأبوشهابَّقدَّمدحَّشعرهَّ،وسمىَّنفسهَّالهزارَّالشاديَّ،فإنَّالمعاودةَّقدَّسمىَّنفسهَّ
(شاعرَّالقصر)َّ،فقالَّ :
أناَّشاعَّرَّ َّالقَّصَّرَّ َّالمَّنَّيفَّ َّولمَّيكَّنَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

أَّحَّدَّ َّلَّيبلَّغَّ َّفي َّذَّرَّاهَّ َّمَّكَّاني َّ
َّ

وإذاَّكانَّالوقوفَّعلىَّاألطالل َّنهجَّ َّالقدماء؛َّفإنَّالمعاودةَّنولَّنولهمَّفاستهل َّبعض َّقصائدهَّ
بالوقوفَّعلىَّالطللَّ،فالديارَّقفرَّمنَّساكنيهاَّالذينَّفاتوهاَّوهجروهاَّ،وتراءتَّلهَّذكرياتََّّنَّعَّمَّ
بهَّفأهاجتهَّوأثارتهَّ،فقالَّ ََّّ:
عج َّبي َّعَّلَّى َّتَّلَّكَّ َّالرَّبوعَّ َّ َّ
ََََّّّّ َّ
أوَّ

نحيهَّااااا َّيا ا اَّ اا َّصَّااااااااااااح َّعاَّاااااشَّرا َّ
َّ

َّمَّا

َّتَّراهَّا

َّقدَّ

َّغَّدَّتَّ َّ َّ

ََََََََّّّّّّّّ َّ
أينَّ َّاألَّحَّباا ااااا اااااااَّاااااة َّواله اَّاااااااااااااوى َّ َّ
ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ

مَّنَّ َّبعدَّ َّذاكَّ َّاألَّنَّس َّقَّفَّرا َّ
َّ
فيهااَّاااااااا َّوما اَّاااااا َّهنَّااااااا َّوَّسَّاااااااارا َّ
َّ

َّ53لمَّيصنعَّالشاعرَّلنفسهَّديواًَّناَّ،وهذهَّالتسميةَّمنَّوضعَّ(باللَّالبدور)جامعَّالديوان،وقدَّاستوحاهاَّمنَّبيتَّأبيَّ
شهابَّ :

َّياَّفرصةَّالعمرَّالتيَّأملتهاَََََّّّّّهيَّأيكتيَّوأناَّالهزارَّالشاديََّّ
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بلَّ

َّأينَّ

َّقلَّبي

َّبعاَّااااااااادَّهم َّ َّ

َََََََََّّّّّّّّّ َّ

آالمااااا َّوَّطااَّاااااارا َّ
قد َّذابَّ َّ ًَّ
َّ
َّ

وعلىَّأهميةَّاالقتباسَّ-مباشراَّأوَّمحو ًراَّ-إالَّأنهَّليسَّأمثلََّّالسبلََّّفيَّتوظيفَّالموروثَّتوظي ًفاَّ
ً
عصرياَّ ،ولربما َّتفضله َّاإلشارة َّالتراثية َّالتي َّيجتمع َّفيها َّالتركيز َّإلى َّجانب َّالكثافة َّواالكتنازَّ،
ًّ
والتركيزَّ-هناَّ -ليسَّمعناهَّفقدانَّاإلشارةَّماَّتختزلهَّمنَّطاقةَّالبوحَّواإلثارةَّ،بلَّالحالةَّأشبهَّ
بلمعةَّبرقَّ َّخاطفةََّّ،حيثَّ َّالسرعةَّفيَّالومضةَّ،والقوة َّفيَّاأللقَّ،واإلشعاعَّفيَّاألرجاءَّ،ولعلَّ
هذا َّيفسر َّلنا َّسر َّدورانها َّفي َّتضاعيف َّقصائد َّمختلفة َّللشعراء َّالثالثةَّ ،كقصيدة َّجبل َّطارقَّ
للمعاودة َّففيها َّإشارات َّإلى َّالفتح َّاإلسالمي َّللندلسَّ ،وشخصية َّ"طارق" َّوخطبته َّو"التاميز"َّ
يقولَّ :54
عَّبَّرَّنَّا َّإليهَّ َّالبَّحَّر َّمَّن َّأرَّض َّطنجةَّ َّ َّ فكبَّر َّترحيبا َّوغرَّد َّطائرهَّ َّ
ً
َّ
ََََََّّّّّّ َّ
وأدهشه
َََََََََّّّّّّّّّ َّ

َّإعجاز

َّخَّطبة

َّطارقَّ َّ َّ وأكَّبَّر َّجَّيَّ ًشاَّمَّصَّلَّتَّات َّبَّوَّاترهَّ َّ
َّ

أقمنَّا َّصَّرَّوح َّالمجَّد َّفي َّشَّرَّفَّاتهَّ َّ َّ فكانََّّلنَّاَّالعَّزَّالَّذَّيَّهَّوََّّذَّاكرهَّ َّ
َّ

َََََََََّّّّّّّّّ َّ

ثمَّعرجَّبالحديثَّعنَّكتائبَّجيشهَّوأسطولهَّفأشارَّإلىَّشخصيةَّتاريخيةَّفقالَّ :
َّيوما َّأسودهَّ َّ َّ
إذا َّدعا َّ(التاميز)
ً
ََََََََّّّّّّّّ َّ

راعا َّكواسرهَّ َّ
أجابت َّولبته َّس ً
َّ

وفيَّقصيدةَّصالحَّالدينَّاأليوبيَّيومئَّالمعاودةَّإلىَّإشاراتَّتراثيةَّفيهاَّ،منَّمثل"َّ:حطين"َّ،
"ريكاردس"َّ،فيقولَّ :
فاسَّألَّ َّثَّرَّى َّحَّطَّينَّ َّعن َّوَّثَّبَّاتَّهَّ َّ َّ
ََََّّّّ َّ
ويخَّطَّ َّفي َّسَّفَّرَّ َّالخَّلودَّ ََّّبسَّيفَّهَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ
َّ54لسانَّالحالَّ،ص38-37

أسَّدَّ َّيَّصَّارعَّ َّفي َّالوغَّى َّآسَّادَّا َّ
َّ
ذَّكرا َّله َّتخذَّ َّالدَّماءَّ َّمَّدَّادَّا َّ
ً
َّ
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ما َّكانَّ َّ"ريكاردس" َّوال َّحَّلَّفاؤَّهَّ َّ َّ

يخشونَّ َّفي َّيومَّ َّاللَّقَّاءَّ َّجَّالدَّا َّ
َّ

َََََّّّّّ َّ

ََّّوتتجلىَّاإلشارةَّالتراثيةَّفيَّقصيدةَّ(الجامعةَّالعربية)َّالتيَّينعاهاَّالمعاودةَّإذَّالَّأثرَّلهاَّوالَّقيمةَّ
لخطبهاَّووفودهاَّ،فيشيرَّفيَّمستهلهاَّإلىَّأمثالَّتراثيةَّ،وموشحاتَّأندلسيةَّ،فيقولَّ :
تَّمخَّضتَّ َّعن َّفأرَّ َّفال َّكنتََّّ
ياجَّبلَّ

55

َّ

َّ

والَّجادكَّ َّالغيثَّ َّالهتونَّ َّإذاَّهَّطَّلَّ َّ
َّ

َّ
بنَّي َّالعَّرَّبَّ َّما َّقَّولَّ َّلَّدَّيهم َّبَّنافعَّ َّ َّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ َّ

إذا َّلم َّي يَّدَّ َّمنكم َّبعدَّ َّبالعملَّ َّ
َّ

وفيَّمرثيةَّالمعاودةَّللقائدَّمحمدَّعليَّجناحَّيشيرَّإلىَّأنَّالمرثيَّقدَّأعادَّمجدَّالغزنويينَّ
وفتحهمَّ،فيقولَّ :56
أدهشَّتَّ َّكلَّ َّالعالمين َّبَّهمَّةَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ
وأعدَّتَّ َّمَّجَّدَّ َّالغَّزَّنويَّ َّوفتحَّهَّ َّ َّ
ََََّّّّ َّ

شمَّاءَّ

َّصادقةَّ

َّوذَّكرَّ

َّعالَّ َّ

َّ
فغدوتَّ َّللعلياءَّ َّخيرَّ َّمآلَّ َّ
َّ

ثمَّيشيرَّفيَّالقصيدةَّذاتهاَّإلىَّاألندلسَّومأساةَّالمسلمينَّفيماَّحلَّبهاَّ،فيقولَّ :57
مأساةَّ َّأندلس َّتَّعادَّ َّبعصرَّنا َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

أس ًفا َّوتلكَّ َّمغبَّةَّ َّاإلهَّمالَّ َّ
َّ

والواقعَّأنَّاإلشارةَّالتراثيةَّلمَّتأتَّفيَّأشعارهمَّمحضَّمصادفةَّ،بلَّمقصودة؛َّألنَّجَّلََّّاعتمادهمَّ
اتَّكأَّعلىَّتوظيفَّالموروثَّ،فالجانبَّالديني َّمثال َّمثل َّلدىَّهذاَّالثالوثَّ-السيماَّالجابرَّعلىَّ
اجساَّكانَّشديدَّاإللحاح َّإلىَّالحدَّالذيَّيجعلناَّندركَّأنناَّأمامَّشاعرَّالَّ
وجهَّالخصوصَّ -ه ً
55هكذاَّوردَّالبيتَّ،وأعتقدَّأنهَّخطأَّ،وصوابهَّبالميم(:ياَّجمل)َّوليسَّبالباء؛َّإذَّكيفَّيتمخضَّالجبل؟َّويقالَّ:تمخضَّ
الجملَّفولدَّفأراَّ.وأصلهَّللناقةَّ َّ.
ً
َّ56لسانَّالحالَّ،ص.72
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يكتفيَّبمجردَّذكرَّالموروثَّبلَّيطغىَّعليهَّحتىَّيجنحَّبهَّإلىَّاألسلوبَّالوعظيَّفتضيقَّمساحةَّ
التصورَّاإلبداعيَّ،األمرَّالذي َّأثرَّبصورةَّأوَّبأخرىَّفيَّالبناءَّالفنيَّللقصيدةَّ،فأفقدهاَّعنصرَّ
اإليحاءَّوالظاللَّ،فهلَّمردَّذلكَّمعزوَّإلىَّطبيعةَّالتكوينَّالدينيَّالمحافظَّللشاعرَّ،والوظيفيَّ
الملتزم؟َّ،58وهيَّسمةَّساريةَّفيَّكثيرَّمنَّقصائدهمَّ ،متجسدةَّفيَّإدراكهمَّوإنتاجهم َّوكأنهمَّ
تواصواَّبه؟َّلعلَّذلكَّأوَّبعضهَّ،لكنَّماَّيلفتَّانتباهناَّهوَّتكررَّبعضَّخيوطَّهذاَّالمنهجَّ،فتبدوَّ
تارةَّمقبوضةَّ،وأخرىَّمبسوطةَّ،وثالثةَّمقرونةَّبغيرهاَّمنَّالخيوطَّ،ولكنهاَّفيَّكلَّالحاالتَّتشيَّ
بمستوياتَّمختلفةَّالمراميَّوالغاياتَّ.وبالعودَّإلىَّماَّأشرناَّإليهَّآن ًفاَّمنَّاألسلوبَّالخطابيَّفإنناَّ

نجدَّالخطابيةَّتتجلىَّفيَّقصيدةَّ(ذكرىَّالمولدَّالنبويَّالشريف)،59يقولَّالمعاودةَّ :
عج َّبي َّعلى َّرحبات َّالحيَّ َّياَّ

َّ

ساري َّ

أسائل َّالرَّبع َّعنَّ َّصَّحَّب َّوسمارَّ َّ
َّ

ََََّّّّ َّ
هذا َّالرَّبيع َّبه َّاألرض َّقد َّبسطتَّ َّ َّ

خمائ ًال َّنمقتها َّشمس َّآذارَّ َّ
َّ

والطير َّتصدح َّفي َّاألفنان َّشاكر ًةَّ َّ َّ
َََََََََّّّّّّّّّ َّ

هلل َّما َّبين َّآصال َّوأسحارَّ َّ

َََََََّّّّّّّ َّ

دعني َّأرتل َّأشعاري َّوأنشدها َّ َّ
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ َّ
َّيوما َّوالَّ
ما َّحدَّت َّعن َّمبدئي ً
انصرفتَّ َّ

فيه َّوأذكر َّأيَّامي َّوأوطاري َّ
َّ

َّ

َََََّّّّّ َّ
كمَّقدَّوقفَّت َّأناديَّفيَّمحافَّلكمَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

َّ

نفسي َّعن َّالحق َّمن َّجَّهَّريَّ
وإسراري َّ
َّ
بأن َّتفيقَّوا َّوكم َّأنشدت َّأشعاري َّ
َّ

َّ58خالَّديوانَّالجابرَّمنَّالغزل،وعللهَّبقولهَّ":الَّأتغزلَّوإنَّكنتَّأعرفَّالغزلَّوأطربَّلهَّ،وأعرفَّجيدهَّمنَّرديئهَّ،
ولكنيَّالَّأقولَّالغزل؛َّألنَّمركزيَّالذيَّأناَّأعيشَّفيهَّ،الَّيتقبلَّالغزلَّولوَّبحرفَّواحد؛َّألنيَّإمامَّومحدثَّوقارئَّ
وكاتبَّوخطيبَّجمعةَّوجماعاتَّ،أأتغزلَّببناتَّالحيَّ،هلَّهذاَّمقبول؟" َّ
َّ59المعاودةَّ،ديوانَّ(لسانَّالحال)َّ،ص40
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في َّكلَّ َّذكرى َّولي َّشَّعَّر َّأسطرهَّ َّ َّ

منَّأدمعيَّناطقَّعنَّبعضََّّأفَّكاري َّ
َّ

ََََََََّّّّّّّّ َّ

وفيَّأخرىَّيناديَّالمعاودةَّالشبابَّويدعوهمَّإلىَّاالتحادَّ،فيتكئَّعلىَّميراثَّمجيدَّمنَّماضَّ
تليدَّ،وحضارةَّباذخةَّ،فيومئَّإلىَّآثارهاَّحيثَّقصرَّالحمراءَّ،وإلىَّفتوحاتهاَّ،ويشيرَّإلىَّبعضَّ
شخوصهاَّكابنَّالوليدَّوابنَّزيادَّ،لكنَّفيَّثوبَّاليخلوَّمنَّالتقريريةَّوالمباشرةَّالمعيبةَّ،يقولَّ :60
يا َّشبابَّ َّالجزيرةَّ َّاليومَّ َّإنَّا َّ َّ
ََََََََّّّّّّّّ َّ
أسألَّ

أَّحَّوَّجَّ َّالعالمااااينَّ َّلالتَّحااااااااااااااااااااااااااادَّ َّ
َّ

َّاهلل

َّأنَّ

َّيوفَّقَّكَّم َّ َّ

َّ

للسَّعي َّفيماااااا َّبه َّرقااَّاايَّ َّالباااااااَّااااالدَّ َّ
َّ

فخَّذَّواَّنهجَّكَّمَّ َّإلىَّالمثَّلَّ َّاألعَّلَّى َّ َّ
َََََََّّّّّّّ َّ

وَّجَّدَّوا َّ َّإلى َّبَّلَّوغَّ َّالمَّرادَّ َّ
َّ

حيَّ َّهَّذا َّالشَّبابَّ َّناشَّئَّةَّ َّالبَّحاَّ َّ َّ
َّ

ارينَّ َّنَّسَّلَّ َّالغَّطَّارفَّ َّاألمجَّادَّ َّ
َّ

الهَّدَّاةَّ َّاألَّلَّى َّبهمَّ َّأنَّقَّذَّ َّاهللَّ َّ َّ

وبا
شَّعَّ ً

وأولوا َّالفتحَّ َّوالحضَّارةَّ َّوالمجدَّ َّ َّ

بتلكَّ

ََََّّّّ َّ

َّ

َََََّّّّّ َّ
تلكَّ

َّمَّنَّ

َّرَّبقَّةَّ

َّاإلَّلحَّادَّ َّ

َّالعَّصَّورَّ

َّواآلبَّادَّ َّ

َّ
َّآثارَّهَّم

َّتدلَّ

َّعليهم َّ َّ

ََََّّّّ َّ
أنجبوا َّخَّيرَّ َّقَّادة َّنَّشَّروا َّاألماَّ َّ َّ
َّ

من َّقصورَّ َّالحَّمَّرا َّإلى َّبغَّدادَّ َّ
َّ
انَّ َّوسَّادوا َّبَّدونَّ َّما َّاسَّتعَّبادَّ َّ
َّ

خالدَّ َّبنَّ َّالوليدَّ َّفي َّأَّرَّبعَّ َّالشَّام َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

وفي َّالغَّرَّبَّ َّطارقَّ َّبنَّ َّزيادَّ َّ
َّ

الَّخيالَّفيهاَّوالَّإبداعَّ،بلَّإنَّأغلبَّقصائدَّالمعاودةَّمثالَّ
وليسَّمعنىَّذلكَّأنَّقصائدَّثالثتهمَّ
ً
فيَّديوانهَّ(لسانَّالحال)َّقدَّأبدعَّفيهاَّالشاعرَّنظماَّ،وأحسنَّوص ًفاَّ،وأجادَّتعبيراَّ،ومنهاَّ:قصائدَّ
ً
ً
َّ60السابقَّص.76
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(تحية َّالكشاف َّالكويتي)َّ ،61و(ثورة َّالنفس)(َّ ،62الذكرى َّالخالدة)َّ ،63و(كوبيد)64وغيرهاَّ .أماَّ
الجابرَّفقدَّتفوقَّعلىَّصاحبيهَّفيَّالشاعريةَّوألفاظهَّالجزلةَّالفخمةَّ .
المعارضات..نزعةَّمحاكاةَّأمَّتوكيدَّذات؟ ََََّّّّالمعارضاتَّامتياحَّمنَّمعينَّالتراثَّ،وطريقةَّفيَّالتشكيلَّيتوخاها َّالمعارض،الَّتحملَّفيَّ
ذاتهاَّمحاكاةَّقدرَّسعيهاَّإلىَّأنَّتبزَّسابقتهاَّ،فهيَّمقابلةَّعملَّفنيَّبآخرَّعلىَّسبيلَّالمنافسةَّ،وبهاَّ
تصحَّالمفاعلةَّ،فالشاعرَّالمعارضَّيرىَّأنَّشاعراَّسبقهَّبقصيدةَّأظهرَّفيهاَّمهار ًَّةَّشعريةَّ،وإجاد ًةَّ
ً
لغويةَّ،وموهب ًة َّفنيةَّ،فيحلوَّلهَّأنَّيتنسمَّعبقهاَّ،فيعارضهاَّبقصيدةَّيرتفعَّإلىَّمستوىَّيتفوق َّبهَّ
عليهاَّإنَّكانتَّملكاتهَّت هلهَّ َّ.
وقدَّرادَّالباروديَّهذهَّالمعارضاتَّ-فيَّتراثناَّالشعريَّ-فأكدهاَّ،وارتقىَّبهاَّشوقيَّفبلغَّالذروةَّ،
وسينيةَّالبحتريَّأبرزَّنموذجَّ،فكلَّمنَّالشاعرينَّمثَّلَّذاتهَّ،كلَّبأدواتهَّوسماتهَّوقسماتهَّوعصرهَّ
رغمَّاختالفهماَّماد ًَّةَّ،وثقافةَّ،وغايةَّ،ووسيل ًَّةَّ،وعصراَّ،وليسَّهذاَّذاكَّ،65والشاعرَّالحقَّاليخملَّ
ً
صاحبهَّمادامَّكلَّمنهماَّمعبراَّعنَّذاتهَّ،إذَّالَّتشابهَّبينَّذواتينَّ .
ً
المعارضاتَّ-إذنَّ-تضطلعَّبدورَّالتحديَّوتوكيدَّالذاتَّ،وهيَّالحالَّالتيَّرأيناهاَّلثالثةَّالشعراءَّ
الذينَّاتخذواَّمنهاَّضرباَّمنَّاستحضارَّجوَّالتراثَّسواءَّفيَّالمضامينَّأوَّفيَّالبنيةَّالتيَّأنشأَّبهاَّ
ً

الشاعرَّالقديمَّرائعتهَّ،ولسوفَّنسوقَّبعضَّالنماذجَّلمعارضاتهمَّ،منهاَّمعارضةَّ"حمدَّأبوشهاب"ََّّ

لنونيةَّابنَّزيدونَّ،وقدَّبعثَّبهاَّإلىَّوالَّدةَّبعدَّفرارهَّمنَّسجنَّابنَّجهورَّفيَّقرطبةَّولجوئهَّإلىَّ
إشبيليةَّ َّ.
والَّنغفلَّعنَّالتنويهَّإلىَّأنَّالمعارضةَّأخذتَّصورةََّّمساجالتََّّشعريةَّدارتَّبينَّ"أبوَّشهاب"َّ
رداَّعلىَّقصيدةَّ
وصديقهَّحمزةَّأبوَّالنصرَّ،66أماَّالمعارضةَّفقدَّجاءتَّقصيدةَّاألولَّ(أبوَّشهاب)َّ ًَّّ
َّ61لسانَّالحالَّ،ص63
َّ62لسانَّالحالَّ،ص94
َّ63لسانَّالحالَّ،ص63
َّ64لسانَّالحالَّ،ص98
َّ65راجعَّالدراسةَّالفنيةَّلمعارضاتَّالباروديَّوشوقيَّفيَّ:الموازنةَّبينَّالشعراءَّ،دَّ.زكيَّمباركَّ َّ.
َّ66حمدَّخليفةَّأبوَّشهابَّشاعرَّوتقديرَّ،حمزةَّأبوَّالنصر.
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الثاني َّ(ابنَّزيدون)َّ ،ومواضعَّاألخذَّواالحتذاء-إنَّجازَّلناَّهذاَّالتوصيفَّ -ظاهرةَّ ،لكنهَّأخذَّ
بالمعنىَّالذيَّسبقَّشرحهَّفيَّمفهومَّالمعارضةَّفنياَّبينَّالشاعرينَّالمحتذَّىَّوالمحتذيَّ،وسوفَّ
نوردهاَّعلىَّالنحوَّاآلتيَّ :
يقولَّأبوَّشهابَّ :
حَّدَّا َّبها َّالشَّوقَّ َّفَّانثَّالتَّ َّتَّحيَّينَّا َّ َّ بوابل َّمَّنَّ َّملث َّالوَّدَّقَّ َّيَّحيَّينَّا َّ
ََََََّّّّّّ َّ

َّ

ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :
ويا َّنَّسَّيمَّ َّالصبَّا َّبَّلَّغ َّتَّحيَّتنَّا َّ َّ من َّلو َّعلى َّالبَّعَّدَّ َّحَّيَّا َّكانَّ َّيَّحَّيَّينَّا َّ
َّ

ََََّّّّ َّ
يقولَّأبوَّشهابَّ :

سَّقَّى َّالمشَّاعَّرَّ َّفاهَّتَّزَّتَّ َّبه َّورَّبَّتَّ َّ َّ وأنبتَّتَّ َّمَّن َّرَّيَّاضَّ َّالشَّعَّرَّ َّنسَّرينَّا َّ
َََََّّّّّ َّ

َّ

ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :
يا َّروض ًة َّطالما َّأجنت َّلواحظنا َّ َّ ور ًدا َّجَّاله َّالصَّبَّا َّغَّ ًّضا َّونسَّرينَّا َّ
َّ
َََََََّّّّّّّ َّ
زيدونَّأيضاَّ :
وإلىَّقولَّابنَّ
ً
يا َّساريَّ َّالبَّرَّق َّغادَّ َّالقَّصَّرَّ َّواسَّقَّ َّبَّهَّ َّ َّ مَّنََّّكانََّّصَّرَّفَّالهوىَّوالودَّيَّسَّقَّينَّا َّ
َََََّّّّّ َّ

َّ

يقولَّأبوَّشهابَّ :
ما َّفاحَّ َّعَّطَّرَّ َّشَّذاهَّ َّمن َّكمَّائمَّه َّ َّ إالَّ َّوبز َّاألقَّاحَّي َّوالرَّياحَّينا َّ
َََََّّّّّ َّ

َّ

ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :
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ليَّسَّقَّ َّعهدَّكَّمو َّعهدَّ َّالسَّرورَّ َّفما َّ َّ كنتَّم َّألرواحَّنَّا َّإالَّ َّرَّياحَّينَّا َّ
َََََََّّّّّّّ َّ

َّ

يقولَّأبوَّشهابَّ :
يا َّحَّادَّيَّ َّالشَّعَّرَّ َّال َّتَّسَّرَّعَّ ََّّبنَّاقَّتَّهَّ َّ َّ فَّطيبَّاتَّ َّالمراعَّي َّفي َّمَّغَّانَّينا َّ
ََََََََّّّّّّّّ َّ

َّ

ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :
إذَّ َّجَّانَّبَّ َّالعَّيشَّ َّطلق َّمَّنَّ َّتَّألَّفَّنا َّ َّ ومَّرَّبَّعَّ َّاللَّهَّوَّ َّصافَّ َّمَّنَّ َّتَّصَّافَّينا َّ
َََََّّّّّ َّ

َّ

يقولَّأبوَّشهابَّ :
فَّاصَّدَّحَّ َّبه َّبيَّن َّبَّانَّاتَّ َّالنَّقَّا َّغر ًدا َّ َّ ولنَّ َّتَّرانا اَّا اا َّإالَّ َّمَّااغااَّاانياااااااااانااَّاااا َّ
َّ
َََََّّّّّ َّ
ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :
نأسَّى َّعَّلَّيك َّإذا َّجَّثَّت َّمشعشع ًةَّ َّ َّ فينا َّالشَّمَّولَّ َّوغَّنَّانَّا َّمَّغَّنَّينَّا َّ
َّ
َََََّّّّّ َّ
يقولَّأبوَّشهابَّ :
فما َّاسَّتَّمَّعَّنا َّلَّشَّعَّرَّ َّمَّنكَّ َّتَّنثَّرَّهَّ َّ َّ كالدَّرَّ
َََََّّّّّ َّ

َّإالَّ

َّتَّذَّكَّرَّنا

َّآللَّينا َّ

َّ

ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :
واسَّألَّ َّهَّنالَّكَّ َّهلَّ َّعنَّى َّتَّذَّكَّرَّنا َّ َّ إل ًفا
َََََّّّّّ َّ

َّتَّذَّكَّرَّهَّ

َّأمسَّى

َّيعنينا َّ

َّ

يقولَّأبوَّشهابَّ :
ازا َّوَّتَّبَّيينَّا َّ
دَّرَّانَّ َّأوحَّى َّبهذا َّفَّيَّضَّ َّعَّاطَّفَّةَّ َّ َّ فَّكَّوَّنَّتَّ َّمنه َّإعَّجَّ ً
َّ
ََََََّّّّّّ َّ
ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :
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احا َّوَّتَّبَّيينَّا َّ
إذا َّانفَّرَّدَّت َّوما َّشَّوركَّت َّفي َّصَّفَّةَّ َّ َّ فحَّسَّبَّنَّا َّالوصَّفَّ َّإيَّضَّ ً
َّ
َََََّّّّّ َّ
يقولَّأبوَّشهابَّ :
أصفيتَّنا َّالوَّدَّ َّعَّذَّ ًبا َّطَّابَّ َّمورَّدَّه َّ َّ وما َّصَّفَّا َّالوَّرَّدَّ َّإالَّ َّمَّنَّ َّتَّصَّافَّينَّا َّ
َّ
َََََََّّّّّّّ َّ
ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :
إذ َّجانبَّ َّالعَّيَّشَّ َّطَّلَّقَّ َّمَّنَّ َّتَّألَّفَّنا َّ َّ ومربع َّاللَّهو َّصاف َّمن َّتصَّافَّينا َّ
َّ

ََََََّّّّّّ َّ
يقولَّأبوَّشهابَّ :

ومَّا َّشَّكَّوَّنا َّإلى َّاأليَّامَّ َّفَّرَّقَّتَّنَّا َّ َّ فَّرَّابَّطَّ َّالوَّدَّ َّأقَّوَّى َّمَّنَّ َّتشكينَّا َّ
َّ

َََََََّّّّّّّ َّ
ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :

َّبدال َّمَّنكَّم َّ َّ وال
واهللَّ َّما َّطلَّبَّتَّ َّأهَّواؤَّنا ً
َََََّّّّّ َّ

َّانَّصَّرَّفَّتَّ

َّعَّنكَّمَّ

َّأمَّانَّينا َّ

َّ

يقولَّأبوَّشهابَّ :
فإن َّدنت َّدارَّكمَّ َّمنا َّوإنَّ َّبعدتَّ َّ َّ فمَّا َّبرحَّنَّا َّكَّمَّا َّكنَّا َّمَّحبَّينَّا َّ
َّ

ََََََّّّّّّ َّ
ناظَّرََّّإلىَّقولَّابنَّزيدونَّ :

ال َّتَّحسَّبَّوا َّنَّأيَّكَّمَّ َّعنَّا َّيَّغَّيَّرَّنَّا َّ َّ إنَّ َّطَّالمَّا َّغَّيَّرَّ َّالنَّأَّيَّ َّالمحَّبَّينَّا َّ
َََََََّّّّّّّ َّ

َّ

َََََّّّّّولَّئَّنََّّكانَّالخيامَّقدَّنسجَّرباعيَّاتهَّفنَّولََّّنَّوَّلََّّأبيَّالعالءَّفيَّتأمالتهَّالفلسفية؛َّفإنَّالمعاودةَّماَّ
لبثَّأنَّحاكىَّهذاَّالنمط ،السيماَّبعدَّتجربتهَّاألولى َّفيَّترجمتهَّللرباعياتَّ ،67انعقدت َّإثرهاَّ
67يقولَّالمعاودة"َّ:هذهَّالرباعياتَّكانتَّتنشرَّأسبوعياَّفيَّجريدةَّالبحرينَّالتيَّكانَّيصدرهاَّعبداهللَّالزائدَّ،ثمَّ
توقفتَّعنَّنشرهاَّ،ثمَّأعيدَّنشرهاَّفيَّالديوانَّالمذكورَّ،وهيَّليستَّترجمةَّحرفيةَّإنماَّتستلهمَّفلسفةَّعمرَّالخيامَّ
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عالقةَّفنيةَّبينَّشاعرَّعربيَّوشاعرَّفارسيَّ ،حاولَّالمعاودةَّاستلهامَّفلسفةَّالرباعياتَّفيَّالبنيةَّ
والشكلَّ،ومفارقتهاَّفيَّالتعبيرَّعنَّالخصوصيةَّ،علىَّماَّنشأَّبينهماَّمنَّسببَّوثيقَّ،األمرَّالذيَّ
عكسَّصورتينَّمختلفتينَّلنفسيةَّشاعرَّ-هوَّالمعاودةَّ-يعيشَّبينَّآالمَّيرسفَّفيهاَّالوطنَّمقي ًداَّ
بأغاللَّاحتاللَّجاثمَّ،وآمالَّنسرَّينشدَّالتحليقَّلكنَّجناحيهَّيدفانَّعلىَّالثرى"َّ،للشمسَّتذكوَّ،

وأسىَّعلىَّواقعَّ
َّ
اَّويأساَّ
والرملَّيلتهب"َّ–كماَّيقولَّالمازنيَّ-فتخلدَّبهَّهمتهَّإلىَّاألرضَّسخ ًط
ً
ً
أليمَّ .
هيَّخصوصيةَّتعكسَّصورتينَّيبدوَّفيهماَّالشاعرَّهارباَّإلىَّكوَّنَّ َّغامضَّ،وفضاءَّ َّباهتَّ َّيبثَّهَّ
َّ
ً

شكواهَّعلَّهَّيجدَّفيهَّملتَّحَّداَّمنَّواقعَّمريرَّفيَّالبحرينَّ،يكابدَّقساوةَّحياةََّّوألواءََّّعيشََّّ،وعنتََّّ

إصالحََّّشاقََّّ،فأنَّىَّلسحائبََّّفيَّبلدَّمحتلََّّأنَّتمطرَّ،وألرضَّمنهوبةَّأنَّتنبتَّ،ولزرعَّأنَّيزهرَّ
ويثمر؟َّالَّتبدوَّثمَّةََّّبارقةََّّ،فالَّغروَّأنَّيغرقَّفيَّخمريَّاتَّيعبََّّمنهاَّ ََّّ.
للمعاودة َّإذن َّرباعياتَّ 68علىَّطَّرَّزَّ َّرباعيَّاتَّالخيَّامَّفيَّشكلهاَّ،وعلىَّذكرَّالخمرَّوالحبَّ َّفيَّ
مضامينهاَّ ،ممزوجة َّبنكهة َّعربيَّةَّ ،ومعجونة َّبطالوة َّفارسيَّةَّ ،ومغلَّفة َّبأغلفة َّتراثيَّةَّ ،تتناثر َّفيهاَّ
ةَّيحاولَّالمعاودةَّجاهداَّأنَّيتشبهَّفيهاَّبتأمَّالتَّ َّشيخَّ َّالمعرَّةَّ َّعلَّهَّيقاربهاَّ ،وهيَّ
ًَّ
إيماءاتَّفلسفيَّ
طرائق َّليست َّمقصودة َّلذاتهاَّ ،إال َّأنه َّيستعملها َّوصوال َّإلى َّما َّي مه َّمن َّالتعبير َّعن َّمكنوناتهَّ

وانفعاالتهَّ،أماَّمنَّناحيةَّالقالبَّفسرعانَّما َّنجده َّيستدركَّعلىَّرباعيَّاتهَّبمقطعَّشعريَّ َّموحَّدََّّ
فيَّالوزنَّ،وموشَّىَّبإيماءاتَّعصريةَّ،ومختومَّببيتَّمختلفَّعماَّسبقهَّوز ًناَّوقافي ًةَّ،يقولَّ :69
ً
وروحه".مجلة َّ(كلمات) َّصَّ .72وقد َّتوقف َّالمعاودة َّعن َّنشر َّما َّترجمه َّمن َّالرباعيات َّاستجابة َّلرغبةَّ
المس ولين،وحرصاَّعلىَّالعقيدةَّ،وصو ًناَّللشبابَّ،بعدَّأنَّكتبَّماَّيقربَّمنَّأربعمئةَّبيتَّلمَّينشرَّمنهاَّإالَّماَّيزيدَّ
علىَّالمئةَّبقليل"َّ.عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،د.مكيَّمحمدَّسرحان،صَّ َّ.57

َّ68نالتَّترجمتهَّللرباعياتَّمساجالتَّنقديةَّعلىَّصفحاتَّجريدةَّالبحرينَّعامََّّ1941بينَّاألدباءَّالمحليينَّبعنوانَّ
(المعاودةَّماَّلهَّوماَّعليه)َّكماَّنشرَّمقالَّفيَّجريدةَّالبحرينَّالعددََّّ137السنةَّالثالثةَّ16َّ،أكتوبرَّعامََّّ1941بعنوانَّ
(نقدَّمتواضعَّألشعارَّالمعاودة)َّللناقدَّابنَّالروميَّ،وهوَّاسمَّمستعارَّ،ثمَّردَّعليهَّقارئَّمنَّالمحرقَّفيَّالجريدةَّ
نفسهاَّالعددََّّ 141السنةَّالثالثةَّ ،بتاريخََّّ 13نوفمبرََّّ 1941تحتَّعنوان(َّأنقدَّأمَّتهجم؟؟)َّ،واستمرتَّالمساجالتَّ
حتىَّالعددَّ146السنةَّالثالثةَّ،منَّالجريدةَّبتاريخََّّ 18ديسمبرََّّ 1941التزمَّفيهاَّالمعاودةَّالحيادَّ،حتىَّأفضت َّإلىَّ
تعصبَّكلَّلرأيهَّ،فطلبَّالشيخَّعبدالحسينَّالحليَّالتوقفَّعنَّالمساجالتَّلخروجهاَّعنَّالنقدَّاألدبيَّ،واستجابَّ
الفريقان.عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،د.مكيَّمحمدَّسرحانَّ،صَّ َّ.57-47
َّ69ديوانَّالمعاودةَّ،ص.77
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هَّامتَّ

َّالرَّوحَّ

َّبوادَّ

َّمَّن

َّخَّيالَّ َّ

َّ
فتراءَّى

َّلَّي

َّمَّنَّ

َّالحَّقَّ

َّضَّاللَّ َّ

َّ
واها َّنحنَّ َّفي َّقَّيلَّ َّوقَّالَّ َّ
قَّلَّتَّ َّ ً
َّ
َّأفَّهَّامَّنَّا

قَّصَّرَّتَّ

َّعَّمَّا

َّيَّرَّامَّ َّ

َّ
ولئنَّكانَّالمعاودةَّأرادَّنظرةَّتأمليةَّفيَّالحياةَّإالَّأنهَّوقعَّ-كماَّيقول َّابن َّالروميَّ -فيَّشركَّ
تناقضاتَّ"أفسدتَّالمعنى"َّ،فالحقَّحقَّالَّضاللَّفيهَّ،فكيفَّيجتمعَّمعَّالضاللَّالذيَّهوَّمناقضَّ
له؟َّولعلَّمبعثَّفسادَّالمعنىَّالذيَّصاغهَّهوَّ"عدمَّمعرفةَّالشاعرَّبقواعدَّاللغةَّ،فلمَّيفطنَّإلىَّ
أنَّ(من)َّهناَّتبعيضية"َّ .70
عرَّفن َّالَّتنطبقَّعليهَّ
ٌَّّ
لكنَّ َّالشاعرَّلهَّمنَّينافحَّعنهَّفيجعلَّلقولهَّمندوحةَّوتصر ًفاَّ،يرىَّأنَّ َّالشَّ
خروجَّالضاللَّمنَّالحقَّمحاالَّ،وأنَّ
المقدَّماتَّالمنطقيةَّ،والَّتنطويَّعليهَّأدلةَّعقليةَّفيكونَّ
ً
الشاعرَّعادةَّماَّيهيمَّبروحهَّوخياالتهَّفيَّأوديةَّشتىَّ،والَّغرابةَّ-إذَّذاكَّ-أنَّيقودهَّهيامهَّإلىَّماَّ
يعدَّخروجاَّعلىَّحدودَّالمنطقَّ،السيماَّوأنهَّفيَّموقفَّحيرةَّوشكَّيبحثَّفيهَّعنَّسرَّالوجودَّ،
ً

فالَّضيرَّأنَّيقودهَّخيالهَّإلىَّتلكَّالنتيجةَّ.71ولخمرياتهَّنماذجَّكثيرةَّفيَّالرباعياتَّ،ولكنَّيلحظَّ

أنَّثمةَّأخطاءَّنحويةَّفيَّرباعياتهَّ،مثلَّ(مالم)َّالتيَّحقهاَّالنصبَّ،يقولَّ :
َّبينَّ

اسَّقَّنَّيها

َّهَّاتَّيكَّ

َّالرَّبَّى َّ

َّ
هَّيَّ

َّإكَّسَّيرَّ

َّحَّيَّاتَّي

َّوالصَّبَّا َّ

َّ
إَّنَّها

َّرَّقَّتَّ

َّوَّطَّابَّتَّ

َّ
َّ70عبداهللَّمحمدَّالروميَّ،مقالَّبجريدةَّالبحرينَّ،العدد()137
َّ71النقدَّاالدبيَّالحديثَّفيَّالخليجَّالعربيَّ،ص.293
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اسَّقَّنيهَّا َّصَّاحَّ َّال َّتَّخَّشَّ َّمَّالَّمَّ

72

َّ

َّ
َّ
َّويتحدثَّعنَّطيفهاَّومناجاتهَّلهاَّ،وشفائهَّمماَّيجدَّ،فيقولَّ :
زارني َّطيفَّكَّ َّفي َّوقتَّ َّالسَّحَّرَّ َّ
َّ
قَّلَّتَّ َّأهَّ ًالَّ ََّّبكَّ َّيَّا َّنَّورَّ َّالقَّمَّرَّ َّ
َّ
وال َّجَّاءَّ َّمَّنَّ َّعَّندَّ َّاألَّغَّرَّ َّ
يَّا َّرَّسَّ ً
َّ
يَّا
َّ

َّلَّلفَّ ادَّ

َّشَّفَّ ًاءَّ

َّالمسَّتَّهامَّ َّ

ولهَّرباعيةَّيزفرَّفيهاَّنفثاتَّتذكرناَّبزفراتَّمجنونَّبنيَّعامرَّ،فيدعوَّنفسهَّأوَّصاحبهَّأنَّيسريَّ
عنهَّبذكرَّ(ليلى)َّ-وهيَّرمزَّمحبوبتهَّ-فيصفَّطربهَّلذكرهاَّ،وتغنيهَّبوصالهاَّ،ومعاناتهَّمماَّيالقيهَّ
منَّعذاباتَّالحبَّوالهوى،يقولَّ َّ:
واحَّكَّ َّعَّن َّليلَّى َّوَّعنَّ َّعَّهَّدَّ َّالرَّبَّابَّ َّ
َّ
وعَّن

َّالوَّصلَّ

َّوأحَّالم

َّالشَّبابَّ َّ

َّ
يا َّلقَّلَّبَّي َّكَّمَّ َّيقاسَّي َّمَّنَّ َّعَّذَّابَّ َّ
َّ
وَّلَّنَّفَّسَّي
َّ

َّ72ديوانَّالمعاودةَّ،صَّ.75

َّمَّنَّ

َّتَّبارَّيحَّ

َّالهَّيَّامَّ َّ
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وهوَّمقطعَّيذكرناَّبالتزامهَّالعموديَّأوالَّ،ووزنهَّالخليليَّثانياَّ،ثمَّفيَّاتكائهَّعلىَّالهتافَّباسمَّ
ً
ً
َّ،تماماَّ
ليلىَّ،الذيَّيستجليهَّويهللَّلهَّوكأنَّ(ليلى)َّتعويذةَّتفتحَّأمامَّباصرتهَّالفنيةَّمغاليقَّالرؤيا
ً
كما َّكان َّيفعل َّالشاعر َّالقديم َّحين َّيلوذ َّبنداء َّخليليه َّأو َّالتغني َّباسم َّصاحبتهَّ ،أو َّكالشاعرَّ

اإلغريقيَّالذيَّكانَّيهتفَّباَّ"أبولو"َّ،وكلهاَّمعزوفاتَّتشيَّبأعرافَّفنيةَّتتجلىَّفيَّالنصَّوإنَّ
بدتَّملفوفةَّفيَّأوشحةَّمنَّالرؤيةَّالعصريةَّ .
َّالمسرحيَّاتَّالشعرية ََََّّّّلمَّيكنَّللمسرحَّتأثيرَّيذكرَّفيَّالمجتمعَّالبحرينيَّفيَّذلكَّالعهدَّالباكرَّبحيثَّيبعثَّعلىَّ
الجد َّواالهتمامَّ ،ولم َّيكن َّالمثقف َّفي َّاألربعينات َّوالخمسينات َّيعول َّعلى َّدوره َّوآثارهَّ
االجتماعيةَّ،73لذاَّفإنَّتجربةَّالمعاودةَّينبغيَّأنَّتوضعَّفيَّسياقهاَّالتاريخيَّكيَّالَّنغبنهاَّحقهاَّ،
بلَّيحمدَّلها َّظهورها َّفيَّظلَّتلكَّالمالبساتَّ،وقدَّتجلى َّذلك َّفي َّأعمالَّقدمتَّعلىَّمسرحَّ
مدرسةَّاإلصالحَّاألهلية َّوناديَّاإلصالحَّالخليفي َّومدرسةَّاإلرشادَّاألهليةَّ .وتزامنَّذلك َّكلهَّ
معَّنشأةَّماَّيسمىَّبا"الحادثةَّالتاريخيةَّالكالسيكية"َّالتيَّتحاكيَّالمسيرةَّالحضاريةَّللتاريخَّالعربيَّ
اإلسالميَّالتيَّسبقَّإليهاَّالبحرينيونَّ،فبدأتَّالمسرحياتَّالشعريةَّعلىَّيدَّإبراهيمَّالعريضَّوعبدَّ
الرحمنَّالمعاودةَّ،وماَّيعنيناَّهوَّكيفيةَّتوظيفَّالموروثَّبعامةَّفيَّالشعرَّالقطريَّ،وتداخلهَّفيَّ
الحقولَّالشعريةَّ،والمسرحياتَّجزءَّمنهاَّ ََّّ.
ََََّّّّراقت َّللمعاودة َّفكرة َّالمسرح َّفاعتنى َّبالمسرحية َّالشعريةَّ ،وتتبع َّمسيرة َّالمسرح َّالشعريَّ
َّمسرحياَّلفرقةَّيوسفَّوهبيَّفي َّلبنانَّ،
شاهدَّعمال
المصريَّ،واطلعَّعلىَّمسرحياتَّشوقيَّ ،و
ً
ًّ

وتعقبَّما َّكانَّينشرَّحول َّالمسرح َّآنذاك َّاهتماما َّبهذا َّالجنسَّاألدبيَّ .74يذكرَّالدارسون َّأنَّ
إبراهيمَّالعريضَّكانَّقدَّعنيَّبالمسرحَّترجمةَّوتألي ًفاَّ،فنقلَّعنَّاإلنجليزيةَّ،لكنهَّأراقَّعليهاَّمنَّ

اَّعربياَّ.أماَّالمعاودةَّفيقفَّفيَّطليعةَّمنَّرفدواَّالعملَّالمسرحيَّفيَّالخليجَّوقتذاكَّ،
وهجهَّمذا ًق
ًّ
وصبغه َّبالفكرةَّاإلسالميةَّ ،وأثراهَّبأيديولوجيةَّالقوميةَّالعربيةَّ،يقولَّفيَّمرثيته َّللملكَّفيصلَّ

األولَّملكَّالعراقَّ :75
َّ73دَّ.إبراهيمَّعبداهللَّغلوم(،دراسةَّخاصةَّفيَّتجربةَّالمعاودةَّالمسرحية)َّ،مجلةَّ(كلمات)َّ.
َّ74عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،مكيَّمحمدَّسرحانَّ،ص.64
َّ75ديوانَّالمعاودةَّ،صَّ.83
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دَّمَّوعَّ َّيَّعَّرَّبَّ َّحَّارَّتَّ َّفي َّمَّآقَّيهَّا َّ َّ
َََََََّّّّّّّ َّ
في َّسَّاعةَّ َّالنَّصرَّ َّإذا َّآياتَّهَّ َّلمحَّتَّ َّ َّ
َََََََّّّّّّّ َّ
نَّاحََّّالعراقََّّفضَّجَّتََّّمصرََّّوانتَّحَّبَّتَّ َّ َّ
ََََّّّّ َّ
مَّواطَّنَّ َّالعَّرَّبَّ َّمازالتَّ َّتَّوحَّدَّهَّا َّ َّ
َََََّّّّّ َّ
يا َّغَّارَّةَّ َّاهللَّ َّسَّوئَّي َّمَّنَّ َّيَّرَّيدَّ َّبها َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

أَّذعقَّها َّالدَّهرَّ َّفي َّأسَّمَّى َّأمَّانَّيهَّا َّ
َّ
دَّهَّتََّّصروفََّّالمناياَّشَّخَّصََّّهَّادَّيهَّا َّ
َّ
نجدَّ َّوهزَّتَّ َّبلبنانَّ َّرواسيهَّا َّ
َّ
أمَّ َّاللَّغاتَّ َّوتَّزهَّو َّفي َّمَّغانَّيهَّا َّ
َّ
وءا َّويمشَّي َّعلَّى َّأرَّباعَّها َّتَّيهَّا َّ
سَّ ً
َّ

َّ
يا َّلَّلَّعَّروبَّةَّ َّلما َّقامَّ َّنادبَّها َّ َّ
ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ َّ

وصاحَّ َّمن َّنكباتَّ َّالدَّهَّرَّ َّنَّاعَّيهَّا َّ
َّ

َََّّّولعلَّنظرةَّواحدةَّألسماءَّمسرحياتهَّتريناَّأنَّالتراثَّالعربيَّاإلسالميَّحاضرَّ َّفيَّوعيه َّوفيَّ
ضميرهَّوهوَّيَّنَّظَّمَّ َّ"رواياتَّتمثيليةَّشعرية"َّ،كمسرحيةَّ(صقرَّقريشَّأوَّعبدالرحمنَّالداخل)َّ،
و(شارلمان)َّ،و(سيفَّالدولةَّبنَّحمدان)َّ،و(المستعصمَّباهلل)َّ،و(جبلةَّبنَّاألديهم)َّ،و(العالءَّبنَّ
الحضرميَّ،أوَّدخولَّأهلَّالبحرينَّفيَّاإلسالم)َّ،و(يومَّذيَّقار)َّ،ومسرحيتانَّلمَّتشرَّإليهماَّ
قائمةَّديوانَّ"لسانَّالحال"َّ76وهما(َّ:سقوطَّبغدادَّأوَّهوالكوَّخان)َّ،و(أبوَّعبداهللَّالصغير)َّ .77
وإعجابا َّبهذا َّالجنس َّاألدبيَّ ،لكنََّّ
ََّّنظم َّالمعاودة َّمسرحياته َّتأثرا َّبالمسرح َّفي َّمصر َّولبنان َّ
ً
ً
مسرحياتهَّكانتَّمحدودةَّاالنتشارَّ،فلمَّتتجاوزَّالمسرحَّالمدرسيََّّغالباَّ،بمعنىَّأنهاَّلمَّتطلََّّعلىَّ
ً
المجتمعَّبأطيافهَّوفئاتهَّ،ألسبابَّ-ذكرناهاَّآن ًفاَّ -متعلقةَّبمجتمعَّذلكَّالزمانَّالذيَّلمَّيكنَّقدَّ
انفتحَّعلىَّهذا َّالفنَّكالمجتمعاتَّالعربيةَّاألخرىَّ،كماَّنلحظَّأنهَّلمَّيَّعنَّ َّبتوثيقها َّونشرهاَّ،بلَّ
اكتفىَّبعرضهاَّعلىَّمسرح َّمتواضع َّأقامهَّم يدو َّفكرتَّهََّّ،ولعلَّ َّتسويفهَّفيَّنشرهاَّوتعاورَّالزمنَّ
علىَّإهمالهاَّقدَّأعاناَّعلىَّفقدهاَّوضياعهاَّ،األمرَّالذيَّأفقدناَّالقدرةَّعلىَّرصدَّالتجربةَّوتحليلهاَّ
َّ76لسانَّالحالَّ،ص.102
َّ77عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،وقدَّأشارَّإليهماَّالم لفَّوقال"َّ:لكنَّالمعاودةَّنفسهَّذكرهماَّلي"َّ.ص67
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ومضاهاتهاَّبغيرهاَّ ،ولئنَّكانتَّغنيةَّفيَّظاهرهاَّمنَّحيثَّ"غزارةَّاإلنتاجَّ،فإنَّ َّالباحثَّاليكادَّ
شاهداَّتنعقدَّبهَّالموازنةَّمعَّغيره َّمنَّ
ًَّ
يظفرَّبنص َّواحد َّيمكنه َّدراستهَّأوَّالتعويلَّعليهَّلينهض َّ
ضَّمثالَّفيَّمسرحيتيهَّ(وامعتصماه)َّو(بينَّالدولتين)َّ .
ً َّ
تجاربَّمعاصرةَّكتجربةَّإبراهيمَّالعريَّ

َّرميماَّ
َّوجماعَّماَّسبقَّأنَّمسرحياتَّالمعاودةَّباتتَّفيَّعدادَّالضياعَّ،لمَّيحفظَّلناَّالزمنَّمنهاَّإال ً

وأعظماَّ.78ومماَّحفظهَّتلكَّالمقطوعةَّالشعريةَّالكاملةَّفيَّديوانَّالمعاودةَّالتيَّيمدحَّفيهاَّاألميرَّ

ومنتشياَّبعظمةَّالفتحَّاإلسالميَّللندلسَّفيَّالعصرَّ
َّ
مستلهماَّعبقَّالتاريخَّ،
ًَّ
عبدالرحمنَّالداخلَّ،
ً
األمويَّ :79
وياَّأيَّهاَّالمولَّىَّالَّذيَّخَّطَّ َّسيفَّهَّ َّ َّ
َََََّّّّّ َّ
يضا َّبهَّمَّةَّ َّ َّ
أتيتَّ َّإليها َّمَّستَّفَّ ً
َََََََََََّّّّّّّّّّّ َّ
فجَّدَّدَّتَّ َّفيهاَّمَّلَّكَّ َّمَّرَّوانَّ َّبَّعدَّمَّا َّ َّ
َََََّّّّّ َّ
لتَّهَّنَّأَّ َّبَّما َّأوالكَّهَّ َّاهللَّ َّإنَّهَّ َّ َّ
َََََََََََّّّّّّّّّّّ َّ

من َّالمجدَّ َّفي َّتاريخَّ َّأندلسَّ َّسَّطَّرَّا َّ
َّ
ونَّفَّسَّ َّعَّصَّاميَّ َّمنَّ َّالعسَّكَّرَّ َّالمجَّرَّى َّ
َّ َّ
غَّدا َّعقَّدَّهَّ َّفي َّالشَّامَّ َّوا َّأسَّفَّي َّنَّثَّرَّا َّ
َّ
لملك َّبَّهَّ َّالخَّيراتَّ َّدائمةَّ َّتترَّى َّ
َّ

َّالنموذجَّالتراثي َّمتنوعاَّ ،تمَّثلَّ َّفيَّ
ََّّسبق َّأن َّرأينا َّنماذج َّمختلفة َّلتوظيف َّالموروث َّفي َّشعر َّالثالثة َّتوظي ًفا َّ
ً
االقتباسَّ،واإلشارةَّالصريحةَّأوَّالمضمرةَّ،والمعارضاتَّ،والمسرحياتَّ ،غيرَّأنناَّالحظناَّأنَّ

هناكَّتجاربَّأخرىَّاستقامَّلهاَّالتعاملَّمعَّماَّيمكنَّتسميتهَّباَّ"النموذجَّالتراثي"َّ،وهوَّقالبَّتدورَّ
حولهَّحركةَّالقصيدةَّمنَّمبتدئهاَّإلىَّمنتهاهاَّ،ويمكنَّتصورَّ"النموذج"َّبأنهَّتمثَّلََّّالعامَّمنََّّخاللَّ
استثماراَّ
الخاصَّ ،والكلي َّمن َّخالل َّالجزئيَّ ،وذلك َّبأن َّيَّستثمَّرَّ َّجانبَّ َّالعمومية َّفي َّالنص َّ
ً

ائياَّ،وهوَّماَّسوفَّيثمرَّللعملَّاألدبيَّمنافعَّجمةَّ،ذلكَّأنَّالقصيدةَّفيَّهذهَّالحالةَّستضمنَّ
إيح ًَّّ

لنفسهاَّثالثةَّعناصرَّإيجابيةَّنوجزهاَّفيماَّيحملهَّالنموذجَّالتراثيَّمنَّانعكاساتَّوإسقاطاتَّعلىَّ
َّ78عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،ص.66
َّ79ديوانَّالمعاودةَّ،ص44
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أوالَّ،وفيَّتناميَّالحركةَّالدراميةَّمعَّتطورَّالنموذجَّالتراثيَّوتحوالتهَّمنَّخاللَّالعملَّ
الواقع َّ ً
الشعري َّثانياَّ ،وفي َّالتماسك َّالعضوي َّوالوحدة َّالبنائية َّالتي َّتتحقق َّللقصيدة َّبفضل َّالنموذجَّ
ً
التراثيَّ،ولوالهَّالنعدمَّذلكَّالتماسكَّثال ًثاَّ .
ََّّوالشكَّفيَّأن َّهناك َّروافدَّتثريَّهذاَّالنموذجَّالتراثيَّوتحددَّطبيعتهَّ ،يلمح َّالقارئ َّخيوطهاَّ
َّوبناء َّعليه؛ َّيتمكن َّمن َّتحديدَّ
مدركا َّمصادرها َّومنابعها،
وظاللها َّفي َّالنصَّ ،فيعود َّبذهنه َّ
ً
ً

معتمداَّعلىَّفلسفةَّالشاعرَّفيَّالتعاطيَّمعَّالتراثَّوطريقةَّتناولهَّلهَّ،وإماَّ
النموذجَّ،فإماَّأنَّيكونَّ
ً

َّمعتمداَّعلىَّحجمَّثقافةَّالشاعرَّونوعهاَّ،
َّمتناغماَّمعَّطبيعةَّالتجربةَّالشعريةَّ،أوَّأنَّيكون
أنَّيكون
ً
ً
صوفية َّأم َّغيرهاَّ ،وعما َّإذا َّكانت َّأجنبية َّإغريقية َّأم َّرومانيةَّ ،وهل َّمكتوبة َّباللغة َّاألصلية َّأمَّ

مترجمةَّ،وهلَّهيَّقديمةَّأمَّحديثةَّ،أمستقاةَّمنَّالموروثَّالشعبيَّ،أمَّمنَّأساطيرَّاألولينَّترتدَّ
إلىَّمسبقاتَّمذخورةَّفيَّالعقلَّالجمعي؟ َّ
َََّّّوعلى َّأي َّفإن َّالنموذج َّمهما َّكان َّمصدرهَّ ،وأيا َّكانت َّظروف َّنشأتهَّفإنه َّفي َّتشكيله َّالفنيَّ
سيخضع َّحتما َّلعوامل َّالتحوير َّوالتدوير َّليخرج َّعن َّتلقائيته َّوفجاجته َّأوالَّ ،وليتناغم َّمعَّ
خصوصية َّالتجربة َّاإلبداعية َّالجديدة َّثانيا.وقد َّيحدث َّالتحوير َّبصورة َّأخرىَّ ،وهي َّأن َّيعيدَّ
ً
الشاعر َّتقليب َّالنموذج َّكالصائغ َّالذي َّظفر َّبتحفة َّثمينةَّ ،فإنه َّيقلب َّبصره َّفيها َّبعين َّالصائغَّ
معاَّفيَّ
المدركَّلنفاستهاَّمرةَّ،وبعينَّالتاجرَّالذيَّيطمحَّإلىَّماَّيجنيهَّمنَّوراءَّالتوظيفَّاألمثلَّط ً
عائدهاَّمرةَّ،فيعاودَّرؤيتهاَّمنَّالداخلَّتار ًةَّ،ومنَّالخارجَّتار ًةَّأخرىَّ،وبعدهاَّيكونَّالفصامَّبينَّ

رغبتين؛تبدوانَّمتعارضتين َّإالَّأنهماَّمتالزمتينَّ،نموذجانَّتراثيَّوعصريَّ،مثالَّمرغوب َّوواقعَّ
متأزم.يقولَّ :
أَّالَّ
َََََّّّّّ َّ
وَّقَّدَّ

َّرَّفَّ ًقا
َّخيَّبَّتَّ

َّ"كيوبيد" َّ َّ

َّ
َّآمَّالي َّ َّ

ََََََّّّّّّ َّ
وَّقَّدَّ
ََََََّّّّّّ َّ

فقدَّ

َّهَّيَّجَّتَّ

َّآالمَّي َّ

وقد

َّبدَّدَّتَّ

َّأحَّالمَّي َّ

َّ
َّحَّطَّمَّتَّ

َّكاسَّاتي َّ َّ

وإنَّي
َّ

َّذَّلكَّ

َّالظَّامَّي َّ
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"كيوبيد"

َّقَّضَّى

على َّرَّوحَّي َّوإلهَّامَّي َّ

َّالهَّجَّرَّ َّ َّ

َّ

ََََََّّّّّّ َّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ**** َّ

تَّنَّسَّكَّت َّواستَّوحَّيَّت َّمَّنك َّبَّدائَّعي َّ َّ وما َّانَّصرَّفَّت َّنفَّسي َّإلى َّالجَّاهَّ َّوالذَّهبَّ َّ
َّ

ََََََّّّّّّ َّ

تركت اَّه امَّ اا َّللن اَّ ااصَّبَّيااانَّ َّشَّباااااَّااااكَّهَّمَّ َّ َّ ولم َّتَّغَّرني َّالدَّنَّيا َّبمال َّوال َّحَّسبَّ َّ
َّ

َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ

وَّعَّالجَّت َّقَّلَّبَّي َّبَّالقَّنَّاعَّة َّوالرَّضَّا َّ َّ عَّلى َّأنَّنَّي َّأنَّمي َّإلى َّذَّرَّوَّةَّ َّالعرَّبَّ َّ
َّ

ََََََّّّّّّ َّ

وَّأَّنَّكَّرَّت َّإالَّ َّنَّشَّوَّة َّالحَّب َّوالهَّوَّى َّ َّ (ففيَّالخَّمَّرََّّمَّعَّنىَّلَّيسََّّيَّوجَّدََّّفيَّالعَّنَّب) َّ
ً
َّ
َََََََّّّّّّّ َّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ****َّ َّ
لقَّدَّ َّطَّافَّتَّ َّبيَّ َّالذَّكَّرَّى َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

َّ

وإنَّي

َّيَّقَّضَّي َّ َّ

َّبَّالَّذَّي

ََََََََّّّّّّّّ َّ
برَّغَّمَّي

حَّبَّيبَّي

َّقَّانعَّ

َّرَّاضَّي َّ

َّ
َّيَّا

َّحَّبيبَّ

َّالقَّلاَّ َّ َّ

َََّّّ َّ
فَّال

وقَّد َّمَّثَّلَّتَّ َّليَّ َّالماضَّي َّ

ابَّ َّأنَّ َّأَّظَّهَّرَّ َّإَّعَّرَّاضَّي َّ
َّ

َّواهللَّ

َّمَّا

َّكَّنَّتَّ َّ َّ

َََََّّّّّ َّ

عنَّ

َّالحَّبَّ

َّبمَّعَّتَّاضَّ َّ

َّ

وبلغةَّالحزمَّ،وموسيقاَّالحسمَّ،والقافيةَّالمقيدةَّالساكنةَّ،وتمامَّأجزاءَّإيقاعاتَّبحرَّالطويلَّ
ختمَّالقصيدةَّ،فهتفَّبحبهاَّ،وشكاَّمماَّالقاهَّمنَّصدودهاَّ َّ.
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ومما َّنلحظه َّهنا َّأن َّاإلشارة َّإلى َّالموروث َّاألسطوري َّودالالته َّالميثولوجية َّلكيوبيد َّإشارةَّ
صريحةَّ ،وال َّيمكن َّأن َّنغفل َّعن َّإيحاءات َّالنص َّوإيماءاتهَّ ،فقد َّفتنت"كيوبيد"َّ 80المعاودةَّ،
غفَّبهاَّحباَّ،غيرَّأنهاَّهجرتهَّفخيَّبَّتََّّآمالهَّ،وبدَّدَّتََّّأحالمهَّ،حتىَّ
وأثارتَّكوامنهَّوعواطفهَّ،وش
ًّ

نَّضَّهَّ َّالهجرانَّفأذبلَّروحهَّ،وقوَّضَّ َّبنيانهَّ،وأحاطَّبهَّاليأسَّفحطمَّكاساتهَّ،وهوَّالظامئ َّإلىَّ
وصالهاَّوودادهاَّ،فيدعوهاَّأنَّترفقَّبهَّ.لكنهَّيثوبَّإلىَّرشدهَّفيسلمَّ،ويتنسكَّ،ويقنعَّ،ويرضىَّ،
ظاَّمنَّقيثارةَّنفسهَّالحزينةَّتالئمَّالموقفَّ،فيبدعَّفيَّتنويعَّقوافيهَّ،وتلوينَّ
وينتقيَّلتعبيراتهَّألفا ً
موسيقاه.ويتمثل َّماضيا َّنعم َّفيهَّبالحبَّ ،وسعد َّبهناءة َّالعيش َّوطرب َّالقلبَّ ،ولئَّنَّ َّالقَّىَّمنهاَّ
ً
األمسَّصدوداَّفهوَّاليومَّقانعََّّبماَّيكفيَّ،راضََّّبماَّتقضيَّ،ومهماَّأظهرَّلهاَّمنَّاإلعراضَّ،فماَّ
ب
ً
هوَّعنَّحبَّهاَّبمعتاضَّ .

إنناَّإذاَّماَّوازناَّبينَّهذهَّاإليماءاتَّوالتفسيرَّالذيَّيقدَّمهَّالموروثَّاألسطوريَّوجدناَّأوجهََّّشبَّهََّّ
تدفعناَّإلىَّالقولَّبأنهَّكانَّبمثابةَّالوجهَّالخلفيََّّللصَّورةَّالشَّعريَّةَّ ََّّ.
اللَّغةََّّبينَّالنثريَّةَّوالشَّعريَّةَّ َّ

َّ80كيوبيدَّفيَّالميثولوجياَّالرومانية هوَّابنَّاإللهةَّفينوس،كانَّشديدَّالجمالَّ،واشتهرَّدائماَّبحملهَّللسهمَّفيَّطفولتهَّ،
كانَّسهمهَّيصيبَّالبشرَّفيقعونَّفيَّالحبَّ.وغالباَّماَّيصوَّرَّعلىَّأنهَّذوَّحظَّعاثرَّ،ويبدوَّفيَّهيئةَّمالكَّبجناحينَّ،
ومعهَّسهمَّالحبَّ،وأحياناَّيصورَّأعمىَّكرمزَّعلىَّأنَّالحبَّأعمىَّ ،وأنناَّالَّنختارَّمنَّنحبَّ .سالحه َّالمشهورَّ
القوسَّ،وأيَّإنسانَّيصيبهَّسهمَّكيوبيدَّيقعَّفيَّالحبَّبشكلَّجنونيَّ.وقدَّأصيبَّكيوبيدَّفيَّأحدَّاأليامَّبسهمهَّ
جماَّ،لكنهَّماَّكانَّيريدهاَّأنَّتعلمَّبحبهَّلها؛َّ
فجرحهَّوأوقعهَّفيَّغرامَّامرأةَّتدعىَّبسايكي وهيَّفتاةَّجميلةَّأحبهاَّ ًَّّ
حباَّ ًّ

َّشخصاَّ
خوفاَّمنَّغضبَّأمهَّ،فأمرَّوالدهاَّأنَّيذهبَّبهاَّإلىَّجزيرةَّمرعبةَّبعيدةَّ،وستتزوجَّهناكَّ،وقالَّ:إنهاَّستتزوج
ً
لنَّيظهرَّلهاَّإالَّفيَّالمساءَّ،وأنهاَّلنَّترَّمنهَّغيرَّطيفهَّ،وحذَّرَّهاَّمنَّمحاولةََّّرؤيةََّّزوجهاَّ،لكنَّفضولهاَّدفعهاَّلمعرفةَّ
من َّهذا َّالذي َّتزوجتهَّ ،فأشعلت َّذات َّيوم َّالضوء َّعليه َّوهو َّنائم َّفاكتشفت َّأنه َّكيوبيدَّ ،فازداد َّحبَّها َّلهَّ ،وعندماَّ
علمتَّفينوس بذلك َّأمرت َّكيوبيد َّباالبتعاد َّعنهاَّ ،وبالفعل َّتم َّذلكَّ ،وقامتَّبسايكي بعدة َّمحاوالت َّومغامراتَّ
لرؤيةَّكيوبيدَّمارةَّأخرىَّ،وفىَّنهايةَّالمطافَّوافقتَّفينوس علىَّزواجهماَّوعادَّإليهاَّكيوبيدَّ.وفىَّروايهَّأخرىَّأنَّ
فينوسَّوضعتَّلعنةَّتجعلَّبسايكىَّتنامَّوالَّتفيقَّإالَّبعدَّأنَّيقبلهاَّكيوبيدَّ،فأتىَّوعانقهاَّوقبلهاَّ.انظرَّ:كيوبيدَّعلىَّ
االنترنتَّويكيبدياَّ َّ.
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لغة َّالشعراء َّالثالثة َّالسيما َّالجابر َّوالمعاودة َّلغة َّفصيحةَّ ،تميل َّعند َّالجابر َّإلى َّ"اإلغرابَّ
واستعمالَّمفرداتَّبدويةَّغريبةَّعنَّلغةَّالعصر"َّ 81بصورة َّواضحة َّفيَّشعرهَّ،وقصائدهَّتمتازَّ
بحسن َّالصياغةَّوطولَّالنفسَّلدرجة َّأنَّبعضهاَّيصلَّإلىَّمئةَّبيتَّوخمسةَّأبياتَّ،82كماَّيميلَّ
دحاَّشعرهَّ،بقولهَّ َّ:83
شعرهَّفيَّأغلبهَّإلىَّالجزالةَّوقوةَّالنسجَّ،وقدَّشهدَّالمعاودةَّبذلكَّ،ما ًَّ
دائما َّ َّ عَّرَّفَّناكَّ َّفي َّساحَّ َّالبَّيانَّ َّأمَّيرَّا َّ
أبا َّيوسف َّمعَّ َّذا َّوإنَّكَّ َّ ً
َّ
َََََََََّّّّّّّّّ َّ
ربيبَّ َّالقَّوافيَّوابنَّ َّبجَّدتهَّاَّالَّذي َّ َّ إليهَّ َّإذا َّجَّدَّ َّالسَّباقَّ َّأَّشَّيرَّا َّ
َََََََّّّّّّّ َّ

َّ

علىَّأنناَّنلحظَّأمراَّمتعلقاَّباللغةَّالشعريةَّوهوَّأن َّثالثتَّهم َّإذاَّكانوا َّقدَّمثلواَّجانبَّاإلصالحَّ
ً
وتنادوا َّبالصحوةَّ ،ووظفوا َّالشعر َّفي َّاستنهاض َّشعوبهمَّ ،إال َّأن َّالنبرة َّالخطابية َّطغتَّ ،وبداَّ
َّموزعا َّبين َّتجربتين َّمختلفتينَّ :تجربة َّالواقع َّالمعيشَّ،
َّتقريريا َّمباشراَّ ،فغدا َّشعرهم
التوجيه
ً
ًّ
ً
وتجربةَّتوظيفَّالتراثَّ،األمرَّالذيَّانعكسَّبشكلَّواضحَّعلىَّاللغةَّالتيَّظلتَّأيضاَّموزعةَّ-
منَّحيثَّالمعجمَّ -بينَّلغةَّالحياةَّاليوميةَّ،ولغةَّالتراثَّ،كماَّظلَّاألسلوبَّفيَّتوظيف َّاللغةَّ
بشقيهاَّيراوح َّغالبا َّبينَّالبساطةَّواللين َّ-وهوَّماَّينزلقَّبالنصَّأحياناَّإلىَّ"داءَّالعوزَّالشعري"َّ-
وبينَّصالبةَّالتركيبَّنحوياَّ،مماَّيخصبَّبدورهَّبنيةَّالنصَّاللغويةَّالَّشعريتهَّ،وبثهَّالجماهيريَّ
ًَّّ

الَّاإلبداعيَّ،فلمَّيكنَّالبناءَّالفنيَّ َّعلىَّمستوىَّعالَّ َّفيَّقصائدَّليستَّبالقليلةَّ،لضعف َّعنصرَّ
ولعلَّقصائدَّالجابرَّكانتَّأحسنَّحاال َّمنَّصاحبيهَّ ،نقولَّهذا؛َّوالَّ
ً َّ
الخيالَّ،فطفتَّالسطحيةَّ ،

مهماَّوهوَّالصدقَّ،وكانَّمنَّاألجدرَّأنَّيستثمرَّفيَّبناءَّفنيَّ،وخيالَّإبداعيَّ،تتجلىَّ
َّعنصراَّ ًَّّ
َّ
نغفل
ً
فيهَّرؤيةَّأخرىَّللعالمَّ،تدهشَّالمتلقيَّ،وتثيرَّكوامنهَّ،وتحركَّوجدانهَّ،وتداعبَّخيالهَّ.هيَّسمةَّ
َّمسرحاَّلسماتَّأسلوبيةَّ
تبدوَّجليةَّفيَّشعرَّالمعاودةَّو"أبوَّشهاب"َّ،تكشفَّعنَّأنَّشعرهماَّبات
ً

متفارقةَّتتراءىَّفيَّقصائدَّمختلفةَّ،كقصيدةَّ(َّقالواَّعشقت)َّ ،وقدَّحفلتَّلغتهاَّبالصياغةَّالتيَّ

تدنوَّمنَّالنثريةَّاليوميةَّ،يقولَّأبوَّشهابَّ :

َّ81ديوانَّالجابرَّ،المحققانَّ،ص.5
َّ82القصيدةَّرقمَّ(َّ)12فيَّديوانَّأحمدَّيوسفَّالجابرَّ،صَّ.77ومطلعهاَّ:مَّنالََّّالعَّالَّصَّعَّبََّّالمراقَّيَّوأَّوَّعَّر.
َّ83ديوانَّالجابرَّ،ص.12
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قالوا َّعَّشَّقَّتَّ َّوما َّالدَّاعي؟ َّولَّيتَّهَّمَّ َّ َّ
ََََََََّّّّّّّّ َّ
النَّاصحااااونَّ َّوَّماا اَّا َّجَّاااااءَّوا َّلمنفَّعةَّ َّ َّ
ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّ
يوجَّهونَّ َّوَّصَّاياهَّمَّ َّإَّلَّى َّرَّجَّلَّ َّ َّ
ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ
لي َّفيكَّ َّيا َّشَّارعَّ َّاألحَّبَّابَّ َّآنَّسَّةَّ َّ َّ
ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ
أمَّيرتَّي َّومَّنَّى َّنَّفَّسَّي َّومَّالَّكَّتي َّ َّ
َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ

تحمَّلَّواَّعنَّفَّ ادَّيَّبَّعَّضَّ َّبَّلَّوَّائَّي َّ
َّ
والالئَّمَّونَّ َّوَّكَّمَّ َّجَّاءَّوا َّلَّضَّرَّائَّي َّ
َّ
فَّ ادَّهَّ َّواقعَّ َّفَّي َّكَّفَّ َّعَّذَّراءَّ َّ
َّ
فيهاَّشَّفَّائَّيَّومنهَّاَّإنَّ َّجَّفَّتَّ َّدَّائَّي َّ
َّ
هلَّ َّتشعرينَّ َّبما َّيجتاحَّ َّأحَّشَّائَّي َّ
َّ

ك َّحًََّّّبا َّلَّوَّ َّشَّعَّرَّتَّ َّبهَّ َّ َّ
َّإنَّي َّأَّحبَّ َّ
ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّ

هَّتَّفَّتَّ َّقَّائَّلَّ ًةَّ َّلبَّيكَّ َّمَّوالَّئَّي َّ
َّ

ليسَّ َّالهوَّى َّفي َّيدَّي َّحَّتَّى َّأَّصرَّفَّه َّ َّ

كَّما َّأشاءَّ َّولَّكَّنَّ َّفي َّسَّويَّدَّائَّي َّ

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ َّ
أعيشَّ َّفترةَّ َّحَّبَّ َّلو َّتَّطَّوفَّ َّعلَّى َّ َّ
ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ
لَّكَّفَّرَّ َّاهللَّ َّعنهمَّ َّكلَّ َّمَّا َّاقترفَّوا َّ َّ
َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ َّ
ألنَّهمَّ َّآمَّنوا َّبالحبَّ َّوابتَّعدَّوا َّ َّ
َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ

َّ
َّأهَّلَّ َّالمحبَّةَّ َّمَّنَّ َّموتَّى َّوأَّحَّياءَّ َّ
َّ
مَّنَّ َّسَّيَّئَّاتَّ َّوَّآثامَّ َّوأخَّطَّاءَّ َّ
َّ
عمَّا َّيمتَّ َّإلى َّحَّقَّدَّ َّوَّبَّغَّضَّاءَّ َّ
َّ

سَّمَّتَّ َّنَّفوسَّهَّمَّ َّطَّهَّ َّرا َّفَّعَّاشَّ َّبها َّ َّ
ً
َََََََََّّّّّّّّّ َّ

بَّ َّترفَّعَّ َّعَّنَّ َّسَّوءَّ َّوَّفَّحَّشَّاءَّ َّ
حَّ ٌّ
َّ

الحبَّ َّليَّسَّ َّلقَّاءَّاتَّ َّيَّنَّظَّمَّهَّا َّ َّ

وعدَّ َّوال َّرَّسَّمَّ َّأفَّكَّارَّ َّآلراءَّ َّ

ََََََََّّّّّّّّ َّ
وإنما َّالحَّبَّ َّيَّسَّرَّي َّفي َّجَّوانحَّنَّا َّ َّ
َََََََّّّّّّّ َّ

َّ
كالنَّورَّ َّشَّقَّ َّطري ًَّقا َّوَّسَّطَّ َّظَّلَّمَّاءَّ َّ
َّ
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هَّذَّا َّهَّوَّ َّالحَّبَّ َّأمَّا َّغَّيَّرَّه َّفَّلَّنَّا َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

عَّلَّيَّهَّ َّبَّعَّضَّ َّاعَّتَّراضَّاتَّ َّوآرَّاءَّ َّ
َّ

ََّّتتنامىَّالمكونات َّالنثريةَّفيَّهذاَّالمقطعَّبقوةَّفتتراجعَّأمامهاَّالمكوناتَّالشعريةَّ،ويلحظَّأنَّ
الشاعر َّيميلَّإلىَّالصياغةَّالمباشرةَّذاتَّالطابعَّالنثريَّالعلميَّ،فالَّسبيلَّأمامَّهذاَّاألسلوبَّ
التقريريَّإالَّأنَّتتناثرَّفيَّالقصيدةَّبعضَّاألحكامَّالذهنيةَّوالعقليةَّوالتعليميةَّبشكلَّملفتَّ،كتلكَّ
َّ،وقسَّعلىَّذلكَّأبياتاَّأخرىَّ
العالقاتَّالتجاوريةَّالتيَّنجدهاَّبينَّكلماتَّالبيتَّالثانيَّوالثالث
ً
فضال َّعنَّأنه َّالَّتوجد َّمسافةَّ
فيَّالمقطعَّ،تخلوَّمنَّأيةَّانزياحاتَّلغويةَّ،أوَّفراغاتَّموحيةً َّ،

فاصلةَّبينَّالدالَّوالمدلول،والشعريةَّتأنفَّمنَّالتعليالتَّوالتقريراتَّ .

ثمَّإنَّالبيتَّالعاشرَّجاءَّتعليال َّللبيتَّالذيَّقبلهَّعلىَّمستوىَّالداللةَّ،وكذاَّفإنَّالبيت َّالثامنَّ
ً
كالمَّعقليَّتقريريَّمباشر.واألبياتَّالثالثةَّاألخيرةَّيبدوَّكالمهَّعلىَّالمقايضةَّفعالَّعقلياَّواعياَّ،

يطلقهَّعلىَّتصرفَّاآلخرينَّبشكل َّمباشرَّ،وكأنَّالشاعر َّقدَّاستحالَّخطيباَّوموجهاَّومحلالَّ،
ً
وهذاَّكلهَّمنَّوسائلَّالنثرَّ .
فأماَّالشعرَّفيكتفيَّباللمحةَّالدالةَّ،ويتكئَّعلىَّالمسافةَّالفاصلةَّبينَّالدوالَّومدلوالتهاَّبحيثَّ
تتحولَّالدوالَّإلىَّكياناتَّشفافةَّموحيةَّالَّكلماتَّمعتمةَّمتالزمةَّمعَّمعانيهاَّ،وأبوَّشهابَّيريناَّ
نثرياَّفيَّقصيدةَّ(لقاءَّوَّوداع)َّ،يقولَّ ََّّ:84
سرداَّ ًَّّ
نم ًطاَّمنَّحوارَّجاءَّ
مسروداَّ ً
ً
َّفأجَّبَّتَّهَّا َّ َّ

أَّهَّ ًالَّ َّوَّحَّيَّا َّاهللَّ َّبَّنَّتَّ َّبَّالدَّي َّ
َّ

حَّيَّتَّ

َّبَّخَّيرَّ

َّتَّحيَّةَّ

قَّالَّتَّ َّأرَّاكَّ َّعَّرَّفَّتَّنَّي َّفَّذكَّرَّتَّنَّي َّ َّ

َّباالسَّمَّ َّقَّلَّتَّ َّنَّعَّمَّ َّوَّحَّقَّ َّالضَّادَّ َّ

ََََّّّّ َّ
ََََّّّّ َّ
أنَّا َّيَّا َّمَّنَّى َّنفَّسَّي َّأعَّيشَّ َّهَّوَّاكَّ َّمَّنَّ َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ
قالتَّ َّأريدَّكَّ َّأنَّ َّتَّسَّجَّلَّ َّبَّعَّضَّ َّما َّ َّ
َََََّّّّّ َّ

َّ
زَّمَّنَّ َّفَّال َّتَّسَّتَّغَّرَّبَّنَّ َّوَّدَّادَّي َّ
َّ
تختارَّ َّلَّي َّأَّنَّتَّ َّمَّنَّ َّإَّنَّشَّادَّ َّ
َّ

َّ84الهزارَّالشاديَّ،ص.82
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فأجبتَّهَّا َّشَّعَّرَّي َّوما َّملكَّتَّ َّيدَّي َّ َّ

هَّيَّ َّمَّلَّككمَّ َّوأنَّا َّعَّلَّى َّاسَّتَّعَّدَّادَّ َّ

َََََّّّّّ َّ
وطَّلبَّتَّ َّمَّنَّها َّاإلَّذَّنَّ َّفي َّإنَّشَّادَّها َّ َّ
ََََّّّّ َّ

َّ
شَّعَّرا َّيَّعَّبَّر َّعنَّ َّفَّ َّاد َّصَّادَّي َّ
ً
َّ
َّ

قَّالَّتَّ َّوَّهَّلَّ َّتَّحتَّاجَّ َّإَّذَّ ًنا َّإنَّنَّا َّ َّ

لجَّمَّيعَّ َّأشَّعَّارَّ َّاألديبَّ َّصَّوَّادَّي َّ
َّ

ََََّّّّ َّ

أماَّقصيدةَّ(يئسَّالصغارَّمنَّالكبار)َّفإنناَّنجدَّقولهَّ :
أسَّفَّي َّعَّلَّى َّالمئَّتَّيَّنَّ َّملَّيَّون َّوَّمَّا َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ
تَّخَّشَّى َّالفَّنَّاءَّ َّوكلَّ َّيَّوم َّيَّنقَّضَّي َّ َّ
َََََّّّّّ َّ
تَّخَّشَّى َّالفَّنَّاء َّوكل َّيَّوم َّيَّنَّقَّضَّي َّ َّ
ََََََّّّّّّ َّ

فَّقَّدَّتَّهَّ َّمَّنَّ َّشرفَّ َّومَّنَّ َّإَّكَّبَّارَّ َّ
َّ
يَّأتَّي ََّّبألَّفَّ َّبَّلَّيَّة َّوَّصَّغَّارَّ َّ
َّ
يَّأتَّي َّبألفَّ َّمَّصَّيبَّة َّوَّدَّمَّارَّ َّ
َّ

ونلحظَّسيطرةَّالطابعَّاالنفعاليَّعلىَّجوَّالقصيدةَّ،والشكَّأنَّحالةَّاالستخزاءَّالتيَّتعيشهاَّاألمةَّ
قدَّخلفتَّدماراَّوخراباَّوضع ًفاَّ..فالَّجديدَّإذنَّتحملهَّالعبارةَّ(تخشىَّالفناء)َّفالتكرارَّلمَّيضفَّ
ً

شيئاَّإلىَّالمعنىَّبلَّأفسدَّ.وجماعَّماَّسبقَّأنَّلغةَّالشاعرَّيمكنَّوصفهاَّبأنهاَّأميلَّإلىَّالصياغةَّ
النثرية َّالتحليلية َّمنهاَّإلىَّاإليحاءاتَّالشعريةَّ ،لكنناَّالَّنجدَّفيَّقصائدَّأبوَّشهابَّنم ًطاَّمختل ًَّفاَّ
اَّخاصاَّ،فيفجأَّ
فيَّالصياغةَّالشعريةَّ،يكونَّالشاعرَّفيهاَّأكثرَّشاعريةَّ،يستخدمَّاللغةَّاستخدام
ًّ
ً

المتلقيَّببعضَّالمسافاتَّالفاصلةَّ،تكونَّالكلماتَّغيرَّحياديةَّ،والعالئقَّالرابطةَّبينهاَّعالئقَّ

جديدةَّ،الَّتقومَّعلىَّالتحاورَّوالتالقيَّوإنماَّتشرعَّفيَّتأسيسَّعالقاتَّغيرَّمألوفةَّ،تحيلَّاللغةَّ
إلىَّلغةَّرمزيةَّتميلَّإلىَّاستشفافَّطبقاتَّالحلمَّ،بقدرَّفرارهاَّمنَّتقريريةَّالواقعَّوتحديداتهَّ
الصارمةَّ.فاللغةَّفيَّشعرَّالناصحَّتبدوَّتركيبيةَّ،وفيَّالنثرَّتحليلية"،والتركيبَّعمليةَّيقتضيهاَّالعملَّ
الشعريَّ،فيَّحينَّأنَّالتحليلَّتقتضيهَّالكتابةَّالنثرية"َّ .85

َّ85األدبَّوفنونه،ص.133
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إنَّلغةَّالشعرَّعندَّثالثتهمَّ-بشكلَّعامَّ-الَّتميلَّإلىَّاإليحاءَّ،والتتسعَّالفجواتَّوالمسافاتَّبينَّ
اإلشاراتَّاللغويةَّوالمدلوالتَّ،فتدعَّللمتلقيَّمساحةَّلمئهاَّواستحضارَّعناصرَّالغيابَّبحسبَّ
قدرته َّعلىَّالتخيلَّ.وقدَّارتأتَّالدراساتَّاألسلوبيةَّالحديثةَّأنَّماَّيميزَّالخطابَّالشعريَّهوَّ
كثافةَّاإليحاءَّوتراجعَّالتصريحَّوالمباشرةَّ،منَّهناَّيركزَّروادهَّأمثالَّ(جورجَّمونان)َّ86علىَّقضيةَّ
اإليحاءَّ،وتفجيرَّالطاقاتَّاإليحائيةَّالكامنةَّفيَّاللغةَّ .
هذاَّالنمطَّاألسلوبيَّيلتقيَّتماماَّمعَّمنَّيعرَّفونَّاألسلوبَّانطال ًقاَّمعَّالنصَّذاتهَّ.واإليحاءَّ
ََََّّّّ
ً
الذيَّترميَّإليهَّالدراساتَّاألسلوبيةَّالحديثةَّهوَّأهمَّخصائصَّاللغةَّالشعريةَّ،ويكمنَّجوهرهَّ
فيَّالرمزَّالفنيَّالذيَّيعمدَّإلىَّإفراغَّالكلماتَّمنَّمحتواهاَّالقاموسيَّويحيلهاَّإلىَّمحتوياتَّ
جديدةَّطارئةَّمستمدةَّمنَّالسياقَّالشعريَّالذيَّصبتَّفيهَّ،فيهبهاَّدالالتَّجديدةَّم قتةَّ،ويظلَّ
َّتحديداَّ
فيهاَّالمعنىَّمرجأًَّ"إذَّإنَّالكلمةَّالتيَّتوجدَّفيَّكلَّمرةَّتستعملَّفيهاَّفيَّجوَّيحددَّمعناها
ً

م ًقتاَّ،والسياقَّهوَّالذيَّيفرضَّقيمةَّواحدةَّبعينهاَّعلىَّالكلمةَّ،بالرغمَّمنَّالمعانيَّالمتنوعةَّ
التيَّفيَّوسعهاَّأنَّتدلَّعليهاَّ،والسياقَّهوَّالذيَّيخلقَّلهاَّقيمةَّحضورية"َّ َّ.87

ََََّّّّالخاتمةَّ :
وختاماَّفقدَّسعتَّهذهَّالصفحاتَّإلىَّرسمَّصورةَّتشكلَّالموروثَّفيَّالشعرَّالقطريَّالمعاصرَّ
ًَّ

منَّخاللَّتعقبَّمالمحهَّفيَّأشعارَّثالثة َّألفتَّبينهمَّطبيعة َّالتنشئةَّ،وينابيعَّالثقافةَّفي َّميعتهمَّ،
وحظوتهم َّلدى َّاألمراء َّفي َّكهولتهمَّ ،فتهيأت َّلهم َّثقافة َّتراثية َّدندنوا َّبمدائحهم َّحولهاَّ،
أشكاالَّتراثيةَّاشتملتَّعلىَّاالقتباسَّوالتضمينَّ
ً َّ
واستخرجواَّمنَّالتراثَّماَّيالئمَّالنصَّ،فأنتجواَّ
والتحويرَّوالقصصَّالقرآنيَّوالحكمَّواألقوالَّالمأثورةَّ،والشخصياتَّاألدبيةَّوالتاريخيةَّوغيرَّ
ذلكَّ.أما َّاألساطيرَّوالمعتقداتَّالشعبيةَّفكانتَّقليلةَّفيَّشعرهمَّ،يمكنَّتوظيفهاَّحسبَّسياقَّ
الخطابَّ،متىَّكانتَّمشهورةَّ ََّّ.
َََّّّومعَّذلكَّ-فبناءَّعلىَّماَّسبقَّعرضهَّ-تجدرَّاإلشارةَّإلىَّأنَّأصالةَّالموروثَّالَّتشفعَّللشاعرَّ
فيَّتقصيرهَّفيَّتمَّثلَّ َّالتجربةَّاإلبداعيةَّوصياغتها؛ َّإذَّإنَّالموروثَّالَّيحققَّغايتهَّالفنيةَّإذاَّلمَّ
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تقتضيه َّالبنية َّالشعرية َّذاتَّهاَّ ،أما َّإذا َّاقتصر َّدوره َّعلى َّاستعراض َّثقافة َّالشاعرَّ ،أو َّكان َّمجردَّ
يكونَّمفتعال َّوخطراَّيتهدد َّجهدَّ
ً َّ
استعارةَّلبعضَّالشخصياتَّأوَّاألحداثَّاليوميةَّفإنَّتوظيفه َّ
ً
إبرازاَّلمهارةَّعقليةَّليسَّفيهاَّكبيرَّغناءَّمنَّالناحيةَّالفنية.وقدَّيفوقَّ
الشاعرَّ،والَّيعدوَّأنَّيكونَّ ً
ذلكَّماَّيعرفَّبظاهرةَّ"االصطالح"َّفيَّتكرارَّنماذجَّوإشاراتَّتراثيةَّبعينها؛َّفالتكرارَّيفقدهاَّماَّ
تمتازَّبهَّمنَّتلقائيةَّالعطاءَّوعفويةَّالتلقيَّ،ويفضيَّبهاَّإلىَّدوائرَّتعبيريةَّمحدودةَّالداللةَّ،أوَّ
قوالبَّمجازيةَّمرضيةَّللمبدعَّوالمتلقيَّنتيجةَّالدورانَّوالمعاودةَّ .
والَّنغفلَّعنَّدورَّالصياغةَّالشعريةَّومدىَّتميزهاَّبالخصوصية َّواالبتكارَّ،وأنَّالطاقةَّالتأثيريةَّ
لخاصية َّأسلوبية َّتتناسب َّتناسبا َّعكسيا َّمع َّتواترهاَّ ،فكلما َّتكررت َّالخاصية َّذاتها َّضعفتَّ
ً
مقوماتهاَّاألسلوبية88؛َّفالتواترَّيطفئَّإشعاعها َّويغلقَّمنافذَّالبوحَّفيهاَّ ،والمقياس َّفيَّكل َّذلكَّ
هوَّدقةَّإحساسَّالشاعرَّبرؤيتهَّاإلبداعيةَّوصدقهَّفيَّالتماسَّماَّيوحيَّبهَّدونماَّتكلفَّأوَّمعاظلةَّ
أوَّتقليدَّ .
المراجعَّوالهوامش:
عبدالرحمنَّالمعاودة

القطريات،دارَّالثقافةَّ،طَّ،3.بيروتَّ،لبنان1377َّ،ها.
كيوبيدَّعلىَّاالنترنتَّويكيبديا.

إبراهيمَّعبداهللَّغلوم

المرجعيةَّواالنزياحَّ،دراسةَّبداياتَّالنقدَّاألدبيَّفيَّالبحرينَّوالخليجَّوتوثيقَّالنصوصَّالنقديةَّحولَّشعرَّعبدالرحمنَّالمعاودةَّ.
طبعةَّأولىَّ،بواكيرَّ،المكتبةَّالعامةَّ،المنامة1996َّ،مَّ.
مجلةَّ(كلمات)(َّ،دراسةَّخاصةَّفيَّتجربةَّالمعاودةَّالمسرحية)َّحوارَّأجراهَّالناقدَّأحمدَّالمناعيَّ،العددَّالثالثَّ،يونيوَّ1984مَّ.

ابنَّرشيق

العمدةَّفيَّنقدَّالشعرَّوتمحيصهَّ،تحَّ.عفيفَّنايفَّحاطومَّ،طَّ،1
دارَّصادرَّ،بيروت2003َّ،

َّ88لمزيدَّمنَّالتقريرَّفيَّهذاَّالمعنىَّ:األسلوبيةَّواألسلوبَّ،ص.88
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أحمدَّالزعبي

اَّوتطبيقياَّ،َّ،طَّ،2م سسةَّعمونَّ،عمان2000َّ،م.
ًَّّ
ًَّّ
لتناصَّنظري
َّا

أحمدَّيوسفَّالجابر

ديوانَّتحَّ.يحيىَّالجبوريَّ،ومحمدَّعبدالرحيمَّكافودَّ،المقدمةَّ،
طبعةَّمركزَّالوثائقَّوالدراساتَّاإلنسانيةَّ،جامعةَّقطرَّ،مطابعَّ
الدوحة1983،م.

البرقوقي

ديوانَّالمتنبيَّ،دارَّالكتابَّالعربي2007َّ،م.

الجراويَّالتادلي

الحماسةَّالمغربيةَّ،تحَّ.محمدَّرضوانَّالدايةَّ،دارَّالفكرَّ،دمشقَّ،
ط1426َّ،2ه=2005مَّ.

الحطيئة

ديوانََّّ،طبعةَّدارَّصادرَّ،بيروتَّ.1982

حمزةَّأبوَّالنصر

حمدَّخليفةَّأبوَّشهابَّشاعرَّوتقديرَّ،دارَّالبيانَّ،دبيَّ،طبعةَّ
أولى1990،م.

َّزكيَّمبارك

موازنةَّبينَّالشعراءَّ،دارَّالكتابَّللطباعةَّوالنشرَّ،القاهرةَّ،
1968م.

صدرَّالدينَّالبصري

الحماسةَّالبصريةَّ،تحَّ.عادلَّسليمانَّجمالَّ،الخانجيَّ،الطبعةَّ
األولىَّ،القاهرة140َّ،ه=1999م.

عبدالرحمنَّالمعاودة،

َّدوحةَّالبالبل(َّ،ديوان)َّ،طَّبيروت1960َّ،م.َّديوانَّالمعاودةَّ،عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،ط1942م.َّ-لسانَّالحالَّ،عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،طَّبيروتَّ1952م.

عبدالسالمَّالمسدي

األسلوبَّواألسلوبيةَّ،دارَّالكتابَّالجديدةَّالمتحدةَّ،بنغازيَّ،
ليبياَّ،الطبعةَّالخامسة

عبداهللَّالطائي

األدبَّالعربيَّالمعاصرَّفيَّالخليجَّالعربيَّ،طبعةَّالقاهرةَّ،
1974م.
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عبداهللَّالمبارك

األدبَّالعربيَّالمعاصرَّفيَّالخليجَّالعربيَّ(قسمَّالشعر)َّ،طبعةَّ
القاهرة1973،م.

عبداهللَّمحمدَّالرومي

مقالَّبجريدةَّ(البحرين)َّ،العدد()137

عزَّالدينَّإسماعيل

األدبَّوفنونهَّ،دارَّالفكرَّالعربيَّ،الطبعةَّالتاسعة2007َّ،م.

عمرَّبنَّأبيَّربيعة

ديوانَّعمرَّبنَّأبيَّربيعةَّشاعرَّالحبَّوالجمالَّ،تحَّ.محمدَّعبدَّ
المنعمَّخفاجيَّ،عبدَّالعزيزَّشرفَّالمكتبةَّاألزهريةَّللتراثَّ،القاهرةََّّ
ط.199.

كريمَّفاروقَّأحمدَّ

حلَّالمنظومَّعندَّابنَّاألثيرَّبينَّالداللةَّوالتركيبَّ،مجلةَّتوركشَّ
ستاديزَّ،عددََّّ،2017َّ،20/12أنقرةَّ،تركيا.

ماجدَّياسينَّالجعافرة

التناصَّوالتلقيَّ،طبعةَّأولىَّ،دارَّالكنديَّللنشرَّوالتوزيعَّ،
إربد2003،م.

محمدَّعبدالرحيمَّكافود

األدبَّالقطريَّالحديثَّ،الطبعةَّالثانيةَّ.1982دراساتَّفيَّالشعرَّالعربيَّالمعاصرَّفيَّالخليج،دارَّقطريَّبنَّالفجاءةَّ،الدوحة1994َّ،مَّ.
النقدَّاألدبيَّالحديثَّفيَّالخليجَّالعربيَّ،الطبعةَّاألولىَّ،دارَّقطريَّبنَّالفجاءةَّللنشرَّوالتوزيعَّ،الدوحةَّ،قطر140َّ،ه=1982م.

َّمحمدَّهاشم

شروحَّالتلخيصَّفيَّعلومَّالبالغةَّ،أبوَّالمعاليَّمحمدَّجاللَّ
الدينَّالقزوينيَّ،دارَّالجيل،بيروت،ط.2

المرزوقي

ديوانَّالحماسةَّ،تح.أحمدَّأمينَّوعبدالسالمَّهارون،دارَّالجيلَّ،
بيروتَّ،طَّ1.سنة1991مَّ.
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مصطفىَّالسعدني

البنياتَّاألسلوبيةَّفيَّلغةَّالشعرَّالعربيَّالحديثَّ،منشأةَّالمعارفَّ،
اإلسكندرية1998،م.

مكيَّمحمدَّسرحان

عبدالرحمنَّالمعاودةَّ،سلسلةَّأدباءَّخليجيونَّمتميزونَّرقمَّ(َّ)7
توزيعَّالمكتبةَّالوطنيةَّ،البحرينَّ،طبعةَّالم سسةَّالعربيةَّللدراساتَّ
والنشرَّ،بيروتَّ،لبنانَّ.1997

منذرَّعياشي

مقاالتَّفيَّاألسلوبيةَّ،منشوراتَّاتحادَّالكتابَّالعربَّ،سوريةَّ،
التا1990َّ،م.

منيرَّسلطان

َّالتضمينَّوالتناصَّ،منشأةَّالمعارف،اإلسكندريةَّ،طبعةَّ004م.
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