مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )5حزيران 2102

ثنائية األانا اابحييية يف الشعر االاندلسي يف عصر الطوائف/من اعداد ا.م.د .مجعة حسني
يوسف اجليوري/جامعة تكريت /كلية الرتبية للعلوم االانساانية  /م.د .ياسر رشيد محد
اليياتي /جامعة تكريت /كلية اآلداب

مدخل
الميل إلى الجماؿ فطري منذ خمق االنساف  ،كالطبيعة كالحبيبة ىما المصدراف
الرئيسياف لمجماؿ فال عجب أف نجدىما يستأثراف باىتماـ الشعراء عامة كشعراء األندلس
خاصة  ،كالغالب عمى الشعر األندلسي  ،بل عمى الشعر العربي كمو االىتماـ الزائد بالنكع
األخير مف الجماؿ كىك الحبيبة  ،كالحبيبة في الشعر األندلسي قد تككف المرأة كقد تككف
المدينة.
كالغالب عمى شعر شعراء االندلس في المحبكبة ىك اظيار ثنائية انا  /الشاعر
المع ّذب في الحب  ،كاآلخر  /المحبكبة التي ال تبالي بيذا العذاب فيذا ابك الفضل
البغدادي يقكؿ :
نُّ ِ
ق(ٔ) ُّ
القَم ُِّ
جاحمُِّ َُّ
ىُُّّ ِم ُّْ
أىلُُّّاليو ُّ
موبُُّّ ُِّ
يتُُُُُُُُّّّّّّّّ ُق ُُّ
القيتُُّّما َلق ُّْ
أنكُُُّّّماُّ ُِّ
أظنُُُُّّّّ ُِّ
ِ
لقيت) مكضحاً تمكنو المغكي ،فجاءت (
ىنا نجد الشاعر جمع بيف (ما لقيت كما ْ
ال أفادت اإلثبات أي (الذي لقيتو) ،كىك
ما) األكلى أداة نفي ك (ما) الثانية اسما مكصك ً
يريد اف يقكؿ َّ ( :
تمق في مف كجع اليكى كعذاباتو كقمقو مثل الذي لقاه ىك
اف محبكبتو لـ َ
) محّققاً بذلؾ التضاد المتمثل بثنائية (األنا  /كالجبيبة ) .
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كابف الحداد يقارف بيف حسنيا كما فعمو مف ىالكو كاحيائو فيك يحيى
بجماليا كييمؾ بو كذلؾ في قصيدتو في الغزؿ بػ ( نكيرة )  ،قائالً(ٕ):
فإنُّالحسنُّقدُّوُّالا ُّ

ُّ ِكُّإحيائيُّواىالكي ُّ

فالشاعر ىنا جمع بيف (إحياء  /كاىالؾ) في تضاد كاضح  ،يعبر عف
مدى تأثر اآلخر في األنا المتحدثة.
ككثي اًر ما يردد الشعراء ثنائية المكت كالحياة التي تعبر عف ( أنا الشاعر /
كاآلخر المحبكبة) ،كذلؾ في تكضيحيـ عالقتيـ بتمؾ المحبكبة  ،كنجد مثل ذلؾ في
قصيدة أخرى البف الحداد (ٖ):
أربربُّبالكثيبُّالفردُّامُّنشــــــــــأُُّ؟ُُُّّّ ُّ
ٌ

ُّ ومعصرُّفيُّالمثامُّالوردُّامُّرشأ ُّ

ِ
ُّامُّحور ُّ
ٌُّ
وباعثُّالوجدُّسحرُّمنك

ُّعمد ِ
ُّمنكُّأمُّخطأ؟ُّ ُّ
وقاتل
ُّ
ُّالصب ٌ
ِّ
ُ

نجد الشاعر في البيت الثاني مف القصيدة يتحدث عف حالة (األنا) كما
فعمتو بو المحبكبة (اآلخر) ،كقد جمع بيف اكثر مف كممة كضدىا في ىذا البيت ،
يمر بيا ،فنجده يقكؿ ( :باعث الكجد ) في بدء
في محاكلة منو لتصكير حالو التي ُّ
ِ
الصب) في بدء الشطر الثاني  ،فقد جمع الشاعر
الشطر االكؿ ثـ يقكؿ ( :قاتل
ّ
بيف (باعث كقاتل ) في ثنائية تمثل الحياة كالمكت ،فالبعث يمثل الحياة كالقتل يمثل
المكت .
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ثـ نجد تضاداً ثانياً في ىذا البيت فقد جمع بيف ( عمد  /خطأ) في ثنائية اخرى بيف
مصادر االفعاؿ ،فالشاعر بذلؾ استطاع اف يخمق نغماً مكسيقاً داخل البيت الشعري.
كقد يحقق الشاعر ثنائية (أنا  /الحبيبة) مف جانب آخر بعيد كل البعد عف الجانب
يعبر عنيا في مكضكعات الغزؿ كالمديح
السياسي كالصراعات الداخمية كغيرىا  ،إذ نجده ّ
كغيرىا ،فيك يعبر عف حزنو الشديد(األنا) كفرح محبكبتو(اآلخر) في آف كاحد ،ليجمع بذلؾ
متضادتيف في شعره تمثالف ثنائية (االنا كالحبيبة) ،كقد يتحقق ىذا التضاد عند الشعراء
السيما في قصائد الغزؿ الشككى كالمديح(( ،فالشعر ال ينمك إال في
في قصائدىـ بكثرة ك ّ
نكع مف الجدلية الضدية أك التناقضية )) (ٗ) ،يستطيع الشاعر بكاسطتيا اف يكصل لممتمقي
غايتو أك قصده ،مف ذلؾ ما كجدناه عند الشاعر ابف الحداد االندلسي في مقدمة قصيدة لو
في مدح المعتصـ بقكلو (٘)ُّ :
ُّافقدُُّّاضمعيُّ ُّ
وُُّّ
ُ
لعيُّبذاتُّالقْم ِب َ
تلُّىوُّواحزن
ُّمثلُّماُّح َك َمُّاليوىُّ ُّ
َ

ُُُّّّيرين ُّ
ُُّ
ريم
ُّ قْمباً
َ
ُّعمـــــــــــيوُُّّمــاُّي ُ
الُّيستويُُّّالمسرورُّوالمحزونُّ ُّ

ِ
ُّت َذل ٍلُّ ُّ
ميُّلمُّي
وُُّّ َت َذل
ـــــــــــــــــــجدُّ َغ ْيَر َ
ُ

ِ
ِ
كين ُّ
ُُّّم ُُّ
الح ُ
ُّ و ُ
سنُُّّعزُُّّلمحسان َ

الُّغرو ْ ِ
رض ُّ
ُّبم ْع ٍُّ
َْ
ُّأنُّأَص َلُّالغر َ
ام ُ

ُُُّّّيدين ُّ
ُُّ
بماُّيدان
حبُّ
ُّالم ُِّّ
ُ
ُّ ْ
غيُر ُ

فالتضاد المتمثل بػ (األنا /كالحبيبة)،تحقق ىنا مف جانب الغزؿ كالشككى في ٍ
آف
ِ
ِ
قمبو فمـ
غمب ىكاىا َ
كاحد مف حبيبتو (ذات الُقمب)  -بضـ القاؼ أي صاحبة السكار -التي َ
يعد قاد اًر عمى امتالكو  ،فتجدىا مسركرة الىي ًة فرح ًة غير مكتر ٍ
ثة ألمره كىك محزكفٌ
ً
َ
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كذليل  ،ثـ يقكؿ فال غرابة مف ذلؾ فيي ال تفي بدينيا كال ترحـ ابدًا  ، ،في صكرة
شعرية رائعة تناكؿ فييا الشاعر الجكانب االيجابية التي تخصو (األنا)  ،كالجكانب
السمبية التي

تمثمت لدينا ىنا بالحبيبة (اآلخر) ،فالصكرة الشعرية ((ال تستغل

الترابطات كاالستجابات االيجابية فقط  ،كانما تركز أيضاً عمى االستجابات السمبية))
( ،)ٙكالشاعر بتركيزه عمى ىذه الجكانب استطاع اف يحقق التضاد بثنائية(أنا
كالحبيبة) في ىذا المقطع مف القصيدة .
كقد تككف الحبيبة مف الماضي األليـ  ،ككاف لذلؾ الماضي أثره في شعر
أليما،
الشعراء ،فقد فطر اإلنساف عمى تقديس الماضي ميما كاف ذلؾ الماضي ً
كلعل السبب في ذلؾ ىك ما يؤكؿ اليو حاؿ االنساف بعد تقادـ الزمف بو  ،فيحممو
الشكؽ الى الماضي الذي كاف يعيشو كمتعمق بو فكيف كاذا كاف ذلؾ الماضي
جميالً مؤنساً  ،فالشؾ اف المرء سيككف اكثر ٌّ
تعمقاً كارتباطاً كحباً كعشقاً أليامو
شيئا مف الذكرى التي يحف إلييا اإلنساف عمى
الخكالي  ،كلكف يبقى ذلؾ الماضي ً
كل األحكاؿ ،فذلؾ الماضي لف يعكد ابداً  ،لذا نكاد نجد اف ثنائية ( أنا /الحاضر
 ،كالحبيبة  /الماضي ) تمثل المكضكع االبرز ربما عند الشعراء  ،فيـ يصكركف
كيقارنكف بيف ماضييـ كحاضرىـ  ،كيجدكف في ذكريات الماضي السعيد مجاال
لشعرىـ حيث يتذكركف ما اغتنمكا مف سعادة ،كما نعمكا بو مف متعة بيف األحبة
كجماؿ الطبيعة ال سيما بكجكد الحبيبة  ،فتييج عكاطفيـ بيذه الذكريات  ،كىذا ما
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يحمل الشعراء الى الحنيف لماضييـ ،كاذا كاف ذلؾ الماضي جميالً مؤنساً فالشؾ اف المرء
سيككف اكثر ٌّ
تعمقاً كارتباطاً كحباً كعشقاً أليامو الخكالي لذا نجدىـ ذىبكا يعرضكف عمينا
صكر لماضييـ ،جعمتنا نشاركيـ سركرىـ بيا كألميـ لذىاب عيدىا ،كيف كاذا كاف ذلؾ
اً
العشق ،كذلؾ الحب صاد ار عف إنساف مرىف الحس ،شاعر كابف زيدكف(443ىـ) فال
شؾ أف التأثر يككف في ىذه الحاؿ أكثر صد ًقا ،كأبيى جماال ،كاعمق داللة ،كالبف زيدكف
ٍ
بكثير مف الثنائيات المتضادة التي تمثل (الماضي كالحاضر) ،لكننا
قصائد كثيرة حافمة
اخترنا نكنيتو الشييرة في ىذا المكضع كنمكذج يمكف االستشياد بو ،كأكؿ ما يطالعنا في
نكنية ىك كصفو لمحاضر األليـ ،كتألمو عمى الماضي الجميل ،كيعبر عف كل ذلؾ مف
كحبا كتحس اًر مف قبل (األنا  /الحاضر عمى (اآلخر) الحبيبة/
خالؿ أبيات تقطر كفاء ً
الماضي الجميل) ،الذي كاف يعيشو في عيدىا  ،كذلؾ بقكلو

()ٚ

:

ونابُّعنُّ ِ
طيبُُّلقياناُّتجافينا ُّ
أضحىُّالتنائيُّبديالً َ
ُّمنُّتدانيناُُُُُُُُّّّّّّّّ َ
ىنا يستيل الشاعر(االنا) قصيدتو بالتكجع كالتحسر عمى ما صارت إليو حالو فقد
تغيرت مف قرب بينو كبيف محبكبتو (اآلخر) إلى بعد كنأي يتزايد مع األياـ ،فقد تحكؿ
القرب (تداني) بعدا (تنائي ) كصار المقاء جفاء (لقيانا تجافينا) كىك أمر ُيشقيو كيعذبو،
كما نجد الشاعر قد استخدـ ألفاظا جزلة في التعبير عف مدى كطكؿ البعد كقكة الشكؽ ،
النَف ُس ليعبر عف ألمو كنجد ذلؾ في
حيث استخدـ ألفاظاً ذات حركؼ ممدكدة يمتد فييا َ
جميع ألفاظ البيت األكؿ ،فيك يقكؿ إف التباعد المؤلـ بينو كبيف محبكبتو أضحى ىك السائد
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بعد القرب الذي كاف  ،كقد حل مكاف المقاء كالكصل الجفاء كاليجر ،محققاً ىنا
صكرة بيانية جميمة ممثمة

بالطباؽ بيف(التنائي كالتداني"تدانينا") كبيف(لقيانا

استمر في البيت الثاني مف ىذه القصيدة كذلؾ بقكلو:
كتجافينا) ،كعمى ىذا
َّ
ُّالب ِ
اُّلمح ْي ِنَُّناعِيَنا
ُّوَق
َ
امُّ ِبَن َ
ُّص ُ
بح َ
أالّ َ
ين َ
دُّحان ُ
ُّ،صّب َحناُُُُُُّّّّّّ َح ْي ٌنَ ُّ،فَق َ
فالصبح رمز التكاصل كالبقاء عمى الحب  ،قد تحكؿ إلى معنى الفناء،
كالمكت ،كلعل الشاعر عمى ما يبدك قد كفق في تكظيف األلفاظ الدالة كالمعبرة عف
ِ
تعضد تمؾ التجربة الصادقة مثل :البيف،
تجربتو الحزينة ،حيث استخدـ ألفا ً
ظا ّ
كالحيف ،كلعل مما ساعد عمى تأجيج تمؾ العاطفة ،تكظيفو ُّلمغة تكظيفا غير مباشر،
كغير حقيقي ،عندما اضاؼ الصبح لمبيف ،مع ما بيف المفردتيف مف مفارقات ،كذلؾ
مف أجل متابعة الفكرة التي تسيطر عمى ىذه القصيدة  ،كالتي يتحدث الشاعر مف
خالليا عف مدى الحرقة ،كاأللـ المذيف أصاباه في فقداف محبكبتو ،حتى أكشؾ عمى
اليالؾ  ،معتمدا في ذلؾ عمى الصكرة البيانية الرائعة التي تمثمت بالجناس بيف
الحيف ) كمثل ذلؾ ما نجده في قكلو ايضاً:
(صبح :صبحنا )،كالجناس بيفَ ( ،
الب ْيفَ :
جىُّتالقيَنا ُّ
ىُّت َفّرُق
اُّي َ
ُّ،وماُُّيْر َ
خش َ
ناُُُُُُُُّّّّّّّّفاليوم ُ
ُّ،و َم ُ
َوَق ْدَُّن ُكو ُن َ
َ
ُّنحن َ
فقد جمع بيف الكممات المتضادة المتمثمة بػ(التفرؽ) الذي مثل حالة األلـ
كالحزف لدى الشاعر فيك يحف الى الماضي الذي كاف يخشى فييا الفراؽ عف
محبكبتو ك(التالقي) الذي يمثل األمل عنده فيك ىنا في الكقت الحاضر يحف الى
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ذلؾ الماضي الجميل ،محققا بذلؾ ثنائية الماضي كالحاضر  ،مستخدم ًا الطباؽ بيف (تفرقنا
كتالقينا ) ،ثـ يستمر عمى ذلؾ ليكضح لنا اكثر ىذه الثنائية بقكلو :
ِ
ِ
ِ
ُّالُّيبمىُّويْبميَنا
ُّالدىر
ُّ،مع
يمُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُح ْزنـاً َ
ُ
َم ْنُّمبم ُغُّالممبسيناُّ،بانتزاح ُ
ساُّبقربيـمُّقـدُّعـادُّيبكينا.
ُّ
أنُّالزمانُّالذيُّماُّزالُّيضحكناُُُُُُُّّّّّّّأنـــــــــــــ
نجد الشاعر ىنا قد حقق ثنائية (األنا كاآلخر)  /الماضي كالحاضر ،فالحزف العميق
الماضي الذي ال يبمى  ،ىك نفسو الحزف الذي سكؼ يبميو  ،كمما يدؿ عمى شدة معاناتو
انو أخذ يطمب مف أي أحد أف يبمغ أكلئؾ الذيف ألبسكه ىذا الثكب؛ ثكب الحزف الدائـ،
المتجدد كابتعدكا عنو(كيقصد ىنا الكاشيف الذيف فرقكا بينو كبيف محبكبتو) إف ىذا الحزف
مالزـ لو ال يفارقو حتى ييمؾ ،فيذه ثنائية متضادة كاضحة بيف الماضي  /اآلخر
كالحاضر /األنا.
كنجد مثل ىذه الثناية ايضا في البيت الثاني بقكلو(مازاؿ يضحكنا /قد عاد يبكينا )
كأف ضحكو قد تحكؿ إلى بكاء دائـ ،ك أف الزماف الجميل السابق كالذي مأل حياتنا أنسا،
كسركرا ..قد تحكؿ ،كتبدؿ ..فيك اليكـ يبكينا ،كيحزننا ،ككأننا بو كقد كصل بو
كحبكرا،
ً
الضعف درجة يستعطف أكلئؾ الكاشيف أف يرقكا لحالو ،كحاؿ محبكبتو كأف يترككىما
كشأنيما .فالشاعر حاكؿ اف يظير التكجع كالتحسر كاأللـ الذي حل بو مستعمال صك ار
بيانية جميمة  ،منيا تشبييو سيطرة الحزف عمى نفسو بالمباس ،أك بثكب يمبسو كيكسك

411

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )5حزيران 2102

يقد ُـ كال َيْبَمى ،بل ىك ُيْبمِي ِيـ ُى ْـ ،كيككف سببا في فنائيـ ،كمكتيـ .أما
جسمو ،ال َ
الغرض مف االستفياـ في البيت فيك إظيار الحزف كالتكجع.
كما شبو الشاعر الزماف بإنساف مرح يضحؾ ،كيسمي ،كىك عمى سبيل
االستعارة المكنية ،كما يكجد بيف (يضحكنا كيبكينا) مقابمة ،محققاً كل ذلؾ بجمعو
لثنائية الماضي كالحاضر في آف كاحد  ،كمثل ذلؾ ما نجده في قكلو :
غيظُّالعداُّمنُّتساقيناُّاليوىُّفدعواُُُُُُُُُّّّّّّّّّبأنُّنغصُّفقالُّالدىرُّ:آمينا ُّ
فقد جمع بيف الماضي (غيع العدا  -فدعكا ) كالحاضر (فقاؿ الدىر :آمينا
) ،اذ نجد أف الشاعر يستمر في إرساؿ رسائمو إلى محبكبتو كالى مستمعيو ..فيقكؿ:
بأف عذالو قد حنقكا عميو كعمى محبكبتو لما بينيما مف صفاء ،ككد ،كمحبة ،كأف
الدىر قد استجاب لدعائيـ كحقق ليـ ما أرادكا مف كقيعة بينيما فأصابيما الحزف
كاأللـ ،كتشبييو لمدىر باإلنساف عمى سبيل االستعارة المكنية(فالمشبو بو محذكؼ)،
كىذا تشخيص في غير محمو ،ألف الدىر ىك هللا.
كمثمو قكلو (:)ٛ
ُّبأي ِديَنا ُّ
اُُُُُُّّّّّّواْنَب ّت
ُّمعُقوداًُّبأَْن ُف ِسَن
انح ّل
َ
َ
َف َ
صوالً ْ
َ
ُّماُّكانُّ َم ْو ُ
ُّماُّكان َ
فقد جمع بيف (انحل ك انبت ) مف جية ،ك(ما كاف معقكدا ك ما كاف
مكصكال) مف جية أخرى ،محققاً بذلؾ ثنائية الماضي كالحاضر  ،فالعذاؿ الذيف
ساءىـ ما كاف عميو الحبيباف مف كفاؽ ،كصفاء ،كمكدة ،..فكاف نتيجة ذلؾ كمو أف
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تفرقنا ،كتباعدنا ،كانفرط عقد محبتنا ،كما كاف بيننا مف كئاـ ،كاتفاؽ ،حيث لـ يكف يخطر
بباؿ أحد منا أف يأتي ىذا اليكـ الحزيف ،الذي نفترؽ فيو ف ارًقا ال يرجى مف كرائو لقاء ،أك
عما كاف بينو كبيف محبكبتو مف
كصاؿ  ،كما يكجد ترادؼ بيف معقكد :مكصكؿ ،كناية ّ
حميمية االرتباط.
كمثل ىذه الثنائيات كثير في قصيدتو ىذه :
ِ ِ
ُّبك ْمُّ ِبيضاًَُّلَيالِيَنا ُّ
امناُُّّ،ف َغ َد ْت
ُُُُُُُُّّّّّّّّسوداً
ُّ،وكانت ُ
ْ
َحاَل ْتُّلفقد ُك ُم ّ
ُ
ُّأي ُ
جمع بيف البياض كالسكاد  ،في محالة منو لكصف حاؿ ايامة الحاضرة التي
أصبحت سكداء بعد أف كانت الميالي عنده في الماضي بيضاء كناية عف تكاصمو المستمر
مع محبكبتو التي أنارت ليا لياليو  ،فقد كاف كالسر في الميل الذي ال يعرفو سكاىما ىك
كمحبكبتو يستمر حتى بزكغ نكر الفجر  ،فيعبر عف ذلؾ بقكلو :
ِ
ُّفيُّخاط ِرُّال ّ ِ
ِسّر ِ
بحُّيفشيَنا ُّ
ناُُُُُُُُُّّّّّّّّّحتىُّيكاد
كت ُم
ان
ُّالص ِ
ُّي ُ
َ
ُ
ظمماء َ
ُّلسان ّ
كيستمر الشاعر عمى ىذا الكصف الرائع في مقارنتو بيف الماضي الجميل
كالحاضر المرير  ،فيصف ذلؾ الحب المنيل العذب الذي ميما شرب منو يبقى ظمآف
دائما ،كذلؾ بقكلو :
اكُُّّ،فمم ِ
ُّنعدلُّبمْنيمِ ِوُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّشربـًُّاُّوا ْنُّكــانُّير ِويـَنـاُّفي ِ
أماُّىو ِ
ظميَنا ُّ
َ ُْ
ُ
ْ َ َ
ْ َ
ْ
ّ
كىكذا يستمر الشاعر في كصفو لحالو ،بيف الماضي كالحاضر في ثنائية كاضحة
المعالـ ىيمنة عمى بنية القصيدة بمجمميا ف حتى نجده يحاكؿ التخمص الى خاتمة قصيدتو
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ىذه بأ سمكب التمني بالبقاء كالدكاـ عمى العيد كالتكاصل كبقاء الماضي عمى حالو
كتغيير الحاضر المرير فيقكؿ لمحبكبتو :
ِ
ِ
ُّدان ُّإْنصافاً ُّكماُّ
دوميُّعمىُّالعيد
ُ
ُّم ْن َ
اُّمحافظ ًُّة ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّفالحر َ
ُُّّ،ماُّدمن ُ
ديَنا ُّ
الغرض مف فعل األمر دكمي ىك االستعطاؼ كالرجاء كاستمالة محبكبتو
كلذلؾ يدعكىا في استعطاؼ اف تكفي بعيدىا معو ألنو كفي بو كحافع عميو كشيمة
االحرار الكفاء بالعيد كىي منيـ حتى ال يككف ألحد عميو فضل كىكذا يستمر
بقكلو(:)ٜ
ــــــنا ُّ َخميالً ِ
ُّحبيبا ُّعنكُّ
ُّيحبسنا ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّوال ُّاســــــتفدنا
ُّمنك
ُُّّ َفما ُّاستعض ُّْ
ً
ُ
يثنيناُّ ُّ
طيـفُّي ْقِنعنـاُّ،وال ّذكــرُّي ِ
ُِّ
كفيَنـا ُّ
ُّلمُّت ْب ُذليُّص
ُّوا ْن َ
ــــــــــــــــــَم ًُّةُُُُُُّّّّّّ َفال ّ ُ ُ ُ َ َ ُ َ
فاء َ
ُُّّ ْأب َ
كيُّو ً
ثـ يختـ قصيدتو ىذه بأنو ينتظر مف محبكبتو جكاباً يشفع لو في حالو ىذه
كينقذه مف حزنو كأساه كألمو  ،كلطالما كانت يدياىا كانت تنقذه في كناية عف
تكاصميا المستمر كالدائـ معو في الماضي(ٓٔ):
ُّاأليـاديُّالتيُّماُّز ِ
ُّش َف ِ
َ ِ
ِ
ُّتوليَناُّ ُّ
بيـض
عت ُِّ
َو
ُّإن َ
ُّبوُُُُُُّّّّّّ َ
لـت ُ
ُّم َت ٌ
اع ْ
فيُّالج َواب َ
مكُّمّناُّسالم ا ِ
ِ ِ
عي ِ
ييـاَُّ ُّ،ف َـت ْخ ِفينـَا ُّ
تُُُُُُّّّّّّ َصَباب ُّ
ُّماُّبُِّقــــــــــَي ُّْ
َُّّللا َُّ
ــــــــَــةٌُّ ِبـكُُّن ْخف َ
َ ُ
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نجد الشاعر ىنا في البيت االخير ال ينسى أف ىذا َّ
كمو قد أصبح مف الماضي الذي
لف يعكد فيرسل ليا سالما يبقى دائماً ما بقيت لديو بقية مف حب نحكىا  ،كىك باستخدامو
المقابمة بيف( نخفييا فتخفينا) يكدع محبكبتو كفي نفسو ذلة كانكسار كحسرة عمى الماضي،
في ثنائية كاضحة استغرقت بنية القصيدة بمجمميا تمثل ثنائية الػ أنا /الماضي ك كاآلخر
/الحاضر ،فمقد نجح الشاعر في نقل أحاسيسو كمشاعره إلى لكحة فنية متشعبة بالفكرة
المنبثقة مف الذات المتحدة بالمكضكع  ،فميس ىناؾ فرؽ بيف ما يشعر بو مف ألـ كشكؽ
كما يظيره مف بكاء كانكسار ،عمى ما يبدك.
كقد ال تككف الحبيبة أماً أك زكجة أك ابنة  ،بل قد تككف مدينة  ،فقد كاف لممدف فقد
ذكرنا إف مف أىـ مصادر الجماؿ إلى جانب المرأة الطبيعة  ،كالطبيعة تتمثل في المدف ،
فقد كجد عند االندلسيف رثاء المدف الى جانب الى جانب رثاء الشخصيات العظيمة(ٔٔ)،
لحبيـ الصادؽ لكطنيـ  ،كشغفيـ
((كقد فاؽ االندلسيكف المشارقة في رثاء الممالؾ البائدة ِّ
العظيـ بجماؿ طبيعتو كعمرانو  ،ككاف يشجييـ أف يركا ديارىـ بأيدي الغزاة الغرباء  ،تسقط
بمداً إثر آخر فيبككف عمييا كيتفجعكف ليا ))

(ٕٔ)

،ككما ىك معركؼ عند الجميع جماؿ

طبيعة األندلس الذي غنى بو الشعراء في شعرىـ  ،فكيف ألحد ما بعد ذلؾ أف نتعجب إف
كصف الشعراء المدينة بالحبيبة كجعمكا فراقيا كفراؽ أعز الناس عندىـ كىك الحب كمثل
ذلؾ قكؿ اإللبيري في قصيدة لو قالو رحمو هللا في خراب إلبيرة بسبب الفتنة البربرية سنة
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(عمرت غرناطة التي كانت صغيرة كمغمكرة)(ٖٔ) ،قاؿ في مقدمتيا كىك
ٓٓٗق ،ثـ َ
يتحسر عمى ضياع مدينة "إلبيرة " (ٗٔ):
ا
مانُّلعاتب ُّ
ُُّ
نيُّعمـــــــــــــىُّاىلُّالز
اجبُُُُُُُُّّّّّّّّوا
ٌ
غفلُّو ٌ
يضيعُّمفروض ُ
ُّوي ُ
ِ
الُّيرى
ِ
ةُُّّمنيمُّعمىُّاالرضُّنادب ُّ
ُُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّإل لبير
ُّالـــــــبالدُّو ُُّ
ُّأطالل
أتندب
ُ
َ
ــــــــــــــــــــياىب ُّ
ُُّ
اىاُّوحشةٌُّو َغ
ُنس
ياُُُُُُُّّّّّّّوكلُّسو َ
ٌ
عمىُّأنياُّشمسُّالبالدُّوأ ُ
بيذه االفتتاحية بدأ اإللبيري قصيدتو ىذه في ندب ألبيرة  ،فيك يعتب عمى أىل الزماف
احد منيـ إلبيرة كىـ
مف الكتاب كالشعراء الذيف كقفكا في ندبيـ األطالؿ كذكرىا كلـ يذكر ٌ
ككل شيء سكاىا يككف
بذلؾ قد أضاعكا الفرض كاغفمكا الكاجب  ،فيي شمس البالد كانسيا ُّ
مكحشاً كمخيف ،كعمى ىذا يستمر الشاعر في قصيدتو ،محاكالً التذكير بأىمية ىذه المدينة
كفضميا عمى الناس فيذىب الى تعداد ذلؾ بقكلو (٘ٔ):
نُّمجيبُّكانُّفيياُّلصارخُُُُُُُُّّّّّّّّتجابُُّّالىُّجدوى
ُّيديوُّالسباسب ُّ
ُُّ
ُ
وكمُّم
وكمُّمنُّنجيبُُّّأنجبتوُّوعــــــــالمُُُُُُُُُّّّّّّّّّبأبوابيمُّكانــــــــــــــــــــــتُّتناحُّ
ٍ
الركائب ُّ
ُُّ
ُّبياُّومآرب ُّ
ُُّ
ات
وكمُّبَمغتُّفيياُّاألمانيُّوُق ِّ
لصبُّلبنـــــــــــــــــــــــــــــــ ٌ
َ
ضيتُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ِّ
وكمُّطمعتُّمنياُّالشموسُّوكمُّمشتُُُُّّّّعمىُّاالرضُّاقـــــــــــمارُّبياُّوكواكب ُّ
اعب ُّ
عتُّفيياُّالكــــــــــــما َةُّكو ُُّ
ُُّ
وكمُّفرستُّفيياُّالضباءُّضراغماًُُُُُُُّّّّّّّوكمُّصر
َ
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فالشاعر ىنا يستخدـ (كـ االستفيامية) التي تفيد التقرير ،في محاكلة منو الى
التككيد كاإلفياـ كالى التذكير بفضل ىذه المدينة ،كىك اسمكب استعممو العرب منذ الجاىمية،
كيقكؿ ابف قتيبة« :ومن ُّمذىبيم ُّالتكرارُّ ،إرادة ُّالتوكيد ُّواإلفيام»

()ٔٙ

فميس غريباً عمى

العرب بل كاف عادة معرفة عندىـ (( ،فعمى سبيل التقرير كالتكبيخ قكؿ دمحم بف ُمناذر
الصَبيري:
ُّ
كمُّكمُُُُُُُُّّّّّّّّقالُّليُّ:أنجزُّحـرُّماُّوعـد
ُّوكمَُّ
ُّوكم
ْ
ُّكمُّكم ْ
ْ
كم ْ
ْ
المعنى :قاؿ لي كثي اًر :إف الحر الكريـ مف كَفى بك ِ
ارده االلبيري
عده ،)ٔٚ( )).كلعل ىذا ما ا
ّ ُّ
َ
َ َ
ىنا في تك ارره لكـ االستفيامية في محاكلة منو الى التذكير بالماضي كما آلت اليو االمكر
في الكقت الحاضر كىي الفكرة الرئيسية التي بنى عمييا قصيدتو ،كبعد ذلؾ ينتقل مباشرة
الى الجزء الثاني مف الثنائية كذلؾ بقكلو(:)ٔٛ
لعيديُّبياُّم ا
ائب ُّ
ُّسودتياُّالانو ُُّ
ميلُّفاغت َدتُُُُُّّّّّو
بيضةَُُّّاال
أيامياُّقد ا
َ
ْ
ُ
تظير لنا ىنا مالمح الثنائية المتضادة (أنا /الماضي كالحبيبة (إلبيرة)/الحاضر)،
فيذه المدينة التي كانت مبيضة الميل كناية عف البيجة كاالضكاء كالعمـ الذي كاف فييا  ،قد
ال (ُّ :)ٜٔ
حكلتيا النكائب كقمبت اياميا الى سك ٍاد دامس  ،كعمى ىذا يستمر قائ ً
ُّفيياُّاآلنُّإالُّالمصائب ُّ
ُُّ
ُُُُُُُِّّّّّّّفممُّيبق
وماُّكانُّفيياُّغيرُّبــــــــشرىُّوأنعم
َ
ِ
الجنائب ُّ
ُُّ
ياُُّّالصباُُّّو
ُُّّتغادي
عدُّراب
اتُّالحجالُّقصورىاُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّيباباً ُ
ْ
ُّب َ
غدت َ
ّ
ُ
صــــــــــاُُُُُُُّّّّّّّعمىُّعيدىاُّماُّعاىدتياُّالسحائبُّ
ُّالح
َ
فآهُّألوفاُّتقتضيُّعد َد َ
ُ
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فالشاعر يحاكؿ باستخدامو االفعاؿ (ما كاف فييا  /في الماضي ،كلـ يبق
فييا  /في الحاضر ) في البيت االكؿ ،التي أشار فييا الى اآلخر /الحبيبة المتمثمة
بالمدينة إلبيرة  ،ثـ يستخدـ الفعل االفعاؿ (كغدت  ،كتغادييا) فقد اصبحت
قصكرىا العامرة خراباً ،ثـ في البيت الثالث ُيظير الشاعر مدى حسرتو كألمو
باستعمالو لفظة (آه الكفا) في داللة عمى ألمو ككجعو كتحسره عمى "إلبيرة" فيصرخ بػ
(آه الكفاء) ليا كلعيدىا الجميل ،مؤكداً عمى فكرتو الثنائية (الماضي /اآلخر ك
الحاضر /األنا)  ،كعمى ىذا يستمر الشاعر في كصفو حاؿ البيرة كما آلت اليو ىذه
تحدث عنيـ في مقدمة
المدينة التي كانت فخ اًر بعمميا كاعالميا كعممائيا الذيف ّ
قصيدتو ىذه  ،حتى نراه يقكؿ :
عجبتُّلماُّأدري
اينُّتمكُّالعجائب ُّ
ُُّ
ُّبياُّمنُّعجيبةُُُُُُُُُّّّّّّّّّفياُّليتُّشعريُّ
ٍ
(ٓ)2
ِ
اتبُّ
وماُّفعمتُّاغالمياُّوفئامــــــــــــيا ُُُُُُُّّّّّّّوأَرآمياُّأمُّأيــــــــــنُّت َ
مكُّالمــــر ُ

ِ
ائب ُّ
أينُّبحارُّالعممُِّوالحكمُّوالـــــاندىُُُُُُُُّّّّّّّّواينُّاألكفُّاليامياتُّالسو ُُّ
ائـــــــــب ُّ
قناُّعمىُّمنُّماتُّمنيمُّجيوبناُُُُُُُّّّّّّّوكانُّقميالًُّأنُّتشقُّالتر ُُّ
شق
َ
ُ
ِ
متعجبا أيف تمؾ
فينا الشاعر يجري مقارنة بيف الماضي كالحاضر كيتساءؿ
ّ
العجائب ؟ أيف تمؾ المراتب؟ أيف العمماء  ،كأيف اصحاب الكرـ ؟ كميـ قد ذىب
كانقضى  ،كلمتعبير عف مدى حزنو عمييـ فال يكفي شق الجيكب مستعمالً صيغة
ال بحقيـ اف ((تشق عظاـ الصدر أك ما
الماضي (شققنا)  ،كىك يرى انو كاف قمي ً
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كلي الترقكتيف ،أك ما بيف الثدييف))(ٕٔ) ،كعمى ىذه النبرة الحزينة المثقمة باألـ كالتكجع
كالحسرة يستمر الشاعر حتى يستغرؽ القصيدة بمجمميا  ،فنراه يصبر نفسو قائالً :
ُّشيءُّماُّخالُّهللاُّباط ُل" ُّ
ُّرسمياُّفأجابنيُُُُُُُُّّّّّّّّ"ُّأالُّك ال
ٍ
لساء ُ
لت َ
ُّع ُ
َ
ني ْم َ
يضمف شطر مف البيت الشعري الشيير لمشاعر لبيد بف ربيعة العامري في
فيك
َّ
قصيدتو التي قاليا في رثاء النعماف بف المنذر(ٕٕ):
ائل ُّ
ُّماُّخالُّهللاُّباطلُُُُُُُُّّّّّّّّوك الُّنعيمُّالُّمحالةُّز ُُّ
ُّشيء
أالُّك ال
ٍ
ُ
في قناعة مع نفسو برضائو التاـ بقدر هللا كقضائو .
كىكذا يستمر حتى خاتمة قصيدتو بنبرة المفجع المحزكف قائالً(ٖٕ):
ِ
أجدرُّبالبكاُُُُُُُُّّّّّّّّعمىُّمثمِوُّحاقاًُّتُقومُّالنو ِاد ُب! ُّ
لشكمكمُّأولىُّو
فالشاعر بذلؾ لـ يخرج عف اطار القصيدة العاـ كالمكضكع الذي بنى عميو قصيدتو
كىي ثنائية (األنا كالحبيبة ) متمثمة بالمقارنة بيف الماضي الجميل  /الحبيبة كالحاضر
المؤلـ  /األنا  ،اذ استغرقت ىذه الفكرة كىيمنت عمى بنية القصيدة بمجمميا.

( )1شعر ابك الفضل البغدادي االندلسي(٘٘ٗ ىػ) د.حممي ابراىيـ الكيالني مجمة مؤتو-االكردف-
مج-ٕٚعٔ.ٗٗ: ٜٜٕٔ-
( )2ديكاف ابف الحداد االندلسي(ٓ ٗٛق) د.يكسف عمي الطكيل دار الفكر-دمشقٓ.ٕٗٔ: ٜٜٔ
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(ٖ)

ديكانو ٔٓٛ:

(ٗ)

سياسة الشعر ،ادكنيس ،دار األدب ،بيركتٜٔٛ٘ ،ـ ،ص.ٔٙ:

(٘)

ديكانو .ٕٙٛ:

()ٙ

– في الشعرية ،د.كماؿ ابك ديب  ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيركت ٜٔٛٚ/ـ ،ص.ٗٚ:

()ٚ

ينظر ديكاف ابف زيدكف  ،شرح د يكسف عرفات  ،دار الكتاب العربي بيركت طٕ

٘ٔٗٔىػ ٜٜٗٔـ .ٖٖٓ-ٕٜٛ :
()ٛ

ينظر ديكانو .ٖٖٓ-ٕٜٛ :

()ٜ

ينظر ديكانو .ٖٖٓ-ٕٜٛ :

(ٓٔ)

ديكانو .ٖٖٓ :

(ٔٔ)

ينظر :نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب ،تحقيق احساف عباس ٛ،أجزاء  ،بيركت  ،دار

صادرٖٔٛٛ ،قٜٔٙٛ -ـ  ،ج، ٙص.ٕٖٔ :
(ٕٔ)

النقد االدبي في كتاب نفح الطيب لممقري ،ىدى شككو بيناـ  ،دار الرئد العربي،بيركت –

لبناف،طٕٜٔٛٗ ،ـ ،ص.ٕٜٓ:
(ٖٔ)

ينظر :ديكاف ابي اسحاؽ االلبيري(تٓ ٗٙق)ػ د.دمحم رضكاف الداية مؤسسة الرسالة-

بيركتٖٚ :ٜٔٚٙ-
(ٗٔ)

ـ ،ف.ٖٚ :

(٘ٔ)

ـ  ،ف . ٚٗ :

( )ٔٙتأكي ػػل مش ػػكل القػ ػرآف ،اب ػػف قتيب ػػة ال ػػدينكري ،عب ػػدهللا ب ػػف مس ػػمـ( ،تحقي ػػق إبػ ػراىيـ ش ػػمس ال ػػديف) ،
بيركت :دار الكتب العممية ٕٓٓٚـ ،ص . ٜٔٗ
()ٔٚ

دراسة حكؿ ظاىرة التكرار مف خالؿ آراء ابف رشيق النقدية في كتابو العمدة ،سيد رضا سميماف

زاده نجفي ك غالـ رضا شانقي ،مجمة بحكث في المغة العربية كآدابيا :نصف سنكية لقسـ المغة
العربية كآدابيا بجامعة إصفياف ،العدد ٗ (ربيع كصيف ٕٖٗٔىػ .ؽ ٖٜٔٓ/ىػ .ش) ،ص .٘ٚ
()ٔٛ

ديكاف ابي اسحاؽ االلبيري. ٚٗ :

()ٜٔ

ـ  ،ف . ٚ٘ :
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(ٕٓ)الفئاـ " :الجماعة مف الناس" ينظر :العيف(فاـ).ٗٓ٘/ٛ
(ٕٔ)

ديكاف ابي اسحاؽ االلبيري .ٚ٘:

(ٕٕ)ديكاف لبيد بف ربيعة العامري اعتنى بو حمدك طماس  ،دار المعرفة ،بيركت  -لبناف ،طٔ،
ٕٗٓٓ ،ص(٘.)ٛ
(ٖٕ)

ديكاف ابي اسحاؽ االلبيري.ٚٙ :
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