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شغل موضوع Oغرتاب الكثري من       
ا]ارسني ومحل يف طياته ٔاقىس التجارب مرارة 
سواء ارتبطت هذه أالحاسيس املؤملة \لغربة عن 

يستشعر الشاعر املغرتب ل ، منه الوطن ٔاو الغربة
 jمرارة الفقد وفراق أالهل وأالنيس، ويزداد ذ
قسوة ٔامام فاجعة Oغرتاب بني أالهل، هذا 

oغرتاب اO معيقا ]ى rي طاملا خلّف حز
الشعراء وخاصة عند امزتاجه \ٕالحساس \لظمل 
والقهر، ليلجأ ٕاىل العز� كبديل عن Oندماج، 

ضائعا   -رمبا وأ  –فيبدو بذj غريبا ومغرت\ 
 سريةتتغري ال ، ف عىل املسـتوى النفيس والفكري

وهو ما . من ٕاقبال عىل ا]نيا ٕاىل ٕاعراض عهنا
ذه الورقة مسقطا عىل بعض سـنتناو� يف ه

  . النصوص أالندلسـية يف القرن اخلامس الهجري
  
  

  

  

Abstract 

Filled theme of alienation many 

scholars and carries within it the 

toughest tests bitterness, whether 

associated with this painful alienation 

from home or alienation sensations, 

to feel the poet expatriate bitterness 

of loss and parting parents and 

amiable, and up to and including 

cruelty to the tragedy of alienation 

between parents, this alienation 

which has long behind deeply 

saddened by the poets especially 

when blended a sense of injustice and 

oppression, to resort to isolation as an 

alternative to the merger, it seems so 

strange and expatriate - or maybe- 

lost on the psychological and 

intellectual level, so habit changes 

from devoting to life till leaving it. It 

is taken up in this paper projected on 

some Andalusian texts in the fifth 

century. 
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فّرق ٔابو حيان التوحيدي بني الغربة املاكنية والغربة الفكرية جاعال أالوىل ٔاقل حدة من 
غريٌب نَأى عن وطٍن بُِين \ملاء والطني وبَُعد عن ا�ّالٍف � «: أالخرى وأخف قسوة، يقول

ّ̈ عاقرمه ال§َٔس بني الغدران والر¦ض، واجتىل بعينه حماسن عهْدمه اخلشو  نُة واللّني، ولع
فأين ٔانت عن [...] احلََدِق اِملراض؛ مث ٕان اكن عاقبة ذj لكّه ٕاىل اoهاب وOنقراض،

، ويربط قسوة الغربتني 1»غريب ال سبيل � ٕاىل أالوطان، وال طاقة به عىل Oستيطان
الغريب من نطق وصفه  «� وانتفاء Oعتداد \لنفس جاعال بدالالت Oنكسار واملذ

ويبقى Oغرتاب خصيصة ٕانسانية مالزمة للوجود البرشي نفثت هبا . 2»\حملنة بعد احملنة
صدور ٔاحصاب احلساسـية القوية يصعب ٕاجياد معىن حمدد �، ومل يباين الشاعر أالندليس 

يشاركهم الطبيعة املرهفة اليت تدفعه ٕاىل ٔان  يف القرن اخلامس الشعراء املغرتبني قب¨، فهو
وأالديب بطبيعته يتصف بعدم  «يكون من ٔاكرث الناس حتسسا بأقذاء احلياة ؤاشواكها 

القناعة، وعدم الرضا عن ذاته وعن سواه، وميكن التأكيد بأن أالدب والشؤم اكr متالزمني 
، وتضاف ٕاىل 3» املتنيب واملعريدوما، ومن قبل اكن ٔابو العتاهية ؤابو متام وابن الرويم مث

القامئة ٔاسامء شعراء أالندلس؛ فطبيعة النفوس واحدة جتمعهم وٕان اختلفت أالماكن وأالزمنة 
جينحون يف حياهتم ٕاىل المترد، ويغدون ٔاكرث جتاو\ مع  «بتلهفها وبزنعاهتا املتوثبة لترتكهم 

  .   بأمل الغربة ٔاحزاهنم ومآسـهيم ، ومعق ٕاحساسهم4»جوانب احلياة املظلمة وصدماهتا املؤملة
ولعل من ٔاوحض أالسـباب اليت دفعت الشاعر أالندليس يف القرن اخلامس   

الهجري ٕاىل استشعار قساوة Oغرتاب؛ اضطراب املوازين واختالل القمي اليت هزت اÚمتع 
حاكم  «معاrة كبرية ]ى عدد من الشعراء؛ فقد جاء -مطلع القرن اخلامس - أالندليس

قÝوا ٔامور البالد دون مؤهالت تؤهلهم jo، وهؤالء قربوا ٕالهيم من مه عىل شالكهتم، ت
أالمر اoي جعلهم يكيدون ٕاىل غريمه، وطالت املاكئد الشعراء اoين ٔاحسوا \لقلق 

  . 5 » والغربة يف بالدمه
طن، هذه الغربة اليت عانوا مهنا فكر¦ نتيجة كساد سوق ٔادهبم، وضياعه بني أالهل والو 

والهتميش اoي حّل \لفئة املثقفة، وقد ٔاخذ التعبري عن هذا النوع من الهزمية صورا 
تبدٔا بذم الزمان اoي عاش فيه هؤالء الشعراء، مث بذم ٔاهل زماهنم وكشف ما  «متعددة
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 jمتع، ليصلوا من ذÚم وذوو الشأن يف اãمه عليه من عيوب ومثالب مل يسمل مهنا حاك
ضياع ماكنهتم، وعدم Oعرتاف من قبل جممتعهم مبا يمتزيون به من خصال ٕاىل التعبري عن 

  . 6 »وصفات ال يعرف من حوهلم قميهتا، وال يقدرون ٔاحصاهبا حق قدرمه
تتو] آالم الشاعر أالندليس من تيقنه أنه يبقى دامئا أكرب مما يعرتف � به، ؤاعىل مزن� من 

يف هذا اجلو Oغرتايب الوصول ٕاىل بغيته، وٕاىل  املزن� اليت وضع فهيا، ويشكو عدم قدرته
فاملغرتب يستشعر  «ما يسـتحقه، وهو ما يعرف \غرتاب التفوق ٔاو الثقة ٕ\ماكrت اoات 

رمغ ضياعه وانسحاقه وحرمانه مما يسـتحق ٔانه يعتيل مثة هؤالء الناس اoين ميثلون وêا 
واoين ال يؤثرون كثريا يف الوجود ٕاذا  متشاهبا واحدا وصوï واحدا ãام تباينوا يف الظاهر،

املغرتب بأن وجوده بني ٔاrس اعتلوا ٔاعىل املراتب مقتنصني رداءة / ، فيعي الشاعر7»غابوا
الزمن وتفيش اجلهل فيه وكساد سوق أالفاضل، وهو ما عرب عنه الشاعر ابن سعيد 

  9 :، يقول8أالنصاري
        اكَن الزماُن واكن الناُس أشـَهبَهاكَن الزماُن واكن الناُس أشـَهبَهاكَن الزماُن واكن الناُس أشـَهبَهاكَن الزماُن واكن الناُس أشـَهبَه

        
        َىض فال دْهٌر والrُس َىض فال دْهٌر والrُس َىض فال دْهٌر والrُس َىض فال دْهٌر والrُس اليوم فَواليوم فَواليوم فَواليوم فَو        

        أساِفٌل قد علَْت مل تعُل عن كرمٍ أساِفٌل قد علَْت مل تعُل عن كرمٍ أساِفٌل قد علَْت مل تعُل عن كرمٍ أساِفٌل قد علَْت مل تعُل عن كرمٍ                                                                     
                            

        وُمرشفاُت أالعايل منه ا÷نكـاُس وُمرشفاُت أالعايل منه ا÷نكـاُس وُمرشفاُت أالعايل منه ا÷نكـاُس وُمرشفاُت أالعايل منه ا÷نكـاُس         
يدعو الشاعر ٕاىل الرتمح عىل العهود السابقة اليت مل تشهد هذا Oختالل اoي احتل فيه         

حضيضها، وذj  -  قرسا –ٔاعىل املراتب، ويف املقابل ينال الرشفاء  -غصبا  –أالسافل 
  . حني يوسد أالمر ٕاىل غري ٔاه¨
يف ٔاهل زمانه فال يرامه ٕاال مطبوعني عىل الرش، ولعل  10ويبحث الشاعر غامن بن وليد

يف ذj نظرة تشاؤمية يه يف حقيقهتا صورة قامتة قد ال تكون ٕاال صورة لنفس الشاعر 
الصاحبة اليت تعكس صور وليس العقل اكملرآة  «املغرتب مما يبعدها عن حقيقة الواقع 

أالشـياء كام يه متاما، ولكهنا اكملرآة امللتوية اليت متزج صورة نفسها بصور أالشـياء اليت 
فقد تكون نظرة هذا الشاعر أالندليس املغرتب  11 »تصورها، فتصيهبا \لفساد والتشويه

  12 :ٕاىل ٔاهل زمانه يه يف حقيقهتا صورة لنفسه املغرتبة، يقول
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        ممممىضىضىضىض من يعقل من يعقل من يعقل من يعقلهون عليهون عليهون عليهون عليكككك فقد  فقد  فقد  فقد 
                                

        والبس من أالخالق ما هو أفضلوالبس من أالخالق ما هو أفضلوالبس من أالخالق ما هو أفضلوالبس من أالخالق ما هو أفضل        
        وٕاذا خربت الناس مل تلف امرأ وٕاذا خربت الناس مل تلف امرأ وٕاذا خربت الناس مل تلف امرأ وٕاذا خربت الناس مل تلف امرأ         

                                
        ذا حا� ترضيذا حا� ترضيذا حا� ترضيذا حا� ترضيكككك ال  يتحـــول ال  يتحـــول ال  يتحـــول ال  يتحـــول        

            - - - - نكبت هبم آماهلمنكبت هبم آماهلمنكبت هبم آماهلمنكبت هبم آماهلم––––ما بـاهلم ما بـاهلم ما بـاهلم ما بـاهلم         
                                

        لكلكلكلك ٌيعيب وال يرى  ما يفع ٌيعيب وال يرى  ما يفع ٌيعيب وال يرى  ما يفع ٌيعيب وال يرى  ما يفعــــلللل        
        مفـمفـمفـمفـساتر ضعفت قوى آرائهساتر ضعفت قوى آرائهساتر ضعفت قوى آرائهساتر ضعفت قوى آرائه        

                                
        وجماهر يريم وال يتأموجماهر يريم وال يتأموجماهر يريم وال يتأموجماهر يريم وال يتأمــــلللل        

        متمتمتمتــــأدبأدبأدبأدب    ومقلومقلومقلومقلــــد متعاقلد متعاقلد متعاقلد متعاقل        
                                    

        وٕاذا اختربت فباقل هو ٔاعوٕاذا اختربت فباقل هو ٔاعوٕاذا اختربت فباقل هو ٔاعوٕاذا اختربت فباقل هو ٔاعــــقلقلقلقل        
ىىىى                 ومن الغرائب من يقارع يف الهنومن الغرائب من يقارع يف الهنومن الغرائب من يقارع يف الهنومن الغرائب من يقارع يف الهنــــ

                            
        أهل البصائر وهو فهيم ٔاعــزلأهل البصائر وهو فهيم ٔاعــزلأهل البصائر وهو فهيم ٔاعــزلأهل البصائر وهو فهيم ٔاعــزل        

ففي دعوته ٕاىل هتوين املصاب اجللل بعد ٔان ٔاصبح الزمان حيمت عىل الناس التغري و التقلب         
مل : جيل من تكرار النفيال ٕاىل أالحسن ولكن ٕاىل أالسؤا ما يدل عىل صوت الهزمية املت

وما فيه من تعممي وٕاطالق يمتركز حول معاين اجلهل . يتأمل  -ال يرى - ال يتحول –تلف 
والتقزز و النكبة، وهو ما يدفع الشاعر املغرتب ٕاىل العز� ال يتخطاها وال حياول تغيريها 

  . )هّون(وهو ما عربت عنه النصيحة املسـتفادة من جتربة Oغرتاب
ٕاىل ٔابعد من ذj ويعلن هزميته جتاه مجوع الناس يف موقف اختذه  13ميرسويذهب الس 

  14 : ضد البرش حني ٔاقر جعزه عن التكيف مع من حو�، يقول
        رأيت بين آدم ليس يفرأيت بين آدم ليس يفرأيت بين آدم ليس يفرأيت بين آدم ليس يف

                                
        مجمجمجمجوعهم منه  ٕاال الصوروعهم منه  ٕاال الصوروعهم منه  ٕاال الصوروعهم منه  ٕاال الصور        

        فلام رأيت فلام رأيت فلام رأيت فلام رأيت مجمجمجمجيع أالrميع أالrميع أالrميع أالrم        
                                    

        كذj كذj كذj كذj رصرصرصرصت كطري حـذرت كطري حـذرت كطري حـذرت كطري حـذر        
        مفمفمفمفهام بدا مهنم واحدهام بدا مهنم واحدهام بدا مهنم واحدهام بدا مهنم واحد        

                                
        قُْل أعوذ برب البرشقُْل أعوذ برب البرشقُْل أعوذ برب البرشقُْل أعوذ برب البرش: : : : ا÷قُلْ ا÷قُلْ ا÷قُلْ ا÷قُلْ         

وتربز أالبيات نظرة اغرتابية متزتج \لزهد، وهو ما فرسه بعض الباحثني يف عمل النفس حني         
ٔان شعور إالحباط اoي يسـتجدي � ٔاغلب الناس \لعدوان قد يؤدي : "خلصوا ٕاىل

ن ببعض أالفراد ٕاىل نوع من Oسـتاكنة وامجلود، ٔاو Oنسحاب وانعدام النشاط، وذj أ 
وهذا . 15»الفرد قد يتبني أن املقاومة ال جتدي فيعمد عندئذ ٕاىل Oنسالخ من املوقف

النوع من الزهد يتسم \لتشاؤم واليأس، وفيه تصاب النفس \ل§ٓبة والسخط عىل احلياة 
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ٕان إالنسان ): أجّل يشء(املغرتب ٔان Oنقباض / ؤاهلها، ويفهم من تيقن الشاعر
عصور « الزهد يف احلياة لكام زادت مظاهر الفساد فهيا، ففي Oنقبايض تقوى عنده نزعة

Oضطراب السـيايس يفقد الناس طمأنينهتم، وال بد هلم من مالذ هيرعون ٕاليه ويلقون فيه 
، 16»بأثقاهلم وينسجون يف عامله خيام الطمأنينة وOسـتقرار، وجيدون فيه العوض والراحة

  :، ليكون)خالصك -دعهم -ساملهم -مةٕاىل السال(وهو ما يسـتخلص من دعوة الشاعر
  . زهد تشاؤيم. نظرة اغرتابية ــ= خالص -Oنقباض ــ سالمة 

ويتجرع الشاعر مرارة تفوقه وهو اoي اعتقد ٔاهنا سرتفع مقامه وحتمل ٕاليه نسامئ النعمي، 
فٕاذا به يدفع رضيبة هذا التفوق، وقد مع اجلهل وجوده، وتنكر � الزمان، وضاق منه 

من ( 18: ساخطا عىل رحجان كفة اجلهل عىل كفة العمل17، يقول ابن احلناط املاكن
  )الاكمل

ُل من نَُوِب الزمان ٔاديبُ  ُل من نَُوِب الزمان ٔاديبُ ْ ُل من نَُوِب الزمان ٔاديبُ ْ         مل مل مل مل خيخيخيْخيُل من نَُوِب الزمان ٔاديبُ ْ
        

        """"ّ  فشأُن النائباِت ّ  فشأُن النائباِت ّ  فشأُن النائباِت ّ  فشأُن النائباِت جعجعجعجعيبُ يبُ يبُ يبُ         
        وٕاذا انهتيت ٕاىل العلوم  وجدهتاوٕاذا انهتيت ٕاىل العلوم  وجدهتاوٕاذا انهتيت ٕاىل العلوم  وجدهتاوٕاذا انهتيت ٕاىل العلوم  وجدهتا        

                                
## به علي به علي به علي به عليكككك ذنـوُب  ذنـوُب  ذنـوُب  ذنـوُب                  شيئا يُعدشيئا يُعدشيئا يُعدشيئا يُعد##

                                            ًً َب الليايل طالباًً َب الليايل طالبا من َحصِ َب الليايل طالبا من َحصِ َب الليايل طالبا من َحصِ         وكذاوكذاوكذاوكذاكككك من َحصِ
                                    

ًً خانَُه املطلوُب  خانَُه املطلوُب  خانَُه املطلوُب  خانَُه املطلوُب جِ جِ جِ جِ          ًً وفهام وفهام وفهام وفهامًً         ّداّداّداّداًً
لقد ٔاسـند الشاعر انكسار الفئة املثقفة وهزميهتا ٕاىل الزمان اoي ٔاصاهبا بنائباته، وحرم عىل         

منه \الستسالم والرضوخ؛ فقد اتسم العرص  حقهم يف النعمة ورغد العيش ٕاحياءً النجباء 
اخلراب حتدثه كرثة بتفيش الظالم واجلها�، ولك ما هو مرشق فه يتوارى ليحل حم¨ 

وٕاذا انهتيت ٕاىل العلوم وجدهتا شيئا يعد (النائبات اليت صريت طالب العمل مقرتف ذنوب
ٔاهنا  19هذه االٓفة اليت يرى ابن شهيد. ، فينمكش العمل ليتسع اجلهل)عليك ذنوب

  )من الطويل( 20 : ٔاصبحت ٕاحدى الفضائل يف عرصه، قال
ُوُمـه ُوُمـهُ ُوُمـهُ ++ اّ] اّ] اّ] اّ]***َ* َ َ َ مهمهمهمهِّي ودْمِعي ِّي ودْمِعي ِّي ودْمِعي ِّي ودْمِعي جنجنجنُجنُوُمـهُ         ,,,,ٔنٔٔننٔن++

                                    
ا ]هِر  أالَراِذلِ ا ]هِر  أالَراِذلِ ا ]هِر  أالَراِذلِ ا ]هِر  أالَراِذلِ                  حتّدر ٕاشفَاقحتّدر ٕاشفَاقحتّدر ٕاشفَاقحتّدر ٕاشفَاقًـًـًـًـ

ـهاــهاــهاــها         +ـ+ ++ ُم  العليـاء ٕاال أقَل ُ ُم  العليـاء ٕاال أقَلْ ُ ُم  العليـاء ٕاال أقَلْ ُ ُم  العليـاء ٕاال أقَلْ جنجنجنْجنُ         َهوْت أَهوْت أَهوْت أَهوْت أ
                                    

َ مبا حيحيحيحيظى به  ظى به  ظى به  ظى به  لكلكلكّلك عَاِقلِ ّ عَاِقلِ ّ عَاِقلِ ّ عَاِقلِ          َ مبا ُ َ مبا ُ         و غو غو غو غنبنبنبُنبَ مبا ُ
        وأصبْحُت يف َخلٍْف ٕاذا ما حملُهتُْم وأصبْحُت يف َخلٍْف ٕاذا ما حملُهتُْم وأصبْحُت يف َخلٍْف ٕاذا ما حملُهتُْم وأصبْحُت يف َخلٍْف ٕاذا ما حملُهتُْم         

                                
        تََبيّنُْت أّن اجلهَل ٕاحدى الفضائِلتََبيّنُْت أّن اجلهَل ٕاحدى الفضائِلتََبيّنُْت أّن اجلهَل ٕاحدى الفضائِلتََبيّنُْت أّن اجلهَل ٕاحدى الفضائِل        
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        وما طاَب يف هذي الَربيِّة  آِخـرٌ وما طاَب يف هذي الَربيِّة  آِخـرٌ وما طاَب يف هذي الَربيِّة  آِخـرٌ وما طاَب يف هذي الَربيِّة  آِخـرٌ 
                                    

        ذا ُهَو مل يُْنَجـْد بطيِب أالوائِلِ ذا ُهَو مل يُْنَجـْد بطيِب أالوائِلِ ذا ُهَو مل يُْنَجـْد بطيِب أالوائِلِ ذا ُهَو مل يُْنَجـْد بطيِب أالوائِلِ إ إ إ إ         
ّـَةًًًً             ّـَةَ ّـَةَ ًً فوق الصواهل  فوق الصواهل  فوق الصواهل  فوق الصواهل مجمجمجَمجّـَةَ         أرى ُمحُراأرى ُمحُراأرى ُمحُراأرى ُمحُراًً

            
++ ت ت ت ت.... الصواهل الصواهل الصواهل الصواهل                 فأبفأبفأبفأبيكيكيكيك بَعْيِين  ُذل بَعْيِين  ُذل بَعْيِين  ُذل بَعْيِين  ُذل++

        وrِقِل فْقٍه مل يرى وrِقِل فْقٍه مل يرى وrِقِل فْقٍه مل يرى وrِقِل فْقٍه مل يرى هللاهللاهللاَهللا  قلُبَ  قلُبَ  قلُبَ  قلُبــــهههه[...] [...] [...] [...]         
                                        

ين ِحفظظظظُ املسائِلِ ُ املسائِلِ ُ املسائِلِ ُ املسائِلِ          ين ِحف الـّدِ ين ِحف الـّدِ ين ِحف الـّدِ ++ الـّدِ ## بأن بأن بأن بأن++         يَظنيَظنيَظنيَظن##
        ُحبوا \ملَُىن ُدوُحبوا \ملَُىن ُدوُحبوا \ملَُىن ُدوُحبوا \ملَُىن ُدوينينينِين وغُوِدْرُت ُدوَهنُمْ ِ وغُوِدْرُت ُدوَهنُمْ ِ وغُوِدْرُت ُدوَهنُمْ ِ وغُوِدْرُت ُدوَهنُمْ         

                                    
        ا÷ُروُد اال÷ماا÷ُروُد اال÷ماا÷ُروُد اال÷ماا÷ُروُد اال÷ماينينينِين يف ِر¦ِض اال÷\ِطلِ ِ يف ِر¦ِض اال÷\ِطلِ ِ يف ِر¦ِض اال÷\ِطلِ ِ يف ِر¦ِض اال÷\ِطلِ         

املغرتب عىل ما آل ٕاليه حال جممتعه اoي حركه إالحساس \ملرارة بني / فسخط الشاعر        
جع¨ يصف ا]واء الشايف وذj \لرجوع ٕاىل ) دهر أالراذل(ٔاrس ٔاطلق عىل زمهنم امس 

تبينت ٔان اجلهل (ل فضي� دهر أالوائل بعد ٔان يئس من Oختالط باrٔس اختذت اجله
، ويف هروبه من الواقع املزري \الجتاه حنو املايض احلامل oكر¦ت )ٕاحدى الفضائل

رؤية  «السعادة والتواصل ما يربر عدم قدرته عىل التكيف املعمق لٕالغرتاب، فقد اكنت 
املايض امجليل وبعث اoكر¦ت العذاب بلسام جلراح ذj املغرتب وبردا عىل قلبه 

 »ٕانه يسـتعيد صفحة مرشقة اكن ا]هر قد بسم � فهيا ؤاذاقه حالوة العيش[...] شوقامل 
سـتكثف من معاrته بعد ٔان يعود ٕاىل معايشة  -وٕان ٔاوقفت غربته –، وهذه السعادة21

الواقع ويسوءه ما يرى من ذل أالحصنة عندما امتطهتا أالمحرة؛ يف ٕاحياء منه ٕاىل ٕاسـناد 
أالراذل ماكن أالفاضل، وهو ما يعمق ٕاحساسه \لهزمية لكون  أالمور لغري ٔاهلها، وحلول

جممتعه رصف عنه النظر، ومل يقدره حق قدره؛ ويعلن الهزمية ويعيش غربة فكرية داخل 
اÚمتع كونه ميت. علام وفهام وجمدا يمتزي به بني سفهاء ال يكنون سوى العداوة � ؤالمثا�، 

 :الطرف عن صفاهتم اoممية اليت جبلوا علهيا، يقولوهو اoي حاول جاهدا مساملهتم غاضا 
22  

 ّ ّ ÷ن ّ ÷ن ّ ÷ن ّيل ّيل ّيل ّيل ,,,,÷ن
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ًً ترنُو ا ترنُو ا ترنُو ا ترنُو ا         امامامامــــََ  ََ  ا÷رى ا÷ْعُيناا÷رى ا÷ْعُيناا÷رى ا÷ْعُيناا÷رى ا÷ْعُيناًً

                                        
ــ تُساِوُر من تُساِوُر من تُساِوُر من تُساِوُر من          ــ ـ ــ ـ ــ ـ ++ ا÷راِقمُ  ا÷راِقمُ  ا÷راِقمُ  ا÷راِقمُ ـ         ها جاِنيبها جاِنيبها جاِنيبها جاِنيب++

        حاِرٍب حاِرٍب حاِرٍب حاِرٍب ــــــــــــغْري مُ غْري مُ غْري مُ غْري مُ     ا÷دوُر فال ا÷ْعتاُم ا÷دوُر فال ا÷ْعتاُم ا÷دوُر فال ا÷ْعتاُم ا÷دوُر فال ا÷ْعتاُم         
                                    

ًً ِيل يُساِلمُ  ِيل يُساِلمُ  ِيل يُساِلمُ  ِيل يُساِلمُ          ًً         وا÷ْسعى فال ا÷لْقَى اْمرأوا÷ْسعى فال ا÷لْقَى اْمرأوا÷ْسعى فال ا÷لْقَى اْمرأوا÷ْسعى فال ا÷لْقَى اْمرأ
        ىىىى ِمن اال÷ذَ  ِمن اال÷ذَ  ِمن اال÷ذَ  ِمن اال÷ذَ ُرو\ُرو\ُرو\ُرو\ًًًً    ــــــــوْجيِلُب ِيل فَهِْمي ضُ وْجيِلُب ِيل فَهِْمي ضُ وْجيِلُب ِيل فَهِْمي ضُ وْجيِلُب ِيل فَهِْمي ضُ         

                            
        وا÷شقَى اْمِروا÷شقَى اْمِروا÷شقَى اْمِروا÷شقَى اْمِرئئئٍئ يف قَْريِة اجلهِْل عاِلمُ ٍ يف قَْريِة اجلهِْل عاِلمُ ٍ يف قَْريِة اجلهِْل عاِلمُ ٍ يف قَْريِة اجلهِْل عاِلمُ         
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ًً    ــــوا÷ْوجُع َمظْ وا÷ْوجُع َمظْ وا÷ْوجُع َمظْ وا÷ْوجُع َمظْ          لُوٍم لقَلٍْب وِذي ِحجىلُوٍم لقَلٍْب وِذي ِحجىلُوٍم لقَلٍْب وِذي ِحجىلُوٍم لقَلٍْب وِذي ِحجًىً
                            

88 تزدريِه ا÷ع تزدريِه ا÷ع تزدريِه ا÷ع تزدريِه ا÷ع                 اِجمُ اِجمُ اِجمُ اِجمُ ــــفَفَفَفَىتىتىتىت َعريب َعريب َعريب َعريب88
ُ عىل ما تزُمعوَن عن الورى         ُ عىل ما تزُمعوَن عن الورىُ ُ عىل ما تزُمعوَن عن الورىُ         غَِنيغَِنيغَِنيغَِنيمتمتمتُمتُ عىل ما تزُمعوَن عن الورىُ

                                    
         ُ ِ ُ ِ ُ َواَواَواَوامعمعمعِمعُ ِ ++ َ احلُلُوُم الز++ َ احلُلُوُم الزْ َ احلُلُوُم الزْ ...ْ.َ احلُلُوُم الزْ         لقد َسِفهَْت تِلقد َسِفهَْت تِلقد َسِفهَْت تِلقد َسِفهَْت تِ

        يَة شـــــاِكريَة شـــــاِكريَة شـــــاِكريَة شـــــاِكرسالٌم عليسالٌم عليسالٌم عليسالٌم عليمكمكمكمك ال حت  ال حت  ال حت  ال حت         
                                

## منه احلَـالِقمُ  منه احلَـالِقمُ  منه احلَـالِقمُ  منه احلَـالِقمُ          ًً تنسد تنسد تنسد تنسد##         ولكْن ولكْن ولكْن ولكْن جشجشجشجشىىىًىً
ويرصح \لسبب اoي جعل االٓخرين يناصبونه العداء، ويرتبصون به تربص احلية         

اoي ٔاورثه ٔانواعا من املصائب اليت مل يأت عىل ذكرها ) وجيلب يل فهمي:(بفريسـهتا
ربة الفكرية اليت ٔاصبحت مسـتدال عىل ذj بعبارات تدل عىل الغ) رضو\ من أالذى(

ٔاشقى امرىء يف (الهازمة من êة / اجلاه�/ املهزومة وسط امجلاعة/ العاملة/ تعانهيا اoات
، ويقر \لعجز عن املواêة وإالخفاق يف )فىت عريب تزدريه ٔاعامج -قرية اجلهل عامل 

معه ٔامله Oندماج والتأقمل من êة ٔاخرى، مما آل به ٕاىل Oعزتال وOنقباض حامال 
  : وحرسته

        سالٌم عليسالٌم عليسالٌم عليسالٌم عليمكمكمكمك ال حتيَة شاِكر ال حتيَة شاِكر ال حتيَة شاِكر ال حتيَة شاِكر
                            

## منه احلَالِقمُ  منه احلَالِقمُ  منه احلَالِقمُ  منه احلَالِقمُ          ًً تنسد تنسد تنسد تنسد##         ولكْن ولكْن ولكْن ولكْن جشجشجشجشىىىًىً
وتتواىل صورة غربة الفاضل ]ى بعض الشعراء حني يدركون ٔان طبقة من اجلهّال اoين         

 «امتلكوا اجلاه واملال احتلت ماكنهتم، ؤاصبحت الرثوات يف ٔايدهيم وٕان عدموا الفضائل؛ 
ها رصيد من نسب ٔاو عمل ٔاو فضل، يه مثرة ضياع القمي، وانقالب املوازين طبقة ليس ل 

يف عصور الفنت، بل اكنت مما ٔاذىك الفتنة ؤاشعلها، ولعبت دورا كبريا يف تقليص دور 
ق إالحساس ]هيم \لهتميش والضياع، 23»الشعراء واملفكرين وماكنهتم Oج?عية ، فتعم+

ون من زمان وصل حاهلم فيه ٕاىل ما وصل ٕاليه، عىل وراحوا يندبون سوء احلظ، ويتعجب
  25 : ، قال24حنو ما عرب عنه الشاعر سل@ن بن محمد املهري

##        رشٍ رشٍ رشٍ رشٍ ـ ـ ـ ـ ملع ملع ملع ملع     جعجعجعجعبُت بُت بُت بُت  ##    عزعزعزعز##         واواواواوا وبزوا وبزوا وبزوا وبز##
                                    

##    لُ لُ لُ لُ ومل يصِ ومل يصِ ومل يصِ ومل يصِ          ++        تِب تِب تِب تِب وا ٕاىل الروا ٕاىل الروا ٕاىل الروا ٕاىل الر##         ىىىىامِ امِ امِ امِ وَ وَ وَ وَ السالسالسالس++
ًً        مِ مِ مِ مِ هبم من العدْ هبم من العدْ هبم من العدْ هبم من العدْ     طلبُت طلبُت طلبُت طلبُت              انتصاراانتصاراانتصاراانتصاراًً

                                        
ُ     ابنَ ابنَ ابنَ ابنَ     ُت ُت ُت ُت شـهبْ شـهبْ شـهبْ شـهبْ فا÷ فا÷ فا÷ فا÷          ُ ن ُ ن ُ ن         ىىىىصامِ صامِ صامِ صامِ تِ تِ تِ تِ يف اعْ يف اعْ يف اعْ يف اعْ     ووووححححٍٍ  ٍٍ  ن

        ههههــــفيفيفيفي    فالصقرُ فالصقرُ فالصقرُ فالصقرُ         rrrrدهرُ دهرُ دهرُ دهرُ     بَ بَ بَ بَ تقلّ تقلّ تقلّ تقلّ     
                                        

        امِ امِ امِ امِ ــــمَ مَ مَ مَ احلَ احلَ احلَ احلَ         أرزاقِ أرزاقِ أرزاقِ أرزاقِ     لَ لَ لَ لَ ضْ ضْ ضْ ضْ فَ فَ فَ فَ     بُ بُ بُ بُ طالِ طالِ طالِ طالِ يُ يُ يُ يُ         
        ااااىهىهىهَىه َ َ َ نَ نَ نَ نَ فقد تَ فقد تَ فقد تَ فقد تَ     اءُ اءُ اءُ اءُ ــــنيا العفنيا العفنيا العفنيا العفعىل ا]ُ عىل ا]ُ عىل ا]ُ عىل ا]ُ         

                                    
         َ َ ت َ ت َ ت ##    ت         امِ امِ امِ امِ ــــئئئئي اللِّ ي اللِّ ي اللِّ ي اللِّ دِ دِ دِ دِ ها ٕاىل أيْ ها ٕاىل أيْ ها ٕاىل أيْ ها ٕاىل أيْ عُ عُ عُ عُ رسُرسُرسُُرس##
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فالفضائل والغىن ابتعدا عن املثقفني، ووقفا ٕاىل جانب اجلهال، ومن ٔاراد الغىن يف جممتعهم 
ذا فليكن جاهال ٔاو متجاهال وتعم النظرة املتشامئة احملبطة متجاوزة الواقع ويف زماهنم ه

املغرتب / اليت استشعر الشاعر) عىل ا]نيا العفاء(املزري لتدعو ٕاىل النفور من ا]نيا
بشاعهتا، فينقلب إالقبال عىل ا]نيا والتعلق هبا ٕاىل ٕاعراض عهنا، وزهد فهيا بعد ٔان زال 

ٔايدي (فق \رتفاع الرذي�، واحندار الفضي�، وهو ما محلته العبارةعهنا Oنسجام والتوا
  .   )اللئام

  26 : ويتجاوب صوت ابن سارة الشـنرتيين، وهو يفجع بواقعه الظامل لٔالفاضل، يقول
        عابُوا اجلهاَ� وازَدُروا عابُوا اجلهاَ� وازَدُروا عابُوا اجلهاَ� وازَدُروا عابُوا اجلهاَ� وازَدُروا حبحبحبحبقوِقهاقوِقهاقوِقهاقوِقها

                                
        وَهتَافَتُوا وَهتَافَتُوا وَهتَافَتُوا وَهتَافَتُوا حبحبحبحبديديديديهثهثهثهثا يف اÚِْلـِسا يف اÚِْلـِسا يف اÚِْلـِسا يف اÚِْلـِس        

        َىن َىن َىن َىن وووويهيهيهيه اليت ينقاُد يف يِدها الغِ  اليت ينقاُد يف يِدها الغِ  اليت ينقاُد يف يِدها الغِ  اليت ينقاُد يف يِدها الغِ         
                                

نيا برِمغ اِملْعَطـِس نيا برِمغ اِملْعَطـِس نيا برِمغ اِملْعَطـِس نيا برِمغ اِملْعَطـِس          ## ا ا]## ا ا]ُ ا ا]ُ         وجتيوجتيوجتيوجتيهئهئهئُهئا ا]ُ
َٕاّن اجلهاَ� للِغَىن  َجّذابـــَـةٌ ةٌ ةٌ ةٌ          َٕاّن اجلهاَ� للِغَىن  َجّذاب َٕاّن اجلهاَ� للِغَىن  َجّذاب         ٕاّن اجلهاَ� للِغَىن  َجّذاب

                                
        َجْذَب احلديِد ِحَجاَرَة املَْغنَْيَطِس َجْذَب احلديِد ِحَجاَرَة املَْغنَْيَطِس َجْذَب احلديِد ِحَجاَرَة املَْغنَْيَطِس َجْذَب احلديِد ِحَجاَرَة املَْغنَْيَطِس         

فليك تكون سعيدا ينبغي أن  «ويكون اجلهل ماكفئا للسعادة يف هذا العرص الرديء،         
بة اoي ال ينطفئ وما ينجم عنه من تكون يف êل الشـباب، ٔالنه مل يعمل بعد ظمأ الرغ 

بالء ومل يعمل ٔايضا ٔان الرغبة حىت لو حتققت فليس يف حتقيقها نفع وال مثرة مث هو مل 
، ليكون اجلهل ٔاو التجاهل يف زمن ينقم 27»يستيقن بعد ٔان خامتة اجلهاد ليس مهنا مفر

ال جلهلهم اجلالب ãنئا اجلهّ 28عىل أالفاضل املغرتبني، وهو ما عرب عنه أالمعى التطييل
  29 : للغىن، يقول

ا عىل ا عىل ا عىل ا عىل لكلكلكّلكِ جاِهلِ ِّ جاِهلِ ِّ جاِهلِ ِّ جاِهلِ  ًً         رأيُت الِغىن وقفرأيُت الِغىن وقفرأيُت الِغىن وقفرأيُت الِغىن وقفًً
                            

َت انعميَت انعميَت انعميَت انعمي         ++         فيا عَني ِذي اجلهِل انعمي ثَمفيا عَني ِذي اجلهِل انعمي ثَمفيا عَني ِذي اجلهِل انعمي ثَمفيا عَني ِذي اجلهِل انعمي ثَم++
فقد ٔاحس بأن ا]هر قد ٔاعطاه دون ما يسـتحقه، ومبا ٔانه امرؤ  30ٔاما ابن الزقاق البلنيس        

 31 :تٔالت نفاقا، يقولال حيب النفاق فقد اخذ منه امخلول لك مأخذ، مبا ٔان احلياة ام 
 )الوافر(

        وفوفوفوف@@@@ قد بلوت من الليايل قد بلوت من الليايل قد بلوت من الليايل قد بلوت من الليايل
                                

        عزاء أن يالزمين اعزاء أن يالزمين اعزاء أن يالزمين اعزاء أن يالزمين امخلمخلمخلمخلولولولول    
++ع ع ع ع لك+لك+لك+لك+ نذلٍ  نذلٍ  نذلٍ  نذلٍ                  دوائرها ترفدوائرها ترفدوائرها ترفدوائرها ترف++

                                
        ووووختختختختفُض من � جمٌد ٔاثيلفُض من � جمٌد ٔاثيلفُض من � جمٌد ٔاثيلفُض من � جمٌد ٔاثيل    
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++ت وهاَد أالرض أسدٌ ت وهاَد أالرض أسدٌ ت وهاَد أالرض أسدٌ ت وهاَد أالرض أسدٌ  ++         كام حلكام حلكام حلكام حل
                                

        وحلْت يف بواذخها وعولوحلْت يف بواذخها وعولوحلْت يف بواذخها وعولوحلْت يف بواذخها وعول    
        وقد نلت التجّمل يف زمانوقد نلت التجّمل يف زمانوقد نلت التجّمل يف زمانوقد نلت التجّمل يف زمان        

                                
        ه اه اه اه امجلمجلمجلمجليليليليلقبيقبيقبيقبيحححح عند أهلي عند أهلي عند أهلي عند أهلي    

        رشرشرشرشاب املعلوات به اب املعلوات به اب املعلوات به اب املعلوات به رسرسرسرساباباباب        
                                

        ومنتجع الندى طلل حميلومنتجع الندى طلل حميلومنتجع الندى طلل حميلومنتجع الندى طلل حميل    
        وأعالم املوّدة طامسات وأعالم املوّدة طامسات وأعالم املوّدة طامسات وأعالم املوّدة طامسات         

                            
## وال خليل وال خليل وال خليل وال خليل             فال عيش يَُرسفال عيش يَُرسفال عيش يَُرسفال عيش يَُرس##

        LLLLٕاخاٍء ال يدا ٕاخاٍء ال يدا ٕاخاٍء ال يدا ٕاخاٍء ال يدا MMMMوأّي ٔاوأّي ٔاوأّي ٔاوأّي ٔا        
                                

## حليِف َعهٍْد ال  حليِف َعهٍْد ال  حليِف َعهٍْد ال  حليِف َعهٍْد ال حيحيحيحيولولولول             وأيوأيوأيوأي##
        تقّل حمامدي لوالة دهري تقّل حمامدي لوالة دهري تقّل حمامدي لوالة دهري تقّل حمامدي لوالة دهري         

                            
++ الفضل عندُمه قليل الفضل عندُمه قليل الفضل عندُمه قليل الفضل عندُمه قليل             ٔالنٔالنٔالنٔالن++

        صفهم فقصدُت ذّماصفهم فقصدُت ذّماصفهم فقصدُت ذّماصفهم فقصدُت ذّماًًًً    عنيت بو عنيت بو عنيت بو عنيت بو         
                                

        ليسمل من غلّوٍ ما أقولليسمل من غلّوٍ ما أقولليسمل من غلّوٍ ما أقولليسمل من غلّوٍ ما أقول    
لقد جنح الشاعر ٕاىل امخلول، وفّضل Oغرتاب عن جممتعه بدل Oندماج فيه ومسايرته،         

ولك هذا بسبب إالحساس \لظمل اoي صوره يف مشهد مفعم \لظمل والقهر واoل داخل 
ترفّع لك نذل (نذال وحيط من أالجماد جممتع تغريت فيه فلسفة احلياة؛ ٕاذ ٔاصبح يرفع من االٔ 

  ). ، ختفض من � جمد
وتتواصل صور اليأس اoي مت. الشعراء من متكن ظاهرة اجلهل يف اÚمتع، وتسـمتر معه 

رشبوا يف قلوهبم اجلهل،  –يف ٔاغلب أالحيان  –انتقاداهتم اليت مل تعد  جتدي نفعا مع من ا�
  33 : ، يف قو�32وهو ما عرب عنه ابن خفاجة

  
مهُ  ُربُ مهُ َ ُربُ مهُ َ ُربُ مهُ َ         َدع َعنَدع َعنَدع َعنَدع َعنكككَك ِمن لَوِم قَوٍم لَسَت َ ِمن لَوِم قَوٍم لَسَت َ ِمن لَوِم قَوٍم لَسَت َ ِمن لَوِم قَوٍم لَسَت ختختختَختُربُ

                            
الّ الّ الّ الّ         

66 66
َف سِ َف سِ َف سِ َف سِ     اااا ++         ُرت الغَيِب َعن َعيِب ُرت الغَيِب َعن َعيِب ُرت الغَيِب َعن َعيِب ُرت الغَيِب َعن َعيِب ــــتََكشتََكشتََكشتََكش++

         ُ ُ ُ ُ++         مُ مُ مُ مُ ــــعوٌج عَىل اَ]هِر هوٌج غََري ا÷هنعوٌج عَىل اَ]هِر هوٌج غََري ا÷هنعوٌج عَىل اَ]هِر هوٌج غََري ا÷هنعوٌج عَىل اَ]هِر هوٌج غََري ا÷هن++
                                

        34343434    سوٌد ِمَن اجلَهِل بيضاٌن ِمَن الَشيِب سوٌد ِمَن اجلَهِل بيضاٌن ِمَن الَشيِب سوٌد ِمَن اجلَهِل بيضاٌن ِمَن الَشيِب سوٌد ِمَن اجلَهِل بيضاٌن ِمَن الَشيِب         
ليعرض الشاعر بطائفة من الناس تتصف \جلهل والغباء؛ فهم ال يصغون ٕاىل rحص وال         

يأهبون بالمئ، اسـتعصوا حبامقهتم عىل ا]هر حىت كسامه اجلهل من ظالمه ؤالبسهم الشيب 
  .  من بياضه

ويسـمتر الشاعر يف تركزي عدسـته Oغرتابية اليت ال ترى من ال§ٔس ٕاال نصفها اخلاوي 
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مأساة اجلهل اoي لف الكون من حو�، واسـتوىل عىل القلوب، وحيمل عىل لتنقل صور 
  35 :اجلاهل بشدة، وينصحه \لباكء بدل الضحك، ويصف حا� بأرذل الصفات، قال

ًً ِملَء فيِه êَال ِملَء فيِه êَال ِملَء فيِه êَال ِملَء فيِه êَالًًًً             ¦ ضاِحاك¦ ضاِحاك¦ ضاِحاك¦ ضاِحاكًً
                                    

ِككككَك الُباكءْ َ الُباكءْ َ الُباكءْ َ الُباكءْ          ِكَ ِكَ         ا÷حَسُن ِمن ا÷حَسُن ِمن ا÷حَسُن ِمن ا÷حَسُن ِمن حضحضحضَحضِكَ
ًً َوُهنَت نَفس َوُهنَت نَفس َوُهنَت نَفس َوُهنَت نَفس         ًً    ــــَوَهنَت ِحّساَوَهنَت ِحّساَوَهنَت ِحّساَوَهنَت ِحّساًً         ااااًً

                                
        اءْ اءْ اءْ اءْ ــــَوال َزكَوال َزكَوال َزكَوال َزك    اءَ اءَ اءَ اءَ ــــفَال َذكفَال َذكفَال َذكفَال َذك        

ويعلو صوت Oغرتاب رافضا عقد صلح مع االٓخر اoي حيمل دالالت تعمق الهوة بني         
الشاعر ومن حو�، ويقف عند رضورة Oنفصال عن هذا الوجود القاتل، يقول ٔابو بكر 

منتقدا مظاهر اختالل القمي اليت استشعر معها الفاضل وجوده يف املاكن غري  36بن بقي
  37 : الزمان اجلائر، وبني ٔاهل هيملون قدره، يقولاملناسب، ويف

  
        دمِ دمِ دمِ دمِ ـَـ َـ َـ َ والعَ والعَ والعَ والعَ     إالقتارِ إالقتارِ إالقتارِ إالقتارِ  عىل  عىل  عىل  عىل فيفيفيفيمكمكمكُمك ُ ُ ُ     ُت ُت ُت ُت مْ مْ مْ مْ أقَ أقَ أقَ أقَ 

                                    
PP        ُت ُت ُت ُت لو كنْ لو كنْ لو كنْ لو كنْ          PPحرحرحرحر    ++ ++        ا أيبا أيبا أيبا أيب++         مِ مِ مِ مِ قِ قِ قِ قِ مل ا� مل ا� مل ا� مل ا�     فِس فِس فِس فِس النالنالنالن++

ْ ــــأبكأبكأبكأبك    ُت ُت ُت ُت لْ لْ لْ لْ ووووظظظظَ َ َ َ          ُ ْ ُ ْ ُُ ُ ُُ ــــا لعلّ ا لعلّ ا لعلّ ا لعلّ ذرذرذرذرًًًً    عُ عُ عُ عُ     ي لي لي لي لمكمكمكُمكْ ُ         مكمكمكُمكُ ُ
                                    

ْ ُْ مْ مْ مْ مْ تستيقظون وقد نِ تستيقظون وقد نِ تستيقظون وقد نِ تستيقظون وقد نِ          ُ ْ         مِ مِ مِ مِ رَ رَ رَ رَ عن الكَ عن الكَ عن الكَ عن الكَ     متمتمتُمتْ ُ
        رٌ رٌ رٌ رٌ ــــــــمَ مَ مَ مَ ُجيىن لها ثَ ُجيىن لها ثَ ُجيىن لها ثَ ُجيىن لها ثَ     مْ مْ مْ مْ ــــفال حديقتكُ فال حديقتكُ فال حديقتكُ فال حديقتكُ         

                                    
++    ــــتهنتهنتهنتهن    مْ مْ مْ مْ ــــوال ساموال ساموال ساموال سامؤؤؤؤكُ كُ كُ كُ                  ـمِ ـمِ ـمِ ـمِ ييييّل \]ّل \]ّل \]ّل \]++

        ْت ْت ْت ْت فَ فَ فَ فَ ضعُ ضعُ ضعُ ضعُ     حي�ٌ حي�ٌ حي�ٌ حي�ٌ     ٕاالٕاالٕاالٕاال    \لعملِ \لعملِ \لعملِ \لعملِ     ما العيُش ما العيُش ما العيُش ما العيُش         
                                    

        38383838مِ مِ مِ مِ رَ رَ رَ رَ ــــالبَ البَ البَ البَ     \لُقعُدِد \لُقعُدِد \لُقعُدِد \لُقعُدِد     ْت ْت ْت ْت ِلكَ ِلكَ ِلكَ ِلكَ وُ وُ وُ وُ     وحرفةٌ وحرفةٌ وحرفةٌ وحرفةٌ         
لقد عرب الشاعر عام يتخبط فيه من اoل والهوان ملا ٔاقام عند قوم مل ير مهنم سوى الشح         

عر من خالل العبارات ا]ا� عىل وتظهر هزمية الشا. والبخل، وطول انتظار بال فائدة
، وٕاحياءات )لو كنت حرا ٔايب النفس مل ٔامق(الندم عن إالقامة بني هؤالء الناس

فال حديقتمك (، مث العبارات ا]ا� عىل اليأس و خيبة أالمل)وظلت ٔابيك لمك عذرا(اoل
نة العمل اليت ، مث التوجه ٕاىل لوم النفس الحرتافها ã )جيىن لها مثر وال سامؤمك تهنل \]مي

  .   ٔاصبحت من اختصاص القاعدين املنعزلني عن الناس، وت. مقة الهزمية
ويف صورة مأساوية ٔاخرى من صور Oغرتاب احلامل لبذور الهزمية املفعمة بآالم الضمي، 

  40 : يف قو� 39وخيبة أالماين، وحقط االٓمال، يقرها ابن برد أالصغر
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        قََرْعنَا \لكتابِة  \َب حــقََرْعنَا \لكتابِة  \َب حــقََرْعنَا \لكتابِة  \َب حــقََرْعنَا \لكتابِة  \َب حــظظظظٍ ٍ ٍ ٍ 
                                

        لندُخ¨ فزاد لنَا انغـالقالندُخ¨ فزاد لنَا انغـالقالندُخ¨ فزاد لنَا انغـالقالندُخ¨ فزاد لنَا انغـالقا        
        فمل تبلفمل تبلفمل تبلفمل تبلغغغْغ  بالغُتنَـا ُمنَـاهـاْ  بالغُتنَـا ُمنَـاهـاْ  بالغُتنَـا ُمنَـاهـاْ  بالغُتنَـا ُمنَـاهـا        

                                    
++ اِملَداُد لنا ارِتفَاقا اِملَداُد لنا ارِتفَاقا اِملَداُد لنا ارِتفَاقا اِملَداُد لنا ارِتفَاقا                 وال مدوال مدوال مدوال مد++

        وال راحت تقرِطُس \ٔالماوال راحت تقرِطُس \ٔالماوال راحت تقرِطُس \ٔالماوال راحت تقرِطُس \ٔالماينينينين        
                                    

        قراطيٌس  أجدrَها مَساقَاقراطيٌس  أجدrَها مَساقَاقراطيٌس  أجدrَها مَساقَاقراطيٌس  أجدrَها مَساقَا        
++مِت املطالُب من ُحَداهـامِت املطالُب من ُحَداهـامِت املطالُب من ُحَداهـامِت املطالُب من ُحَداهـا         ++         وقلوقلوقلوقل

                                    
ًً  فسـاقا  فسـاقا  فسـاقا  فسـاقا                     لنا أقالَمنَا ساقالنا أقالَمنَا ساقالنا أقالَمنَا ساقالنا أقالَمنَا ساقاًً

        طلْت عىل االٓداِب ُمْزنٌ طلْت عىل االٓداِب ُمْزنٌ طلْت عىل االٓداِب ُمْزنٌ طلْت عىل االٓداِب ُمْزنٌ فال هفال هفال هفال ه        
                                    

++َهتا حمـاقَاَهتا حمـاقَاَهتا حمـاقَاَهتا حمـاقَا         ++         وال برَحت أِهلوال برَحت أِهلوال برَحت أِهلوال برَحت أِهل
        وُعّوْضنا مبا  نَْدِريه êـالوُعّوْضنا مبا  نَْدِريه êـالوُعّوْضنا مبا  نَْدِريه êـالوُعّوْضنا مبا  نَْدِريه êـالًًًً            

                                    
        لعّل الّسوَق مدركٌَة  نَفَاقالعّل الّسوَق مدركٌَة  نَفَاقالعّل الّسوَق مدركٌَة  نَفَاقالعّل الّسوَق مدركٌَة  نَفَاقا        

ٕان احملنة اليت حلت \لفئة املثقفة نتيجة إالهامل، والالمباالة من طرف اÚمتع جعلت         
أالد\ء؛ معمام جتربته لتشمل البقية الباقية  الشاعر يفوض نفسه للشكوى \مس ٔامثا� من

من أالفاضل اoين كسدت جتارهتم امام ارتفاع ٔاسهم اجلهل واجلهال، ويربز الصورة 
احلقيقية اليت ٔاحضت علهيا حاهلم، فرٔاى ٔان العي طغى عىل البيان، وتفوقت إالساءة عىل 

الظروف السيئة اليت إالحسان، ومل يعد يرى ما يرسه، واسـمتر توقف إالبداع  نتيجة 
  .  ٔاحضت تكبحه

وترتفع عقرية ٔاحد شعراء القرن اخلامس متسخطة مما يؤرقها وجيعلها تفتقد Oن?ء لرتى 
املوت ٔاشهـى من حياة Oغرتاب احملققة لالنفصال عن أالحبة وافتقاد ٔاخالق الطفو� 

النبذ وإالفراد،  الربيئة، وتتبدل نظرة الشاعر املغرتب يف احلياة واملوت، وترتكز عىل
ويسـتخلص معها فاجعة الوحدة ومصاب العز�، ويصور الفراغ الرهيب اoي ٔاحدثه 

  42 : يف قو� 41غياب االٓخر عنه وهو ما عرب عنه غالم البكري
        نعٌمي أرى أالينعٌمي أرى أالينعٌمي أرى أالينعٌمي أرى أاليــــام تُام تُام تُام تُثثثثِْين َعنَانَهُ ِْين َعنَانَهُ ِْين َعنَانَهُ ِْين َعنَانَهُ 

                                    
تَُه اِحلْسلُ تَُه اِحلْسلُ تَُه اِحلْسلُ تَُه اِحلْسلُ          ++         علينا ٕاذا ألقى ثَِنعلينا ٕاذا ألقى ثَِنعلينا ٕاذا ألقى ثَِنعلينا ٕاذا ألقى ثَِنــــيييي++

rَ فأالهَل فلrَ فأالهَل فلrَ فأالهَل فلrَ فأالهَل فلــــ             ##         يَس ِيل يَس ِيل يَس ِيل يَس ِيل نكرُت ا]نكرُت ا]نكرُت ا]نكرُت ا]##
                                    

ًً آوي ٕالهيا وال أْهلُ  آوي ٕالهيا وال أْهلُ  آوي ٕالهيا وال أْهلُ  آوي ٕالهيا وال أْهلُ                  هبا َعْقــَوةهبا َعْقــَوةهبا َعْقــَوةهبا َعْقــَوًةً
        وأفَْرَدوأفَْرَدوأفَْرَدوأفَْرَدينينينِين صـْرُف الّزماِن ِ صـْرُف الّزماِن ِ صـْرُف الّزماِن ِ صـْرُف الّزماِن ,,,,÷نِّين ÷نِّين ÷نِّين ÷نِّين         

                                
طريٌد من الهندّي أْخلََصُه طريٌد من الهندّي أْخلََصُه طريٌد من الهندّي أْخلََصُه طريٌد من الهندّي أْخلََصُه         

ْقلُ ْقلُ ْقلُ ْقلُ  ++         فيا  ليت شعري هْل َمقَايم لنِّيةٍ فيا  ليت شعري هْل َمقَايم لنِّيةٍ فيا  ليت شعري هْل َمقَايم لنِّيةٍ فيا  ليت شعري هْل َمقَايم لنِّيةٍ         الصالصالصالص++
                                    

ْحلُ ْحلُ ْحلُ ْحلُ          ++         تَِصيتَِصيتَِصيتَِصيحححُح ِلنَْجواها املَِطيُّة والـرُ ِلنَْجواها املَِطيُّة والـرُ ِلنَْجواها املَِطيُّة والـرُ ِلنَْجواها املَِطيُّة والـر++
        



  ونالعدد عرش                                                               جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2017جانفي                                        368                                         لكية االٓداب و اللغات

يل املـرَء منُه ق يل املـرَء منُه قُ يل املـرَء منُه قُ         ريُبهُ ريُبهُ ريُبهُ ريُبهُ وسْريٌ وسْريٌ وسْريٌ وسْريٌ خيخيخيُخييل املـرَء منُه قُ
                                        

لُ لُ لُ لُ          YY YYاااا ++ ++ تَرِيَكتَُه الر تَرِيَكتَُه الر تَرِيَكتَُه الر تَرِيَكتَُه الر++ ا كا كا كا كــــَما َخلَما َخلَما َخلَما َخل++ ًً         فَرِيدفَرِيدفَرِيدفَرِيًدً
ْ مْن َحِبيٍب اكَن رْوَضَة َخاِطرٍ          ْ مْن َحِبيٍب اكَن رْوَضَة َخاِطرٍ َ ْ مْن َحِبيٍب اكَن رْوَضَة َخاِطرٍ َ         فَفَفَفَمكمكمكَمكْ مْن َحِبيٍب اكَن رْوَضَة َخاِطرٍ َ

                                
## ويَْنَدى بْنيَ أفْنَاِهنَا الـَوْصلُ  ويَْنَدى بْنيَ أفْنَاِهنَا الـَوْصلُ  ويَْنَدى بْنيَ أفْنَاِهنَا الـَوْصلُ  ويَْنَدى بْنيَ أفْنَاِهنَا الـَوْصلُ                  يَرِفيَرِفيَرِفيَرِف##

ُسهُ          ْ ُسهُ َ ْ ُسهُ َ ْ ُسهُ َ َرْت ِيل  مشمشمشَمشْ َرْت ِيل  ُ ٕاذ كّوِ َرْت ِيل  ُ ٕاذ كّوِ َرْت ِيل  ُ ٕاذ كّوِ ُ ٕاذ كّوِ ## ##̈ ِ¨ ِ¨ َى ظظظِظ¨ِ َى َ َى َ         حضحضحضَحضَى َ
                                    

            ## ل## لِ لِ         فََشـْخُص نَِعميِي ال يَُؤوُم ُ� فََشـْخُص نَِعميِي ال يَُؤوُم ُ� فََشـْخُص نَِعميِي ال يَُؤوُم ُ� فََشـْخُص نَِعميِي ال يَُؤوُم ُ� ظظظِظلِ
++ تَلَب تَلَب تَلَب تَلَب#يث#يث#يث#ِيث ِ ِ ِ غَربَْ غَربَْ غَربَْ غَربَْ                  ُت وَ\ُدوا غُت وَ\ُدوا غُت وَ\ُدوا غُت وَ\ُدوا غــــْريَ أنْريَ أنْريَ أنْريَ أن++

                                
## َ�ُ القَْتلُ  َ�ُ القَْتلُ  َ�ُ القَْتلُ  َ�ُ القَْتلُ          ََوَراَءُمهْ عَيٌْش يَلـــَـذذذذ## ََوَراَءُمهْ عَيٌْش يَل ََوَراَءُمهْ عَيٌْش يَل         َوَراَءُمهْ عَيٌْش يَل

َدىَدىَدىَدى         ++ َذا اكَن عيُْش املْرِء أْدَذا اكَن عيُْش املْرِء أْدَذا اكَن عيُْش املْرِء أْدَذا اكَن عيُْش املْرِء أْدىهىهىهَىه ِمَن الرَ ِمَن الرَ ِمَن الرَ ِمَن الر++
66 66
        اااا

                                
ٌة َخْتلُ ٌة َخْتلُ ٌة َخْتلُ ٌة َخْتلُ          ++ ِم َداِهيِم َداِهيِم َداِهيِم َداِهي++ ++         43434343ففَائَِدُة أال¦ففَائَِدُة أال¦ففَائَِدُة أال¦ففَائَِدُة أال¦++

          
ه أالحلان ٔاحاسيسه والشاعر يلحن ٔابياته عىل قيتارة احلزن واليأس ؤامل الغربة وتعمق هذ

، ويعمتد خصيصة 44»ما بلغ من نفس املغرتب ٔاقىس من جتربة Oغرتاب «الشاكية ٕاذ 
مرتبطة \ٕالناكر وإالفراد وإالثناء ) اليؤوم � ظل –ال ٔاهل  -ليس يل(ترديد النفي 

ما جيعل الغربة معادال لالان?ء والضياع وهو ما ) خييل -تثين -ٔافردين -نكرت(وإالخالء 
ته هذه الوحدات املعجمية وٕان تباينت أاللفاظ فهـي جتمتع يف تأكيد هواجس غربة كرر

  .  الفاضل اليت تدفعه ٕاىل متين املوت ملا ميث¨ من خالص من حياة ال فائدة مهنا
لقد اكنت ردود ٔافعال الشعراء ٕاذن متفاوتة ٕازاء ما اكبدوه من متاعب داخل جممتعاهتم؛ ٕاذ 

كن ا]هر مل ينصفه، ومهنم من آمله متجيد أالنذال مقابل مهنم من ٔاحس ٔانه متفوق ول
تبعا jo  –لية، ليتّطلع التفريط يف ٔاهل املعرفة والعمل، مدراك ذj حبساسيته الثقافية العا

ومهنم من نغّص اجلهل  O«45نعتاق من العامل احمليط به ٕاىل عامل من صنع نفسه« ٕاىل  –
ِّع إ  ىل حياة ٔافضل، ٕاضافة ٕاىل الشح والبخل ؤامور ٔاخرى والغباء عليه حياته، وهو املتطل

الناجض واليقظ،  جعلت الشعراء يشرتكون يف حس Oغرتاب اoي متّخض عن وعهيم
  . جÝهتم بأجسادمه ال بأروا^م ؤافاكرمه جعلهم يعيشون بني
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  .   113ص. 1981. 1دار العمل بريوت ط.الكويتية

  . 114ص . املصدر نفسه. ٔابو حيان التوحيدي - 2
  .60ص.1987. سور¦. منشورات جامعة حلب. املهجريمالمح الشعر . معر ا]قاق - 3
  . 238ص. املرجع نفسه - 4
. 1ط. ليبيا -منشورات جامعة سـهبا. دراسات يف أالدب أالندليس. محمد سعيد محمد - 5
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. حسني مؤنس: حت. احل� السرياء).  محمد بن عبد هللا بن ٔايب بكر القصاعئابو عبد هللا(
  . 238ص 1ج. 1985. 2ط. مرص-القاهرة. دار املعارف

. بريوت-صيدا. املكتبة العرصية. حمي ا]ين ديب: حت .ديوانه ورسائ¨. ابن شهيد - 20
  . 112، 111ص . 1997. 1ط

  . 96ص . مالمح الشعر املهجري. معر ا]قاق - 21
  . 118، 117ص . ديوانه ورسائ¨. ابن شهيد - 22
  . 129ص . الغربة يف الشعر أالندليس. ٔارشف عيل دعدور - 23
هو سل@ن بن محمد الصقيل، من ٔاهل العمل و أالدب و الشعر، قدم أالندلس بعد  - 24
. امحليدي: ينظر. هـ، ومدح ملوكها، وتقدم عند كرباهئا بفضل ٔادبه، وحسن شعره440

  .216ص . ذوةاجل
  . 207.ص. املصدر نفسه. امحليدي - 25
ٔابو نرص الفتح بن محمد بن عبيد هللا القييس إالشبييل املشهور \بن (ابن خاقان - 26

مكتبة املنار للطباعة . حسني يوسف خريوش: حت. قالئد العقيان وجمالس أالعيان). خاقان
  . 270ص .1989. 1ط. أالردن. والنرش والتوزيع

وهو ما قا� . 72ص). دت، دط. (مكتبة مرص. مشلكة الفلسفة. ٕابراهميزكر¦  - 27
  .  الفيلسوف املتشامئ شوبهناور

هو ٔامحد بن عبد هللا بن ٔايب هريرة، شاعر من شعراء أالندلس املربزين، � ديوان  -28
شعر كبري، ويعرف \مس التطييل إالشبييل، وتطي� موطن ٔاه¨ وٕاشبيلية دار جهرهتم، كّين 

جعفر ؤا\ العباس، و] رضيرا فلقب \ٔالمعى، وعاش يف عرص ملوك الطاوئف، فأدرك ٔا\ 
. بغية امللمتس. الضيب: ، انظر ترمجته. دو� بين عباد، مث ملع امسه ٔا¦ميوسف بن ïشفني

دار ٕاحياء . ٔامحد أالرrؤوط وتريك مصطفى: حت. الوايف \لوفيات. ، الصفدي234ص
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اoخرية . ، ابن بسام226: 7. 2000. 1ط. لبنان - بريوت. رشالرتاث العريب للطباعة والن 
. 1ط. تونس-ليبيا. ا]ار العربية للكتاب. ٕاحسان عباس: حت. يف حماسن ٔاهل اجلزيرة

1978 .2 /2 :728 .  
. دار الثقافة. ٕاحسان عباس: حت. ديوانه ومجموعة من موحشاته. أالمعى التطييل - 29

  .174ص .1963. لبنان -بريوت
. و ٔابو احلسن عيل بن عطية بن مطرف اللخمي البلنيس بن الزقاق البلنيسه  - 30

ابن الزقاق : ينظر. ه528ه وتويف يف 490و] يف بلنسـية سـنة . اشـهتر \لغزل واملداحئ
  . 4، 3ص.1989. 1ط. لبنان-الثقافة بريوت دار. عفيفة محمود ديراين: حت. ا]يوان. البلنيس

  . 232، 231ص. املصدر نفسه  - 31
، و] يف )هـ533 -  450(هو ٔابو ٕاحساق ٕابراهمي بن ٔايب الفتح بن عبد هللا حفاجة  - 32

جزيرة شقر من ٔاعامل بلنسـية رشيق أالندلس، اكن صاحب لهو وجمون يف شـبابه، فلام 
: انظر. تقدمت به السن ٔاقلع عن الغواية وس. سبيل الرشاد ٕاىل ٔان تويف يف بÝته شقر

  .      56: 1. نوفيات أالعيا. ابن خلاكن
-بريوت. دار العمل للطباعة والنرش. معر فاروق الطباع: حت. ا]يوان. ابن خفاجة - 33
  . 47ص). دط، دت. (لبنان
. Oنعطاف ف@ اكن قامئا مفال اكلرمح واحلائط، وعوج ا]ين واخللق فساده: العوج -  34

     .   ماديت عوج ، هوج. اللسان: ينظر. امحلق: الهوج
  . 16ص. ا]يوان. خفاجة ابن - 35
هو ٔابو بكر حيي عبد الرحامن بن بقي أالندليس القرطيب، شاعر من ٔاهل قرطبة،  - 36

الوايف . صالح ا]ين الصفدي: انظر.هـ عىل أالرحج  532:اشـهتر ٕ\جادة املوحشات، ت
  . 201: 3. \لوفيات
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يب من غصن أالندلس نفح الط ). ٔابو عبد هللا ٔامحد بن محمد املقري التلمساين(املقري  -37
دار . يوسف الشـيخ محمد البقاعي: حت. الرطيب وذكر وزيرها لسان ا]ين بن اخلطيب

  . 237: 4. 1998. 1ط. لبنان-بريوت.  الفكر
صفة للنسب، وقوم قُعٌد، ال يغزون : القعدد.املطر اoي ليس فيه رعد وال برق: ا]مي - 38

 . وال ديوان هلم
  .وم يف امليرساoي ال يدخل مع الق: الربم
رسا� يف السـيف والقمل "هو ٔامحد بن محمد بن برد أالصغر، ٔابو حفص الاكتب �  -  39

وهو ٔاول من سـبق ٕاىل القول يف ذj \ٔالندلس، ذكر امحليدي يف اجلذوة " واملفاخرة بيهنام
. غيةالب . ، الضيب118ص. اجلذوة. امحليدي: انظر. مائة عٔانه رآه يف ٔاملرية بعد أالربعني وأالرب

  .489، 488: 1/1. اoخرية. ابن بسام. 153ص
  .489ص . املصدر نفسه. ابن بسام - 40
، ٔاديب شاعر، اكن )هـ487ت (هو حمك بن محمد بن عبد العزيز البكري، ٔابو عبيد  - 41

. ابن بسام اoخرية. 285ص. البغية. الضيب: انظر. مولعا \مخلر، � مداحئ يف املعمتد بن عباد
2/1 :232 .  

  . 183: 3. نفح الطيب. املقري - 42
ٔالن . [ ٔابدا: ال آتيك سن احلسل: و] الضب حني خيرج من بيضته، يقال: اِحلْسل - 43

يوسف : مراجعة وتصحيح. القاموس الوايف. شهاب ا]ين ٔابو معرو]. سـنّه ال تسقط ٔابدا
  .212ص . 2003. 1ط. لبنان –بريوت . دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع. البقاعي

  .اخلداع: اخلتل –فرخ النعامة : الّرٔال
  . 238ص. مالمح الشعر املهجري. معر ا]قاق - 44
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ٕاعداد وتقدمي عبد هللا ٔامحد املهنا، rزك املالئكة، خنبة من ٔاساتذة اجلامعات،  - 45
 ص . 1985. 1ط .دراسات يف الشعر والشاعرة، رشكة الربيعان للنرش والتوزيع \لكويت

465 .  
  


