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  : إعداد

 


:المقدمة

هللا رب العاملني الذي جعل اللغة العربية لغة خري نيب أرسل، وخري   احلمد

ووعاء علوم األديان، وصلى اهللا على ،كما جعلها لغة أهل اجلنان  ،كتاب أنزل

الرسول حممد بن عبد اهللا، خري من نطق بالضاد، صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله 

.صحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوأ

دموع مجة على فقيد األمة "عنوان بيسر الباحث تقدمي هذه احملاولة املتواضعة 

اختار الباحث هذه القصيدة من ". للدكتور إبراهيم َجاُلو حممد َجالِنـُْغو

وسوف تتناول املقالة النقاط  .جمموعات قصائد الشاعر لصلتها بشعب املنطقة

  :اآلتية

  .ترمجة الشاعر وإسهامه يف العلم واألدب)١(

 .لقصيدةاعرض )٢(

 .القيم التعبريية)٣(

 القيم املضمونية)٤(

:سمه ونسبهإ: ترجمة الشاعر

املشهور  )١(ِكَيارِيهو أبو عبد اهللا إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن حممد 

لكل من ُمسّى بإبراهيم،  –عند الفالنيني  –، وهو لقب ينسب )َجاُلو( هبلقب
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َكانُورِّي من ِقَبل والده،  ينتمي الشاعر إىل قبيلةىن البطل الغالب املنتصر، و مبع

يف وقت غري  برنو - كامن  انتقلت أسرته من مملكة. من ِقَبل أمه ةُفالَّنِّيإىل قبيلة و 

بـَْوتِشي،يف إمارة الَقاِلِريي حاليَّا، مث إىل ْوتِشيبَـ يف والية  ِمَسوْ إىل إمارة  معلوم

.حاليَّاتـَرَابَاوالية  ُمورِييف إمارة  َجالِنـُْغويف  )٢(الثا لتْستقرّ وانتقلْت ث

:والدته ونشأته

أو قرية " َريَفنْ "م يف قرية ١٩٦٠يوم الرابع من شهر رجب عام  اعرولد الش

، وهي قرية تبعد عن موري حبوايل كيُلوِمرتَْين، مث انتقلت األسر إىل "َجتِشي"

  .حينئذ مخس سنوات الشاعر وز عمرمدينة َجالِنـُْغو، ومل يتجا

ّىف ومل يتجاوز اخلامسة عشرة و ألن والده تُ : يتيما –يف أسرته  – اعرنشأ الش

من عمره، إال أنه تَرْعرََع يف أحسن حال، وكان يرَعى الغنم يف أول حياته، ونشأ 

ǶēƢǼǰǇÂ�ǶēƢǯǂƷ�ǲǯ�Ŀ�ƢċȈǯ̄ –بني أقرانه  – �¦ÅƾƟƢǫ . مل يلتحق باملدرسة

، كما جرت )الكتاتيب(ية يف صباه، بل التحق باملدرسة القرآنية التقليدية النظام

.)٣(العادة يف ُجّل صبيان املسلمني يف غرب إفريقيا

:تعلمه

ثالث مراحل يف حتصيله للعلم، أبلي يف كل منها بالًء حسًنا،  اعرقد عرب الش

األوىل  بدأت املرحلة. ت على ذلك األيام وسجله مؤرخو تارخيهدشهدت وأشه

من أسرته، ومن والده الذي تعلم منه مبادئ القراءة والكتابة، وجتويد القرآن 

الكرمي، حيث حفظ عنه بعض السور، وأمت حفظ القرآن على يد أخيه األكرب، 

مت حفظه أوكان قوّي الذاكرة حيث كان حيفظ ربع حزب يوميَّا، و . احلافظ إلياس
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يف هذه املرحلة إىل املدارس العلمية  )٤(مث انضمَّ . وهو يف التاسع عشر من عمره

، وغّطى يف هذه املرحلة منهجها للفقه املالكي من كتاب )الدهليزية(التقليدية 

األخضري إىل خمتصر خليل، كما غّطى منهج النحو والّتصريف والبالغة 

وأشهر علمائه يف هذه  .)٥(وعشرين من عمره واحلديث والتفسري، ومل يتجاوز اثين

والده، وأخوه احلافظ إلياس، والشيخ إدريس بن عبد اهللا، والشيخ علي : املرحلة

.َداَرَزْو، وُموِدبُّو َسْنَكانِ 

لتحق يف املرحلة الثانية من تعلمه بكلية تدريب معلمي العربية والدراسات ا

 اإلسالمية، وخترج منها بشهادة الدراسات ١٩٨٣يف قرية ُسْنغ يف عام  اإلسالمية

لقد فتح اهللا له يف هذه املرحة بإتقان فهم املواد العربية . م١٩٨٧العالية 

فهًما شّوقه وشجَّعه –�ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣđ�Ǿǳ�ƾȀǟ�ȏ�Ŗǳ¦�ƢǸȈǇȏÂ –وغريه  اإلسالميةو 

.)٦(على املضي قدًما يف التعلم

وأما املرحلة العليا بدأت مبحاولته األوىل للحصول على القبول باجلامعة 

،م، ولكّن حماولته باءت بالفشل١٩٨٨نيجر عام  يف َساِي جبمهورية اإلسالمية

حصل  للحصول على شهادة الدبلوم ووالتحق جبامعة بايرو يف نفس السنة، 

، األمر الذي أّدى إىل قبل خترجه باملدينة املنورة اإلسالميةعلى القبول يف اجلامعة 

رج أربع سنوات يف اجلامعة وخت اعرقضى الش. إلغائه لدراسته يف جامعة بايرو

وأحّقته َجدارته بالّتسجيل . م١٩٩٤بالشهادة اجلامعية بدرجة جيد جًدا يف 

م، مث سجل لدراسة الدكتوراه يف ١٩٩٨للدراسة اجلامعية العليا واليت خترج منها 

Ƣǟ�ƢǿƢĔ¢�ƨǠǷƢŪ¦�ǆ¿�١٩٩٩عام  Ǩǻ�Ŀ�¿شهر شيوخه يف املرحلة أو . )٧(م٢٠٠٢

ور خمتار الشنقيطي، الدكتور حممد بن الدكتور عبد احملسن املنيف، الدكت: األخرية

  .الفالة السعودي )٨(عبد اهللا زربان الغامدي، الشيخ عمر
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القصيدة مناسبة 

 وطابقالدموع اجلمة على فقيد األمة، : عنوان ةلقصيدللقد اختار الشاعر 

باملدينة  اإلسالميةالقصيدة يف اجلامعة  أنتج. القصيدة مضمونالعنوان على 

  ـ)٩(ه١٤١٤وم الثاين من شهر ربيع اآلخر عام املنورة، يف الي

قرض الشاعر هذا القصيدة يف رثاء فقيد األمة الشيخ أيب بكر حممود مجي، 

تغمده اهللا برمحته، والذي توىف صباح .قاضي قضاة إقليم نيجرييا الّشمالية سابقا

  .م١٩٩٢عام  ٩ -١١يوم اجلمعة 

للقصيدة عرض

لشاعر حبر الكامل يف قرضها، فأحسن هذه القصيدة هائية الروي، ركب ا

  . التصرف فيه

  : فالقصيدة تتألف من أربعني بيتا ومطلعها

ƢºººººēƢǻ¢�ǲºººººǬƫ�ƪ ǷƾºººººǏ�À¤�ǆ ǨǼºººººǳ¦

صل اإلله مع السالم علـى الـذي

ƢēƢǰººººººǋÂ�ƢººººººĔǄƷ�ƢººººººȀǼǷ�śººººººƦȇÂ

ƢººººēƢȈƷ�ǂǬƬººººǇƢǧ�ƨǠȇǂººººǌǳ¦�ƢººººȈƷ¢

تني يرتكب هيكلها من مقدمة وصلب وخامتة، أما املقدمة فتتمثل يف البي

ǾǳȂǬƥ�ƢĔȂǸǔǷ�ÀƢǐËƼǴȇ�Ǻȇǀǳ¦Â��śǳËÂȋ¦:

ƢºººººēƢǻ¢�ǲºººººǬƫ�ƪ ǷƾºººººǏ�À¤�ǆ ǨǼºººººǳ¦

ƢēƢƷƢººººººǇ�ǺººººººǷ�Őººººººǐǳ¦�ËǺƥǂººººººǬȇ�ȏ

ƢēƢǰººººººǋÂ�ƢººººººĔǄƷ�ƢººººººȀǼǷ�śººººººƦȇÂ

ƢºººººººººēƢũ�ËǺȀǜȈºººººººººǳ�ËÀƾºººººººººǠƦȇ�ǲºººººººººƥ

 ةسيكولوجييف البيتني إىل حقيقة نفسية، وطبيعة  القارئيسوق الشاعر 

فجعة، واملواقف املبكية، للنفس، حيث تقف صريعة منكسرة أمام النوازل امل

.وإقباهلا إىل األحزان واحلسران، وإدبارها عن الصرب والتجّلد
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وإظهار التحسر،  بالبكاءانتقل الشاعر إىل لب القصيدة وغرضها، حيث بدأ 

:على مصادمة فراق اِحلّب الفقيد يف البيتني

إن تبكــْني نفســي فــذا مــن حقهــا

العــــني جــــارت بالــــدموع وأكثــــرت

ƢēƢǸººǏ�ƾººȈǨƫ�ǲººȀǧأو تســكنتّ 

Ƣººººē¦Őǟ�ÌǺǠǨǼºººȇ�ǲºººǿ�Ãǂºººƫ�Ǻºººǰǳ

تطرق الشاعر من البيت اخلامس إىل البيت احلادي عشر إىل ذكر البالء 

�ƨǳ±ƢǼǳ¦�ǽǀȀǧ�ǾǳƢưǷ¢�̈°¦ƾǻÂ��ǾƦÌǘÈƻ�ǾƷ¦ƾǧÂ��ǾǸƴǿ�ǲȇȂēÂ�ǞƳƢǨŭ¦–  عنده– 

خراب للبالد، وهزة ضرَبت أكباد العباد، وصيحة مثودية طاغية، وموجة حبر 

أمره وندر نوعه، بالء قلع أشجار قامتة، أغاصت املراكب حباهلا، بالء تفاقم مظلمة 

  :منها قوله. ذورها وغرست على أنقاضها شجرة الكرب املنكر النكدجالسرور من 

Ƣººººººººđ¦ǂƻ�ȐƦººººººººǳ¦�Ŀ�ĺǂººººººººŭ¦�©ȂººººººººǷ

هـــــو هـــــزة ضـــــربت بـــــالدي كلهـــــا

طمــُس الســرور طباعهــا وشــعارها

ــــــــيه هاـºººººººƫȐǧÂ�ƢºººººººĔ¦ǂǸǟ�Ǿºººººººƥ�ÄȂــــــــــ

ƢēƢǼȈǰºººººººººǈǷÂ�ƢºººººººººǿƢǼǣ¢�Ƥ ȈºººººººººǏƘǧ

ƢººēƢȇƢǣ�ÃǂººǬǳ¦�Ŀ�Ƥ ººǟƢƬŭ¦�Ƥ ººǴƳ

 تعداد يفالّشاعر من البيت الثاين عشر إىل اخلامس والعشرين،  ستمرمث ا

علم وخدمة الّدين وبناء صرح السنة الغراء على أنقاض من الفضائل الفقيد 

خ احلياة يف برتاث نفيس خالد ينف اإلسالميةوإثراء املكتبة  خراب البدع املتهشمة،

يف كل  اتهأن جمهودومتمثل أمامه عل  قفمث هنئه بالبشرى وكأنه وا. القلوب الفاترة

  :ق ومن ذلك قولهافالّدينّية لن تذهب سدى بعد وفاته، بل تبقى تنري اآل عاألربعا 

ـــــــــوج باملعـــــــــا ذهـــــــــب احملقـــــــــق واملت

كــــــــــل أشــــــــــاد بفضــــــــــله وبعلمــــــــــه

ـــــار قـــــد أحييتهـــــا هـــــي ســـــنة املخت

ƢºººººººēƢƳ°®�©ǄºººººººȈŤ�¿ȂºººººººǴǠǳ¦Â�» °

Ƣºººººººē¦ǂť�©ǂƯƢºººººººǰƫ�¿ȂºººººººǴǠǳ¦�ǶºººººººǠǻ

ƢēƢǟƾººƬƦǷ�² ƢººǼǳ¦�Ŀ�ƪ ººǐǫƢǼƫÂ
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هــــــــــاألفــــــــــت خــــــــــري مؤلفــــــــــات كل

ترمجـــــت آيـــــات الكتـــــاب مجيعهـــــا

منـي مث اسـتوى وغرسك قـد أبشر

وإلن تـــــويف شـــــيخنا علـــــم اهلـــــدى

ـــــــــــا ـــــــــــري بالدن ـــــــــــد تن تبقـــــــــــى إىل أب

ƢēƢƦºǇ�®ȂºǠƫ�ǺºǴǧ�§ ȂǴǬǳ¦�ȆȈŢ

ƢºººººººēƢƦƯÂ�ƢººººººȀǜǨƷ�ǂºººººººǈȈƫ�ŕººººººƷ

ــــــا  ــــــدا الّثمــــــار وعمن ƢººººººēƢǸǠǻوب

Ƣºººººººººē¦ǂť�ƪ ºººººººººǠǼȇ¢�ƾºººººººººǫ�ǾºººººººººǻƢǼƴǧ

ƢººēƢȈƷÂ�Ƣººǿ®ȂƳÂ�ǲƸǸººǔȇ�Ǻººǳ

تطرق القارض من البيت السادس والعشرين إىل الرابع والثالثني إىل فلسفة 

املؤمنة، واالتعاظ وأخذ العرب منها،  اإلسالميةقضية احلياة واملوت من النظرة 

العهد، وضرب على واليقني بانقطاع حبال احلياة بالوفاة، مهما طال األمد وقدم

ذلك مثًال باألمم السابقة والسلف الصاحل، الذين مهدوا للخلف أسهل 

املختلفة، ومع صالحهم  اإلسالميةاملسالك، كما سهلوا هلم الصعاب يف العلوم 

ومحايتهم لعلوم الشريعة، فإن املوت مل تكن لتخلد واحًدا منهم حلسن فعاله 

  : يليومن أبياته يف ذلك ما . ونفعه لعباده

شــــــــأن احليــــــــاة وجودهــــــــا وزواهلــــــــا

هــي كـــالبيوت أساســـها وســـقوفها

هـــي لـــن تـــدوم لواحـــد حلـــت بـــه

ƢººººººººēƢȇ¦°�ȂǴǷƢººººººººƷ�ƨƥƢƸººººººººǐǳ¦�Ǻººººººººȇ¢

ىها هـم هـداة العلـم أبطـال الـوغ

ƢēƢǼººººººººººǈƷ�ƾººººººººººƷ¦Ȃǳ�śººººººººººǬƦȇ�ȏ

Ƣººººē¦ǂƴƷ�Ãǂººººƫ�ȏÂ�¾ÂǄººººƫ�ƢººººÅǷȂȇ

ƢººººººººēƢǟ®Â�ƨǼººººººººǈǳ�̈ƢººººººººǸū¦�Ǻººººººººȇ¢

Ƣºººē¦Â°Â�ÃƾºººŮ¦�ȄºººǴǟ�ÀȂǠƥƢºººƬǳ¦Â

ƢēƢººǏǂǟ�ƪتركــوا الــدنا فتو  ººǌƷ

الفقيد بامسه املعروف يف البيت السادس واخلامس  رجع الشاعر إىل ذكر

والرابع إىل األخري، متعرضا لذكر أخالقه احلميدة من الورع والزهد يف الدنيا 
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وزخارفها، والصمود أمام جيوشها بكل شجاعة وبسالة، حىت هزمها هجوما يف 

ƾǫ�ȐÈǟÂ�ÉǾǻƘǋ�ǶÉǜÈǠǧ��̈Śƻȋ¦�ƨǯǂǠŭ¦ǾǳȂǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ��̈°®ƢǼǳ¦�ƨÈǳȂǘÉƦǳ¦�ǽǀđ�ǽ°:

هــــــــــــذا أبــــــــــــوبكر فريــــــــــــد بالدنــــــــــــا

ــــــه أمامهــــــا ــــــل إمنــــــا صــــــمد الفقي ب

ــــدها ورفيعهــــا مجــــع الصــــفات محي

Ƣºººººººººººººē¦®¢Â�Ƣē¦Ëǀºººººººººººººǳ�ǽǂºººººººººººººǣ�ƢºººººººººººººǷ

ƢººººēƢǼǫÂ�ƢȀǷƢȀººººǇ�ǾººººǼǷ�¾Ƣººººǻ�ƢººººǷ

Ƣººººēافعلــــت بــــه أعــــال العــــالء مثر 

 صلى وسلم مث. مث ختم الشاعر القصيدة بالدعاء للمرثي عنه بالرمحة واملغفرة

  :قائال، أخريًا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فـــــارحم إلـــــه اخللـــــق شـــــيخ بالدنـــــا

وارحـــــــــــم أبـــــــــــابكر فريـــــــــــد زمانـــــــــــه

له مع السالم علـى الـذياإلصل 

ƢēƢººǏǂǟ�ƪ ººǴǟ�©ƢººǼƳ�ǾººǴƻ®¦Â

ƢººººēƢƳ°®�ƪ ººººũ�°¦®�Ŀ�ǾºººǴǠƳ¦Â

ƢººººēƢȈƷ�ǂǬƬººººǇƢǧ�ƨǠȇǂººººǌǳ¦�ƢººººȈƷ¢

  القيم التعبيرية

، ولكن تصوه تصورًا شيء املنهو أول ما يتصوره إن الشعور واالنفعال 

خياليا ال يعرفه إال صاحبه، وال يتجسد ويقوم إىل حيز الوجود اخلارجي، الذي 

الذي ُخيَْتار له ألفاظ وتراكيُب )١٠(، إّال بواسطة التعبريشيء يطلع عليه غري املن

الشكل  فاللفظ أو. ألن األلفاظ هي العصا السحرية يف يد األديب: مالئمة

يلة إىل سإال أن التعبري هو الو . واحد متالحم، ال انفصام له شيءواملضمون إذن 

وعلى هذا يكون من حق التعبري أن . معرفة الشعور اخلارج عن األديب اإلنشائي

")١١(وعلى هذا املنطلق يقول اجلاحظ. يـَُقّدم إن املعاين مشاعر دقيقة يف النفس، :

"عنها خيتار هلا األلفاظ املناسبة، اليت تدل عليها وعندما يريد اإلنسان التعبري

يدل نص اجلاحظ إىل أن املعاين هي أّول ما يأخذ إطاره يف الذهن، وإذا استوى 
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هي اليت تعطيه شكله اخلارجي الذي بواسطته يشاركه فيه غري يف شعوره  فاأللفاظ

مزخرفة باخليال  ةنيقإلباس املعاين حلًال أ شيء مث حياول املن. أو انفعاالته ومعانيه

واالنفعال، حىت ال تصل املعاين إىل املتلقي عريانة جمردًة، بشعة املنظر  ىيقسواملو 

  .كريهة املسمع

: ط اآلتيةاوبناء على ما تقدم بيانه جيوز تقسيم الشكل أو التعبري إىل النق

  .الرتاكيب ،املوسيقي، املفردات

:الموسيقى/ أ

لي منه ــــم الذي خـــاعة الشعر، يرى النقاد أن النظصر أساسي يف صنــــــــهذا عن

نسجام يف الوزن والقافية، وهو يتألف من وحدة النغم واال )١٢(يعد شعرًا ال

فاجلرس هو الصوت الواحد الرّنان الذي خيلل النغم بطريقة . واجلرس واإليقاع

مبسافات منسقة، وأما اإليقاع فهو تكرار ذلك الصوت املرتّمن يف صورة منظمة، 

وهذا . متوازنة، كما ُحيّس بتلك الروعة يف نربات املوسيقى اخلالية من اللفظ

العنصر مما ينعش السامع ويطربه، وقد جيعله حيرك بعض أعضاء جسمه طربا، 

  . سواء كان واعيا بذلك أو غري واع

  .موسيقى داخليةو  موسيقى خارجية :)١٣(قسم األدباء املوسيقى إىل نوعنيلقد 

:يقى الخارجيةالموس

�À±Ȃǳ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƨǇȂǈŰ�̈ǂǿƢǛ�ƢĔȋ��̈ǂǿƢǜǳ¦�ȄǬȈǇȂŭƢƥ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ȄǸǈȇ

والقافية حسب قوانني حبور الشعر الكالسيكي، كما يستعني الشاعر يف ذلك 

باحملسنات البديعية اليت حتدث أجراسا صوتية رنانة، عن طريق اجلناس وحسن 

  . التقسيم داخل البيت
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:الوزن والقافية

الوزن أعظم أركان حد الشعر وأوالها به " )١٤(ابن رشيق القريواينقال 

خصوصية وهو مشكل على القافية وجالب هلا الضرورة، إال أن ختتلف القوايف 

كان " :أيضا )١٥(ويقول الدكتور أنيس"فيكون ذلك عيبا يف التفعلة ال يف الوزن 

يد مييزه من النثر إال ما القدماء من علماء العربية ال يرون يف الشعر أمًرا جد

هذان النصان يؤكدان ضرورة العناية احملتمة ". اشتمل عليه من األوزان والقوايف

يف الشعر تابع هلما،  شيء تزام الشعر الكالسيكي بالوزن والقافية، وأن كل للال

��ǂǠǌǴǳ�ƢƷÂ°�ŐƬǠȇ�Äǀǳ¦��°ȂǠǌǳ¦�Â¢�ƨǨǗƢǠǳ¦�Ƥ ǗƢţ�Ŗǳ¦�ȄǬȈǇȂŭ¦�ƘǌǼǷ�ƢǸĔȋ

للمتعامل مع الشعر يف حبثه أن يقف وقفة على اجلانبني بكمية من  فالبد إذن

.الدقّة والعمق، حسب مقتضى احلال

وأجزاءه حسب . حبر الكامل من دائرة املؤتلف علىالقصيدة صاغ الشاعر 

  :دائرته

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

تسعة أضرب، إال أن هذه القصيدة صبت يف هلذا البحر ثالث أعاريض و 

  : ضرب صحيح وعروض صحيحة كما يلي

ɻՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮɨɐȌɼࢫɻɨՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɄ ɘȉࢫȮȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȻ Ƿࢫɪ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɠ

ࢼܣ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮɨɐȌɼࢼܣࢫ ɨՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɄ ɘȉȮࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȻ Ƿࢫɵ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɨɨɠ

ɶ ɶࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫ Ȅࢫ

ɵ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɨɏȆɘȗɭࢫɵ ɨՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɏȆɘȗɭࢫɵ ɨɐɘȗՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȸ ɭ

ɯ ɦȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȷ ɯࢫ ɦȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȷ ȳɮՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɄࢫ ɭ

*

*

*

*

*

ɦȄࢫɯ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɐɲȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌٮڈȄȳɮțࢫȔ ȳțȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɢȕࢫɬɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɨɐ

ȆٮڈȄȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮțࢫȔ ȳțȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɡȗɭࢫɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɨɐɨɮɐɲ

ɶ ɶࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫȄࢫ ɶࢫȄࢫ Ȅࢫ

ɵ ɨՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɏȆɘȗɭࢫɵ ɨՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɏȆɘȗɭࢫɵ ɨɐՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɘȗȸ ɭ

ɯ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȆȷ ɯࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȆȷ ȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮɄࢫ ɭ

وبعد تتبع أبيات القصيدة، دّلت النتائج على أن القصيدة ساملة من كل 

�ňƢưǳ¦�śǰǈƫ�ȂǿÂ��ƢēƢȈƥ¢�ǺǷ�Śưǯ�ȄǴǟ�ǲƻ®�°ƢǸǓȍ¦�À¢�ȏ¤��ƨƫȂǬǸŭ¦�§ȂȈǠǳا
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) مستفعلن(بسكون الثاين مث تنقل إىل ) مْتفاعلن(فتصري ) متفاعلن(املتحرك يف 

وهو زحاف جائز الدخول يف هذا البحر، يف عروضه وحشوه وضربه، وتكفي 

   .ا من حبر الكاملأن يعترب  )١٦(تفعيلة واحدة صحيحة للقصيدة أو البيت

:القافية

����ƨǯǂƸƬǷ�ƢĔȋ��ƨǬǴǘǷ�ȆǿÂ��ƢȀȇÂ°�Ȇǿ� ƢŮ¦�Àȋالقافية القصيدة هائيةهذه 

ƨȈǧƢǬǳ¦�řǯƢǇ�śƥ�©ƢǯǂƸƬǷ�ª ȐƯ�Ņ¦ȂƬǳ�ƨǇÂƢǰƬǷ�ƢȀũ¦Â��Ƣđ�ƨǳȂǏȂǷ�ƨǇƚǷÂ.

�§ȂȈǠǳ¦�ǲǯ�ǺǷ�ƨǸȈǴǇ�ƢĔ¢�Ʈ ƷƢƦǴǳ�śƦƫ��ƢȀǧÂǂƷ�©ƢǯǂƷÂ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ǞƦƬƫ�ƾǠƥÂ

  .وعلى هذا فالشاعر موفق يف هذا الفن. ي أو السناداملتعلقة بالرو 

:الموسيقى الداخلية

وتسمى املوسيقى الداخلية، خلفائها وعدم ظهورها وهي تعتمد على اختيار  

ع، وقد يلجأ ستمكلمات ذات حروف رنّانة، حتدث جرسا يطمئن إليه امل

. انية جانبيةاألديب إليها أحيانا للتنفيس بشحنات عواطفه لتوحي إىل معان وجد

  :الشاعر استمع إىل قول. اختار الشاعر كلمات غّنانةوقد 

ƢēƢƷƢººººººǇ�ǺººººººǷ�Őººººººǐǳ¦�ËǺƥǂººººººǬȇ�ȏ

إن تبكـــَنيْ نفـــس فـــذا مـــن حقهـــا

ƢººººººººēƢũ�ÀËǂººººººººȀǜƬǳ�ËÀƾººººººººǠȈƥ�ǲººººººººƥ

ƢēƢǸººǏ�ƾººȈǨƫ�ǲººȀǧ�ËŔǰººǈƫ�Â¢

أنظر إىل اهلاءات املمدودة يف آخر صدور البيتني مع اهلاءات املتصلة بالروي، 

املهيمن على القصيدة وهي عاطفة التلهف واحلزن  ترى كيف تالئم اجلوانظر يا 

�ƢēƢƷƢǇ: متداد الصوت عند العويلعلى مفارقة الفقيد، وهي قابلة الوالتحسر، 

–ƢēƢũ . من حقها– ƢēƢǸǏ. مث تأّمل نونات التوكيد اخلفيفة والثقيلة، املغّننة
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الصابر، بإرجاع األمور إىل  اليت تستجيب هي األخرى لوجدان الشاعر املتحسر

:وهذا اجلرس املرتمن ينفس شحنات كروب النفوس، فاستمع .اهللا عند املصائب

.أو تسكنتّ –إن تبكْني –بل يبعدّن لتظهرّن –ال يقربّن 

مة جمث انظر كيف مشلت األبيات اخلمسة املتوالية كلمات ذات جرس منس

 –أو موجة  –أو صيحة  –هزّة هو : من البيت اخلامس إىل العاشر من القصيدة

–املتّوج –احملّقق : نني هذه احلروف وجرسها املنغمةر ، مث تأمل - تلك الوفاة 

فتوّحشت، كل كلمة من هذه الكلمات حتمل جرسا منفًسا .تسّري  –تغيب 

الت والعواطف حسب املكان الذي وضعت فيه مث تفطَّْن إىل اعفنلشحنات اال

 –وجودها  - أساسها سقوفها : سنات املعنوية اآلتيةنسجام يف احملالّتناسق واال

  .وهكذا. سقيمها –صحيحها  –زواهلا 

:المفردات/ ب

لقد وضع البالغيون شروطا لفصاحة الكلمة اليت يصطنعها الكاتب من 

:)١٧(آالف مفردات معاجم اللغة على أن تكون

يبة يف مألوفة، يتبادهلا الناس يف معجم عصرهم وبلدهم بأن ال تكون غر )١(

  .العصر أو املكان أو املواقف اليت قبلت فيها

 .أن تكون خاضعة للقياس الصرب يف املطرد)٢(

، غري خشنة تصك األذان وتـَنـُْفرها نأن تكون عذبة سلسة يف األذ)٣(

 .األذواق السليمة لتنافر حروفها

معىن تتبع القصيدة، يتبني أن الشاعر قد اختار مفردات مالئمة للبو 

شفَّاَفة للوعته وفزعه أمام القارئ حول فراق الفقيد، ألن شعوره ،ليضع صورةاملعرب
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أيـْنَـَعت –غْرُسك –وشحنات جنانه ال يُنِفُسها إال هذه املفردات إقرأ قوله 

.املتَـوَّج–أمثَار –�ƢēƢÈǼÈºǫ–ِسَهاُمها –َجاَرْت –�Ƣđ¦ÈǂÈƻ–الّسقيم  –اضمحل 

–الّصرب :ية العقلية، فانظر إىل قولهنمث جرد بعض الكلمات لتؤّدي املعاين الذه

–الشَّريَعة –السََّالم .فاْرَحم–الَفِقيه  –أبوبكر  –اَحملقِّق -الَوفَاة –املرّىب 

  .الكتاب –آيَاُت –تـَْرَمجت –أَّلْفت –َفسَّْرَت 

�ňƢǠŭ¦�ÉŗÌǈƬǳ�ƪ ÈǴďÉŧ�Äǀǳ¦�¾ƢȈŬƢƥ�ËǞ
ÊǌƬǳ�Ƣǿ°ƢƬƻ¦�ńÂȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�©¦®ǂǨŭƢǧ

�Ëƚƫ�ȆȀǧ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�ƢǷ¢��ƨȈǴǬǠǳ¦مث أخضع كل . ي معان عقلية حقيقيةد

فكلماته مألوفة سلسة، خاضعة لقوانني ،املفردات اليت استوظفها لقوانني فصاحة

  . يف هذه النقطة كل التوفيق الصرف، فالشاعر موّفق

  :التراكيب/ ت

الئمة، فمن باب أوىل أن إذا صح أن الشاعر ُمَوفَّق يف اصطناع املفردات امل

ألنه قد أخضعها أيًضا .تكون اجلمل اليت تألفت من تلكم املفردات مَوفّقة أيضا

للشرط اليت وضعت لفصاحة اجلمل وبالغتها وهي أن يكون الرتكيب قد سلم 

:)١٨(من اآليت

  ضعف التأليف) أ(

 تنافر الكلمات) ب(

 التعقيد اللفظي) ت(

 التعقيد املعنوي) ث(

 شيتهاغرابة مفردات اجلمل ووح) ج(

Ǧ) ح( ȇǂǐƬǳ¦�śǻȂǬǳ�ƢēƢǸǴǯ�ƨǨǳƢű.
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هذه العناصر منها ما يعود إىل تطبيق علم النحو، ومنها ما يعود إىل اختيار 

الكلمات من املعجم، ومنها ما يرجع إىل تطبيق علم التصريف، معىن ذلك أن 

ǾǨȈǳƘƫ�Ŀ�ƢȀǬƦǘȈǳ�ƢȀǴǯ�¿ȂǴǠǳ¦�ǽǀđ�ƢËǸǴǷ�ÀȂǰȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Ƥ ƫƢǰǳ¦.

مل ليحملها أنواًعا خمتلفة من وجدانه وعواطفه إقرأ هذه لقد رّكب الشاعر اجل

  :اجلمل

�Ƣē¦Èǂť�ƪ-أَبِشر َوغرسك قد منى –الَعني َجاَدت بالدُموع  ÈǠÈºǼÌºȇÈ¢�ƾǫ�ǾǻƢǼƴǧ–

�ƢÉēƢÈƴÌȀÈºƥ�ƢÈǻǂǐǟ�ǺËȇÈǄÉºƫ– املتّوَج بالعلوم–�Ƣđ¦ÈǂÈƻ�®ȐƦǳ¦�Ŀ�ĺǂŭ¦�©ȂǷ– تبـَْقى إىل

ْضمحّل وجوُدها، هذه اجلمل حتِمل صورًا ِخيالية، وجتود لن ي –أبد تُِنُري بالدنا 

هذا شأن الشاعر احلقِّ والشِّْعر . يف الوقت نفسه باملعاين عن طريق غري مباشر

.اجلّيد

أين الصحابة؟ أين اجلهابذة؟ شأن احلياة وجودها : مث انظر إىل هذه اجلمل

–�ƢēǂưǻÂ�ƢēǂǏƢǻهي سّنة-فزواهلا، ترَمجت آيات الكتاب، أُلفت خري مؤلف 

وارحم  –صل اإلله مع السالم  –هذا أبوبكر فارحم إله اخللق  –ذهب احملّقق 

هذه اجلمل َحتِْمُل معان حقيقية جمردة، تؤّدي معانيها مباشرة، وليست هلا . أبابكر

  .معان أخرى غري هذه احلقائق

أن ُيالحظ القارئ أن الشاعر قد حاول جاهًدا، يف كل اجلمل اليت أورد 

ُخيِْضَعها لشرط بالغة اجلمل، حسب ما سبق بيانه، من حيث سالمة الرتكيب 

�ƨƥ¦ǂǤǳ¦�ǺǷ�Ƣǔȇ¢�Ƣē¦®ǂǨǷ�ǾǷȐǇÂ��ȆǜǨǴǳ¦Â�ÄȂǼǠŭ¦�ŚǬǠƬǳ¦�ǺǷ�ƢȀƬǷȐǇÂ�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦Â

  .أو التفافر بني مجيعها كقوله

Ƣºººººđ¦ǂƻ�®ȐƦºººººǳ¦�Ŀ�ĺǂºººººŭ¦�©ȂºººººǷ

تلــــك الوفـــــاة فريــــدة مـــــن نوعهـــــا

*

*

ƢººººººººēȐǧÂ�ƢººººººººĔ¦ǂǸǟ�Ǿººººººººƥ�ÄȂººººººººȀȇ

ƢºººººººēƢǼǫÂ�ƢȀǷƢȀºººººººǇ�®ȐƦºººººººǳ¦�Ǆºººººººǿ



  

٧٨

ملعــــــــاذهــــــــب احملقــــــــق واملتــــــــوَُّج با

أْبِشر وغرسك قـد منـا مث اسـتوى

هــــــــــذا أبـــــــــــوبكر فريـــــــــــد بالدنـــــــــــا

بـــــل إمنـــــا صـــــمد الفقيـــــه أمـامهـــــــا

*

*

*

*

ƢºººººººēƢƳ°®�©ǄºººººººËȈŤ�¿ȂºººººººǴǠǳ¦Â�» °

ƢºººººººēƢǸÌǠÈºǻ�ƢºººººººǼċǸǣÂ�°ƢºººººººǸưǳ¦�¦ƾºººººººƦǧ

Ƣººººººººººººººē¦®¢Â�Ƣē¦ǀºººººººººººººǳ�ǽǂºººººººººººººǟ�ƢºººººººººººººǷ

وقناتـــــها ِســــهاُمها منــــه مــــا نــــال

أن الشاعر موفق حقا يف شعره، ويف تنسيق األبيات السابقة شهادة على 

اجلمل وتأليفها، وإخدامها ألداء املعاين الذهنية واخليالية، ويف اختيار كلمات غري 

  .نابية وال غريبة وال متنافرة لتأليف مجل يف مجيع أبيات القصيدة

:العاطفة

ة كالوجدان والشعور واإلحساس يعرب النقاد عن هذا العنصر تعبريات مرتادف

واالنفعال، وهو احملّرك األساسي للشاعر إىل إنشاء قصيدته، أو هو الذي يدفع 

ه ليشارك الناس آالشاعر لينفث ما خيلج يف خاطره حول ما عاشه أو مسعه أو ر 

  .يف شعوره

وهي عاطفة متكلفة اليت فقدت  –سقيمة : قسم النقاد العاطفة إىل قسمني

صر الصدق، والصدق املقصود هنا هو موافقة الشاعر يف قلبه وملته يف جوفها عن

أما العاطفة . ملا يقول عن موضوع شعره، وهو املصطلح عليه بالصدق الفين

ǽǂǯ̄لا �ǪƦǇ�Äǀǳ¦�¼ƾǐǳ¦�¦ǀđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨƸȈƸǐ)١٩(.

قد دفعه إىل التعبري عما يف ضمريه ن عاطفة الشاعر عاطفة صحيحة، و إ

   .واحلزن على فقد أحد قادة اإلسالم يف غريب إفريقياإظهار التحّسر 

:ومما يؤكد ذلك قوله يف عاطفة فّياضة حنو الفقيد والتحسر لفراقه

ƢēƢǰºººººǋÂ�ƢºººººĔǄƷ�ƢºººººȀǼǷ�śºººººƦȇÂ*العــني جــادت بالــدموع وأكثــرت
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Ƣººººººđ¦ǂƻ�®ȐƦººººººǳ¦�Ŀ�Ĺǂººººººŭ¦�©ȂººººººǷ*Ƣºººē¦Őǟ�ǺǠǨǼºººȇ�ǲºººǿ�Ãǂºººƫ�Ǻºººǰǳ

يف رثائه، وهو هلا، وحقيق لّنكبة،الشاعر اكيف عظم  يلمس من البيتنيو 

.عظمِة الفقيدل استبكى املستمععليه أن جيود بالدموع، مث 

:الخيال

�Ƣđ�¦ȂǨǳƚȇ�À¢� Ƣƥ®ȋ¦�ǞȈǘƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨǰǴŭ¦�Ȃǿ�Ǧر اخليال كما ع ȈǓ�ȆǫȂǋ�Ǿǧ

إىل الصور اخليالية للتنفيس بعواطفهم  يلجئونصورهم، معىن ذلك أن األدباء 

ȏ�Ŗǳ¦�ǶēȏƢǠǨǻ¦Â�ǾȀƳȂƫÂ�ǲǬǠǳ¦�Ƥ ǗƢţ�ƢĔȋ�ƢȀȇ®ƚƫ�À¢�ƨȈǬȈǬū¦�ňƢǠŭ¦�ǞȈǘƬǈƫ

�ƢȀǠƬǸƬǧ�ƨǨǗƢǠǳ¦�Ƥ ǗƢţ�ƢĔƜǧ�ƨǴȈƻȋ¦�ƢǷ¢Â��ƢȀǼǷ�ƾȈǨƬǈȈǳ��ǎ Ǽǳ¦�°Ƣǰǧ¢�ń¤

  .وليس للعقل أو املنطق فيها نصيب .وُجتَنـُِّنها

)٢٠(ستعارات والكناياتيرى أمحد شّياب أن اخليال يظهر يف التشبيهات واال

.)٢١(آخرون أنه يشمل الرمز والوهم واألسطورة واملبالغة املستساغةبينما يرى 

ومهما يكن من أمر فإن هذه هي مصادر اخليال، وينبغي تطلية املعاين وإلباسها 

إياها، لتأيت املعاين عن طريق غري مباشر، على شريطة أن ال تكون بعيدة عن 

  .الشاردة ةالعقل السليم إىل درجة األوهام الالعقلي

من القصيدة املدروسة حيث وردت الشاعر ل اخليال حظا وافرا من أبيات نا

  :ومن ذلك قوله. غري مباشرةمعان كثرية من القصيدة عن طريق 

Ƣººººººđ¦ǂƻيف الــــــبالد  مــــــوت املــــــرىب

ضــــربت بــــالدي كلهــــا هــــزة هــــو

ƢēǂºººººººººǌǻÂ�ƢēǂººººººººǏƢǻســــــــنة هــــــــي

بعــد بزوغهــا وعلوهـــا كالشــمس

*

*

*

*

ƢºººººººººēȐǧÂ�ƢºººººººººĔ¦ǂǸǟ�Ƣºººººººººđ�ÃȂºººººººººȀȇ

ƢēƢǼȈǰºººººººººǈǷÂ�ƢºººººººººǿƢǣ¢�Ƥ ȈºººººººººǏƘǧ

ƢººººēƢǫǂǗ�©ƾººººȇ�ŕººººƷ�Ƣǻǂººººǐǟ�Ŀ

Ƣē¦ǂºººººººººººǇÂ�Ƣǿ£ƢȈºººººººººººǓ�ÀǂºººººººººººǰǼȇ�ȏ



  

٨٠

عـم ضــيائها الشـمسبقـاء  تبقـى

فزواهلـــــــا وجودهـــــــا شـــــــأن احليـــــــاة

*

*

ƢººººēƢǸǴǛ�Ãǂººººƫ�Ȑºººƻ�®ȐƦººººǳ¦�ǲºººǯ

ƢēƢǼºººººººººººǈƷ لواحـــــــــــد يبقـــــــــــني ال 

تشبيهات مبتكرة، مردوفة مبعان خياليه تزيدها قوة وَرْونَقا،  يلمس من األبيات

موت : انظر قوله. التشبيهات الكالسيكية ألبسها ثيابا رومنتيكية رائعةوحىت 

ƢēȐÉǧÂ�ƢĔ¦ǂǸǟ�Ƣđ�ÄȂȀȇ�ǾǳȂǬƥ�ƢȀǧ®°¢�Ľ��Ƣđ¦ǂƻ�®ȐƦǳ¦�Ŀ�ËĹǂŭ¦. ،وقوله هو هزة

§�¢�ƢēǂǏƢǻ�ƨǼǇ�Ȇǿ�ǾǳȂǫÂ��ƢēƢǼȈǰǈǷÂ�ƢǿƢǼǣ: مث قال ƢǏƘǯ�ƢȀǴǯ�Ä®Ȑƥ�ƪ ƥǂǓ

ǳƢǯ�ƢēƢǫǂǗ�©ƾƥ�ŕƷ�Ƣǻǂǐǟ�Ŀ��ƢēǂǌǻÂ� ƢǬƥ�ȄǬƦƫ��ƢȀǣÂǄƥ�ƾǠƥ�ǆ Ǹǌ

:الشمس، مث إقرأ له أيضا هذه األبيات

ـــدموع وأكثـــرت جـــادتالعـــني  بال

قـد منـى مث اسـتوى وغرسـكأبشر 

وألن تــــــــــــــوىف شــــــــــــــخنا وزعيمنــــــــــــــا

ــــــــــــا ــــــــــــد بالدن ــــــــــــوبكر فري هــــــــــــذا أب

أمامهـــــــا الفقيـــــــه صـــــــمد بـــــــل إمنـــــــا

*

*

*

*

*

Ƣººººē¦Őǟ�ÌǺǠǨǼººººȇ�ǲººººǿ�Ãǂººººƫ�Ǻººººǰǳ

ƢºººººººēƢǸǠǻ�ƢºººººººǼËǸǟÂالثمـــــــارفبـــــــدا 

Ƣºººººººººē¦ǂťاينعـــــــــتقـــــــــد  هفجنانـــــــــ

Ƣººººººººººººººē¦®¢Â�Ƣē¦ǀºººººººººººººǳمـــــــــــــا غـــــــــــــره

ƢºººººēƢǼǫو  ســـــهامها منـــــه نـــــال مـــــا

هذه صور خيالية حبقيقة معانيها، تزيد الشعر جودة وروعة وإليك هذه 

¢�ƢēƢǸǠǻ�ƢǸǟÂ�°ƢǸưǳ¦�¦ƾƦǧ��ȄŶ�ƾǫ�½ǂǌǟÂ�ǂǌƥالعني جادت بالدموع،: الصور

��ƢēƢǼǫÂ�ƢȀǷƢȀǇ�ǾǼǷ�¾Ƣǻ�ƢǷ��Ƣē¦ǂť�ƪ ǠǼȇ¢�ƾǫ�ǾǻƢǼƴǧ��ƢēƢǼǫÂ�ƢȀǷƢȀǇ�®ȐƦǳ¦�Ǆǿ

ƢēƢȇƢǣ�ÃȂǬǳ¦�Ŀ�Ƥطمس السرور طباعها وشعارها، ǟƢƬŭ¦�Ƥ ǴƷ.

 الـمجازهذه كلها حتمل معان خيالية أو صورًا خيالية رائعة، املتأصلة من 

وهي أعلى درجة التشبيه، خد مثال يف . اللغوي واستعارات تصرحيية ومكنية

  :البيت الثاين يقول
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�Ŀ�Ƣđ�ƪأبشر أيها الشيخ ال Ǹǫ�Ŗǳ¦�©ƢǸȈǴǠƬǳ¦�À¤��ǾǷƢǷ¢�ǲưǸƬȇ�ǾǻƘǯÂ��ƾȈǬǨ

حياتك بني الناس لن تضمحل بوفاتك بل ازدادت ازدهارًا وانتشارا، فطالبك 

الذين علمتهم يقومون يف دورهم بنشر العلوم والفنون ويعم البالد والعباد هذه 

عىن فأخطاه مث مل جيد طريق إبالغ هذا امل. املعارف والعلوم اليت تأّصلت منك

ا على سوقهم والذين يتولون و باخليال، شبهه بالغرس وشبه الطالب الذين استو 

نشر العلم والرتبية شبههم بالثمار اليانعة لتلك الشجرة اليت غرسها الشيخ، مث 

شبهه إسهامهم يف العلم والرتبية واملعرفة خبريات تلك الثمار اليانعة البالد والعباد 

وهكذا، . من لوازمه يءيذكر املشبه يف كل، بل رمز إليه بش ومل. غذائيا واقتصابا

فكل مجلة من اجلمل اليت خصها البحث بالذكر حتمل أمثال هذه املعاين اخليالية 

.عالوة على معانيها للغوية، اليت ختدع الرجل العادي خالف املقصود

:الفكرة

القارئ، بعد أن  هاصالفكرة يف العمل األديب هي العصارة اليت يعتصرها أو ميت

متتع مبوسيقاه الرائعة وصوره اخليالية املمتعة وعواطفه اجلياشة، تبقى الفكرة يف 

يف توجيه حياته حسب نوعية الفكرة، فإن كانت خريًا  مبغزاهاعقله كي يستفيد 

  .فخري وبالعكس

)٢٢(لقد اختلف النقاد يف تقدمي أيهما اللفظ أو املعىن؟ لقد ذهب اجلاحظ

تقدمي رشاقة اللفظ، حىت زعم أن املعىن مطروح على األرض يعرفه قدميا إىل 

العجمي والعريب واحلضري والبدوي، لكن عز الدين األمني يعاكس اجلاحظ يف 

رأيه، وأنه يرى أن مضمون األدب هو أعظم خطرا من شكله، ألنه هو احملرك 



  

٨٢

والّنفع أو إىل احلقيقي حلياة الشعب واملوّجه احلّق للُمْجتمعات، إما إىل اخلري 

.)٢٣(الشِر والضُّر

  :وميكن حصر أفكار هذه القصيدة يف األمور اآلتية

إظهار التحسر واحلزن على مفارقة الفقيد والعجز على الصرب والتجلد )١(

  .ةئهلذه الصدمة املفاج

البكاء وإراقة الدموع للتخفيف والتربد من هذا احلزن واألسى وإن كان )٢(

 . البكاء ال جيدي أكثر من ذلك

َعظمة النكبة يف البالد وجتاوب صداها بني الشعب يف املدن  إظهار)٣(

 .والعامة واخلاصة والقرى

بيان فضل الفقيد بني الناس أيام حياته يف العلم والتدريس والكرم )٤(

 .والسخاء والزهد والورع والعفاف

آثار الشيخ يف إحياء سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمخاد البدع اليت عم )٥(

 .ا هذا البلدبلواه

 األذهانذكر مؤلفاته الكثرية منها ترمجة القرآن إىل لغة اهلوسا، وتفسري رد )٦(

 .ىل معاين القرآنإ

 أحناءتعليمات الشيخ وأعماله وآثاره بني الناس، النتشار طالبه يف  بقاء)٧(

� ƢȈƷ¤Â�®Ƣǋ°ȍ¦Â�ǚǟȂǳ¦Â�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�Ŀ�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ�ǶȀǰǈŤÂ�®ȐƦǳ¦

 . املساجد

حلياة هذه حقيقة واقعية فكل حي ميوت مهما كان فضله فلسفة املوت وا)٨(

بني الناس وعلى هذه السنة توىف الفقيد كما سبقه يف ذلك من هو أفضل 

منه يف الفضل كالصحابة والتابعني وتابعيهم الذين خدموا اإلسالم 



٨٣



ووضعوا أساس العلوم ونقحوا األحاديث ووضعوا قواعد معرفة صحيحها 

 .قبل الفقيد اقد ماتو  ها وموضوعها كلهمموسقي

الدعاء للفقيد بالرمحة حيث دعا اهللا سبحانه وتعاىل أن يرمحه وجيعل )٩(

  .اجلنان مثواه

:الخاتمة

مث  ،الشاعر يقف على شاعريةأن  الباحث يف الصفحات السابقةحاولت 

جع سياقه إىل فلسفة واحلياة وأن املوت امث ر . التعريف بالقصيدة وعرضها تناول

أين الصحابة؟ وأين التابعون؟ مث دعا  وتساءلا أحد حلسن فعاله ال ينجو منه

.أخريًا للفقيد بالرمحة والفوز باجلنة والغفران

مث حاولت املقالة أن تدرس قيمة القصيدة التعبريية، وتناولت أوًال أصغر وحدة 

�Ƕǈǫ��Ƣǿ®ÂƾǷÂ�Ƣē¦ŐǻÂ�» Âǂū¦�©¦ȂǏ¢�ǺǷ�ƘǌǼƫ�Ŗǳ¦�ȄǬȈǇȂŭ¦�ȆǿÂ��ǲǰǌǳ¦�Ŀ

مث تكلم عن املفردات وشروط اختيارها . قى إىل قسمني اخلارجية والداخليةاملوسي

ب واجلمل وشروط يووظائفها، إلعطاء املعاين الذهنية واخليالية، كما تعرض للرتاك

  .ية واحلقيقيةالـمجاز صحتها ووظائفها 

بالعاطفة، مث تكلم عن بادئاً حاول البحث دراسة القيم املضمونية للقصيدة 

 . مث تطرقت املقالة إىل اخليال. عاطفة وصحتها وسقمها وآراء النقاد فيهاأقسام ال



  

٨٤

:الهوامش والمراجع

عرض : تور جالو جالنغو وإسهامه األديبكشخصية الد : طاهر سليمان)١(

ودراسة، حبث قدم إىل جامعة ميدغوري، على مستوى املاجستري يف اللغة 

  .٢١: ، ص٢٠١٤ العربية

م إىل ١٩٩١أشعار إبراهيم َجاُلو َجالِنـُْغو من عام :أمحد إبراهيم بـَْوتِشي)٢(

م، حبث قدم إىل جامعة عمر موسى يـَْرأَُدَوا َكتسنا، على مستوى ٢٠١١

 .٢٤: ص م،٢٠١٤املاجستري يف اللغة العربية 

 .٢٤: املرجع السابق، نفسه، ص: طاهر سليمان)٣(

 .٢٦: املرجع السابق، نفسه، ص:أمحد إبراهيم بـَْوتِشي)٤(

 ,٢٤: املرجع السابق، نفسه، ص: نطاهر سليما)٥(

 .٢٧: املرجع السابق، نفسه، ص:أمحد إبراهيم بـَْوتِشي)٦(

 .٢٨: املرجع السابق، نفسه، ص:أمحد إبراهيم بـَْوتِشي)٧(

 .٢٤: املرجع السابق، نفسه، ص: طاهر سليمان)٨(

 .٢٦: املرجع السابق، نفسه، ص: طاهر سليمان)٩(

 .٣٨: ه، صاملرجع السابق، نفس:أمحد إبراهيم بـَْوتِشي)١٠(

، ٥النقد األديب أصوله ومناهجه، دار الشروق بريوت، ط : سيد قطب)١١(

 .٣٦: م، ص١٩٨٣

:تذوق األدب طرقه ووسائله، بدون تاريخ، ص): الدكتور(زهين حممود )١٢(

٢٤٧. 

:موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو املصرية، بدون تاريخ، ص: إبراهيم أنيس)١٣(

١١. 



٨٥



:م، ص١٩٨٢، ١النقد األديب ج: وغريه) الدكتور(عبد السالم السويف )١٤(

٤٦. 

:بدون تاريخ، ص، دار اجليل لبنان١ج  العمدة،: ابن رشيق القريواين)١٥(

١٣٤ . 

 .١١: املرجع السابق، نفسه، ص: إبراهيم أنيس)١٦(

جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، شركة ): السيد(أمحد اهلامشي )١٧(

 .٣٣: م، ص٢٠٠٩الدس 

 .٢٤٨: ص ،رجع السابق، نفسهامل): الدكتور(زهين حممود )١٨(

كيف نتذوق األدب العريب، دار العربية ): األستاذ(علي نائيب سويد )١٩(

 .١٥: م، ص١٩٨٧بريوت 

، ١مكتبة النهضة املصرية القاهرة، ط ،أصول النقد األديب: أمحد شياب)٢٠(

 .١٦٧: ص

، ١٢مسائل يف النقد، مكتبة وهب القاهرة، ط : عز الدين األمني)٢١(

 .١٥: م، ص١٩٦٤

:النقد األديب احلديث أصوله واجتاهاته،، ص): الدكتور(ل زكي كما)٢٢(

٧٥٦. 

  .١٥: عز الدين األمني، املصدر السابق نفسه، ص)٢٣(


