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حلة الر  يف داليته أدب الرحلة يف شعر حممد بشري عبد الرمحن:
 إىل األراضي املقدسة أمنوذجا

عــــــــــداد:  ا 

 وادلكتور ماهر هارون ماهر  ادلكتور موىس لكمي القايل

 نيجرياي -قرية اللغة العربية، انغاال

 امللخص

ايت ة لغاالئه يف بالد خمتلفأ دب الرحةل هو تكل الآاثر اليت تتناول انطباعات املؤلف عند اخت

 يعتربش ىت، فيصف فهيا ما شاهده من عادات البرش وسلوكهم وأ حواهلم الاجامتعية وغري ذكل. و 

دبية ليب أ  أ دب الرحةل واحدا من أ مجل الآداب، وهل قميته الفنية اليت تمتثل يف عرض مواده بأ سا

ىل مس توى اخليال الفين، فليس هو جمرد وصف للمشاهدا دميا ت، وقد أ سهم الشعراء قترىق به ا 

ثراء املكتبة العربية هبذا النوع من ال دب. كام جسل أ دابء نيجرياي رحال لعلمية اهتم وحديثا يف ا 

وا يف أ سهم والزتوارية كثريا يف شعرمه، ويعد الشاعر الشاب محمد البشري عبد الرمحن من بني َمن

ئده ن قصاحثان أ ن يقوما بدراسة منوذج مأ دب الرحةل. ولغزارة مادة الشاعر يف اجملال رأ ى البا

ىل ال رايض املقدسة حاجا ومعمترا، وسيتقيد البح اسة ث بدر الرحلية، ومت اختيار قصيدة رحلته ا 

لقاء الضوء عىل اخلصائص وامجل ال القصيدة مس تكشفا مواضع الرحةل واملشاهدات ال خرى، وا 

 الفين اذلي تس تحوذ عليه القصيدة.  

 املقدمة

ة هو أدب يتقيد بتسجيل الرحالت االستكشافية وغيرها، وهو قديم النشأة عند أدب الرحل

العرب، والقطع املتناثرة التي نجدها في القصائد الجاهلية ذات األغراض املتعددة تدل على وجود 

بدايات لهذا النمط في التراث العربي. لقد انتشرت هذا النوع من اآلداب على أيدي املستكشفين 

ن ومن سواهم، والذين اعتنوا بنقل األحداث التي شاهدوها وعايشوها خالل رحالتهم. والجغرافيي
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وبالرغم من اختالف أسباب الرحالت لدى الرحالة، إال أنَّ هذا األدب قد سجل املشاهدات 

 واالستطالعات واحتفظ لنا بها، فظلت متعة للقارئ، فهو يحتل ركنا مهما من األدب العربي.

لحديث تراث ضخم من أدب الرحلة يتمتع بالقيمة العلمية والفنية؛ إذ ويوجد في العصر ا

تحوي كتبه معلومات جغرافيا وتاريخية وانثلوجية، وتتحلى كتبه بتصوير أدبي رفيع في معالجة 

له علماؤها  قضايا الحياة وحضارات الشعوب. ولقد راج سوق هذا األدب في الديار النيجيرية، فتوسَّ

ضخمة وقيمة. والشاعر محمد البشير عبد الرحمن قد استعان بأدب  وتوفرت لهم انتاجات

الرحلة في نقل صور كثير من حركاته الرحلية، وجاء بشعر رائع من جملته )فائيته( في رحلته إلى 

 األراض ي املقدسة، التي تناول فيها األحداث التي اكتملت بها رحلته.         

هذا امليدان، رأى الباحثان القيام بدراسة )فائية( ومن أجل اكتشاف قيمة مجهود الشاعر في 

الشاعر في رحلته إلى مكة واملدينة بقصد أداء الحج والعمرة، وستنحصر الدراسة في خلفية 

تاريخية عن الشاعر، وعرض القصيدة، واكتشاف خصائصا، ومعالجة الجوانب الفنية فيها، 

، كما سيستعينان في جمع معلومات وسيسلكان املنهج الوصفي التحليلي في دراسة القصيدة

 البحث بالكتب والدوريات واملواقع اإللكترونية وغيرها.

 محمد بشير في سطور 

ْمَباُرو 
َ
 -ولد محمد بشير بن عبد الرحمن بن حسن ألسرة من قبيلة الفضالة العربية بمدينة غ

ْو عام 
ُ
سه األولية في مسقط رأ م، فترعرع بين أحضان والديه، فتلقى مبادئه1976انغاال والية َبْرن

ملا ابتداء من البيت أخذ املبادئ عن والده، ثم أرسل إلى خلوة املقرئ الغوني أبي بكر أبه النوح. و 

قوي عوده أرسله والده إلى الخالوي خارج غمبارو بقصد حفظ القرآن الكريم، فتنقل بين أماكن 

ِري عاصمة
ُ
ْي، وَمْيُدغ

َ
اْوِري بمنطقة عديدة كــــِبَدْيِري بمنطقة َمْرت

َ
ْو، وك

ُ
وْ  والية َبْرن

ُ
ا، ك

َ
ُدغ

ْ
غيرها من و ن

القرى، وساعده الحظ فأتقن حفظ القرآن الكريم وأجيز برواية ورش وحفص وقالون في سن 

 .       1مبكر

لقد انخرط الشاعر في مسيرته العلمية في نهج املدارس النظامية فتحصل على الشهادة 

ْمباُرو االبتدائية من معهد الشيخ محمد 
َ
 عام  -البشير بغ

َ
اال

َ
م، ثم تحصل على شهادة دورة 1993انغ

ِري عام 
ُ
م، باإلضافة إلى ذلك، فإن محمد 1999الحفاظ بكلية الكانمي للدراسات اإلسالمية بَمْيُدغ

بشير قد حاز حظا عظيما من الثقافة اإلسالمية والعربية بحيث أخذ عن علماء يشار إليهم 
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لشيخ عبد الرحمن حسن، والشيخ الشريف عثمان البشير، والشيخ عثمان بالبنان، أمثال والده ا

ْوِمي(
ُ
ْول

ُ
رحمهم هللا تعالى، كما استمع كثيرا إلى دروس الشيخ الشريف إبراهيم  -عبد هللا يحيى )ك

رض ي هللا تعالى عنه وغيرهم من العلماء، فتمكن في الفقه املالكي، والحديث  -صالح الحسيني

أصول الفقه، وعلم التوحيد، وعلم التصوف، وعلوم اللغة من نحو الشريف ومصطلحه، و 

 . 2وبالغة، وكذلك األدب العربي

لقد تكونت قريحة محمد بشير الشاعرية من جراء اطالعه وقراءته التراث الشعري العربي، 

ض ي هللا تعالى عنه وأـرضاه، إذ كانت ر  -وحفظه للدواوين الست للشيخ إبراهيم إنياس الكولخي

له الشاغل طيلة لياليه، فساعده ذلك وتمكنه من فنون البالغة والعروض، وقد من هللا تعالى شاغ

 .         3عليه ببصيرة ثاقبة وحادة في الحفظ

لقد عالج الشاعر باإلضافة إلى األغراض التقليدية من مدح ورثاء، ووصف، وتوسل، قضايا 

ره هادفا إلى إصالح املجتمع، فبدى شعره اجتماعية كتدهور األمن واالقتصاد في وطنه، فجاء شع

 رائقا، يستخدم فيه املجاز لكي يمكنه من رسم صوره الخيالية التي يريد إبالغها إلى املتلقي. 

 ملحة عن أدب الرحلة في التراث العربي

تعتبر الحركة سمة أساسية في التركيب الجسدي والنفس ي لإلنسان، وقد جعلها هللا تعالى 

إلنسان، تتسق مع الهدف من خلقه الذي هو تعمير األرض وعبادة هللا تعالى: }وإذ ضرورية لحياة ا

[، وتشير كتب التاريخ الطبيعي 30]البقرة:  قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة{

واألنثروبولوجيا وغيرها إلى أن اإلنسان لم يتوقف عن الحركة والترحال لحظة، بل ظل على مدى 

تفكيره إلى اآلفاق البعيدة بحثا عن إجابة لتساؤالته عن الطبيعة بكيف؟ ومتى؟ العصور يتطلع ب

وأين؟ مما جعل رغبته إلى التطلع إلى الجديد تزداد دائما بالرغم من الوعي الراقي واإلنجازات 

 .      4التقنية التي جعلت العالم كله كالقرية الصغيرة

 مفهوم أدب الرحلة: -أ

جد )أدب قد و تعني االنتقال من مكان آلخر؛ لتحقيق غرض معين، و الرحلة في معناها الوضعي 

الرحلة( بزمن بعيد قبل أن يأخذ هذا املصطلح مكانه في قائمة فنون األدب العربي، إال أنه لم يظهر 

تحت مسمى )أدب الرحلة(، وإنما كان يظهر أحيانا ضمن كتب التاريخ أو الجغرافيا أو السيرة 

ف أو أدب االعتراف، فهذه التسمية )أدب الرحلة( وليدة هذا العصر وما الذاتية أو كتب االعترا
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شهده من دراسات ومصطلحات وتقسيمات لفنون وألوان املعرفة األدبية. مع شيوع هذا املصطلح 

  5ظلت املشكلة قائمة فيما يتعلق بوجود تعريف دقيق ألدب الرحلة.

 يقيد مفهوم )أدب الرحلة(، ومن أقربهاهناك الكثير من التعريفات التي يحاول كل منها أن 

 إلى حقيقة مضمون املفهوم ما يلي:

"يعرف أدب الرحالت باعتباره مجموعة اآلثار التي تتناول انطباعات املؤلف عن رحالته من بالد 

مختلفة يقصدها لغايات شتى، ويصف ما يراه من عادات البشر وسلوكهم كما يعتني بذكر 

 . 6تصادية"األحوال االجتماعية واالق

وجاء في تعريفه سياق آخر يقول: "هو األدب الذي يضمنه الكاتب الرحالة انطباعاته، 

ومشاهداته في األقطار املختلفة التي يزورها، وتشتمل على وصف الطبيعة الحغرافية، كما تشتمل 

 .   7على وصف عادات الناس وتقاليدهم وأنماط حياتهم وتفكيرهم"

ويختلفان من وجه آخر؛ يتفقان في كون أدب الرحلة هو تلك  يتفق التعريفان من وجه 

اآلثار التي سجلت انطباعات الرحالة، وما ملسوه من الطبيعة متحركا كان أو ساكنا، بغض النظر 

عن دوافع الرحلة ومضمون اآلثار؛ ويختلفان في أن التعريف الثاني اعتبر أدب الرحلة جزء أصيال 

ن مهمته بين أنواع األدب، واملفهوم من عبارته كون األثر البد من أ من األدب إال أنه أراد توضيح

 يتضمن تعيبرا بارعا؛ بينما التعريف الثاني يفتح الباب لكل موروث يروي عن الرحلة. 

ومثل هذا االختالف طبيعي في سياقات تعريف املادة إذا تعددت العبارات؛ ألن املوهبة  

لغاية من التعريف هي ارتباط هذا النوع من األدب بالرحلة اللغوية تختلف من فرد آلخر، إذا فا

وتسجيل مشاهداتها وتاثيراتها، وقد تحقق املراد من سياق التعريفين، فال داعي إذا إلى استرفاد 

 األكوام من التعريفات. 

 نشأة أدب الرحلة وتطوره:  -ب

ط هللا تعالى آدم لقد ارتبطت طبيعة اإلنسان بالرحلة منذ أن وطئت قدمه األرض عندما أهب

وحواء من الجنة إلى األرض، كما جاء في محكم التنزيل: }فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيها 

[، فكان هذا 36وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في األرض مستقر ومتاع إلى حين{ ]البقرة: 

ان. إذن، فالرحلة قديمة الهبوط من بساتين الجنة إلى سطح األرض هو أول رحلة قام بها اإلنس

قدم حياة اإلنسان على األرض، فبالرغم من صعوبة وسائل النقل في العصور البشرية السالفة 
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استطاع اإلنسان أن يجوب اآلفاق ويطوف على العالم على قدر طاقته ليسجل لنا تاريخ البالد 

 القريبة والبعيدة، فيكون مرجعا وثائقيا ومجال بحث في امليدان األدبي.

يمكن إرجاع نشأة أدب الرحلـة في التراث العربي إلى العصر الجاهلي بحيث توجد نماذح منه 

مبعثرة في ثنايا نصوصهم الشعرية، حيث يصف فيــها بعضهم تنقالتهم بوصف املشاهد التي مروا 

بها أثناء الرحلة. ولقد ألف العرب الرحلة وخاصة التجارية، منذ عهد بعيد تأخذ اتجاهاتها في 

الشتاء والصيف، كما ذكر القرآن العظيم رحلة قريش: }إليالف قريش. إيالفهم رحلة الشتاء 

 [. 2 -1والصيف{ ]قريش: 

وقد أخذت الرحلة بعد مجيء اإلسالم أشكاال عديدة ألغراض أغلبها دعوية ومعرفية، حتى 

ة، "ويعد القرن وفرت لألجيال املراجع الضخمة من التاريخ والعادات وجغرافية البلدان املختلف

 .   8السادس الهجري من أكثر القرون العربية اإلسالمية التي شهدت نهوضا ملحوظا بأدب الرحلة"

خلف الرحالة العرب آثارا ضخمة، ومن ضمن كتبهم في أدب الرحلة العربي في هذا العصر  

م لغوي املؤرخ هشا)كتاب األقاليم(، و)البلدان الكبير(، و)البلدان الصغير(، و)أنساب البلدان(: ل

)تحفة األلباب ونخبة ، و)مروج الذهب ومعادن الجوهر(: للمسعوديوهـ(، 206الكلبي)ت حوالي 

هـ( 560نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق(: للشريف اإلدريس ي )، و)األعجاب(: ألبي حامد الغرناطي

صورة كافة  الذي وضع الخرائط لجميع أنحاء العالم املعمور آنذاك، وصمم كرة من الفضة

هـ(  هو 614رحلة ابن جبير(: ألبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني )ت و)تضاريس العالم، 

الذي اكتملت على يديه مالمح أساسية ألدب الرحلة العربي، و)تحفة النظار في غرائب األمصار 

ة ه أكثر كتب الرحلوعجائب األسفار(: ألبي عبدهللا اللواتي الطنجي املعروف بابن بطوطه، يعد كتاب

 . 9إمتاعا وجاذبية، فضال عن احتوائه على كّم هائل من املادة األدبية والجغرافية واإلثنوجرافية

م( حتى اآلن، عادت الرحالت العربية بعد فترة 19ه / ق 13وبهلول العصر الحديث )ق  

ربي بالعالم العربي من الركود، إلى البزوغ واالزدهار من جديد في ثوب مختلف، فاتصل العالم الغ

وأخذ يتزايد مبلغ بعثات علمية من قبل العرب إلي العالم الغربي كثيرا، فتوجهت رحالت  من جديد

العرب إلي أوربا بشكل هائل، وعنيت كتبهم بوصف مناظر بلدان أوربا الطبيعية وما شاكل ذلك، 

هر من قام من العرب برحلة ثم اهتموا برحالتهم نحو الوالية املتحدة األمريكية بشطريها. ومن أش

م،  ألف كتابا في 1903سنة  محمد عمر التونس ي باملعني الحقيقي للكلمة في هذا العصر الحديث
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رحلته بعنوان )تشحيذ األذهان(، ومنهم رفاعة بك الطهطاوي بكتابه )تخليص اإلبريز في تلخيص 

طوال ثالثين عاما، وذكر  الذي رحل إلي العالم اإلسالمي كله باريز(، وعبد العزيز الثعالبي

. وفي هذا العصر بالذات أصبح أدب الرحلة فنا من فنون األدب، 10مشاهداته ومشاعره في مذكراته

 .  11بينما كان قبُل دراسة تاريخية وجغرافية حية

 دوافـــــع الرحلـــــة:  -ج

؛ ألن رغبات عديدة متنوعة بتنوع حاجة الرحالة أو املسافرتدعو اإلنسان إلى الرحلة دواع 

الناس في الرحالت ال تتحد كما ال تتحد وسائلها، وبالرغم من ذلك يمكن حصرها في األغراض 

  12التالية كما سطرها قنديل

ي أذن ف، كاالرتحال للحج إلى األماكن املقدسة امتثاال ألمر هللا تعالى بقوله: }و دوافع دينية -1

 [.27كل فج عميق{ ]الحج: الناس  بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتين من 

، كالرحلة لالستزادة من العلم في املناطق التي اشتهر أبناؤها بالعلوم دوافع علمية -2

 املختلفة كالفقه والطب والهندسة والكشوفات الجغرافية وغير ذلك.

، كالوفود والسفارات التي يبعث بها امللوك والحكام إلى جهات أخرى دوافع سياسية -3

في توطيد العالقات القائمة بين الطرفين، ومناقشة سبل األمن بقصد تبادل اآلراء 

 والسالم بين دولتين.

ة، ، وهي رغبة التنقل وتغيير األجواء واملناظر باملشاهدة واملغامر دوافع ثقافية وسياحية -4

 ومعرفة الجديد من الطبيعة، واكتساب الخبرة عن أحوال البيئة الجديدة.

تح أسواق جديدة للمنتجات املحلية، وعقد عالقات ، والقصد منها فدوافع اقتصادية -5

لتبادل السلع وتعهد األسواق املختلفة لبيع حجم من البضائع كبير، وإدرار الربح 

 الكثير.

، كالسفر لطلب العالج في املستشفيات الحديثة املتطورة حيث تتوفر دوافع صحية -6

، أو أي حدث يمس اآلالت التقنية الحديثة ، وقد تكون الرحلة فرارا من الوباء

 الصحة.

، وال يمكن حصر الدوافع كما ال يمكن حصر رغبات اإلنسان، ومن دوافع أخرى متفرقة -7

 ذلك ضيق العيش، والفرار من العقوبة مثال وغير ذلك.
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باإلضافة إلى هذه الدوافع التي هي السبب الرئيس الباعث إلى تسطير هذا األدب، فإن له 

 قيمته الجديرة بالذكر، وهي: 

قيمة علمية فيما تحويه كتب الرحالت من معلومات جغرافية وتاريخية أو أنثلوجية وغير  -1

 ذلك.

قيمة أدبية وتتجلى في كون الكثير من هذه الرحالت كتب بأسلوب أدبي رفيع، يتميز  -2

بالتصوير الحي، والوصف الدقيق، فالقارئ لكتب الرحالت يشعر باملتعة الكبيرة 

ان ال يروي عنها الرحالة. والقيمتان العلمية واألدبية متالزمتوكأنه عاش في البالد التي 

 .   13تنفصل أحداهما عن األخرى 

وألدب الرحلة في نيجيريا سوق رائجة، وذلك أن اللغة العربية دخلت أراض ي نيجيريا، 

ُتْو في صحبة اإلسالم، وقد أصبحت العربية لغة الدين 
ُ
وخاصة مملكة كانم وسلطنة ُصك

لبلدين، فاستطاع علماء البالد أن يتمكنوا من إجادة اللغة العربية، ويحيطوا والديوان في ا

بمعظم فنونها مما شجع على قرضهم الشعر، وقالوا في مختلف األغراض، وسلكوا فيه 

 األساليب املتنوعة، فأتوا بتراث ضخم وقيم.

من بذلوا لذي يعد ما -حمه هللا تعالىر  -ومن ضمن هؤالء الشيخ آدم عبد هللا اإللوري

ألزهر االجهد الكبير في نشر الثقافة العربية في جنوب غربي نيجيريا، يقول في رحلته التربوية إلى 

 الشريف:

 تقــــدمها أضحى عن ضل الدين نائيا ** رأيت بــــالدي بالتقــــاليـــــد أرهمـــــت

 14ـــما بدى ليا إلسقـــــــاط ريــــب القلــب م ** لهذا خرجت أقصد األزهر العـــال

الثقافة العربية  وهو من رواد -رحمه هللا تعالى –ويقول الشيخ أبوبكر املسكين 

 اإلسالمية، وأحد قادة الصوفية السيما في برنو، يقول الشيخ في أرجوزته )الرحلة الفاسية(:

ـــود بالنظـــام  ـــــ ـــعد فاملــقصـ  رحلتنا إلى اإلمام السامــــي ** وبــــــ

ـــد من جاء على الختامأح  ــ ــ ـــــرام ** مـ ـــب الكـــ ــ ـــاء النجـ ــ  لألوليـ

ـــــراني ** زيـــــــــــــــارة رابعــــــــــــــة أرانـــــــــــــــــــــي  ـــــب عـ ــــبها ملطلـــ ــ ــ    15أكتـ
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تكونت له شاعرية والشاعر محمد بشير هو اآلخر قد أدلى بدلوه في منابع األدب، العربي ف

فذة، وأنجز الكم الهائل من الشعر في مختلف األغراض من ضمنها شعر الرحلة، وخير مثال 

   لجهده في ذلك القصيدة املدروسة.

     عرض وتحليل للقصيدة املدروسة

، يروي الشاعر أحداث رحلته إلى 16القصيدة من الطويل وتتألف من ثمان وخسمين بيتا

وقد وصف فيها، وتضرع وتبتل وصلى على رسول ، م1999اسك الحج لعام الحرمين بقصد أداء من

يه وسلم. وستتناول الدراسة هذه القصيدة من خالل ثمانية مقاطع ُيعالج، كل صلى هللا عل -هللا

 مقطع منها موضوعا منفردا من رحلة الشاعر، وتأخذ الدراسة شكلها كالتالي:

 (: 4-1:  )البيت املقطع األول 

ـــف**طويت طريق  -1 ْو  ا للمطار املثقــ
ُ
 إلى أرض الحبيب املشّرف 17بكان

ــــوا لنا**  -2  بطائـــــــرة تحــــــوي جمـــــوعا تصنف  فلما انتهـــــينا للمطــــار أتــ

ـــف سمونا عليها فاستوت وتشمر**  -3 ـــــيف وألطـ  وكان الدعـــــاء يالطـــ

 ــــــّم وصــــــــال عنــــــد َجّدة مـــوقففتــ  تشق بنا األجــــواء أربع ساعــــة**  -4

يسجل الشاعر من رحلته إلى أرض حبيبه، ويقصد به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ُنْو الدولي( بمدينة 
َ
ِميُن ك

َ
 فأول نقطة انطالق حدثت له بعد مغادرة داره، وهو املطار )مطار أ

َ
 -ُنوك

ث األدوات املستلزمة في املطارات العصرية، وفور نيجيريا املتصف بالجودة الحتوائه على أحد

وصول املطار أعدت طائرة عظيمة الهيكل وقد ضمت خليطا من الركاب تختلف شعوبا وألوانا. 

فلما أخذ الركاب مقاعدهم من الطائرة بعد اإلجراءات الالزمة، شرعت في اإلقالع تشق الجو في 

بع استقامت في سيرها اجتازت بهم املسافة في مدة أر  سرعة هائلة، ففزع الركاب إلى الدعاء، حتى إذا

ة الدولي باململكة العربية السعودية.  ساعات، فإذا بها تحط في مطار َجدَّ

 (:12-5: )البيت املقطع الثاني

 وقوفي بجدة اليوم قد طاب موقف ** به زال همي والكروب ستكشف  -5

ـــ فتي زورة أحلى الزيـــــــارات كلــــــها**  -6 ـــــام اإللـه ترفـــــرفأتيـ ـــت وأنعـــــ  ـ

ـــد ليـــــتني**  -7 ــ ـــــني حبي ألحمـ  أشاهده إن جئت بالبـــاب عاكف لقد ساقـ

ـــه الهاشــمي مزخرف لجـــــــدة جئــــــنا واملطار كمــا تــرى**  -8  18بأنـــــوار طـ
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ـــــده**  -9 ــــــد هلل وحـــ ـــه والحمـ ـــا بــ ا منه بدت لي أحرف نــــزلنـــ
ً
 شممت شذ

ـــــفة اليمـنى إلى فتهدف حروف بنور خطها بان صـادرا** -10  من الضـ

 وأنــــــــــوارها حــــــولي بـــها متلفـلف تصاحبـــــني منـــــــذ النــزول بجدة** -11

ـــها -12 ــــكة والظرف كان مصيف ** أغـــــادر يومي جـــــــدة مــــتوجــ  إلى مـ

ملقطع لم يتمالك الشاعر سروره عندما هبطت بهم الطائرة بمطار جّده، فقد وجد وفي هذا ا

أن سعادته قد بلغت ذروتها؛ ألنه بدأ يستنشق شذا عرف طيب مزوره املصطفى صلى هللا تعالى 

عليه وسلم، وقد تالشت عنه همومه، ولشده ابتهاجه يرى أن اإلضاءة التي تنير مطار جدة ليست 

ن عره صلى هللا عليه وسلم، واملتعة التي يشعر بها الشاعر تعجز املعاجم اللغوية إال قبسا من أنوا

التعبير عنها. ويستخدم الشاعر الرمز في األبيات الثالثة األخيرة ليعبر عن الشعور بصحبة رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم له، فيتخيله نورا يصحبه في كل تحركاته وسكناته، ثم لم يلبث أن غادر 

 ينة جده في نفس اليوم الذي حل به فيها. مد

  (:        19 -13)اليبت  املقطع الثالث

ــــجــــــلت **سمــــوش من -13 ـــ ــــكة فانــــ ـــــلنا ببســـم هللا مـ  تكسف   دان إذ هياألب دخـــــــ

ــــــــرف ــما لدناـــلـفضــــــــــاء لنـــــا البـــــدر الـــــــذي دام نوره **   كســـــــوت به ع -14  مشــ

ـــــرار ما لم أوصف -15  نفى الجهل عني ساعتي صرت واعيـا  **  ونلـــت من األسـ

 ر فيـنا مضـاعفجـــــــال األ تـبــــدد كـــــــــل الهـــــم والغـــــــم وانطــــــــــوى   **   ومازال إ -16

ــــ -17 ـــــكة ساملـ ـــلت بحمـــــــد هللا مــ ـــال كلـ   ـــا   وصـــــ ــــــا يؤسف ـــني والـــــفة مــ**    بـ  مــ

 وّصفم**   لبست سوادا في الجــــموع  ســـــوى معظـــــــم الزوار بـــــيض وإنــني   -18

ـــال   -19 ـــ ـــاقـ ــــــبال تثـ ـــــوبا كالجـ ـــت ذنـــــ ـــ ـــ   حملـ ـــ**   وجئـ  حفـــــلعفــــو يتــل هللا باـت لعــ

يعكس الشاعر في هذا املقطع االنطالق من جدة إلى مكة املكرمة، إذ كانت الدنيا صيفا، وهنا 

يصور لنا مكة في شكل شعاع انعكس على بصيرته التي كانت منكسفة فنارت لذلك االنعكاس، 

في  فحل العلم فيه محل الجهل، وحاز من األسرار الربانية ما به زال همه وغمه. ويحاول الشاعر

هذا املقطع أن يكشف لنا عن حالة من األسف وجدها في نفسه حيث اسوّد لونه من جراء الذنوب 

واآلثام بينما بقية الحجيج بيض األلوان لخلوهم من الشوائب األثيمة، ومع ذلك فهو يأمل في 

 الحصول على عفو هللا تعالى.
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 (:24 -20)البيت  املقطع الرابع:

 قصـــــدتك ربا راحـــــما متلـــــــطف   ** يا مــنِشــئ الــورى أيا مبــــِدئ األكــــوان -20

ـــيرة  -21 ــ ــ ــــوم كل كبـ ــــــني اليـ  وكن لصـــــغاري ماحــيا ومنظف   ** أيا فاعـف عــ

 وخلفـــــني شيــــب معيب مخــــّرِف   ** لقد غرني وقت الصبا َوْهَو قد مض ى  -22

ـــــحاولت أن آتي لـــــربي ينظف    ** ـر قــــد زال جلــــــه فأيقــــــــنت أن العمـــــــ -23  فـ

 ونفس ي ال زالت تخوض وتسرف   ** فيـــا أسفـــــى من ما جنــــــته جــــــــوارحي -24

يحبذ اإلنسان فرصة االختالء ملناجاة ربه عندما يجد نفسه في أحرج األحيان، والشاعر تفرغ 

لعفو من كل صغيرة وكبيرة من الذنوب، ثم يظهر ندمه على اغتراف في املقطع إلى خالقه يسأله ا

املساوئ زمن الصبا، وأنه لم يقلع عن املعاص ي حتى اللحظة بالرغم من بلوغه سن الرشد، غير أنه 

 لم ييأس من رحمة هللا تعالى، .

 (:33-25)البيت  املقطع الخامس:

ـــالف  -25 ـــ ــــــــق الخــ ــــتها حــ ـــــرها حتى املــــمات أخالف    ** متـــاركا فخـــــالفـــ ــ  أوامـ

ـــــرم األعــلى به متعكف    ** تخلــــــيت عـــــن أكلي وشـــــربي وراحـتي -26 ــ  إلى الحـ

 أزيــد اشـــــتياقا قــــــــط ال أتكـــــــيف    ** عكفـــــــــــــــت به شهـــــرا تمــــــاما ولم أزل  -27

ــــغلي -28  تراني بالبــــــيت الحـــــرام أطـــــّوف    ** مـــــــدى األيـــــــام ذكـــر وتـــــارة  فشـ

 وطــــــورا تـــراني عند زمزم أغرف    ** فطــــــورا تــــــــراني بيـــــن مــــــروة والصفا  -29

ـــن بيــــــار عـــديـــدة  -30 ـــ ـــاها مـ  ن بهــــذا املــاء تــــّم التصّوفولك     ** شــــــــربت ميــ

 فإن لم تكــــن أهال فدعني أعّرف  **  هو الخـمر عــين الخمر إن تك عارفا  -31

ـــه يــــوم السمــــوات أمطرت  -32 ــــــرنا بــ  ** لنا العلم والعرفان يجري مرادف سكـ

ف      ** هنـــــــاك أرى مـــاحي الضالل محمـــــــد  -33
ّ
 تــرّيحــــــــني آثــــــــــــاره وتــــــكيــــــــــــ

ف ينقل الشاعر إلى املتلقي في هذا املقطع حالته عند االعتكاف في الحرم املكي، بحيث أنه خال

هوى نفسه فتخلى عن الراحة، وشمر للعبادة يطوف ويسعى ويسجد، والحال قد غمره الشوق 

لوك تحقق في الس -رب لهوزمزم ملا ش -ويزيد أنه بتناوله ماء زمزمالشديد إلى االزدياد من النسك. 

الصوفي، فبلغت به النشوة أن يرى النبي صلى هللا عليه وسلم كلما وقف على آثاره التي يجد فيها 

 رائحة النفس واالطمئنان.
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 (:40 -34)البيت املقطع السادس: 

ـــ -34 ـــهال باملديــــــــنة مرحــ ا     **  بافأهال وسـ ْنـــَحِمنَّ
ُ ْ
 املشــــــّرف 19محـــطة نصـــــر امل

ــــــيئا لها نع -35 ــ ـــة إنهاهنـ ـــــ ـــم املدينـ ـــ  من املدن أحلى بل من املدن أثقف     **    ــ

ـــــا مــتزخــــرف   ** بها الروضة الخضرا مقام محمد -36  ومســجــــده األعـــــلى بهـ

ـــ -37  بآثــــــارها الحســــــنى فهـــــــّمي مخّفــــــف   **   اير ثم بطنا وظاهر حوت كل خــ

صر اإلسالم من قبل مــــ -38
ُ
 بســـــــــكانها نال النـــــِبي مـــــــن يكاتــــف    **    كةبها ن

ـــ -39 ـــان منها مدفـ ــ ف   **   قالقد نــــبع اإلحســ
ّ
ـــــــل

ُ
 لـــكل بــــــــالد األرض مــــــــدنا وخ

ــــــيبا له في هللا والحــــجب تكشف **    وبى ملن زار املدينة قاصدافطـــ -40  حبـــــ

 الوهنا يتحدث الشاعر عن وسائل الوصول إلى املدينة املنّورة، فيأخذ املتلقي إليها فجأة حتى 

تنقطع لذة القيام بمكة، فطاف الشاعر بخياله حول مدن الدنيا فلم يجد أحلى وأجمل منها، 

 أنها تضم الروضة النبوية الشريفة، باإلضافة إلى مزاياها األخرى، فاملدينة هي التي انطلق وذلك

ن منها جيش املسلمين ففتح مكة املكرمة، واملدينة هي التي آوت النبي وأصحابه املهاجرين، فطوبى مل

 زار النبي صلى هللا عليه وسلم الذي بزيارته تنكشف الحجب عن العبد السالك.

 (:52 -41)البيت السابع: املقطع 

ـــدي ســـــر املهيمن أحمد** -41 ــ ْو أتى الباب واقف أيا سيــ
ُ
 خديمك من بْرن

 فإن لم أجد رؤياك فاألمـر موسف أتــــأذن لي أم أرجــــع الدار خائفا** -42

ـــل جئت مسلما** -43 ــ ـــم الوصـ  إليك جمــــــيَع األمر أنت املصّرف لبابك تـ

 أســـــــــيرك ال ألوي لغــــــــير أعــــــكف شئت فيَّ فإنني**تصـــــــّرف بما قد  -44

 ومعــــــرفة مـــــن فوق ما كان يعرف رجائي ضمانا في العلوم بأسرها** -45

ـــين ال كعيني عادة -46 ـــــد لي بعـ  بها أكشف األســـرار طرفا وأعطف **  وجـ

ـــ ** وتلبســـــني ثــــوب التــــقى وتتّوِجْن  -47 ـــ فبتـ  اج مــــن النور السني املعـــّفِ

ـــن بــــي يرادف **  كذلك رزقــــــا واســـــــــعا دون كلفة -48  لنفـــس ي وأوالدي ومـ

 إذا وزن األعـــــمـــــــال ال أتخـــــــــفـف  **  وهب لي في األخرى ضمان شفاعة -49

ـــك في كل لحـظــــة** -50 ـــــن ونلـــــني نظـــــرا منـ ــــطفوتلحقــ ــــــين وتعــ  ي بالســــابقـ

 ووالدتي هب لي رضاها مضاعف أفض لي رض ى من خالقي ثم والدي** -51
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ـــ -52 ــــــير فإنــ ــ ــــــزاهم إلــــهي كل خـ ـــ  هبـــــــــوا لَي كل الخـــير وهللا يخلف  **  همجـ

 لشريفة لزيارة النبيفي هذا املقطع يروي الشاعر ثمرة رحلته التعبدية، فيختلى إلى الروضة ا

صلى هللا عليه وسلم، فيبدأ نداءه بأداتين )الهمزة والياء( معبرا عن عظمة املنادى وكاشفا عن 

ْو وينتمي إلى خدام
ُ
 لهفته الشديدة، ويردف ذلك بتعريف نفسه على وجه التذلل بأنه من بالد َبْرن

عليه  -وضة الشريفة يتوسل بمزورهالحضرة املحمدية، وقد جاء طالبا إذن الزيارة وها هو أمام الر 

الى راجيا الحصول على املعرفة والعلوم، والبصيرة النافذة، إلى هللا تع -أتم الصالة وأزكى السالم

والتحلي بالتقى، والرزق الواسع له وألوالده ومن تعلق به، بدون كد. ومن ضمن أمنيات الشاعر 

الق، ورض ى الوالدين، ثم يبدي بإلحاح التي يرجو تحقيقها الشفاعة يوم القيامة، ورض ى الخ

 تعطشه إلى الفوز برؤية املصطفى صلى هللا عليه وسلم.

 (:57 -53)البيت املقطع الثامن واألخير: 

ـــير تحية ** -53 ـــن العبد الحقـ ـــــ ــ ــــــف عليك مـ
ّ
 لقـــــــــد تم نظـــــــــمي هاهـــــنا أتوق

ــــــالة هللا ثم سالمـــ -54 ــ ـــــهعليك صـ ـــ  صالة بها فــــــقري يزول ُويصــــــــرف **   ـــ

ـــــه -55 ـــ ـــــ ــ ــــالة هللا ثم سالمـ ــ  صالة بها هّمي مدى الدهر ُيكشف **   عليك صـ

ـــــه -56 ـــ ــ ــ ـــالة هللا ثم سالمـ ـــ ــ ـــف **   عليك صــ
ّ
 صالة بهــــــا شــــــــمل العـــــــدو متل

ــــال  -57 ــ ـــــهعليك صــ ـــــ ـــ ــ  صالة بها بـــــــدر العـــــــــداوة ُيخســــف     **   ة هللا ثم سالمـ

في هذا املقطع تتضح للمتلقي كيفية انتهاء زيارة الشاعر للمصطفى عليه الصالة والسالم، 

 ة علىوألهمية هذه الزيارة اختار الشاعر لها صورة ختام مثيرة بحيث حالها بالتحية العطرة املكرر 

صاحب الروضة، صلى هللا عليه وسلم، ثم أبدى كامل تواضعه تسربال بقميص التواضع ليؤذن 

 بانتهاء الرحلة امليمونة.

 مالحظات: 

تشعر فاتحة القصيدة بأن الشاعر شمر عن ساق الجد للرحلة دون صحبة فرد من   -1

في الطريق إلى  أقرابائه، بشهادة قوله: )طويت طريقا للمطار(، وإنما صحب الزمالء إما

 (.املطار مستندا إلى الوسيلة التي أدت بالكل إلى املطار عندما يقول: )فلما أتينا للمطار
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( )تشق بنا األجواء أربع ساعة ** فتم وصال عند جدة( إفادة 11وبقوله في البيت )  -2

ُنْو وبين جدة جوا تستغرق هذه املدة، وفي ذلك تنبيه إلى ا
َ
افر ملساملتلقي أن املسافة بين ك

 بين املدينتين ليستعد لهذه الرحلة الطويلة.

ويستفيد املتلقي أن مغادرة الشاعر جدة إلى مكة تمت في اليوم الذي حطوا فيه بجدة،   -3

( )أغادر يومي جدة( التي تفيد بأن الشاعر لم 12وذلك حاصل من إشارته في البيت )

 يمكث في جدة أكثر من يوم واحد.

ر في قوله )لبست سوادا في الجموع( ال يعني به سواد البشرة، السواد الذي يقصده الشاع -4

بل إنما يعني به سواد القلب من جراء املعاص ي. والظاهر أن الشاعر يتواضع في هذه 

العبارة، وإال فمن أين ملن اسوّد قلبه أن يذعن لنداء الحج والقيام بالنسك وخاصة ذات 

 الرحلة الطويلة والبعيدة؟!

اها الشاعر في رحلته تزيد على الشهر، إذ استغرق االعتكاف من الرحلة أن املدة التي قض -5

شهرا كامال، أضف إلى ذلك السفر إلى املدينة واأليام التي أمضاها في زياة الروضة 

 الشريفة، والتي ال يتأتى الغرض منها في يوم وليلة، بل يتم في بضعة أيام.

يدة أن الشاعر لم يذكر عن العودة وأخيرا، يتضح من الجولة القصيرة في معاني القص -6

من الرحلة شيئا. وهذا يلهم أن الحاجة امللحة للشاعر هي شوقه إلى زيارة األماكن 

املقدسة بقصد الحج والعمرة، وقد تم له ذلك، واطمأنت به نفسه، وقرت عينه، فكأنه 

 على لسانه، وترت
ّ
ه، اح إليه نفسال يرى في ذكر غير تلك املرابع الطيبة وأحداثها حديثا يلذ

 فأمسك عن الرواية بنهاية الزيارة في اململكة العربية السعودية.           

 ملسات فنية في القصيدة

القصيدة العربية هي موضوع شعري مكّون من أبيات تتغير خصائصها الشكلية مع تعاقب 

الل والوقوف ، وقد أخذت وضعا خاصا منذ نشأتها إلى اكتمالها، فهي تبتدئ بذكر األط20العصور 

عليها، ووصف الناقة والصحراء وغير ذلك، ثم تنتقل إلى الغرض الرئيس ي فتختتم بش يء من 

. كانت هذه العادة سائدة حتى بداية العصر العباس ي، ثم أخذ بعض 21الحكمة أو من الطرافة

ت القصيد بما ُيرى مناسبا للبيئة الجديدة
َ
 .22الشعراء االنسالخ منها، فاْبُتِدئ
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محمد البشير مقلد للقدامى في بعض الجوانب، ولذا جاءت قصائده متسقة املعاني، والشاعر 

واضحة االتجاه في تصوير املناسبات. والقصيدة املدروسة جاءت على املنحى التقليدي من الناحية 

 املوسيقية، إال أنها اتبعت أسلوبا مستحدثا من الناحية االفتتاحية. 

 بنية القصيدة الشكلية: -أ

كل شاعر إحساسه الخاص وشعوره تجاه ما يحيط به من الطبيعة أو البيئة، فإنه بما أن ل

قد تختلف نظرة الشاعر عن غيره، وينطبع ذلك على إدراكه املعاني وتصويراتها، وعلى هذا األساس 

 ستتم دراسة هذه القصيدة شكليا من أجل الوصول إلى بنيتها الفنية.

القصيدة العربية، هو كون مطلع النص مترجما ملا حسن املطلع من الوسائل املكملة لشكل 

 يأتي بعده، وعلى حسب تعبير ابن األثير هو أن يجعل الشاعر أول الكالم من شعره داال على املعنى

؛ وذلك ألن املطلع هو أول ما يطرق سمع املتلقي، وبه ينوه على ما يلي من 23املقصود من ذلك الكالم

ذه الظاهرة على معظم شعراء نيجيريا، إذ حاول معظمهم كالم في القصيدة. ولقد انطبعت ه

 :التجديد في املطالع متبعين أسلوب املحدثين. وعلى هذا النهج بنى شاعرنا قصيدته املدروسة بقوله

ـــف**   ْو  طويت طريقا للمطار املثقــ
ُ
ان
َ
 إلى أرض الحبيب املشّرف  24بك

لغرض من القصيدة هو وصف رحلة قد قام وعند االستماع إلى هذا املطلع يتجلى للمتلقي أن ا

بها الشاعر، وما ساعد املتلقي على سرعة إدراك املراد إال املطلع الجذاب الذي يدل على براعة 

 الشاعر في االستهالل.

ويتخلص الشاعر من مقدمته إلى الغرض منها بدون إشعار، وحسن التخلص هو االنتقال مما 

، من دون أن يقطع كالمه ويستأنف كالما آخر، إال 25ئيس منهابدأ به الشاعر قصيدته إلى غرضه الر 

 أنه البد من رابط بين املعنى املتقدم والالحق يشعر بأن املعنى املتقدم سبب في املعنى الالحق.

وبالتامل في القصيدة يتضح للمتلقي أن الشاعر قد أجاد التخلص من مطلع قصيدته ببراعة إذ 

 بق والالحق من غير أن يشعر املتلقي باالنتقال، فقال:أحكم الربط بين املعنيين السا

ـــــوا لنا**   بطائـــــــرة تحــــــوي جمـــــوعا تصنف فلما انتهـــــينا للمطــــار أتـ

هذا فيما يخص حسن التخلص؛ وأما من زاوية تحسين املقطع فمن املعتاد أن يكون لكل 

هو أن يكون آخر الكالم الذي يقف عليه األديب بداية نهاية، ونهاية القصيدة تسمى مقطعا، و 

. وسعيا وراء الجودة في املقطع، اقتفى الشاعر نهج 26مستعذبا حسنا لتبقى لذته في األسماع
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القصائد الدينية التي تختتم بالصالة على النبي عليه الصالة والسالم، فاختار شاعرنا هذا النوع 

 فاختتم به قصيدته في عدة أبيات إذ يقول: 

ـــير تحية**   ـــن العبد الحقـ ـــــ ــ ــــــف عليك مـ
ّ
 لقـــــــــد تم نظـــــــــمي هاهـــــنا أتوق

وإذا نظرنا إلى العاطفة التي هي شعور اإلنسان الذي يختلج نفسه تجاه شخص ما أو فكرة 

ن ، فهي شعور انفعالي يسيطر على الشاعر ويجعله يعبر عن مشاعره بصورة تختلف ع27معينة

الحالت العادية. إذن فهي عنصر مهم من عناصر األدب، بها يؤثر األديب في اآلخرين، فاألديب 

. فيجب أن تتسم العاطفة بسمة 28ِبُدون عاطفة يستمتع بنصه القارئ، وال يحس بالجمال والروعة

الصدق الذي بها يتم التأكد من صحة هذا العمل، ومن شعور األديب وإحساسه الحقيقي بهذه 

 . 29جربة كما يرى سيد قطبالت

ومن ذلك يحس املتلقي بالتأمل في النص التالي من القصيدة بعاطفة قوية، حيث أصدر 

الشاعر كلمات من قرارة نفسه معبرا بها عما ينطوي عليه ضميره، فجاءت بتعبير سلس متماسك 

منبعثة  األطراف بعيدا عن التكلف، والتخلص من هذه الشواهد أن شاعرنا قد اصطبغ بعاطفة

 من قلب مفعم بشعور وإحساس قويين في املادة، تأمل أيها القارئ قوله:

 **به زال همي والكروب ستكشف    وقوفي بجدة اليوم قد طاب موقف

ـــت وأنعـ  **           أحلى الزيـــــــارات كلــــــهافتي زورة   ــ ــ ــــــام اإللـه أتيـ ـــرفتـــ  رفــ

ـــ  ـــد ليـــــتني ــني حبيلقد ساقـ ــ  ــاب عاكفأشاهده إن جئت بالبـ **         ألحمـ

 يعبر الشاعر هنا بشعوره القوي بالفرح إذ سجل هذه الزيارة التي بشرته بانجالء الكربات عنه

وبتخيم ظالل النعمة عليه، ودافعه إلى هذه الزيارة هو حبه املخلص لنبيه عليه الصالة والسالم، 

ين د يتجلى عيانا للمتلقي لوال أنه كان سرا وجدانيا يمتنع عن التمثيل أمام العهذا الحب الذي يكا

 املجردة.    

ومن الناحية العروضية أنه إذا التفت املتلقي إلى القصيدة ودقق النظر في موسيقاها، وجد 

ف البحر الطويل في قصيدته التي جاءت على العروض املقبوضة )مفاعلن( 
ّ
أن الشاعر وظ

ملقبوض مثله )مفاعلن(، ويالحظ أن الشاعر قد استخدم الجوازات العروضية في أبيات والضرب ا

 كثيرة، ويمثل ذلك البيت التالي:

ــــفطريقا للمطار امل طويت    ْو إلى أرض الحبيب امل ** ثقـ
ُ
ان
َ
  شّرفبك
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 ويأتي تقطيع البيت على هذا الشكل:

ــ 
ْ
ْن ِلل

َ
ِريق

َ
َوْيُت/ ط

َ
ـْق  /ط

َ
اِرْل/ ُمث

َ
ـــــِفيَمط

َ
  **   ـق

ُ
ف ْررَّ

َ
ْرِضْل/ َحِبيِبْل/ ُمش

َ
ى أ

َ
ْو/ ِإل

ُ
ان
َ
 ِبك

      0II0II-0I0II-0I0I0II-I0II           **     0II0II-0I0II-0I0I0II-II0II 

 مفاعلنفعولن/ مفاعيلن  / فعولن /    **مفاعلن/ مفاعيلن  / فعولن /  فعول  

 األساليب األدائية: -ب

ذ ر التي يسلكها األديب لتصوير ما في نفسه أو لنقله إلى غيره، ويتخاألسلوب هو طريقة التعبي

مجاله من الخصائص الجمالية والسمات التي تخلق اطمئنان النفس. واألساليب التي وظفها 

 الشاعر في بناء القصيدة متنوعة؛ فمنها ما يتعلق بالتراكيب، ومنها ما يتعلق باملعاني، وقد بنى

كيبه على اختيار الكلمات املناسبة للمكان املناسب لها، وتوافق الحروف الشاعر صرح معانيه وترا

مع األصوات. كما وضع النقاد ما تتميز به اللغة الشعرية من غيرها بأن تتالءم فيها األلفاظ مع 

. فأسلوب الشاعر في القصيد 30املعاني من حيث القوة والجزالة والسهولة، وفقا ملوضوع القصيدة

قت منها روح القصيدة واضحة ال يتحلى بروح الس
ّ
المة في التراكيب، والوضوح في املعاني التي تخل

ف وال تصنيع فيها، ومن ذلك قوله:
ّ
 تكل

 وطــــــورا تـــراني عند زمزم أغرف فطــــــورا تــــــــراني بيـــــن مــــــروة والصفا **

ـــن بيــــــار عـــديـــ ـــ ـــاها مـ  ولكن بهــــذا املــاء تــــّم التصّوف  ** دة شــــــــربت ميــ

فالكلمات التي استخدمها  الشاعر في القصيدة مثل )طْورا، مروءة، الصفا، أغرف، شربت، 

مياها، تّم، التصّوف( فجميع هذه الكلمات تتسم بالوضوح وبالسهولة، إال أن حسن الترتيب 

 رونق والسالسة.  وبراعة الصنعة قد ألبست عبارات القصيدة نوعا من ال

هذا، وكذلك استعان الشاعر بأساليب متنوعة من الفن البالغي الذي خلع على عباراته روعة 

 من اإلبداع، ومن األساليب البيانية التي استخدمها االستعارة، وذلك في قوله: 

 ألحمد ليتني  **  أشاهده إن جئت بالباب عاكف  ساقني حبي لقد

ْوق، ولكن الشاعر استغل املجاز العقلي فشبه  الحب من الحسيات املعنوية، ال ينسب إليه السَّ

الحب بما من لوازمه السوق، فحذف املشبه به وهو اإلنسان، ورمز إليه بش يء من لوازمه على 

 وجه االستعارة. وكقوله أيضا:

ـــف طويت طريقا   ْو إلى أرض الحبيب املشّرف ** للمطار املثقــ
ُ
ان
َ
 بك
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عادة هو املسافة ال عين البقعة من األرض، فطي املسافة كما يطوي املراد من الطريق 

الحصير أمر مستحيل، وإنما املراد الوقت الذي يقض ى في قطع املسافة، فاستعار الشاعر صفة 

  الطي للطريق مشبها إياه بش يء يطوى، فذكر من لوازم املشبه ما يدل عليه.

ء ضمائر الزوار بالبياض، وكنى بلبس ومما استخدم من البيان الكناية إذ كنى عن صفا

السواد عن فساد الضمير أو اسوداد القلب، وعبر باللبس ألن القلب يعم الجسد جميعه بتصرفه 

 في كل عضو، فقال:

 سوى معظم الزوار بيض وإنني  **  لبست سوادا في الجموع موصف   

تام في تعابيره كما في يتفنن الشاعر في توظيف األساليب البالغية فيستخدم الجناس غير ال

 البيت:

 **  ونلت من األسرار ما لم أوصف  واعياعني ساعتي صرت  الجهلنفى  

 فإنه هناك جناس غير تام بين )الجهل( وبين )الوعي( أي العلم أو اإلدراك.  

هذا، وقد وظف الشاعر الجمل اإلنشائية )أيا مبدئ األكوان( والخبرية )قصدتك ربا( في سبيل 

 ما في نفسه إذ يقول: اإلفصاح ع

 راحما متلطف  قصدتك ربايا منش ئ الورى  **   أيا مبدئ األكوان 

فالجملة اإلنشائية هنا صدرت بأداتين من أدوات النداء هما )الهمزة والياء(، وذلك إبرازا 

ه ليلعظمة املنادى، والجملة الخبرية هي األخرى خبرها الزم الفائدة؛ ألن املنادى أعلم وأحوط بما ع

 حال املنادي.

فتتبع األساليب البالغية في القصيدة يجر البحث إلى التطويل، ففي هذا القدر كفاية في 

اإليضاح، إال أنه البد من بعض املالحظات اللغوية، وذلك أن الشاعر لجأ إلى ارتكاب الضرورة 

ة لغوية، فمن أمثلالشعرية انطياعا للقافية لدرجة أدت به إلى الوقوع في بعض األخطاء النحوية وال

 األخطاء اللغوية استعمال الشاعر لكلمة )بيار( بدل )آبار(، في قوله:

 عديدة  **  ولكن بهذا املاء تم التصوف بيارشربت مياها من 

ما كففي استعمال بيار املتدولة في اللهجة العربية النيجيرية خروج إلى اللغة العامية بدل الفصحى. 

 ( مفردا بدال من الجمع )ساعات(، في قوله: عةساجاء بتمييز العدد )أربع 

 تشق بنا األجواء أربع ساعة  **  فتم وصال عند جدة موقف  
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أما األخطاء النحوية التي اضطر إلى ارتكابها الشاعر سعيا وراء توحيد القافية فعديدة، 

 والضرورة هنا غير مسموح بها لتعديها إلى إفساد املعنى، ومن ذلك قوله:

 مصيفومي جدة متوجها  **  إلى مكة والظرف كان أغادر ي  

فمصيف في هذا السياق هي خبر )كان(، وال يمكن رفعها بحال من األحوال، ولكن الشاعر 

رفعها طبقا لحركة الروي )الرفع بالضم(. ومن نوع هذه األخطاء رفع كلمة )مضاعف(، وهي حال 

 ي: من )رضاها(، وال تقبل إال النصب، كما في البيت التال

 .  مضاعفأفض لي رض ًى من خالقي ثم والدي  **  ووالدتي هب لي رضاها  

 الخاتمـــــــــة

لقد تم البحث بعون هللا تعالى وحوله، فتمخض من الدراسة التعرف على حياة الشاعر 

ت القيمة األدبية 
ّ
وشاعريته، وإظهار ما تضمنت القصيدة من جزئيات تكونت منها الرحلة، وتجل

ن خالل تأمالت في املظاهر الشكلية والفنية للقصيدة، بحيث احتوت القصيدة على للقصيدة م

مكونات النص األدبي، وخاصة الشعري منه. ولقد سجلت القصيدة نبذة عن حدث جرى في فترة 

 من الزمن، ودلت على أن هذا النوع من األدب يقوم بدور هام في صيانة التراث األدبي العربي. ومن

ا أل السداد والتوفيق، وأن يجعل هذا البحث مقبوال لديه ولدى طلبة العلم ليكون بابهللا تعالى نس

 يوصل الباحثين املقلين إلى توسع الدراسة حول انتاجات الشاعر محمد بشير.

 الهواش والمراجــــــــــــــــــع
                            

، رسالة دكتوراه في األدب العربي، قسم اللغة العربية نطقة انغاالالشعر العربي في مإبراهيم، دنامه محمد،  - 1

ْيِفي، ص: 
َ
َصَراَوا، ك

َ
 .208وآدابها، جامعة والية ن

 م.2017 /20/06مساء، بتاريخ:  2، 30، مقابلة في داره بميدغري، الساعة 35عثمان عبد الرحمن  - 2
 .210إبراهيم، دنامه محمد، املصدر السابق، ص:  - 3
، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، أدب الرحلة في التراث العربيديل، فؤاد )الدكتور(، قن - 4

 .20-19م، ص: 2002
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، مجلة الداعي، الرحلة وأدبها في اللغة العربية: دراسة تحليليةالقاسمي، محمد رض ي الرحمن )األستاذ(،  - 5

، السنة: 7-5م العدد 2013ونيو ي -بريلإه/ 1434رجب  -الثانية الصادرة عن دار العلوم، دبوند، جمادى 

37/  www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/13). 
 صباحا. 5:32م، الساعة: 2018 /23/4، تاريخ الدخول: www.marefa.org ، أدب الرحالت د. م.، - 6
، الجزء األول، بيروت، دار العلم املعجم املفصل في اللغة واألدببديع )الدكتور( وزميله،  يعقوب، إميل - 7

 .61-60 /1م، ص: 1987، 1للماليين، ط
م،الساعة: 0182 /4 /23م، موقع املوضوع، تاريخ الدخول: 2016، ديسمبر مفهوم أدب الرحلة خضر، مجد، - 8

 صباحا. 16:5
 األستاذ(، املصدر السابق، بتصرف.القاسمي، محمد رض ي الرحمن ) - 9
 املصدر نفسه. - 10
 القاسمي، محمد رض ي الرحمن )األستاذ(، املصدر السايق. - 11
، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، أدب الرحلة في التراث العربيقنديل، فؤاد )الدكتور(،  - 12

 .20-19م، ص: 2002
، تاريخ الدخول: www.elevessatines.sit.viola.fr م،  2008 /6/10، وقيمتهأدب الرحلة صالح، أشرف،  -13

 صباحا. 23:5م، الساعة: 2018 /23/4
 املصدر نفسه. - 14
 مخطوطة، في مكتبة الغزالي بن الشيخ أبوبكر املسكين، بحارة شيحوري نوز، ميدغري. - 15
، رسالة دكتوراه في األدب العربي، قسم اللغة العربية الشعر العربي في منطقة انغاالإبراهيم، دنامه محمد،  - 16

ْيِفي، ص: 
َ
َصَراَوا، ك

َ
 (210وآدابها، جامعة والية ن

 األصل " كنو"، ولكن مده الشاعر بإشباع حركة الكاف ربما للضرورة الشعرية.  - 17
ن جدة أصبحت الوصل إلى مكة واملدينة، فحلت بها بركة املصطفى صلى هللا عليه يود الشاعر أن ينبهنا إلى أ - 18

 وسلم، فأصبح كل ش يء فيها مصبوغا بتل البركة حتى اإلضاءة في املطار والشوارع.  
 "املنحمنا" اسم من اسمائه صلى هللا تعالى عليه وسلم. - 19
  م.2017 /8/  28( زيارة:  .// :ar. wikipedia.org/wikihttps، ويكيبيديا، املوسوعة الحرة، )القصيدة  - 20

 .212م، ص: 1982، بيروت، 1، ط/بناء القصيدة في النقد العربي القديميوسف حسين بكار،  - 21 
/  9 /15 ، إنزال:com3www.mawdoo.م، 2016، نوفمبر، مميزات الشعر في العصر العباس يصافي، كماصر،  - 22

 م.2017
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