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  :مقدمة

ē دف هذه ملقالة إىل تناول قصيدة ميمية للوزير عبد القادر بن ِغَداُد بدراسة

وحتليل أديب خمتصر، بغية إظهار مواطن اجلمال فيها والوقوف على قيمتها الفنيَّة 

والتارخيية مع إظهار مدى متكن الشاعر يف التعبري عن خلجات نفسه بطريقة فنية 

. القصيدة وتذوّق مجال أساليبهاشعرية، ومساعدة القارئ يف فهم مضامني

�ƢǼǳ�°ďȂǐƫ�Ʈ ȈƷ�ƢčȈź°Ƣƫ�¦ÅƾǠÉƥ�ǲǸŢ��ƢčȈƥ®¢�ÅȐǸǟ�ƢĔȂǯ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�̈ƾȈǐǬǳ¦Â

أحداثا تارخيية ترجع إىل القرن التاسع عشر امليالدي، أيام حكم علّي بـَبَّا بن 

.يف خالفة دولة صّكُتو) م١٨٥٩/ه١٢٧٦ت (حممد بل بن عثمان بن فودي 

:صاحب النص ترجمة

بن ) َغابِْندُ (بن عمر ) َمسُْبولَيمَ (بن أيب بكر ) ِغَدادُ (هو عبد القادر بن عثمان 

وأمه . أمحد، وهو ُفَالِينُّ األصل من قبيلة تُوُربِّ القاطنينني يف أعايل مجهورية نيجر

ولد مبدينة صكُُّتو سنة ألف .هي السيدة أمساء بنُت الشيخ عثمان بن فودي

.)١(م١٨٠٩وتسع ميالدية ومثامنائة 

نشأ يف بيت عزٍّ وعلم وأدب، حيث كان والُده عاملا وفقيها كبريا ومتصوفًا 

من املشهورين يف فرتة اجلهاد الفودوي، ووزيرًا لثالثة من األمراء يف خالفة صكُُّتو 
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.وهم األمري حممد ِبلُّ بن عثمان بن فودي وأخوه أبوبكر عتيق مث ابنه علّي بـَبَّا

عاملة حافظة للقرآن الكرمي، هلا مؤلفات )٢(إىل ذلك كون والدته أمساء ويضاف

  .وأشعار باللغة العربية

َ وزيرًا للدولة خلًفا لوالده يف خالفة  مارس عبد القادر اجلهاد منذ صغره، وعُّنيِّ

َكُنو وزَارِيَا وَحِطيِجَيا :األمري علّي بـَبَّا، حامًال مسؤولية اإلمارات الشرقية وهي

.َتاُغْم وِمَسْو وأََدَماَوا وُغْمِيب باإلضافة إىل مدينة صكُُّتووكَ 

م، وهو ابن مخسني سنة ١٨٥٩تُويف الوزير عبد القادر يف أول ديسمرب سنة 

.من عمره، وُدفن بقرية تسّمى ُوْرنُو شرق صكُُّتو

  :مناسبة القصيدة

خالفة م يف ١٨٥٩م إىل ١٨٥٣يرجع تاريخ هذه القصيدة إىل فرتة ما بني 

أمري صكُُّتو علّي بن حممد بلُّو بن عثمان بن فودي، حينما خرجْت عن طاَعِة 

ِخالَفة َصكُّتو بالد كثرية ومناطق بني َزْمَفَر وُكتـُرُْكِش وارتدَّْت عن اإلسالم 

على نفسه قد أخذ األمري عليُّ  كان؛ و )٣(بتحريٍض ودعٍم من أمري ُغوِبْر َمَياقِ 

وُمَباَرزته إذا دخل بلًدا ِمْن بالد املسلمني، أينما كان البلد، وعًدا مبالحقة َمَياِق 

.قريبا كان أو بعيدا، حىتَّ أخرب الناس بذلك

فلمَّا مسع األمري أن الطاغي َمَياِق دخَل مدينة ُكتـُرُْكِش، جّهَز جيًشا كبريا 

، َكِثِري ِيف َوْقٍت َشِديِد اَحلرِّ "ملالقاته، وتوىلَّ قيادة اجليش بنفسه، وكان ذلك 

ِة املُلوِك، ِإْذ ال )٥(ُمِبيدٍ )٤(العطِش، ِيف بِيدٍ  ، وعِر السُُّلوِك ِيف َذِلَك الَوْقِت، ِإال هلِِمَّ

، )٧("، َوِإال َما أَْمَسَكُه الشَّْخُص ِممَّا ُهَو يـُْفِنيِه لِبـُْعِد َمَسافَِتِه املِضرِّ )٦(َماَء ِإال الَعَناءُ 

كرين تصرُّف األمري يف اختيار وقٍت غري فأخذ بعض الناس يتذمَّرون مستن
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"، قائلني)على رأيهم(مناسٍب للخروج فيه  َكْيَف َيُكوُن َهَذا ِمَن الَبِصِري، َمَع :

ِة َهِذِه اَحلرَارَِة، َتَكاُد َأْن َتِصَل ِإَىل املرارَِة؟ .)٨("ِعْلِمَنا ِبطَِبيَعِة َهَذا اَألِمِري ِيف ِشدَّ

فسلَك بالناس .قواهلم، وإمنا أصرَّ على اخلروج وفاًء بوعدهولكنَّ األمري مل يأبه بأ

، وهو طريق صحراويٌّ وعٌر صعب السلوك بعيد املسافة، وذلك )٩(َطريَق ُغْنُدمِ 

�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǲȀǇ¢�ƢǬȇǂǗ�Ƕđ�Ǯ Ǵǈȇ�À¢�² ƢǼǳ¦�ǾǼǜȇ�ÀƢǯ�Ƣŭ�» Ȑƻ¤) وهو طريق

بـُْرمِ 
.، واتباٌع السرتاتيجية حربية خمالفة لتوقعات العدوّ )١٠(

.فما زال األمري سائرا باجليش إىل أن نزل مبوِضٍع كان ينوي لقاء الطاِغَي فيه

وتقدَّم اخلرب إىل َمَياِق وهو يف ُكتـُرُْكِش مع أعوانه ومن يف طاعته من الكفرة الفجرة 

¦ÈǂÈǨÌǷÈ±Â�Ìǂ
ÊƥȂÉǣ�®Ȑƥ�ǺǷ�ƨǨǴƬű�ȆƷ¦Ȃǻ�ǺǷ�śǠǸƬĐ¦. فانكسر قلب َمَياِق، فألقى اهللا

.فيه، فتسلَّل هاربا دون أن يشعر به أحٌد من أتباعه اخلوف والرعب

 ، فلما حان وقت املزاحفة واملقاتلة، أدرك الناُس أن الطاِغي َمَياِق َغرَُّهم وفرَّ

بُر، طالبني الفرار والنجاة فأمدَّ .فارتبكوا وامتلئوا خوفًا وُرعًبا، فأخذوا يولُّون الدُّ

.ح ُكتـُرُْكِش واستسلمت بقية البلداناهللا املسلمني بالنصر، فأنعم عليهم بفت

وعندما همَّ األمري بالرجوع إىل َصكُُّتو سلك بالناس طريق بـُْرِم، وهو الطريق 

وَبُكورَا وانتصروا )١١(ويف طريق العودة واجه جيُشه كفار َمَفرَ . األسهل من األول

ا غامنًا بعزَّة
ً
  .اإلسالم عليهم بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، حىت رجع األمري سامل

والوزير عبد القادر بن ِغَداُد كان مصاحًبا لألمري يف تلك احلروب مشارًكا 

Ƣđ�¦ǂďƯƘƬǷ�ƢȀƯ¦ƾƷȋ�¦ƾǿƢǋÂ�ƢȀȈǧ�ȏƢċǠǧ . فنظم هذه القصيدة إثر هذا النصر

، )١٤(ِبِفرَاِر َجاِمع الُعُلجِ )١٣(َفِفي َذِلَك الُفلجِ ")١٢(:وإىل ذلك أشار قائال. العظيم

".)١٥( َقِصيَدًة ِميِميًَّة، ُشْكرًا ال َفْخرًا، ﴿لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم﴾أَْنَشْدُت 
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  :نص القصيدة

ـــــــــا -١ ـــــــــا َوَمالِــــــــِك َشْأنَِن َشــــــــَكْرنَا لَِبارِئَِن

ـــَر َشــــاِكرٍ  -٢ َشـــَكْرنَاَك يَـــا َريبِّ أَيَـــا َخيـْ

ـــــــــم   -٣ ـــــــــرُّ اَجلـــــــــاِهِلَني ِحلُْمِقِه ـــــــــاَم يـَُغ أََق

ـــــَفاَهةٍ يـَُقلِّـــــُب ِيف  -٤ ـــــْن َس ـــــِتْقرَارِِه ِم  اْس

ـــــــَوَغى -٥ ـــــــا أَن الُنالقيـــــــِه لِْل ـــــــاِق َهَب َمَي

ــــــــــا بَــــــــــَدا أَنَّــــــــــا نـََويـَْنـــــــــــا لَِقـــــــــــاَءُه  -٦ فـََلمَّ

ـــــِن النِّـــــَدا  -٧ ـــــُه َوَصـــــمَّ َع ـــــرُْكِش نَاَدْت ُكتـُ

نَـنَــــا  -٨ ــــاَل َهلُــــْم ِيف احلَــــاِل َال ُودَّ بـَيـْ فـََق

٩- �ÌȈÈŪƢºººººº
Êƥ�Å ƢººººººÈƳ�ƢººººººčȈ

ÊǴÈǟ�ƢººººººÈǼÌǠ
ÊÈũ ــــــا ِش ِإنـََّن

ــــــــا   -١٠ ـــــــِرتَاَب ِإَماِمَن ـــــــوا اِْق ـــــــا َأحسَّ فـََلمَّ

ـــرُْكشِ َفَمـــا ائْـَتَمـــُروا ِيف َشـــْأِن أَْهـــلِ -١١ ُكتـُ

َفَخلّــوا َهلـَــا َأْضــَيافـََها ِمـــْن ُمجُوِعنَـــا -١٢

ـــــِدميًا َيْشـــــَحُذون -١٣ ـــــانُوا َق ـــــُيوفـَُهْم وََك ُس

ـــُدوِمَنا -١٤ ـــوا بُِق ـــا أَيـَْقُن َفَمـــا َصـــبَـُروا َلمَّ

هــا ِمــْن َغَوايَـــٍة دَّ حزَامُ ُكتـُــرُْكِش ُشــ  -١٥

فـَــــَزيََّن َشـــــْيطَاٌن َهلُــــم أَن يـُزَاِحُفـــــوا -١٦

َعَلــــــى زعمهــــــْم َال َنْشــــــَرُب املــــــاَء َحــــــْوَهلُم-١٧

ـــــــةٍ  -١٨ َهـــــــا َشـــــــرِبـَْنا بَِغْلَب َطَرْدنَـــــــاُهم َعنـْ

َفَمــــا َكــــاَن َدْعــــَواُهْم ِســــَوى لَْيــــَت قَـْوَمَنــــا-١٩

ِخـــالَل ِجَبـــاهلِِْم ِيف ِديَـــارِِهمْ )١٦(]سَ [َفَجـــا-٢٠

َونَاِصـــــــرِنَا الـــــــَواِيل املعـــــــزِِّز ِذي الَكــــــــرمِ 

يِن َوالّســـلمِ إلِ  ْفَضــاِح قَــاٍل بَـــاِغِض الــدِّ

َـــــْأُمرُُهْم أَن يـَْرتـَعُـــــوا َمْوِضـــــَع الَوخــــــمِ  َوي

ِمـــــن اْســـــِتْدرَاٍج مثـــــل َمـــــا َكـــــاَن لِــــــِإلَرمِ 

َوأَْعَوانُــــــــه ِمــــــــْن َداْن َمِفيـــــــــِد أُوِيل اِإلمثِ 

ـــــــــَر ُحمتَـــــــــاالً فـََفــــــــرَّ َعــــــــِن الَقـــــــــومِ  تـََقْهَق

الصَّـــرمِ ْم َعلَـــىَفَأْضــَحى ِحبَــاُل الـــُودِّ ِمــنـْهُ 

ــــا ِمــــَن الشَّتـــــمِ  َن فـَُقولُــــوا ِمبَــــا ِشــــْئُتْم َعَليـْ

ُحنَـــــــــــــــــاِذرُُه أَن ال ُنالقِـــــــــــــــــي ِمبُْلَتقـــــــــــــــــمِ 

َوفـُْرَســانِِه اآلَســاِد يُــوِيل الِعــَدى النـَِّقَمــا

ِسَوى الَغدر َغَدُروُهْم َوفـَـرُّوا بِـال ُحـرمِ 

ِــــــَني َمــــــَع اهلُيَـــــــمِ  ــــــانُوا َحيَـــــــاَرى َواِهل َفَك

ــــمِ َوأَ  ــــى َزَع ــــا َعَل ــــَل َزعًم ــــاَحُهْم َوالنَّْب ْرَم

ـــــــا ــــــق اللَِّمَم ـــــــا َحتُل ــــــْن ِفتيانَِن َخيَــــــاُفوَن ِم

ِلَطمــِع َمَيــاِق َوَداْن َمِفيــِد َعَلــى الــَوهمِ 

ــــْرَغاِم َكالنَّــــاِر ِيف الّضــــرمِ  بِآَســــاِدنَا الضِّ

ــــــــمُ  ـــــــا الرَِّح بـَُهْم ُذو املـــــــاِء َرمحانـَُن ـــــــذَّ وََك

أَْيَســـَر ِمـــْن عــــزمِ َوقـَْهـــٍر َعَلـــى َمـــا َكـــانَ 

َفَخـــابُوا َوخســـُروا ُمثَّ َصـــاُروا إَىل النَّـــدمِ 

فـََوارُِســـــــــَنا َورَجالـــــــــٌة َحــــــــــاَزِت الُغَنَمــــــــــا
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َفَشـــاَع َوَذاَع اخلـــُرب َشـــْرقًا َوَمْغرِبًـــا -٢١ 

َفَمــــاتُوا بِغَــــْيِظِهْم قـَتَـْلنَــــا ِخيَــــاَرُهمْ  -٢٢

ـــَو لَِفْســـَكرِي -٢٣ َوأَْعـــِين بـََقايَـــاُهْم َغرِْل

ُجْنــــُدنَا َهِنيئًــــا لَنَــــا يَــــا أَهــــَل اإلســــالمِ -٢٤

نَــــا ُشــــ-٢٥ ْكُر واِهــــِب َذا الُعــــالَفَحـــْتٌم َعَليـْ

َألنَّ إِلَــــــــَه الَعــــــــْرِش َأْجنَــــــــَز َوْعـــــــــَدهُ  -٢٦

ــــــــــُد َصــــــــــلَّى اهللاُ َريبِّ َوَســــــــــلََّم  -٢٧ ُحمَمَّ

َعَلْيـــــــــــِه َصــــــــــــالُة اِهللا ُمثَّ َسالُمــــــــــــُه  -٢٨

َكــــَذا اآلِل َواَألْصــــَحاِب والتَّــــاِبِعَني ِيف -٢٩

�ďǶºººººººÈǣ�ȄººººººÈǴÈǟ�ƢººººººčǸÈǣ�Ê°ÌȂÈǨǳƢºººººº
Êƥ�ÌǶººººººÉÈŮ�È®¦ÈǄºººººººÈǧ

َــــًدا مْلِقــــَي السَّلـــــمِ  َوَمــــّدْت بـََقايَــــاُهْم ي

ــــــــمِ  ــــــــَواِدي ِإَىل َزَغ ــــــــُزو َوالبَـ َوَمسْــــــــِر َوَمْغ

َغالِـــُب املْنُصـــوُر ِفــــي ُكـــلِّ ُمْلَتـــَئمِ ُهـــَو ال

بَِقــــْوٍل َوِفْعــــٍل ال نـَُبــــاِيل بِــــِذي اِخلَصــــمِ 

ــــــاذُْكْرُه بِالَفخـــــــمِ  ِــــــِه املْنُصــــــوِر َف ُعوث ِلَمبـْ

َعَلْيــــِه ِلَمــــا قَــــْد ِقيــــَل ِيف النُّــــوِن َوالَقَلــــمِ 

ـــــالَكفِّ َوالَفــــــم ــــــادِّيَن ِب ـــــَدِد الَع ـــــال َع ِب

ــــْوٍم َكــــاَن يُوَصــــ ُف بِالُعقـــــمِ ُهــــَداُهم لِيَـ

:شرح المفردات

من الشُّكر وهو الثناء على احملسن مبا أواله من املعروف، :  شكر  -١

الذي : املعزِّز.يُقال شكره وشكر له وهذا األخري أفصح

يهب العزَّ ملن يشاء من عباده، والعزُّ خالف الذلِّ فال 

.يغلبهم أحدٌ 

  .كاذيبالشخص الذي حيمل البغض واأل:  القالي  -٢

يقاُل أرتع الرَّاعي إبَله أي جعلها ترعى كيف شاءت يف :أن يرتُعوا  -٣

.أن يتنعَّموا ويلهوا" أن يرتعوا"ِخْصٍب وَسَعة، فمعىن 

تعفن اهلواء املوِرث لألمراض الوبائية، والوخُم :الَوَخم

.أيضا مبعىن الضرر، فموضع الوخم أي موضع الوباء
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رج، يقاُل استدرج اُهللا العبَد استدراًجا إذا مصدر استد:  استدراج  -٤

:أخذه قليًال قليًال ومل يعّجل عذابَه، ومنه قوله تعاىل

هم : ِإَرم.)١٧(﴿َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث َال يـَْعَلُموَن﴾

﴿أمل تر كيف فعل  :املذكورون يف قوله تعاىل عاد األوىل

.)١٨(﴾...إرم ذات العماد . ربك بعاد

اِق َميَ   -٥
Maiyaki

َميَّاق بن يعقوب، توىلَّ السلطة Gobirهو سلطان ُغوِبر :

اليت أسفرت عن مقتل  Gawakukeعقب واقعة َغَواُكِكي 

اسم : َداْن َمِفيدِ .)١٩(م١٨٣٦سلطان ُغوِبْر علّي سنة 

.لعامل من عمال َمَياقِ 

أي تراجع إىل الوراء مهزوًما من غري أن يعيد وجهه إىل:  تقهقر  -٦

منصوب على احلال، أي حال كونه :حمتاالً . جهة مشيه

.مدبِّراً حيلةً 

احمللية، يف والية Gusauبلدة تقع اآلن يف حكومة ُغَسْو :ُكتـُرُْكشِ   -٧

، وتبعد عن ُسُكوتُو حبوايل مائتني Zamfaraَزْمَفَر 

  .كيلو مرت)  ٢٠٠(

بكسر القاف، فاعل :َتِقمُملْ .األمري علي بـَبَّا ابن حممد بلُّوهو :عليُّ   -٩

اِلتقم الطعام إذا أكله بسرعٍة :من اِلتَـَقم يلتِقم التقاًما، يقال

  .الطعام مبعىن ابتلَعُه، واللُّقمُة اسم ملا يُبتلُع من

ني، والواِلُه ¢Ů¦Â�ǶĔȂǯ�¾ƢƷ�Ä: واهلني. جوانبها ونواحيها:  أضيافها- ١٢

مجع : اهليم. هو من اشتدَّ ُحزنُه حّىت كاَد يذهب عقُله

هام فالن على : هائم وهو اسم فاعل من َهام، يُقال
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وجهه، إذا انطلق متحيـِّرًا، ضائًعا تائًها ال يعِرُف إىل أين 

.يَتوجَّهُ 

مجُع اللِّمَّة بالكسر، وهو الشعر الذي جياوز شحمة :اللَِّمم- ١٤

.)٢٠(األذن

قدام من األسود، وجيمع األسد وهو الضَّاري الشَّديد امل:الضِّْرَغام- ١٦

َمْصَدُر َضرَِم َضَرماً :الضَّرم.على ضراِغم وضراِغمة

وَضرَِمت الناُر وَتَضرََّمْت واْضَطَرَمت اْشتَـَعَلْت واْلتَـَهَبْت، 

.)٢١(والضََّرُم من احلطب ما التهَب سريعاً والواحدُة َضَرَمةٌ 

وهي اآلن حكومة بلدة، :Faskariَفْسَكرِي . اسم بلدة:َغرِْلوَ - ٢٣

:Samriَمسِْر .حملية تابعة لوالية َكِثَنه بشمال نيجرييا

�ÄǂĔ�śƥ��ǾÈǼÊưÈǯ�ƨȇȏÂ�ǞǷ�ÈǂÈǨÌǷÈ±�®ÂƾƷ�ȄǴǟ�ǞǬƫ�̈ ƾǴƥ

كلها أمساء األماكن : َمْغُزو َوالبَـَواِدي وَزَغمِ .ُسكُُّتو وَزْمَفرَ 

  .والبلدان

  :شرح القصيدة

ة تعكس لنا مضمون القصيدة استفتح عبد القادر قصيدته مبقدمة رائع

  :وتناسب مقصوده من نظمها قائال

شكرنا خلالقنا ومالك شأننا املتصرف فيه كيف يشاء، وناصرنا على أعدائنا، 

تَـَويلِّ ألُمور العامل واخلالئق أمجعني، واهب القّوة والغلبة ملن يشاء من عباده، 
ُ
امل

  .صاحب اخلري واجلود والعطاء بدون انقطاع وانتهاء
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رناك يا ريب، أيا خري من يبذل الثواب واجلزاء، شكرناك لكشف أكاذيب شك

أقام خيدع اجلاهلني ، الذي ومساوي إنساٍن ناقل األكاذيب مكرٍِه للدين والسالم

�¦°¦ǂǓ¢Â�Ã¯¢�ƢȀȈƦǰƫǂŠ�ǪƸǴƫ�Ŗǳ¦�ƅ¦�¿°ƢŰ�¦ȂƦǰƫǂȇ�À¢�ǶǿǂǷƘȇÂ�ǶȀƬǫƢŧ�čȐÊǤƬǈǷ

يف استقراره ويتصرف يف األمور كيف يشاء  وكان يتمتَّعُ  .وهي مبنزلة أماكن الوباء

جبهله ورداءة ُخُلِقه، وذلك استدراج له من اهللا سبحانه وتعاىل كما استدرج إرَم 

Ƕđ¦ǀǠƥ�ǲËƴǠȇ�ŃÂ�ǶȀǴȀǷ¢�śƷ�ǲƦÈǫ�ǺǷ.

َشـــــــَكْرنَا لَِبارِئَِنــــــــا َوَمالِـــــــِك َشْأنَِنــــــــا -١

ــَر َشــاِكرٍ  -٢ َشــَكْرنَاَك يَــا َريبِّ أَيَــا َخيـْ

َم يـَغُــــــــرُّ اجلَــــــــاِهِلَني ِحلُْمِقِهــــــــم أَقَــــــــا -٣

يـَُقلِّــــُب ِيف اْســــِتْقرَارِِه ِمــــْن َســــَفاَهةٍ  -٤

ـــــــــرمِ  ــــــــَواِيل املعــــــــزِِّز ِذي الَك َونَاِصــــــــرِنَا ال

يِن َوالّســــلمِ  ِإلْفَضـــاِح قَــــاٍل بَــــاِغِض الــــدِّ

َويَـــــــْأُمرُُهْم أَن يـَْرتـَُعـــــــوا َمْوِضـــــــَع الَوخــــــــمِ 

ـِإلَرمِ ِمــــــن اْســــــِتْدرَاٍج مثــــــل َمــــــا َكــــــاَن لِــــــ

ستهالل انتقل يشرح احلدث املفرِح وهو هروب َمَياِق متسلِّال وبعد هذا اال

وختلِّيه عن ُكتـُرُْكِش خوفًا ورهًبا، ويبنيِّ مزاعم كلِّ من َمَياِق وأهل ُكُرتُكِش وما آل 

:إليه أمرهم بعد ذلك، قائال

نُه املشهورون اأعو  وكذلك فرَّ ،ن حىت ال نالقيه يف احلرباَمَياِق فرَّ من امليد

فلمَّا .، مثل َداْن َمِفيدِ من امليدان بارتكاب الذنوب اليت يستحقون العقوبة عليها

تبنيَّ له أنّا عزمنا قتاَله تراجع إىل الوراء من غري أن يعيد وجهه إىل جهة مشيه، 

 Âƾđ�ǾƬǟƢŦ�Ǻǟ�ċǂǨǧ��ƾƷ¢�Ǿƥ�ǂǠǌȇ�À¢�ÀÂ®�À¦ƾȈŭ¦�ǺǷ�Ƥ ƸǈǼȈǳ�ÅƨǴȈƷ�¦ÅǂďºƥƾǷ.

هُل ُكتـُرُْكِش مع مكانتهم عنده وما بينهم وبينه من ودٍّ، نادوُه مستنجدين به فأ

طالبني منه محايتهم ولكنه صمَّ عن ندائهم منشغال بنفسه؛ فأصبحت حبال الود 

يف هذه احلالة ال ود بيين وبينكم، اذهبوا :فقال ُجماِوبًا هلم. مقطوعة بينه وبينهم

  .لعدم إصغائي إليكم ومساعديت إياكموقولوا ما شئتم علي من الشتائم 
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َميَـــــاِق َهبَــــــا أَن الُنالقيــــــِه لِْلــــــَوَغى -٥

ـــــــــا بَـــــــــَدا أَنَّـــــــــا نـََويـْنَــــــــــا لَِقــــــــــاَءُه  -٦ فـََلمَّ

ــــُه َوَصــــمَّ َعــــِن النِّــــَدا   -٧ ــــرُْكِش نَاَدْت ُكتـُ

ـــا -٨ نَـَن فـََقـــاَل َهلـُــْم ِيف احلَـــاِل َال ُودَّ بـَيـْ

ــــــــــِد  ــــــــــْن َداْن َمِفي ُــــــــــه ِم أُوِيل اِإلمثِ َوأَْعَوان

تـََقْهَقــــــــــَر ُحمتَــــــــــاالً فـََفـــــــــرَّ َعـــــــــِن الَقـــــــــــومِ 

ــــرمِ  ــــى الصَّ ُهْم َعَل ــــنـْ ــــُودِّ ِم ــــاُل ال َفَأْضــــَحى ِحَب

َنـــــا ِمـــــَن الشَّتــــــمِ  فـَُقولُـــــوا ِمبـَــــا ِشـــــْئُتْم َعَليـْ

ÀȂǳȂǬȇ��Ǯ:مث استمّر قائال ǳ̄�ǲƦǫ�ǶēÂƢǤǗ�ǺǷ�¦ȂǻƢǯÂ:� ƢƳ�ƢčȈǴǟ�ƢǼǠũ

رُه أّال نالقيه مبكاٍن يُهلك فيه الرجال كما تُلَتقم لقمة باجليش لقتالنا وإننا حنذِّ 

فلما أحسَّوا باقرتاب إمامنا منهم ُمَصاِحًبا فرسانه األقوياء املشهورين  .الطعام

بالشجاعة مثل األسود، املعاقبني لألعداء قتال وأسرًا؛ اجتمعوا بسرعة ليتشاوروا 

ولكن اجتماعهم وتشاورهم ما  . هلمبينهم يف شأن أهل ُكتـُرُْكِش ويبحثوا عن خمرج 

ǶēƢǷǂū�°ƢƦƬǟ¦�Ä¢�ÀÂ®�¦ÂČǂǧÂ�ƾȀǠǳ¦�¦ȂǔǬǻÂ�ǶǿȂǻƢƻ�Ʈ ȈƷ�°ƾǤǳ¦�ÃȂǇ�ÀƢǯ.

�ǞǷ�śŮ¦Â�¦ȂǻƢǯÂ��ƨǠǸƬĐ¦�ƢǼǋȂȈƳ�ǺǷ�ƢÅǧȂƻ�ƢȀȈƷ¦ȂǻÂ�ƢȀƦǻ¦ȂƳ�ÊǊ ÉǯÌǂÉºƬÉǰ
Êǳ�¦ȂċǴƼǧ

:اهليم، حريانني من أمرهم ال يعرفون وجه اهتدائهم إىل سبيل النجاة

ـــــ -٩ ْعَن �ƢºººººÈǼċºǻÊ¤�ÊǊمسَِ ÌȈÈŪƢººººº
Êƥ�Å ƢºººººÈƳ�ƢºººººčȈ

ÊǴÈǟ�Ƣ

ـــــــا -١٠ ــــــِرتَاَب ِإَماِمَن ــــــوا اِْق ــــــا َأحسَّ فـََلمَّ

َفَمــا ائْـَتَمــُروا ِيف َشــْأِن أَْهــِل ُكتـُــرُْكشِ  -١١

َفَخلّـوا َهلَـا َأْضـَيافـََها ِمـْن ُمجُوِعنَــا -١٢

ـــــــــــــــــــي ِمبُْلَتقـــــــــــــــــــمِ  ُحنَـــــــــــــــــــاِذرُُه أَن ال ُنالِق

ـــاَوفـُْرَســـانِِه اآلَســـاِد  يُـــوِيل الِعـــَدى النـَِّقَم

ِســَوى الَغــدر َغــَدُروُهْم َوفـَــرُّوا بِــال ُحــرمِ 

َفَكـــــــانُوا َحيَــــــــاَرى َواِهلِـــــــَني َمـــــــَع اهلُيَــــــــمِ 

مث انتقل يشرح كيف كانوا يستعدُّون ملواجهة جيش املسلمني ويتوعدون 

ȐƟƢǫ��¿ƾǼǳ¦Â�À¦ǂǈŬ¦Â�ƨƦȈŬ¦�ǺǷ�ǶǿǂǷ¢�ǾȈǳ¤�Ƥ ǴǬǻ¦�ƢǷ�ƢǼďȈƦǷ�ǶēƢǫȐŭ:

فلما . وكانوا قبل ذلك ِحيدُّن سيوَفهم وأرماحهم وسهامهم زعًما على زعمٍ 

حتقَّقوا من قدومنا عليهم وعلموا أن ال حمالة إنّنا قادمون، ما استطاعوا الصرب 
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على مواجهتنا وإمنا فرُّوا خائفني من شبابنا الذين حيلقون ِلمَمهم ليكون عالمة 

.هلم حىت يكونوا متمّيزين عن غريهم

ما ُكتـُرُْكِش فقد استعّدوا حلمايتها وحصَُّنوها حبراسة مشدَّدة مْن أجل الضالل أ

والتمادي يف اهلوى، لطمع مَياِق وَداْن َمِفيِد على شيء وِمهيٍّ وهو مواجهتنا يف 

فزيََّن هلم شيطاٌن من بينهم وسوَّلت هلم أنفسهم أن . القتال واالنتصار علينا

  .قوياء مثل األسود سريعي القضاء على أعدائهميزاحفوا بشبابنا األبطال األ

ـــــانُوا قَـــــِدميًا َيْشـــــَحُذون ُســـــُيوفـَُهمْ  -١٣ وََك

ــا أَيـَْقنُــوا بُِقــُدوِمَنا -١٤ َفَمــا َصــبَـُروا َلمَّ

هـا ِمـْن َغَوايَـةٍ دَّ حزَامُ ُكتـُرُْكِش ُشـ  -١٥

ـــوا  -١٦ ـــَزيََّن َشـــْيطَاٌن َهلـُــم أَن يـُزَاِحُف فـَ

ـــــاَحُهْم َوالنَّ  ـــــى َزَعـــــمِ َوأَْرَم ـــــَل َزعًمـــــا َعَل ْب

ـــــــق اللَِّمَمــــــــا ــــــــا َحتُل ـــــــْن ِفتيانَِن َخيَـــــــاُفوَن ِم

ـــى ـــاِق َوَداْن َمِفيـــِد َعَل الـــَوهمِ ِلَطمـــِع َمَي

ئئبِآَســاِدنَا الضِّــْرَغاِم َكالنَّــاِر ِيف الّضــرمِ 

ال نشرب املاء من اآلبار : يقولون - حسب زعمهم  - وكانوا : واستمّر قائال

��Ƕđċǀǯ� ƢǸǴǳ�ȆǬȈǬū¦�Ǯاملوجودة حوهلم ف ǳƢŭ¦�ǺǰǳÂ��ƾȇƾǌǳ¦�Ǌ ǘǠǳ¦�ƢǼǰǴȀȈ

.وهو ربنا الذي وسعت رمحُته كل شيء، فهو كثري العطف على خلقه بالرزق

.فطردناهم عن أماكن املياه وارتوينا بقّوة رغم أنفهم دون أي مواجهة تُذكر

«�ǫ�ǶȀƬŻǄđ - يومئذ  -فلم يكن منهم  ¦ŗǟȏ¦�ÃȂǇ� Ƣǟď®¦�Â¢�Æ Ƣǟ®ائلني :

لْيَت قوَمنا مل يستمعوا إىل مَياِق وأعوانِِه ومل جيرُّونا إىل ما حنن فيه من اهلزمية 

واخلذالن؛ فخاب رجاؤهم ومل حيقِّقوا أمانيهم وخسروا مث صاروا يظهرون الندامة 

  .على ما فعلوه

فأخذ أبطالُنا احملاربون على ظهور اخليل واملاشون على أقدامهم يرتدَّدون 

.اهلم الواقعة يف ديارهم، وقد حازوا كثريا من الغنائمخالل جب

بـَُهْم ُذو املـــــاِء َرمحانـُنَـــــا الرَِّحــــــمُ وََكـــــذَّ َعلَـــــى زعمهـــــْم َال َنْشـــــَرُب املـــــاَء َحـــــْوَهلُم-١٧



  

١٩٠

َهــــــــــا َشـــــــــرِبـَْنا بَِغْلبَــــــــــةٍ  -١٨ َطَرْدنَـــــــــاُهم َعنـْ

َفَمـــا َكـــاَن َدْعـــَواُهْم ِســـَوى لَْيـــَت قـَْوَمَنـــا  -١٩

َـــــارِِهمْ ]سَ [َفَجـــــا -٢٠ ـــــاهلِِْم ِيف ِدي ِخـــــالَل ِجَب

َوقـَْهٍر َعلَـى َمـا َكـاَن أَْيَسـَر ِمـْن عــزمِ 

َفَخــــــابُوا َوخســــــُروا ُمثَّ َصــــــاُروا إَىل النَّــــــدمِ 

ـــــــا فـََوارُِســــــَنا َورَجالــــــٌة َحـــــــاَزِت الُغَنَم

�śƥ�ǽ°ƢǌƬǻ¦Â�½ȐŮ¦Â�ƨŻǄŮ¦�ǺǷ�Ƕđ�ǞǫÂ�ƢǷ�Őƻ�̧ ȂȈǋ�ƨǟǂǇ�ďśƦȇ��ǲǬƬǻ¦�Ľ

اس شرقًا ومغربًا؛ فرتاَكَم الغمُّ عليهم نتيجة ذلك، غّم اهلزمية وما آل إليه أمرهم الن

وغُّم ذيوع اخلرب يف مجيع القرى واحلضر، فصاروا ال حراك هلم ساكتني من شدة 

فقد قتلنا خيارهم، ومدَّت إلينا بقاياهم آياديهم . الغيظ الكامن يف صدورهم

وهي بلدان َغرِْلَو وَفْسَكرِي وَمسِْر وَمْغُزو مستسلمني معرتفني بعجزهم وقصورهم،

:والبَـَواِدي إىل َزَغمِ 

َفَشــاَع َوَذاَع اخلــُرب َشــْرقًا َوَمْغرِبًــا -٢١

ـــاَرُهْم  -٢٢ ـــا ِخَي ـــْيِظِهْم قـَتَـْلَن َفَمـــاتُوا بَِغ

َوأَْعــِين بـََقايَــاُهْم َغرِْلــَو لَِفْســَكرِي -٢٣

�Èǟ�ƢºººººººčǸÈǣ�Ê°ÌȂÈǨǳƢººººººº
Êƥ�ÌǶºººººººÉÈŮ�È®¦ÈǄººººººººÈǧ َِّلـــــــى َغــــــــم

ـــــَي السَّلــــــمِ  َـــــًدا مْلِق َـــــاُهْم ي َوَمـــــّدْت بـََقاي

َوَمسْـــــــــِر َوَمْغــــــــــُزو َوالبَـــــــــــَواِدي ِإَىل َزَغــــــــــمِ 

هنيئا لنا يا أهل اإلسالم، :وأخريا التفت الشاعر خماطًبا األمة اإلسالمية قائال

جنُدنا هو الغالب يف كل حرب ومعركة خيوضها، منصوٌر من اهللا يف كلِّ حركة 

فبذلك صار واجبا . حية تسعى إىل مجع مشل املسلمني ورفع كلمة التوحيدإصال

علينا أن نشكر الذي يهبـَُنا ذلكم النصر العظيم ويعلِّيَنا به على أعدائنا، وجب 

علينا أن نشكرَه بأقوالنا وأفعالنا اليت تزيدنا قُربًَة إليه؛ فال نبايل بأي خصوم جيادلنا 

: وعده لنصرة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف قوله إله العرش أجنز ألنَّ ، يف ذلك

﴿َويـَْنُصَرَك اللَُّه َنْصًرا َعزِيزًا﴾
، فاذكر ذاك الرسول املبعوث معظًِّما لقدره )٢٢(

�Ǿǳ�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�Ǧصَّ لشأنه وخلصاله احلميدة اليت اختُ جِّالً بَ ومُ  Ǐ�Ŀ�Ƣđ
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، هو حممد صلى اهللا ريب )٢٣(َعِظيم﴾﴿َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلقٍ : قائال يف سورة القلم

عليه صالة اهللا مث سالمه صالة وتسليما كثريين يفوقان عدد الذين  .عليه وسلم

�śǠƥƢƬǳ¦Â�ǾƥƢƸǏ¢Â�ǾƬȈƥ�ǲǿ¢�¦ǀǯÂ��ǶǨǳƢƥ�Â¢�Ǧ ǰǳƢƥ�ǶēȐǏ�ÀÂƾǠȇÂ�ǾȈǴǟ�ÀȂČǴǐȇ

.هلم يف هداهم بال انقطاع إىل يوٍم يوصف بالُعقم، وهو يوم القيامة

ا لََنــا يَــا أَهــَل اإلســالِم ُجْنــُدنَا  َهِنيًئــ -٢٤

َنـــــا ُشـــــْكُر واِهـــــِب َذا الُعـــــال-٢٥ َفَحـــــْتٌم َعَليـْ

ــــــــــَدُه  -٢٦ ـــــــــْرِش َأْجنَـــــــــَز َوْع َـــــــــَه الَع َألنَّ إِل

ــــــــــــُد َصــــــــــــلَّى اهللاُ َريبِّ َوَســــــــــــلََّم  -٢٧ ُحمَمَّ

َعَلْيـــــــــــــِه َصــــــــــــــالُة اِهللا ُمثَّ َسالُمــــــــــــــهُ  -٢٨

ِيف تَّــــــاِبِعنيَ َكــــــَذا اآلِل َواَألْصــــــَحاِب وال-٢٩

ُهــَو الَغالِــُب املْنُصــوُر ِفـــي ُكــلِّ ُمْلَتــَئمِ 

بَِقـــْوٍل َوِفْعـــٍل ال نـَُبـــاِيل بِـــِذي اِخلَصـــمِ 

ُعوثِـــــِه املْنُصـــــوِر فَـــــاذُْكْرُه بِالَفخــــــمِ  ِلَمبـْ

َعَلْيـــِه ِلَمـــا قَـــْد ِقيـــَل ِيف النُّـــوِن َوالَقَلـــمِ 

ـــــم ــــالَكفِّ َوالَف ـــــادِّيَن ِب ــــَدِد الَع بِــــال َع

ـــْوٍم َكـــاَن يُوَصـــُف بِالُعقــــمِ ُهـــدَ  اُهم لِيَـ

  :العاطفة

إذا نظرنا إىل مناسبة هذه القصيدة ندرك أن جتربة الشاعر األدبية جتربة 

شخصية، حيث عايش أحداث احلروب الواقعة بني جيش األمري عليِّ وجيوش 

ه يف مجيع البالد الواقعة يف مناطق َزْمَفرَا وُكتـُرُْكِش، مشارًكا األمري ومصاحًبا ل

�ǺǷ�ǂǐǼƥ�ǶȀÉǌȈƳ�È
ÊřÉǷ�ŕƷ��ƢēȐȇÂÂ�§Âǂū¦�Ǯ Ǵƫ�§ ¦ǀǟ�ǺǷ�ƢÅȈǻƢǠǷÂ��ǾƫƢǯČǂŢ

اهللا على أعدائهم؛ فسيطرت عليه إثر ذلك حالة وجدانية نفسّية مفعمة بفرح 

�ƢǸǟ�§ ¦ǂǟȏ¦Â�ǽǂǟƢǌǷ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ń¤�ǾǠǧ®�ƢčȇȂǫ�¦ÅŚƯƘƫ�ǾȈǧ�©ǂ
ċƯ¢��°Âǂǈǳ¦Â�ǂǐǼǳ¦

البارئ، فهو مالك زمام األمور، املتصرف فيها كيف  جيول خباطره شاكرا هللا

.يشاء، واهب العز والنصر ملن يشاء من عباده
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فعاطفة الوزير عبد القادر يف هذه القصيدة تتسم بالثبات الستحواذها على 

شعور القارئ، وبالقوَِّة إلنبائها عن نضج موضوع القصيدة لديه وإخبارها عن 

لك عليه حواسه ومشاعره وجناحها يف نقل هذا انفعاله باملوضوع انفعاال مي

  .االنفعال إىل القارئ

لشاعر إىل قول افع اويضاف إىل ما سبق  اتصاف العاطفة بالصدق لكون د

�ƢǻǂǟƢǌŭ�Ƣē°ƢƯȍ�ȂÉǸËǈǳƢƥ�Ǧ. هذه القصيدة حقيقيا غري زائف ǐƬƫ�ƢǸǯ

م األمن إىل اإلسالم ودع ةالصحيحة ال املريضة؛ فتحركنا إىل نبذ الظلم والدعو 

.واالستقرار، وأن نؤمن بأن اهللا هو الغالب على أمره واهب العز والغلبة ملن يشاء

  :األسلوب

  :األلفاظ: أوال

أداة األديب يف التعبري الكلمة، ومن الكلمة : "يقول الدكتور طه أبو كريشة

تكون العبارة وتكون الصورة األدبية، ويتكون أسلوب األديب الذي يعرف به 

ليه، ومن الكلمة تتكون كذلك النغمة الصوتية، فيما تقرأه من شعر وينسب إ

فإذا تضامت الكلمة إىل الكلمة . موزون، وفيما تتلوه من مجل هلا توقيع منغوم

توّلد من هذا التضامُّ أو النظُم كما مساه عبد القاهر اجلرجاين، أو الصياغُة 

على الشاعر من أن حيسن  فليس بدٌّ .)٢٤("التعبريية كما يذهب إىل ذلك احملدثون

  .اختيار ألفاظه وينتقي كلماته

استطاع الوزير عبد القادر يف هذه القصيدة أن يستوظف كلمات فصيحة 

فمثال، .خالية من الغرابة والتعقيد موحية باملعاين اجلميلة اليت ُوضعت من أجلها

كلُّها أمساء هللا البارئ، املالك، الوايل، املعزز،: األلفاظ الواردة يف البيت األول
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ذي "و" الناصر"بينما توحي كلمتا . سبحانه وتعاىل توحي مبعاين القوة والسيطرة

وخالل وصفه ملا جرى من أحداث احلروب،  .مبعاين اجلود والعطاء" الكرم

الوَغى، تقهقر حمتاال، فرَّ عن القوم، ُمْلَتقم، :استعمل ألفاظا حربية، منها

وفهم، األرماح، النَّبل، أن يزاحفوا، آسادنا، الفرسان، الِعدى، يشحظون سي

الضرغام، الغلبة، فوارُسنا، َرجالة، حازْت الُغَنَما، قتلنا خياَرهم، ُجنُدنَا، فكلها 

وهكذا كان . ألفاظ ومصطلحات ذات عالقة بالقضية اليت تناقشها القصيدة

ظا الشاعر يف كل قضية من القضايا اليت يناقشها يف القصيدة يستعمل ألفا

  .مناسبة هلا

ويضاف إىل ما سبق، ورود ألفاظ يف القصيدة تدل على بيئة الشاعر، وهي 

َغرِْلَو، و َداْن َمِفيِد، و َمَياِق، : أمساء ألشخاص وبلدان وأماكن غري عربية وهي

̧�¦�ǂǟƢǌǳ.َمْغُزو، وَزَغمِ و َمسِْر، و َفْسَكرِي، و  ƢǘƬǇ¦�ƨȈƥǂǟ�Śǣ�ƢǛƢǨǳ¢�ƢĔȂǯ�ǞǸǧ

ن ينظمها ويستوظفها يف القصيدة مؤدِّية دورها يف إخراج نغٍم مبوهبته وبصريته أ

  .صويت له وقع إجيايب يف تصوير إحساس الشاعر وشعوره

:الصور: ثانيا

استطاع الشاعر أن يستوظف صورًا مجالية خمتلفة يف توضيح معاين شعره 

:ونقلها إىل السامع أو القارئ يف ثوب فين رائع مؤثِّر، نذكر منها اآليت

بالتنكري للتحقري من شأن " قالٍ " البيت الثاين من القصيدة ورد لفظ يف

.املفضوح وهو أمري ُغوِبْر َمَياقِ 

، أسند الفعل املضارع )أن يرتعوا موضع الوخم: (ويف البيت الثالث، يف قوله

�ƢđƢǿ̄"إىل املغرورين من ِقبل َمَياِق، " يرتعوا" �ȂǿÂ�ƨȈǋƢǸǴǳ�ǲǏȋ¦�Ŀ�̧ Ȃƫǂǳ¦Â
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، فعلى هذا تكون يف )٢٥("الرعي، وكثُر ذلك حىت اسُتعمل لآلدميني وجميئها يف

األسلوب لطيفة بالغية حيث أسند إليهم فعل الرتوع تشبيها هلم باملاشية يف عدم 

استعارة تصرحيية، " موضع الوخم"ويف قوله . التمييز بني ما يضرُّ وما ال يضرّ 

جبامع إحلاق الضرر بالراتعني مبوضع الوباء  –وهي حمارمه  - حيث شبَّه محى اهللا 

، مث صرح باملشبه به وهو "حمارم اهللا"وهو يف كلٍّ، فتناسى التشبيه وحذف املشبه 

  ".موضع الوخم"

(ويف البيت السابع، قوله جماز مرسل، حيث أسند النداء إىل  )ُكتـُرُْكِش نَادْتهُ :

للداللة على   ُكتـُرُْكِش واملقصود أهلها، فجعل البلدة تنادي على سبيل التخييل

أي أظهر عدم السمع إىل ) وَصمَّ عن النَِّدا:  (وقوله. كثرة املناِدين من أهلها

�ǞƟ¦°�§ ȂǴǇ¢�¦ǀǿÂ��ƢÅǬǴǘǷ�ǞǸǈȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ǶǏȋƢƥ�ƢȀȈƦǋ�ǾǴǠŸ�¦Å°ƢȀǛ¤�Ƕē¦ ¦ƾǻ

ǶēƾƴǼǳ�ǾƬƥƢƴƬǇ¦�¿ƾǟÂ�ǽ°¦ǂǧ�̈ ċƾǋ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ ،جريًا وراء االستعارة التبعية

  ".الصمم"من " صم"ملستعار وهو الفعلحيث اشتق اللفظ ا

ُهْم َعلى الصَّرمِ : (ويف التعبري بقوله خياٌل رائٌع حيث )فََأضحى حباُل الودِّ ِمنـْ

حمسوًسا يدرك باحلواس، وجَعل له حباًال توصل –وهو أمر عقلّي –ختيل الودَّ 

ه فكأنه شبَّ .وتصرم؛ فصارت حبال الوّد بني َمَياِق وأهل ُكتـُرُْكِش مقطوعة

جبامع الوصل والصرم يف  العالقات الودية بينهما باحلبال اليت توصل بني األشياء

وحذف أحد طريف التشبيه وهو املشبه، وذكر املشبه به ،فتناسى التشبيه كلٍّ،

  .ستعارة التصرحييةعلى طريق اال

ار لفظ ، استع)ُحنَـاِذرُُه َأن ال ُنالقِـي ِمبُْلَتقـمِ : (ويف البيت التاسع عند قوله

 –وهو يف األصل موضوع للداللة على من يبتلع اللقمة بسرعة  -" ُملَتِقم"

أي حناذره أن ال نالقيه باملكان الذي يُهلك فيه . للداللة به على ميدان املواجهة
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ǀđ�ŚƦǠƬǳ¦�ĿÂ¦�.الناس بسرعة كما تُبتلع لقمة الطعام بسرعة دون ترك أثر هلا

.ملكان ومعرفتهم اجلّيدة بسربه وغورهاألسلوب داللة على مدى خطورة ا

بليغ حيث شبَّه فرسان تشبيه " وفرسانه اآلساد: "ويف البيت العاشر، يف قوله

.اإلمام عليِّ باألسود يف الشجاعة وقوة الفتك باألعداء

"ويف البيت الثالث عشر، قوله إشارة إىل كثرة مزاعمهم " َزعًما على زَعم:

على الرغم من   –" الزعم"ن التجسيد حيث جعل ، ويف العبارة نوع موتراكمها

.حمسوسا، فجسَّده وجعله مركبا بعضه فوق بعض –كونه معقوال 

"ويف البيت اخلامس عشر، يف قوله صفة صرح فيها كناية عن " ُشدَّ ِحزَاُمها:

، كما من حتصني ُكتـُرُْكِش وحراستها واالستعداد التام حلمايتهامبا قام به اجليش 

.اليت هي اسناد هذا التحصني لكرتكشِ  صرح بالنسبة

استعارة تصرحيية حيث " بآسادنا الضِّرغامِ "ويف البيت السادس عشر، يف قوله 

ستعارة بذكر صفة مالئمة شبه أبطال جيش األمري علّي باألسود، ورشح اال

فهو تشبيه هلم بالنار يف " كالنار يف الّضرمِ : "أما قوله". الضرغام"للمشبه به وهي 

.م وهو احلطب، استعمله الشاعر إلبراز سرعة قضاء األبطال على أعدائهمالضر 

وهو يشري إىل " شرقًا ومغرِبًا"ويف البيت السادس والعشرين طباق يف قوله 

فهو " �ËǶǣ�ȄǴǟ�ƢčǸǣ"أما التعبري بقوله . ذيوع خرب هزميتهم وانتشاره يف كل مكان

.مية وغمَّ انتشار خربهاإشارة إىل زيادة الغم وتراكمه عليهم، غمُّ اهلز 

ويضاف إىل ما سبق، أن الشاعر استطاع حبّدة ذهنه ومتكنه من تصريف 

لتفات حيث انتقل من أسلوب احلديث ل أسلوب االاأساليب كالمه استعم

إىل أسلوب ...) شكرنا لبارئنا ومالك شأننا (بطريق الغائب يف البيت األول 

شكرناك يا ريب أيا خري شاكر (لثاين طريق اخلطاب من بداية البيت ااحلديث عن 
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التكلم  :الشاعر هذا األسلوب يف مجيع القصيدة ينقل كالمه من أحد الطرق، والزم ...)

واستعمال هذا األسلوب يساعد يف جتديد  .أو اخلطاب أو الغيبة إىل طريق آخر منها

  .مبلل همر اشعإنشاط السامعني والقارئني للقصيدة دون 

شاعر استمد بعض صوره وأساليبه من القرآن الكرمي ويالحظ أيضا، أن ال

فيه ) خيافون من فتياننا حتلق اللمما(ومن التاريخ، فقوله يف البيت الرابع عشر 

بني بكر وتغلب حني  )٢٦("َحتَْالق الِّلمم"تأثُّر واضح مبا سجله التاريخ عن يوم 

وقوله . األمثالَحَلَق أحد الفريقني رؤوسهم ليكون عالمة هلم، فأصبح مثال من 

 :مقتبس من قوله تعاىل) فزّين شيطان هلم أن يزاحفوا(يف البيت السادس عشر 

فجاس خالل (وقوله يف البيت العشرين . )٢٧(﴾َأْعَماَهلُمالشَّْيطَانُ َهلُمُ فـََزيَّنَ ﴿

يَارِ ِخَاللَ َفَجاُسوا﴿: فيه تأثّر واضح بقوله تعاىل) جباهلم يف ديارهم .)٢٨(﴾الدِّ

:الموسيقى: اثالث

 وقيمته تَفرُُّدهيُعزى فإليها من أبرز خصائص الشعر وأهم مساته، املوسيقى

 اجلمالية الشعر قيمة من كبري جزء: "إمساعيل الدين عز الدكتور يقول. اجلمالية

 إىل مرجعه القيمة هذه من قدر أكرب كان رمبا بل املوسيقية، صورته إىل يُعزى

 إىل ِسحرٍ  من الشعر يف جنده ما يَعزون الدارسني من وكثري املوسيقية، الصورة هذه

.)٢٩("املوسيقية صورته

أربع مرات، عروضه) فعولن مفاعيلن(الطويل ووزنه  حبر من وهذه القصيدة

 نظم العريب، الشعر يف االستعمال شائع"وهذا البحر . صحيح وضربه مقبوضة

 حيث البحر من طول منونظرا ملا يتسم به هذا . )٣٠("ما يقارب من ثلثه عليه
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املوسيقي واستيعابه لكثري من املعاين اليت حتتاج إىل طول النفس، وجد فيه  إيقاعه

  .الشاعر متنفسا للتعبري عن مشاعره وأفكاره

أما عن قافية القصيدة فقد جاءت مبنية على حرف امليم املتحرك بالكسر، 

العاشر والرابع عشر  ويالحظ تغريُّ حركة الروي من الكسر إىل الفتح يف البيت

منصوبة على ) الُغنَما(و) الّلمَما(و ) النِّقَما(والعشرين حيث جاءت الكلمات 

املفعولية، ومن الكسر إىل الضم يف البيت السابع عشر حيث جاءت كلمة 

مرفوعة على الفاعلية، فعلى هذا يكون يف األبيات األربعة ما يعرف )الرَِّحمُ (

كثري من وب القافية عند النقاد القدامى، مل يسلم منه  باإلْقواء، وهو عيب من عي

:)٣١(اجلاهلي املشهور النابغة الذبياين يف قولهشاعر النبغاء وعلى رأسهم ال

ــــة رائ ـــــأمــــن آل مي ـــــدــــــ ح أو مغت

زعـــــم البـــــوارح أن رحلتنـــــا غـــــدا

دِ الن ذا زاد وغــــــــــري مـــــــــــزوّ ـــــــــــــــــعج

ـــــا الغـــــداف األســـــودُ  ـــــذاك خربن وب

ا سبق، ما حيّس به قارئ هذه القصيدة من جرٍس موسيقي ويضاف إىل م

ب منبثق من تتابع صوت النون املمدود باأللف وتكراره يف البيت  داخليٍّ خالَّ

يف " بقاياهم"و" خيارهم"و" بغيظهم"األّول، ومن تكرار حريف اهلاء وميم يف قوله 

عشر، وكلمة  يف البيت الثالث" زعم"البيت الثاين والعشرين، ومن تكرار كلمة 

يف البيت الواحد والعشرين، وكذلك من وقع التجانس بني شكرناك وشاكر "غمّ "

يف أفانني الشاعر داللة على سعة قدرة  يف البيت الثاين، وغري ذلك  مما يدل

  .الكالم
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:الخاتمة

تناول هذا املقال القصيدَة امليمية للوزير عبد القادر بن ِغَداُد بالدراسة 

ديب، وهي قصيدة ذات بعد تارخيي حيث تنقل لنا أحداثا وقعت يف والتحليل األ

القرن التاسع عشر امليالدي، نظمها الشاعر شكرًا هللا تعاىل عقب انتصار جيش 

Ȑƥ�ǺǷ�ƨǠǸƬĐ¦�³®�-بقيادة األمري علّي بـَبَّا بن حممد بّل  - املسلمني  ȂȈŪ¦�ȄǴǟ

واستطاع املقال كشف قيمة . ِق وقيادتهَزْمَفَر وُكتـُرُْكِش بتحريض من أمري ُغوِبر َميا

القصيدة وأمهيتها من الناحية األدبية مبيِّنا قدرة الشاعر يف التعبري عن شعوره 

كما جنح عن طريق التحليل املقدَّم . وإحساسه فيها بأساليب أدبية مجالية رائعة

.تسهيَل فهم مضامني القصيدة وتذوق مجال أساليبها

 حيث من اجلاهلي الشعري املعجم إىل يلمت الشاعر ويالَحظ أن لغة

 شيوع من الرغم على هذا الصوتية، البنية حيث ومن الرتاثية، األماكن استحضار

 ألفاظ جزالة من نوعاً حقَّقت اليت اإلسالمي الشعري املعجم من األلفاظ بعض

  .عامة بصورة القصيدة

 اخليال من مستوحاة معظمها يف فهي الشاعر عند الشعرية الصورية أما

هذا  بني الصورة تشكيل صعيد يف املفارقات من الرغم على اجلاهلي، الشعري

  .عنده االستعارة وتتقدم عندهم، التشبيه يتقدم حيث القدامى والشعراء الشاعر
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  :الهوامش والمراجع

جمموع الوزير يف ذكر مناقب األمري تأليف عبد القادر بن : انظر ترمجته يف)١(

حيىي إمام سليمان، اخلري للطباعة مجهورية مصر :غداد، دراسة وحتقيق

  ١٦- ٨م، ص ٢٠١٤العربية 

، مطبعة َغسِكَيا ُكوفريِشْن، زاريا، عرف الرحيان، )الوزير(جنيد : ترمجتها يف)٢(

  ٦٠- ٥٤ص 

http://www:م، انظر١٨٥٨م إىل ١٨٣٦كان أمريا لُغوِبر من سنة )٣(

tml.worldstatesmen .org/Nigeria_native.h

  .مجع بيداء وهي الصحراء: بِيد)٤(

أي ُمهلك: مبيد )٥(

  .التعب واملشقة: العناءُ )٦(

  ٧٣جمموع الوزير، مصدر سابق، ص )٧(

  املصدر نفسه)٨(

ممتّدة )�ÈŉÊ°�ǂĔÂ�ȂÉƬČǰÉǇ�ǂĔ(منطقة صحراوية بني النهرين : Gundumiُغْنُدِم )٩(

من  ٣٣قم انظر التصويرة ر . Zurmiومدينة ُزْرِم Alkalawaعرب أَْلَقاَضاَوا 

Jeanترمجة إنفاق امليسور إىل لغة َهْوَسا لسيِّد سيوطي وِجَنيْ بُوِيْد  Boyd ،

  .م١٩٨٠طباعة َكاُدونَا 

Turetaأراض يف منطقة َبُكورَا، وهي اآلن يف حكومة تُرِيَت :Burmiبـُْرِم )١٠(

.احمللية التابعة لوالية ُسكُُّتو

.Zamfaraية َزْمَفرَا هي اآلن حكومة حملية تابعة لوال: Mafaraَمَفَر )١١(

  .٧٧جمموع الوزير، ص )١٢(
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  .الفوز والظفر: الفلج)١٣(

مجع الِعْلج وهو كل جاٍف شديد من الرجال، ويطلق على الرجل :العُلج)١٤(

  . من الكفار

، ومتامها ﴿وإذ تأّذن ربكم لئن شكرمت ٧:من سورة إبراهيم، اآلية)١٥(

  .ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد﴾

بالثاء، وفيما يبدو هو )َجاثَ (قة من مصدر القصيدة ورد يف النسخة احملق)١٦(

حتريف فات احملقق ذلك، ألن جاَث من اجلأث وهو مشية البعري موقرا 

بالسني فهو فعل ماضي مبعىن تردَّد، وقد تأثر الشاعر )جاسَ (أما . محال

يَارِ ِخَاللَ َفَجاُسوا ﴿:بالقرآن يف قوله سبحانه ، أي ٥: اإلسراء ﴾الدِّ

  .خالل الديارفرتددوا 

  ٤٤: ، القلم١٨٢: سورة األعراف)١٧(

  ٧- ٦سورة الفجر، اآلية )١٨(

Murry: راجع)١٩( Last: The Sokoto Caliphate, Printed in Britain 1967, p. 74

 حممود:  عبدالقادر الرازي، حتقيق بن بكر أيب بن الصحاح، حممد خمتار)٢٠(

، ١م، ج١٩٩٥ = ه١٤١٥ بريوت – ناشرون لبنان مكتبة خاطر،

٦١٢ص

األوىل، بريوت، الطبعة – صادر منظور، دارالعرب، ابن لسان: راجع)٢١(

  ٣٥٤، ص١٢ج

  ٣سورة الفتح، اآلية )٢٢(

  ٤سورة القلم، اآلية )٢٣(



٢٠١



، )الدكتور(تارخيه وقضاياه، طه أبو كريشة : يف النقد األديب احلديث)٢٤(

١٤٣م، ص ١٩٩٠/ ه ١٤١١) بدون ذكر املطبعة(

البغدادي،  عمر بن قادرال العرب، عبد لسان لباب ولب األدب خزانة)٢٥(

العلمية  الكتب اليعقوب، دار بديع طريفي وإميل نبيل حممد: حتقيق

  ٥٢٠، ص٧م، ج١٩٩٨بريوت، 

 حممد: األمثال، امليداين، حتقيق جممع: التََّحاُلِق، راجعيـَْومُ "ويسمى أيضا بـ)٢٦(

  ٤٣٩، ص٢بريوت، ج  - املعرفة احلميد، دار عبد الدين حمىي

  ٦٣: سورة النحل، اآلية)٢٧(

٥: سورة اإلسراء، اآلية)٢٨(

 الطبعة ، بريوت،)الدكتور(إمساعيل  الدين لألدب، عز النفسي التفسري)٢٩(

  ٦٤ص م،١٩٨١ الرابعة

 الطبعة بالقاهرة، املصرية األجنلو مكتبة أنيس،الشعر، إبراهيم موسيقى)٣٠(

  ٥٩ص م،١٩٧٢ الرابعة،

شهد مطبعة امل ،حممد أمني النواوي وغريه خمتار الشعر اجلاهلي،: راجع)٣١(

الطبعة ): الدكتور(شوقي ضيف  النقد،. ١٩٩ص ١ج، احلسيين بالقاهرة

  .٢٤م، ص١٩٨٤اخلامسة، دار املعارف القاهرة 


