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 األندلسي اإلبداع صور من

 
 السعيد مجيد محمد/ د.أ

 بغداد – اإلسالمية الجامعة
 

 فمن ،متباينين متفاوتين اتجاهين بين يقع أن األندلسي األدب حظ من كان       
 الثقافات الى أو  اسبانية أصول الى األندلس فضائل كل ارجع من ،والباحثين النقاد

 هناك كان بالمقابلو  ،إليها المسلمين دخول بيلق اسبانيا عرفتها التي األجنبية
 الى ايبرية جزيرة شبه في المسلمة العربية العقلية أنتجته ما كل يرجع آخر اتجاه
سالمية عربية شرقية أصول  منو  خاصية كل من األندلسية العقلية تتجرد بذلكو  وا 

بداعو  فضيلة كل  يرىو  ةالوسطي يمثل ثالث اتجاه ظهر ذاكو  هذا بينو  ،تجديدو  ا 
نصافو  بواقعية  سواء أجدادهمو  إلسالفهم وتابعين مقلدين يكونوا لم األندلسيين أن ا 

نما الشرقو أ الغرب من  مبادراتهم لهم وكانت بهم الخاص عطاؤهم لهم كان وا 
 الى تنبه قدو  غيرها عن ومميزة محددة تكون الن جهد كل تبذل التي شخصيتهمو 

 الهجريين الخامس القرن وبدايات الرابع نالقر نهايات منذ األندلس أبناء ذلك
 الذخيرة موسوعته بسام ابن فكتب للمشارقة التقليدو  التبعية دعوى يرفضون بدؤواو 

 ثم ومن ،الفكريةو  االدبية وعطاءاتهم األندلسيين قدرات لبيانو  ،أولئك على للرد
 االتمج في والتفرد اإلبداع على األندلسيين قابلية لتأكيد أخرى مؤلفات ظهرت
 كتبو  المغربي سعيد ابنو  دحيه ابنو  خاقان ابن مؤلفات أمثال من غيرهاو  األدب
 والجذوة األندلس قضاة تاريخ كتاب ذلك من األعالم مئات ضمت التي التراجم

 أن هنا نريد الو  ،غيرهاو  التكملةو  الذيلو  الصلة تكملةو  الصلة صلةو  الصلةو  البغيةو 
 مسار في كبير تأثير لهم كان أعالم الى شيرن إن يكفيو  الموضوع هذا في نتوسع
 التاريخيةو  االدبية المجاالت في بعامة اإلنساني الفكرو  بل.. .العربي الفكر

 سبيل على أولئك ومن العلوم من ذلك غيرو  والطب الزراعيةو  الفقهيةو  والفلسفية
 وابن زهر وابن خفاجة ابنو  زيدون ابنو  حزم ابنو  شهيد ابنو  ألقسطلي :المثال
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 محييو  رشد وابن طفيل وابن عصفور وابن مضاء وابن الخطيب الدين ولسان سعيد
 .كثير غيرهمو  الششتريو  عربي بن الدين

 بالتقليـد اتهــم فقد غيره من أكثر ظلم من األندلسي األدب على وقع ما ولعل
 المشرقي األدب قامة يطول فلن ونما ارتفع مهما انهو  ،للمشارقة المطلقة التبعيةو 
 نظرة – نثرهو  شعره – األندلسي األدب الى ينظر من لكنو  ،قمته الى يصل لنو 

 األندلس معطيات أن سيجد محايدة موضوعية نقدية أسس على قائمة متأنية
 ال التي الخصوصية من الكثير فيهاو  ،اإلبداعيةو  التفرد من الكثير فيها االدبية
  كون ينفي ال الدارس فان حال كل علىو  ،االحتذاءو  المحاكاةو  بالتقليد اتهامها يمكن
 السامقة الشجرة تلك فروع من فرع هوو  ،العربي لألدب امتداد هو األندلسي األدب

 ،شامهاو  عراقها في ،غربهاو  شرقها في،بعامة العربي لألدب أم هي التي الراسخة
 تتغذىو  ،واحد نسغ من تمتح الفروعو  الغصون تلك دامت ماو  ،مغربهاو  مصرها في
 أنو  األذواقو  األلوان تتقارب أن بد فال ،واحدة أجواء من تتنفسو  ،واحدة ةترب من

 تعكسه فيما التباينو  الفرقو  االختالف يبقىو  ،المقوماتو  الخصائص تتناسق
 األصداءو  ،البشرية العنايةو  ،الطبيعة مؤثرات ؛الثمار على الخارجية المؤثرات
 يعطي مما ذلك غير الى موهبةال أصالةو  ،التجربة عمقو  الثقافة سعةوا النفسية
 أسس وضع يمكن فمثلما ،اآلخرين عن تفرده التي الذاتية سماتهو  خاصيته النتاج

 معين زمن في الشامي أو المصري األدبو  العراقي األدب بين فوارقو  خصائصو 
 فكذلك ،جوانبها من كثير في بينها التالقيو  التقارب رغم ،معينة دولة ظل فيو 

 الدولة أقطار من غيره بينو  بينه فوارق من األندلسي ألدبا عن يقال أن يمكن
 ثم بخاصة الكريم القران هوو  واحد التراثي النبعو  واحدة فاللغة ،اإلسالمية العربية

 الفواصل تبقىو  ،بعامة العربي األدبو  الجاهلي األدب ثم الشريفة النبوية األحاديث
 ،المنتج يحققها التي نسانيةاإل  المعاناةو  التجربة تضيفه ما هي وآخر واحد بين
 الصناع لكنو  واحدة المواد. .معارفهو  ثقافته عمقو  الذاتية تجربته غناء فيو 

 تجاربه خالصة تعكس معينة حالة عن يعبر منهم واحد وكل ،متباينون مختلفون
 .الفنيةو  الذوقية قدراتهو 
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ذا  في شرقيللم المحاكاةو  التقليد مرحلة بدأ قد األندلسي األديب نرى كنا وا 
 بعد ،لكنو  ،متوقعو  طبيعي أمر فذلك ،األندلس الى العرب لدخول األولى السنوات

 هذه على تتمردو  ،السياق هذا عن تخرج فردية حاالت بدأت ،بالطويلة ليست حقبة
 بدءا سوقهم على الوقوف على قادرين مبدعين أدباء أسماء نسجل وبدأنا ،التبعية

 وابن حزم وابن شهيد ابن ثم الرماديو  القسطليب مروراو  الغزال يحيى الشاعر من
 هذا وبين  ،زمرك ابنو  الخطيب بابن انتهاء  و  خفاجة وابن حمديس وابن زيدون

 اإلسالمي العربي تراثنا من متكاملة دورة يمثل األندلسي فاألدب ،كثيرة أسماء ذاكو 
 شبه في اإلسالمية الدولة حياة هي،محددة زمنية حقبة خاللو  معينة رقعة في

 .ايبرية جزيرة
 مقدارا تمثل األدب صور من صورة عند نقف أن سنحاول البحث هذا فيو 

 التفرد روح عن تعبرو  ،األندلس أدباء ذهنية في التجديدو  اإلبداعو  األصالة من
 ،الشرق عن القطعية أو االنفصال دون ،لديهم األندلسية القومية الشخصية بناءو 

 عن تعبير إنها ،األخرى هي كثيرة االبتعاد سمات إن كما ،عديدة اللقاء نقاط
 تعبيراتهاو  بصورها أندلسية لكنهاو  ،جذورهاو  لغتهاو  بروحها مسلمة عربية شخصية

 .العامة سماتهاو  خياالتهاو 
 التي اإلبداعو  التجديد روح يمثل نموذج الحقيقة في هي الصورة هذهو 
 حياة في رائعة افةانعط هي بل الهجريين والسادس الخامس القرنين في انطلقت
 قدمها التي الرائعة اللوحة هي تلكم ،نظيرها قل فنية لوحةو  األندلسي الشعر
 .(1) (هــ 0541) عام المولود خفاجة بن األندلسي المرهف الشاعر

 أحضانها في العيشو  بالطبيعة مولعا كهولتهو  شبابه في خفاجة ابن كان لقد
 بما أصحابهو  يلهو ،رياضهاو  جارهاأش كنف في ،ظاللها تحت ليالو  أيام تمضيةو 

                                                           

 مخلـوع، ماجنـا شـبيبته فـي كـان مطبوع شاعر( هـ 455-541) خفاجة بن إبراهيم إسحاق هو: خفاجة ابن (1)
 فجاء،طلقـه اإلعجـاز ميـدان فـي ومد وروقه القول شعشع،اإلبداع فنون في امتصرف، اللهو ميدان في الرسن
 فـي نسـك وقـد، واألزهـار األنهـار بوصـف مغرى وكان البليل الروض من وأنق، العليل النفس من ارق نظامه
 بعــدها ومــا 1450م 5ق الــذخيرة فــي وأخبــاره ترجمتــه انظــر. منشــور شــعر ديــوان ولــه، وتزهــد أيامــه أواخــر
 الطيـب نفـح 0/46،47 األعيـان وفيـات 1/563 المغرب 401 رقم البغية 553 ص المطمح 573: 1 القالئد

 .( متفرقة عديدة صفحات في) 
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 فاستحوذت ،(1) وازع الو  رادع يوقفهم ال ،االنبساطو  المتعة وسائل من طابو  استلذ
 ،بميسمها ووسمته بطابعها شعره جل طبعتو  ،أفكارهو  صورهو  لغته على الطبيعة

 ،عروقه في وصورها بألوانها تسري فكانت ،(2)نفسهو  خياله استغرقت لكأنها حتى
"  سمي مظاهرها وصف من إلكثارهو  ،بها الشديد ولولوعه ،أحاسيسه على تهيمنو 

 بالطبيعة تعلق من عنه شاع ما برغمو  ،"األندلس بصنوبري"و"  األندلس بجنان
 الرقيقة التشبيهاتو  األخيلةو  الصور إبداع في لغته مطاوعة ومن ،بجمالها التغنيو 

 المغردة األطيار شاعر يجعلوه أن أبوا له الدارسين بعض فان ،الوصف في الرائعة
 مضامينه ويدرس ديوانه يطالع من فان (3)الضاحكة الرياضو  المتفتحة األزهارو 

 أن في رأيها على طحطح فاطمة الدكتورة يوافق الشيخوخة قصائد سيما ال بعناية
 على استحوذت فقد ،(4)الشبيبة لمعاهد بكاءو  وندب حنين شاعر هو خفاجة ابن

 هذه في شعره على فطغت ،النهاية بدنو اإلحساسو  وفالخ مشاعر الشاعر
 المقارنة وأسلوب’  االسترجاعو  االستذكار عليها يغلب،حزينة كئيبة مسحة،المرحلة

 ،الضعفو  القوة ،الشيخوخةو  الشباب ،متقاطعتين متناقضتين حالتين بين المقابلةو 
 ،ألمه من دفتزي األحاسيسو  المشاعر تلك وتقلقه،الهواجس تلك عليه تلح أخذتو 

 كل مع توهجهاو  لهيبها يتضاءل كالشمعة فهو ،الذبولو  بالذوبان شعور فيعتريه
 لآلتي ترقبا اشتدو  رعباو  خوفا ازداد السن به تقدم كلما. .هكذا وهو ،بها تمر لحظة
  : يسر ال الذي

 
ـــــــــد ســـــــــن أنهـــــــــا إال ـــــــــنقص تزي  وت

 

 (5)فــــــارقص تعترينــــــي حمــــــى ونفضــــــة 

 

                                                           

 450: 1 م 5ق الذخيرة: انظر (1)
 والترجمـة التـأليف لجنـة مطبعة،1ط 515 ص ضيف شوقي للدكتور العربي الشعر في ومذاهبه الفن: انظر (2)

 .م 0354، 0565 القاهرة – والنشر
 العلـوم دار، اآلداب كليـة منشـورات’  117 ص طحطـح فاطمـة تـأليف، األندلسي الشعر في والحنين الغربة (3)

 .0335 سنة 03 رقم وأطروحات رسائل سلسلة بالرباط اإلنسانية
 .117 ص السابق المصدر (4)
 .0361 سكندريةباإل المعارف منشأة، 106 ق،غازي  مصطفى سيد الدكتور تحقيق: خفاجة ابن ديوان (5)
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 تراجـــع األمـــام الـــى الـــزمن امتـــد فكلمـــا"  قضتنـــاو  تصـــادم حالـــة يعـــيش انـــه 
 تعنــــي فالزيــــادة ،الطــــرفين بــــين عكســــيا تســــابقا هنــــاك كــــان،الوراء الــــى الشــــاعر
ـــدم ،النقصـــان ـــي والتق ـــأخر يعن ـــه ،الت ـــدي الصـــراع ان ـــين األب ـــزمنو  اإلنســـان ب  (1) ال

 تالزمـــه ظلـــت التـــي معاناتـــه مصـــدرو .. .ألمـــهو  قلقـــه مصـــدر هـــو الصـــراع هـــذاو " 
 مرحلـــــة)          المرحلـــــة هـــــذه أثنـــــاء قالهـــــا قصـــــيدة تقـــــرأ الو  ،أيامـــــه بقيـــــة

 الخفـــــي الصـــــراع ذلـــــك بهـــــاجس تحـــــس إال(  المتقدمـــــة الشـــــيخوخةو  الشـــــيخوخة
 التحـــرر أو منـــه الخـــالص يســـتطيع فـــال يرهقـــهو  ،أيامـــه يـــزعجو  مضـــجعه يقـــض
 المـــوت مخـــاوف ظلـــتو  ،يالحقـــه الحتميـــة النهايـــة مـــن الجـــزع فظـــل ،شـــبحه مـــن

ـــاءا هـــواجسو  ،تـــراوده  يصـــيحو  الجبـــال احـــد أمـــام مرتجفـــا يقـــف فكـــان ،ترعبـــه لفن
 حينهــــــاو .. .تمــــــوت.. .الصــــــدى فيجيــــــب"  أتمــــــوت.. .إبــــــراهيم"  عــــــال بصــــــوت
ـــهو  ،قشـــعريرة تتلبســـه ـــق حـــزن يتملك ـــاوى ،عمي ـــه تضـــعفو  ،فرائصـــه فتته  مقاومت

رادتــــهو   حتــــى المــــوت صــــعقة الــــى اقــــرب هــــي صــــعقة عليــــه تســــتحوذو  فينهــــار ،ا 
 التــــي قصــــائده فــــي اشــــدو  أكثــــر الهــــواجس هــــذه تتضــــحو  ،(2)عليــــه مغشــــيا يخــــر

 مـــن الكثيـــر لديـــه يثيـــر الســـرى فكـــأن ،الليـــل فـــي رحالتـــهو  تنقالتـــه أثنـــاء أنشـــاها
 ســــــوداويةو  القابلــــــة األيــــــام جهامــــــة عينيــــــه أمــــــام يضــــــعو  الخــــــوالي الــــــذكريات
 خليـــة كـــل فـــي تغلغلـــتو  ،المـــوت خشـــية تلبســـته لقـــد ،إليـــه ينـــدفع الـــذي المصـــير

ـــاه مـــن ـــل ،خالي ـــه كـــل يفـــ ب ـــه جزيئـــات مـــن ذرةو  جزيئ ـــه ذراتو ،كيان  ،المـــادي بنائ
 البــــــاحثون تنبــــــه قــــــدو  .لهــــــا أســــــيرا فعــــــاد مشــــــاعرهو  حواســــــه عليــــــه ملكــــــتو 

لحاحـــهو  أغراضـــه الـــى للشـــاعر المعاصـــرون  فـــي يثيـــره مـــاو  ،الســـرى وصـــف فـــي ا 
ـــه بســـام ابـــن معاصـــره ذلـــك الـــى أشـــار فقـــد ،ونـــوازع هـــواجس مـــن أعماقـــه "  بقول

 الثـــرى خـــدو  وضـــوح لـــه مـــا بهـــيم الليـــلو  – خفاجـــة ابـــن ييعنـــ – ســـراه وصـــف إن
ـــدى ـــك ،منضـــوح بالن ـــن فناهي ـــرد غـــرض م ـــي تجـــردو  ،بمضـــماره انف ـــاره لحم  ،(3)ذم

                                                           

 .100 ص والحنين الغربة (1)
 .411 رقم ترجمة 111،115 ص، الملتمس بغية (2)
 450: 1 م 5ق: الذخيرة (3)
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 ظهــــر علــــى هــــوو  ،االنفراديــــة الخلــــواتو  الليليــــة التــــأمالت تلــــك لديــــه ولــــدت قــــدو 
 إحساســــا لديــــه ولــــدت ،اســــتقرار أو ركــــون أو ســــكون بــــال الخلــــوات عبــــر جــــواده
 فانـــدفع ،الحيـــاة دروب فـــي فجـــوات مـــن الـــزمن حـــوافر تتركـــه مـــاب عنيفـــاو  حـــادا
 لقــــد ،ملـــذاتهاو  الحيـــاة لهــــو عـــن االنصـــرافو  الزهـــدو  التنســــك الـــى أيامـــه أواخـــر
 .وملل يأسو  بقنوط أصيب

 هـذه تتمثـل حياتـه من المرحلة هذه خالل نظمها التي قصائده من عديد فيو 
 وقلقـــه ،النفســـية ســـههواج عـــن لتعبـــر الســـطح علـــى تبـــرزو  األحاســـيسو  الخـــواطر
 قـدو  ،ظواهرهـا فـي االنـدماج خـالل ومـن الطبيعـة أوصـاف عبـر أتت وطالما ،اليومي
 تنقــلو  ،بلســانه تتحــدث الطبيعــة مظــاهر بعــض فيــدع اإلســقاط فــي الشــاعر يبــالغ

 التــي نماذجــه خيــر الجبــل وصــف فــي(  البائيــة) قصــيدته ولعــل ،مشــاعرهو  انفعاالتــه
 يكـاد حتـى ،التشـخيصو  التفاعـلو  االندماج ذلك بوضوح تبرزو  ،الخاصية تلك تجسم
 حكمـــة مملـــوء   وقـــورا شـــيخا فيمثلـــه ،( الجبـــل)  بأنســـنه لـــيحس الســـامعو أ القـــار 

 االطمئنــان عنــده فيجــد ،ومخاوفــه همومــه عليــه يلقــيو  الشــاعر يســتنطقه ،موعظــةو 
 .النفسو  البال راحةو 

 الكثيــر هفيــ ،تســاؤلو  باســتفهام مقــرون بقســم القصــيدة خفاجــة ابــن يســتفتح
 فـي انـه ،السـكون الو  الركون يعرف ال الذي المؤلم وضعه الستمرارية االستغراب من

 ،آخـر الـى مكـان مـن يتنقـل ،غايـة الو  ،لـه نهايـة ال مسـتمر سـفر فـيو  ،دائمة رحلة
. .صــديق الو  أنــيس بــال وحيــدا ،تغريــب و تشــريق بــين ممزقــا ،ثــان الــى موقــع ومــن
 الريـاحو  األهـواء تتقاذفـهو  ،النجائـب ظهـور عتلـيي ،إليـه يـركن مأوى أو دار له ليس
. .نهايـة الو  لها هدف ال طويلة رحلة في الركائب قتود ممتطيا يكون أن قدره ،الهوج
 ليــل. .البهــيم الليــل ظلمــة تغرقــه ،الحســام ســوى والصــديق جــار بــال فريــدا وحيــدا
 يقالضـ هـذا عنـه تـزيح مضـيئة اشـراقة أو منيـر بفجـر ،جـدوى دون ،يحلم ،سرمدي

ــابو  ــتحو  ،االكتئ ــه أمــام تف ــا ناظري ــة إنهــا.. .فرحــة مســرة جديــدة آفاق  ،عصــيبة رحل
ــاة ــمو  ،أمــل بصــيص عــن يبحــث صــعبة ومعان ــور بومضــة يحل ــال ،ن  ســوى يواجــه ف
 بما األقدار تواجهه ما سرعانو  ،تتالشىو  تخبو آمال سوى يرى الو  ،الفشلو  الضياع

 ،مفتـرس كاسـر ذئـب أو ،ةكاذبـ وعـود سـوى حصـاده يكون لنو   ،ويهوى يشتهي ال
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 ليــنقض متحفــز ،مكفهــر،الجبين قاطــب اغبــر ،ثنايــاهو  أســنانه تلتمــعو  عينــاه تبــرق
 ،األمـانو  االسـتقرار عـن بحثـا بإصـرار جهـده يبـذل.. .األقـدار مفارقـات إنهـا.. .عليه

 الو  ،نعرفـه مـا الفجـر فلـيس ،نظـره فـي األلـوان تختلط ،الهالكو  الموت شبح فيباغته
 .االفتراسو  والقسوة الوحشية تحمل المعة بيض أنياب لكنهاو  ،هنعهد ما النور

 فـي ،فريـد كئيـب حـزين فالشـاعر متقابلتين صورتين في مداه التناقض يبلغو 
   :هذا ابتسام أيو  ،مبتسم ضاحك الذئب ان حين
 
 باســــــــمة الليــــــــث نيــــــــوب رأيــــــــت إذا
 

 مبتســــــــــم الليــــــــــث أن تظــــــــــنن فــــــــــال 

 

 هـذهو  الرحلـة فهـذه ،أعماقـه في مترتسو  تتقاطع ضدية أيو  ،هذه سخرية أي
 إنهـا ،واقعيـة رحلـة منهـا أكثـر الشـاعر أغـوار داخـل نفسية رحلة إال هي ما المعاناة
 .(1) والوحدة الخوف رحلة

 
 الجنائــــب أهــــوج، تــــدري هــــل بعيشــــك

 

ـــــي تخـــــب  ـــــب ظهـــــور أم برحل  (2)النجائ

 

ــيس ــقو  االضــطراب ل  فقــدانو  االنفــرادو  الوحــدة بــل فحســب همومــه همــا القل
 يســتقرو  إليهــا يســتكن التــي الــدار فقــدان هــو ذلــك مــن األكثــرو  ،والصــحاب حبــاباأل
 هــو التــي المــودةو  الــدفءو  الحنــانو  بالحــب فتغمــره إليهــا يــركن التــي الزوجــةو ...بهــا
 ،يؤانسـهو  يسـامره صـاحب الو  إليـه يعـود مأوى بال فهو.. .إليها يكون ما أحوج أالن

 :مميتة قةخان غربة بل مملة وعزلة قاتله وحشة يعيش
 

 فــــــاجتلي الفيــــــافي تهــــــاداني وحيــــــدا  
 مصـــــــمم حســـــــام مـــــــن إال جـــــــار وال
 

  الغياهــــــب قنــــــاع فــــــي المنايــــــا وجــــــوه 
 الركائــــــــــــب قتــــــــــــود فــــــــــــي إال دار وال
 

                                                           

 103 ص والحنين الغربة (1)
 5/436(  وعيشك) الذخيرة رواية وفي، 065 ق 104 ص خفاجة ابن ديوان( 2)
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.. .انفـراد.. .وحـدة.. .تمـزق.. .قلـق :داخليـا بـه ألمـت التـي األجـواء هذه في
ــال.. .ســوداء موحشــة كآبــة غمــوم.. .همــوم  ظــالم:رجيــاخاو .. .ابــدي ارتحــالو  انتق
  فـي أمـل ال نـابغي ليـلو  ،جـرداء كالحـة قفـار هـوج ريـح ،قمر الو  ،فيه نجم ال دامس
 جاهـدا الشـاعر يسـعى األجـواء هـذه فـي ،مريـر وحزن عميق باسى   مغمور ،انفراجه

 يضـاحك أنو  ،نفسـه داخـل في بيض آمال بتفجير كابتهاو  وبؤسها جهامتها يبعد أن
 نـوع. .وفكـره وجدانـه بهـا يشـغلو  ذاته في تتولد التي السعيدة الجميلة األماني ثغور
 :المقفرة الخلوات هذه في له تتراءى التي األشباحو  المخاوف من التهرب من
 
 ســــــــاعة أضــــــــاحك أن إال أنــــــــس وال
 

 المطالـــــب وجـــــوه فـــــي األمـــــاني ثغـــــور 

 

 علـى يخـيم الظالم.. .غيث الو  ،فيها خير ال خلب سحب بل ،زائفة أحالم إنها
 بحــر فــي يغــوص فكأنه،أيضــا فيــه أعماقــه تنغمــرو  ،عينيــه فــي الــدنيا دفتســو  الكــون
 :سرمدي ليل. .السير متباطئ. .له نهاية ال كثيف اسود حالك ليل. .له قرار ال لجي
 فانقضــــى بــــاد قـــد قلــــت مــــا إذا بليـــل

 

 كــــاذب الظــــن مــــن وعــــد عــــن تكشــــف 

 

 بــين ،الخــارجي ومحيطــه داخلــه بــين الســلبي التقابــلو  التنــاقض لوحــات إنهــا 
 يكشــفو  ،أعصــابه علــى ويضــغط يرهقــه الــذي العبــوس واقعــه وبــين وأحالمــه أمانيــه
 تخبـو مـا سرعانو  ،قنوطو  بإحباط الشاعر فيصاب ،كذبهاو  األمنيات تلك زيف أمامه
 أمـل بريـق مـن وجدانـه فـي يعـتلج كـان ما إن يدركو  ،أحالمه كل وتتالشى آماله كل

ـــارق بنـــور أو مشـــرق بفجـــر ـــه يـــزيالن ،ب ـــك ةعتمـــ عن ـــيس ،البهـــيم الليـــل ذل  إال ل
ــه.. .أوهامــا ــك المــوت ان ــذئب ،متمــثال ينتظــره المهل ــاه تبــرق ب ــه تلتمــعو  ،عين  ،أنياب
 :لالفتراس متحفزا،مكفهرا
 أطلـس شخص عن الليل جيب فمزقت

 

ـــــــــع   قاطـــــــــب المباســـــــــم وضـــــــــاح تطل

 

 السـخرية ومـن ،مفـزوع مرعـوب خيال وليدة مخيفة صورة ،الموت صورة إنها 
 سـخرية أيـة" المباسـم وضـاح تطلـع" بفريسته فرح مبتسم كأنه الذئب هذا يتراءى أن



لسنة/      1 /العدد      للغات واآلداب مجلة جامعة االنبار     من صور اإلبداع األندلسي

9002 

01 
 

- 
11- 

 وضـاح فهـو التقابلو  للتناقض لوحة األخرى هي الذئب صورةو .. .ابتسام وأي. .هذه
 أنيابــا يبــدي هــوو  ،الجبــين مكفهــر المالمــح قاطــب ،نفســه الوقــت فــي وهــو ،المباســم
 .الردىو  االفتراس وراءها تخفي مبتسمة بيضا

 انعكــاس إال هــي مــا الشــاعر مخيلــة فــي تتولــد التــي الصــورو  االتالخيــ هــذه
 كـــل ومـــع لحظـــة كـــل فـــي بـــه يتـــربص فـــالموت ،الحزينـــة ومشـــاعره،النفسية لحالتـــه
 اعتبـر وقـد.حولهـا يحـومو  كلهـا األجـواء علـى يخـيم الفنـاءو .حركـة كـل عنـدو  ،التفاتة
 تضـمنته لمـا الطريفـة خفاجـة ابـن صـور من البيت هذا صورة ضيف شوقي الدكتور

 .(1)قطوبو  ضحك من متنافر تشخيصو  مختلطة ألوان من
 ،قلقـهو  معاناتـه مقـدارو  النفسـية حالتـه عن تتحدث التي المقدمة هذه بعد ثم

 ،الـريح مهـب سـدت التـي الشـامخة السامقة قامتهو  الجبل وصف الى الشاعر يلتفت
 الحكمـة يـاماألو  الليالي من يحمل. .حمر ذوائبو  سوداء بعمامة معتم بشيخ فيشبهه

 العظــات مــن الخــزين هــذا الــى يصــغي إال الشــاعر مــن كــان فمــا،التجاربو  الحنكــةو 
 عظمتـهو  هيبتـه بهـا تنطـقو  ،صـمته علـى الجبل حال يترجمها التي العجائبو  العبرو 

ــى ــه أصــغىو   الشــاعر فأســتنطقه ،ووجومــه خرســه عل  تقلبــات يســتعرض هــوو  ،إلي
 فاتــك مــن إليــه لجــأ فكــم .األزمــانو  اليالليــ وتناقض،الــدهورو  األيــام تلــونو  ،الــدهر
 ربـه الى عاد زاهد لراهب موطناو  مستقرا كان كمو  – إليه مستندا ،به محتميا ،سفاك
 اسـتظل وكـم ،ورواحـل قوافـل مـن ودروبـه مسـاربه خـالل عبـرت وكـم ،ذنبه عن تائبا
 المقـام بهـا يطـل لـم الصـور تلـكو  الوجـوه هـذه كل لكنو  ،أناس من بظله قالو  بفيئه

 :المكان بها يستقر ملو 
 

ــــردى يــــد طــــوتهم أن إال كــــان فمــــا  ال

 

 والنوائـــــب النـــــوى ريـــــح بهـــــم وطـــــارت 
 

 مفارقـات إنهـا ،فـان عليهـا من فكل ،احد على تبقى ال – الدنيا حال هو هذاو 
 .الحدثان وتقلبات الحياة

                                                           

 .514 ص العربي الشعر في ومذاهبه الفن (1)
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 عبــــر الشــــاعر رحلــــة إال ليس،الــــدهر عبــــر الجبــــل رحلــــة عــــن نقــــراه مــــاو 
ــزمن ــة إنهــا...ال ــة المحنــة.. .منالــز  محن  خفاجــة ابــن أعصــاب ترهــق التــي الحقيقي

 وحيـدا عـاشو  ،طـويال عمـر الـذي نفسـه الشـاعر صـورة هـي الجبل فصورة ،تزعجهو 
 ،الطـوال السـنوات هـذه خـالل ،بـه مـرت وقـد ،أصـحاب الو  دار الو  أوالد الو  زوجـة بال

 دواعــا مــا لكــنهمو .. .أصــدقاءو  أصــحابو  أنــاس علــى إثناءهــا تعــرفو  ،عديــدة أجيــال
 ..تركوهو . .ذهبوا ،معه،اآلن

 العـيش ظـروف أبعدتـه مـن ومـنهم (1)،الثـرى احتواهو  الموت خطفه من فمنهم
 االنفـــرادو  الضـــجر يقتلـــه وحيـــدا شـــاعرنا غـــدا ثـــم ومـــن ،الـــدهر نوائـــب بـــه وطـــارت

 .جليس الو  أنيس ال حيث االكتئابو 
 ،نفسـه الشـاعر إال الجبـل ومـا ،الجبـل لسـان علـى تـروى الشاعر تجربة إنها

 فمـا ،المواقفو  األحداث تكرار كرهو  العيش مل حتى حياته في الكثير أديبنا عانى لقد
 فقـد بـالعيش يغـري أو يشـوق أمـر فيهـا عـاد ومـا ،يطيـب أو يلذ شئ الحياة في عاد

 عـادو  ،بكـاء لديه الغناء فغدا ،الجبل عيون في مسودة هي كما،بعينيه الدنيا اسودت
 :سلبا شئ كل عادل لقد ،هلعاو  فاارتجا الرقصو  ،دموعا الضحك

 
ـــا ـــق فم ـــي خف ـــر أيك ـــة غي  أضـــلع رجف

 

 نـــــادب صـــــرخة غيـــــر ورقـــــي نـــــوح وال 
 

 تكــرارو  الثــواءو  البقــاء طــول مــن وملــل ضــجرو  يــأسو  بإحبــاط الجبــل أصــيب
 :رجوع بال يرحلونو  ،عودة بال يذهبون األصحاب إن حين في ،والنهار الليل
 

 صــــاحب ويظعــــن ابقــــي متــــى فحتــــى
 

 آيــــــــــب غيــــــــــر راحــــــــــال منــــــــــه أودع 
 

 بالصـراع الشعور لديه تعمق التي األحوال تقلبو  بالتغير الحاد اإلحساس انه
 الشــوق األعمــاق فــي ويميــت الملــلو  الســأم يــورث البقــاء فطــول .الــزمن بــينو  بينــه

                                                           

ــوان فــي نجــد (1) ــي القصــائد مــن كثيــرا الشــاعر دي ــاء ف ــه أصــدقائه رث خوان ــه وا  ــديوان انظر،وأحباب   الصــفحات ال
 .وغيرها 051،055،041،064،114،104،500
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 الركـود حالـة مـن وتخلصـا ،عارمـا شوقاو  ،ملحة رغبة الموت فيصبح،االنبهار وروح
 .ذاته الموت هي التي الجمودو 

 مـن أخـرى صـورة يمثـل هو فإذا" ،القصيدة في تدريجيا الجبل إنسانية تتزايدو 
 ولــذة الصــمود طــول عــن يعبــر ال هــوو  نفســه الشــاعر هــو أو نفســه الشــاعر وقفــة
نماو  ،الخلود  يعبـر بذلك وكأنه ،إخوانه ذهاب بعد ووحدته للحياة استثقاله عن يعبر ا 
 مـن الهـرب وتحـاول ،منـه تفـرق التي نفسه على وقعه يهون أي( الموت قيمة) عن

 (2)" الجبـل هـذا أساة في تتجلى مأساته خفاجة ابن وجد وهكذا"، (1)" المخيف شبحه
 ومرحــى ،واالنفــراد الوحــدة أجــواء فــي اإلقامــة مــالو  البقــاء ســئما فقــد ،كحالــه وحالــه

 فـــي الجبـــل يســـتنطق الشـــاعر هـــو هـــاو ،التحولو  التغييـــر روح يحمـــل الـــذي بـــالموت
   :الموت يهبهو  الخالص يمنحه أن القدير خالقال الى تضرعه

 
 ضــــــارع دعـــــوة مــــــوالي يـــــا رحمـــــاك

 

 راغــــــــب راحــــــــة نعمــــــــاك الــــــــى يمــــــــد 
 

 اســتخالصو  ،أســراره اســتكناهو  الجمــاد اســتنطاق خــالل ومــن ،خفاجــة ابــن إن 
 الفلسـفة فيهـا ،تأمليـة آفـاق الـى يحملنا ،الناطق الصمت ذلك من والموعظة الحكمة

 ،االثنـان يغـدو القصـيدة هـذه فيو  ،الموت يفلسف كما ،حياةال يفلسف انه ،الحكمةو 
 حـال يصـبحو .. .موحد موقف في يندمجانو  القطبان يتداخلو  ،واحدا الشاعرو  الجبل

 جمـودهو  صـمته فـي الجبل سوى الشاعر فما" الشامخ الجماد ذلك حال مثل اإلنسان
 مـن بـد فـال مـرالع امتـدو  ،الـزمن طـال فمهما،نفسـه المصـير سـيواجهان وكالهما (3)"

 فلـم ،المـوت لمواجهـة لذاتـه الشـاعر مـن دعـوة ذلك وفي،النهاية من بد الو ...الموت
 دائـم سـأم الـى تحولـتو  بهجتهـا فقدت فلقد ،إليها يشدو  بها يغري ما الحياة في يبق
 .تقبلو  بصالبة قدره الشاعر فليواجه،مالزمة كآبةو 

                                                           

، 0 ط،بيـــروت، الثقافـــة دار، 113 ص:عبـــاس إحســـان الـــدكتور،الطوائف عصـــر – األندلســـي األدب تـــاريخ(1)
0361. 

 .153 ص،األندلسي الشعر مالمح (2)
 .111ص،نينوالح الغربة (3)
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نقاذاو  ،ملحة حاجة الموت يغدو الحالة هذه وأمام  الحيـاة قسـوة مـن لألحيـاء ا 
 أعمـــار التوقـــف تعـــرف ال برتابـــة يحفر،دقائقـــهو  بثوانيـــه ،الـــزمن دام مـــا ووحشـــتها
 مفـر ال حتميـة فـالموت. الخـالنو  األصـحابو  األحبـاب ،رحمـة بال،ويطوى،المخلوقات

 الــوالدة فــي قــدرهم هــو مثلمــا،عليهم كتــب الــذي وقــدرهم الجميــع مصــير انــه...منهــا
 ،الجبـلو  الشـاعر بـين ،األسـىو  بالشـجن المملـوءة المناجـاة ذهه خالل ومن .الحياةو 
ــدو  ــذاتي البــاطني الهمــس هــذا بع ــي هــو الــذي ال ــة الحقيقــة ف  ،نفســه الشــاعر تعزي

 ،أيامـه طـوال أرهقتـه مشـاعرو  ،كاهلـه أثقلت لهموم وتخفيف،ينتظره ما على وتصبره
 مواجهـة هعليـ وهـون ،نفسـه مـن وقوى،أزره من شد عزاء الجبل صنوة في وجد وقد

نمـا ،الخلـود ولـذة الصـمود طول عن تعبر" ال هذا الجبل صورةو  ،(1)الفناءو  الموت  وا 
 .وأحبائه (2)"إخوانه ذهاب بعد ووحدته للحياة استثقاله عن تعبر

 تنمو،متناسـقة متكاملة فنية لوحة في وتتالحم ،القصيدة أبيات تتكاتف وهكذا
 من،قومــه أبنــاء بــين نفســه الشــاعر يعانيــه عمــا لتتــرجم األحاســيسو  المشــاعر فيهــا
 وحدتــه فــي غربتـهو  ،غربتــه فـي محنتــه إن ،انتقـالو  رحيــلو  واضـطراب ووحــدة انفـراد

 التغـرب هـذا دفعـه قـدو  ،خـارجي مـادي بتغرب مصحوبا الداخلي التغرب انه ،النفسية
 الماضـي اسـترجاعو  ،بالـذكريات االكتفـاءو  ،المجتمع عن االنفرادو  الزهد يشبه ما الى

 مـن بـه تتسـم كانـت بمـا التلـذذو  ،السـهرو  السـمر ليـاليو  الحلوة األيام وتذكر،لالجمي
 نسـك قـد انـه" خفاجـة ابـن عـن بقولـه بسام ابن عناه ما وهذا .واقتحام وقوة عنفوان
 .األول القرن في المنورة المدينة نساك احد اذينة ابنو  (3)" اذينة ابن نسك اليوم

 إطـــار عـــن خارجـــةو  القصـــيدة عـــن ذةشـــا األخيـــرة الثالثـــة األبيـــات إن نـــرىو 
 عـن بعيـد مباشـر بأسـلوب االسـتنتاجو  التقريـر صـفة فيهاو  ،المشهد حقيقةو  التجربة
 .االنسيابيةو  الشعرية

 عبـــــرة  كـــــل وعظـــــه مـــــن فاســـــمعني
ــــ ى ـــا فسل ـــا وســـر ى أبكـــى بم  شـــجا بم

 التجـــــــــارب  لســــــــان عنــــــــه يترجمهــــــــا 
 حب صـــا خيـــر الســـرى ليـــل علـــى وكـــان

                                                           

 .101 ص – الطوائف عصر – األندلسي األدب تاريخ: انظر (1)
 .101 ص نفسه (2)
 14451م 5ق الذخيرة (3)
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 لطيـــــــة عنـــــــه نكــــــــ بت وقـــــــد وقلـــــــت
 

 وذاهــــــــب مقــــــــيم مــــــــن فان ــــــــا ســــــــالم
 

 هـي بـل"  الوصـف في جديد شعري نمط الجبل وصف في البائية القصيدة إن 
 المنحنـى عـن البتعـاده إال ذلـك ومـا ،نفسـه خفاجـة ابـن شـعر في وطريف شجي نغم

 الشـديد االندماجو  األخاذة النفسية بالنجوى التسامهاو  ،التجزيئية والنظرة ،التسجيلي
 .(1)"االستغراق حد بلغ الذي

 بنائهــا فــي األجــزاء متالحمــة متكاملــة فنيــة لوحــة القصــيدة هــذه تقــدم وبــذلك
ــا نمــوا تنمــو ــون هــيو  ،تخلخــل أو تعثــر دون طبيعي ــذي الرومانســي الشــعر مــن ل  ال

 الرؤيـــة علـــى يقـــوم عاطفيـــا تفـــاعال يتفاعـــلو  ،معهـــا ويتـــداخل،الطبيعة مـــع يمتـــزج
ــة ــى ،العميق ــا التشــخيص وعل ــد" كلــذل هــيو  ،(2)مع ــا أجمــل مــن تع  قــرائح أبدعتــه م

 .(3)" أدب من الرومانسيين

                                                           

 153 ص،األندلسي الشعر مالمح (1)
 .163 ص – الطوائف عصر – األندلسي األدب تاريخ:انظر (2)
 .141 ص، األندلسي الشعر مالمح (3)



لسنة/      1 /العدد      للغات واآلداب مجلة جامعة االنبار     من صور اإلبداع األندلسي

9002 

11 
 

- 
90- 

 والمراجع المصادر ثبت
 بـن احمـد بـن يحيـى بـن ألحمـد ،األندلس أهل رجال تاريخ في الملتمس بغية .0

 .م 0335 روخس بمطبعة مجريط طبع ،( هـ 433 ت)الضبي عميرة

 انإحســـ للـــدكتور – المـــرابطينو  الطوائـــف عصـــر – األندلســـي األدب تـــاريخ .1
 .م 0361 بيروت – الثقافة دار – عباس

 المعـارف منشـأة – غـازي مصـطفى السـيد الدكتور تحقيق ،خفاجة ابن ديوان .5
 .م 0361 باإلسكندرية

 ،الشــنتريني بســام بــن علــي الحســن ألبــي الجزيــرة أهــل محاســن فــي الــذخيرة .5
 .م 0373 بيروت – الثقافة دار – عباس إحسان الدكتور تحقيق

 كليـة منشـورات،طحطح فاطمـة تـأليف – األندلسـي الشعر يف الحنينو  الغربة .4
 .م 0335 سنة – الخامس محمد جامعة ،بالرباط اإلنسانية العلومو  اآلداب

 التـأليف لجنـة مطبعـة ،ضـيف شـوقي الـدكتور :العربـي بالشعر مذاهبهو  الفن .6
 .م 0354 - هـ 0565 ،1ط – القاهرة – النشرو  الترجمةو 

ـــد .7 ـــ بـــن للفـــتح العقيـــان قالئ  حســـين الـــدكتور تحقيـــق ،(هــــ 413 ت) انخاق
 .م 0333 األردن – المنار مكتبة ،خريوش

( هـــ 413 ت) خاقــان بــن الفــتح نصــر ألبــي التــآنس ومســرح األنفــس مطمــح .3
 0335 0ط. بيروت .الرسالة مؤسسة .شوابكة محمد الدكتور تحقيق

 حلـــب جامعـــة منشـــورات – الـــدقاق عمـــر للـــدكتور األندلســـي الشـــعر مالمـــح .3
 .م5،0373ط

 المقــري بــن احمــد الشــيخ تــأليف،الرطيب األنــدلس غصــن مــن الطيــب نفــح. 01
 - هــ 0513 بيروت – صادر دار – عباس إحسان الدكتور حققه ،التلمساني

 .م 0333


