2018

هداوٕ اظدُداء اإلاىسور الشفشي في هصىص ابً
الخعُب ألاهذلس ي مً خالٕ الٍشاءة الذاخلُت ألشفاسٍ
ووَ ٌشاءة حمالُت وىُت ِ ،ما تهذه الذساظت ؤن جىُذ
مً اإلاىاهج التي ُح ّ
فذ ٌادسة ـلى بؼهاس سئٍت الشاـش
الخاصت للمىسور الشفشي والْشي ـً مىاظً الاخخزاء
مً خالٕ َزٍ الذساظت ؤن وفاًً ججلي والخجاوص التي
اجخزَا الشاـش في بىاء هصىصه.
Summary :
The main purpose of this study; is to
examine the manifestation of the poet
heritage in the texts of Ibn-KhatibAlanalusi through inernal reading of his
diffarant poetry, accordinig to the
extensive reading of artistic reding.This
study amis also to benfit from the
approaches that are relly capable of
rising the poeťs oum vision of the
poetic heritage and the disclosure of the
imitatipn and overrid areas of the poetic
in buiding his texts.

اجخز الشفشاء ألاهذلعُىن مً اإلاىسور مىسدا
ًنهلىن مً مفُىه  ،وٍخىُاون بؽالله معخمذًً
مىه صىسَم التي بشىَا ؤشفاسَم وٌصاثذَم ،
ختى لذا اظدُدائَم للترار مؽهشا باسصا في بىاء
الٍصُذة ألاهذلعُت  ،وال لشابت في َزا ؛ بر بن
ُ ّ
الٍصُذة ألاهذلعُت ج َمشل اجصاال للٍصُذة
اإلاششٌُت خصىصا  ،وللٍصُذة الفشبُت ـمىما "،
واظدُداء الترار وجىؼُىه في ؤلابذاؿ الشفشي
وظُلت حعاَم في بلىاء الخجشبت الشفشٍت  ،وجخلَ
جىاصها بحن اإلااض ي والخاضش  ،وجضود الىص
الشفشي بعاٌاث وىُت زشٍت  ،)1("...بن الخىاـل

الزي سظمه ألاهذلعُىن مق الترار الفشبي ًْشي
ـً مذي اظالـهم ـلى هصىص الترار وبعجابهم
بْشحر مً ؤـالمه مشل  :اإلاخىبي  ،وؤبي وشاط
واإلافشي )2(...ولحرَم مً الشفشاء  ،ومً زم ًدشٓل
هصهم الشفشي الزي ٌمشه مً راِشة اإلااض ي
الفخٍُت  ،وَعخٍي مً ببذاؿ الخاضش اإلاخجذد .
واظدُداء الشاـش للترار ٌعاـذٍ في بزشاء ججشبخه
الشفشٍت بإدواجه التي ًملْها  ،وبحن الشاـش
واإلاىسور ـالٌت هي ؤشبه بْىتي محزان ِما ًٍىٕ
ـبذ هللا المزامي "وِإوي بالشاـش مق اإلاىسور ـلى
ِىتي محزان بن سبدذ ِىت اإلاىسور ضاؿ الشفش ،
ألن اإلاىسور ٌىي الخضىس في الزاِشة  ،وبن
حعاوث الْىخان حاء الىص ظلُما مفافى  ،لًْ ال
ظشٍَ وُه  ،...والخالت الشالشت هي سجخان ِىت
()3
الشاـش  ،وَزا َى مُالد الىص اإلابذؿ "...
والمزامي ٌشُذ بشجخان ِىت الشاـش ؛ ألن
ّ
رلٔ ًجفل الىص را اهىخاح داثم ومعخمش،وٍخإحى
َزا الشجخان في الٍشاءاث اإلاْشىت في الترار
الٍذًم  ،وَزا ما دؤب ـلُه شفشاء ألاهذلغ  ،بر
ما وخئىا ًخململىن في آزاس مً ظبٍهم خبا وبعجابا
ووضىال  ،وبلن بهم ألامش بلى بؼهاس الٍذسة والبراـت
( . )4وحاءث َزٍ الذساظت للْشي ـً ججشبت ؤخذ
شفشاء ألاهذلغ ألاـالم الزي ّان له اظالؿ ِبحر
ـلى اإلاىسور الفشبي  ،بر ؤواد مىه في بزشاء
شاـشٍخه  ،ظىاء مً الىاخُت الىْشٍت ؤو مً
الىاخُت الىىُت  ،وَى الشاـش لعان الذًً بً
الخعُب المشهاظي .
بن اإلاعلق ـلى دًىان َزا الشاـش  -اإلآىن مً
مجلذًًً -تراءي له اظدُداءٍ للترار بشتى صىسٍ
التي حفذدث بحن مصادس جاسٍخُت  ،ودًيُت  ،وؤدبُت
 ،ولفل ؤِثرَا خضىسا ـىذٍ هي اإلاصادس ألادبُت
التي ؤخزث خحزا ِبحرا مً شفشٍ  ،معخلهما في
ً
بذءا مً الفصش
َزا مً ِباس شفشاء الفشب
الجاَلي و وصىال بلى الفصش الفباس ي ؛ خُث
وٌي ـلى امشت الٍِغ وظشوت بً الفبذ ،
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والىابمت وصَحر والخعُئت والىشصدً واإلاخىبي ...
ولحرَم مً الشفشاء  ،مما ٌفْغ ظفت اظالؿ ابً
الخعُب وبخاظخه بالترار اإلاششقي .وـلُه وٍذ
ـمذ ابً الخعُب بلى الترار ٌعخجلبه مً خالٕ
الخضمحن الزي ال مىاص ألي شاـش مىه  ،وهى
ًيخج ـً خاحت حفبحرًت ججفل الشاـش ًبدث في
الزاِشة الشفشٍت ـً حفابحر جىاوَ مىٌىه  ،وْإن
الشاـش الٍذًم ٌإ ما ّان ًشٍذ ٌىله خُىما ال
ًجذ الشاـش خشحا في جضمُىه َزا الىص
(.)5والخضمحن ـىذ الىٍاد َى [ ٌصذُ بلى البِذ
مً الشفش ؤو الٍعُم وخإحي به في آخش شفشُ ؤو
وظعه ّاإلاخمشل ] ( ،)6وَزا ما خىل به دًىان ابً
الخعُب مً جضمُىاث جخجلى لٍاست ؤشفاسٍ بر
حاءث ـلى معخىٍحن ألاوٕ جضمحن مباشش  ،وَى
جىؼُي الىص ِما َى ـلى الصىسة التي وسد ويها
شعش مىه خعب
ِخضمحن بِذ بخمامه  ،ؤو
ٍ
الخاحت التي ًخعلبها مىٌي الشاـش  ،وزاهيها
الخضمحن لحر اإلاباشش وَى الخضمحن الزي ًْخىي
وُه الشاـش باإلشاسة بلى الىص الٍذًم جلمُدا
وجلىٍدا .
 -1التض ـ ـ ــمين من الشـ ـ ــعر الجاه ـ ــلي  :لٍذ
جعلق الشفشاء ألاهذلعُىن بلى الىمارج الشوُفت
في ألادب الجاَلي ،وهؽشوا بلُه ـلى ؤهه
الىمىرج ؛ الزي ًدخزي في ّل هاخُت مً
هىاحي الخُاة ألادبُت  ،وظفىا بلى مداّاتها
،واظدُداء ما ًيخىفىن به في هؽمهم مً
صُمها وؤوٓاسَا وصىسَا  ،ومً بحن جلٔ
الىمارج التي هؽشوا بليها بفحن ؤلاحالٕ
والخٍذًش؛ ؤشفاس امشت الٍِغ خُث خاولىا
اليسج ـلى مىىالها وجٍلُذَا ،وجضمُنها
هصىصهم الشفشٍت  ،لزلٔ حاءث جضمُىاث
ابً الخعُب لشفش ري الٍشوح في زالر
مىاضق ؤولها ٌىله في مذح سحل مً إٓ البِذ
()7
ًٍىٕ :
ِ ـ ـ ــإن ابً حجش ٌذ ـىاٍ بٍىله:

ِجلمىد صخش خعه العُل مً ـل
والٍاست لهزا البِذ ًالخؾ بشٓل حلي ؤن
الشاـش ٌذ ـمذ في الشعش الشاوي بلى جىؼُي
()8
ٌىٕ امشت الٍِغ ًٍىٕ :
مْـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش مىش مٍب ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــذبش مفا
ِجلمىد صخش خعه العُل مً ـل
بر اٌخىص ابً الخعُب داللت اإلافنى ووؼىها
في وصي ممذوخه مخالىا في رلٔ امشت الٍِغ
الزي ّان ًصي َ
وشظه  ،بفذما ؤضىى ـلى
ممذوخه ظشـت وصالبت وشط امشت الٍِغ وبالن
في حفله ّالدجش ًتهادي مً ؤـلى الجبل ِ.ما
ًٍذم لىا الشاـش همىرحا آخشا ـمذ وُه بلى
()9
جىؼُي هص مً هصىص الشاـش ًٍىٕ:
متى ما َج َش ًَّ الفحن وُه ّ
حعهلذ
ومً ؤظذ خام ومً ـمذ ظامي
والشاـش في َزا البِذ ًضمً هصه ٌىٕ
()11
الشاـش في وصي وشظه ًٍىٕ:
َّ
العشه ُ
ًٍصش دوهه
وسخىا ًٓاد
َ
َّ
َ
َ
متى ما ج َشً الفحن وُه حع َّه ِل
لم ًًْ ابً الخعُب ًضمً ؤبُاجه ـبشا بٍذس
ما ّان ًيخٍي الذٌت وُما ًضمىه  ،ومً خالٕ
البِذ العابَ اظخعاؿ ؤن ًصىك رلٔ اإلافنى
البذٌق وٍىؼىه جىؼُىا صخُدا بفذ ؤن ّان بِذ
امشت الٍِغ في خىوه مً بصابت وشظه بالفحن
ًشظمه بصىسة خىاسٍت حمُلت ـلى ممذوخه ،
والشاـش ال ًٍي ـىذ الىص مخإمال دون وعي مىه
؛ بل ًخفذاٍ بلى ؤبفذ مً رلٔ وَمحر وُه ( ،)11وَزا
ما اظخدعىه الىٍاد في ما ًذخل في باب هٍل
اإلافنى بلى مفنى آخش ًٍىٕ ابً ظباظبا [...وةرا وحذ
مفنى لعُىا في اإلاذًذ اظخفمله في الهجاء  ،وبن
وحذ في وصي هاٌت ؤو وشط اظخفمله في وصي
بوعان  )12(].لزلٔ وٍذ ـمذ ابً الخعُب بلى ما
ٌفشه بىْشة "جدىٍش اإلافاوي" لُخلَ خعا وىُا
مخجذدا ؛مما ٌفْغ ٌذسجه ـلى جعىَق الشفش
الفشبي الخٍلُذي إلافعُاث الفصش الجذًذ ،
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واجخارٍ ـىصشا ؤظاظُا في بىاثه مً خالٕ
الخىاظَ والخالخم بحن الفىاصش في بىاء ؤشفاسٍ بىاء
لمىٍا ومىظٍُُا ووىُا وداللُا .
ولشبما ًٍذم لىا ؤًضا ابً الخعُب ؤهمىرحا
آخش الظدُداثه مً شفش امشت الٍِغ بفذ ؤن
ـمذ بلى ؤلىاػ بِخه وإخزٍ وؤـاد بىاءٍ بفذ ؤن
ظىـه لُدٍَ له الذاللت التي ؤساد جدٍٍُها في
()13
ٌىله :
الفىاء سظ ـ ـ ُ
َ
ـىمها
إلاً دمً ٌشٓى
ِخغ صبىس في مصاخي سَبان
َ
وض َّمً شعش بِذ امشت الٍِغ الزي ًٍىٕ وُه
()14

َؤج ْذ ح ٌ
جج بفذي ـليها وإصبدذ
ِ
ِخغ صبىس في مصاخي سَبان
لٍذ اظخعاؿ ابً الخعُب ؤن ًبني البِذ
الشفشي مً لحر ؤن ًخل باإلافنى  ،بفذ ؤن مإ به
مً الىٌىه ـلى ألاظالٕ بلى سزاء ألاخبت  ،ولفل
الٍاظم اإلاشترُ بُنهما َى الخضن وٍذم بزلٔ
ٌشاءة حذًذة جخالءم وخالخه الخاصت .
ْ ُ
زم هشي ابً الخعُب ٌمشه مً بدش لبُذ بً
سبُفت الشفش ّي بفذ ؤن اجخزٍ همىرحا ًدخزي به
إلضىاء ٌُمت وىُت وداللُت ـلى ؤشفاسٍ  ،وىجذ
()15
ٌىله مشال :
ِما وفلىا في اإلاىث والخعب خعبه
َ
ُدويهُـَ ـ ــت َج ْ
صـ ـ ـ ـ َـى ُّش ِمن َها ألاه ـ ـ ـ ِـامل
ِ
()16
َ
ًض ّمىه شعش بِذ لبُذ وٍُىٕ :
وّل ؤه ــاط ظىه جذخ ـ ـ ــل بُنهم
ُدويهُ ـ ــت جص ـ ــىش منها ألاه ــامل
لٍذ ٌلب ابً الخعُب مفنى بِذ لبُذ
الزي ٌاله سسى به الىفمان بً اإلاىزس بلى مفنى
هٍُض َى اإلاذح ؛ لزلٔ هجذ هص الشاـش
َّ
اإلاضمً ،
اجخز ُبفذا حذًذا مباًىا للىص
وَزا ما ًذخل في باب الخضمُىاث الجُذة
ـىذ ابً سشَُ [ وَى ؤن ًصشه الشاـش
اإلاضمً وحه البِذ اإلاضمً ـً مفنى ٌاثله

في مفىاٍ ]( )17وابً الخعُب لم ٌفمذ بلى
احتراس البِذ  ،بل خىس مفىاٍ لُخالءم مق
مىٌىه .
لٍذ ّان لعشوت بً الفبذ خضىس البإط به
ُّ
جىم ـً ـمَ
في هصىص ابً الخعُب ؛
زٍاوخه واجصاله بالترار وِععى في جىؼُىها
لخمزًت مضامحن شفشٍ وبزشائها  ،مخىظال في
رلٔ ؤبشؿ العشً وألاظالُب الىىُت ،
ْ
وجعىَفها في خذمت اإلافنى الفام للٍصُذة
،لُضىي ـليها بصمت حذًذة جمشلذ في هٍض
َ
ؤبُاث ظشوت ؛الزي ّان ُّ
ألاًام ِىُلت
ًٍش بإن
ـلى ِشي ما جدمله مً ؤخباس  ،وُجفل ابً
الخعُب مً ممذوخه ّاشىا إلاا ال حفلمه
الىاط مً ؤخباس مبالمت مىه في اإلاذح ًٍىٕ:
()18

وجدخمل الشِب ـ ـ ــان ظُب خ ـ ـ ــذًشه
وٍإجُـ ـ ـ ــٔ باألخ ـ ـ ــباس مً لم جضود
()19
وٍٍىٕ ظشوت
ظدبذي لٔ ألاًام ما ِىذ حاَال
وٍإج ـ ـ ـ ـ ــُٔ باألخباس مً لم جضود
واإلاخإمل في البِخحن ًذسُ ؤن َىاُ حشابها
ِبحرا بُنهما  ،وهى بهزا ٌعحر ـلى ههج ظشوت
وٍترظم خعاٍ وَعخخذم لمخه اإلاخمشلت في (وٍإجُٔ
باألخباس مً جضود) لحرظم اللىخت اإلايشىدة.
ِزلٔ ؤظهمذ جضمُىاث الشاـش في الدشُْل
البىاجي واإلاضمىوي للىص الشفشي  ،واَخمام
الشاـش ٌذ حفذي اظم الصخصُت بلى الاـخمإ و
امخصاص حىَش ججشبخه الصخصُت ِ ،ب َف ّذَا
ـىصشا مً ـىاصش بىاء الصىسة الشفشٍت ؛لزلٔ
ٌعخلهم ابً الخعُب مً مفلٍت الىابمت ـلى شٓل
()21
جضمحن مباشش بٍىله :
ٌ
ـهىد ؤوغ وؤًام لىا اهصشوذ
ؤخنى ـل ـ ـ ـ ــيها الزي ؤخ ـ ـ ــنى ـلى لبذ
()21
وٍٍىٕ الىابمت :
ؤمعذ ً
خالء وؤمس ى ؤَلها اخخملىا
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ؤخنى ـلُ ـ ـ ـ ــها الزي ؤخـ ــنى ـلى لبذ
لٍذ ّان حفامل ابً الخعُب مق الشفش الجاَلي
اظالؿ ـمَُ
هابفا مً وعي جام ِشي لىا ـً
ٍ
لىصىصه ً ،ؽهش رلٔ في دٌت اخخُاسٍ لألبُاث
التي اظخلهمها مً شفشاء الفصش ،وبما ؤضىى
ـليها مً ججشبخه الشفشٍت ختى حفْغ لىا
شاـشٍخه .
_2الت ـ ـ ـ ــضمين مـ ــن الش ـ ـ ــعر العب ـ ـ ـ ـ ــاس ي  :بن
ً
ً
الخفامل مق الترار ًخعلب وـُا خٍٍُُا به ،ألن
الىعي بالترار والىعي بالذوس الخاسٍخي َما الٍذمان
اللخان ٌعحر بهما الترار  ،و جٍىدان خعىاجه
ٌ
وجىحهاجه  ،وال ًمًْ ؤن جخدٍَ معحرة بٍذم
واخذة  ،والىعي بالترار دون الىعي بالذوس
الخاسٍخي مً شإهه ؤن ًيخهي به بلى الجمىد خُث
حمُب ّل الىفالُاث الالصمت الظخمشاسٍ و خُىٍخه ،
والىعي بالذوس الخاسٍخي دون الىعي بالترار ًمشل
ٌعُفت ابعخمىلىحُت مق جاسٍخُت ؤلاوعان
الىىعُت والفٍلُت( .)22والترار َى الهىٍت التي
حفشه مً خاللها ؤصالت ألامت وـشاٌتها  ،وَى
خضان زٍافي وخضاسي مْخجز باألخذار والٍُم ،
والفاداث والخٍالُذ  ،وألاظاظحر ...وَزا ما ٌفبر ـً
ألاسومت (ألاصل) الزي ًخصل مفه الشاـش في بظاس
جإُِذ َىٍخه الفشبُت  ،والفشبي ؤًىما ّان ًشجبغ
بترازه ولِغ بمٓاهه  ،والبدث في الترار َى
البدث ـً الهىٍت  ،والبدث ـً الٍُمت الجىَشٍت
التي جخجاوص الضمٓاوي لخفبر ـً خلىد الهىٍت
الفشبُت وخلىد الزاث الشفشٍت ( )23لزلٔ وٍذ
حفامل ابً الخعُب مق الترار الفباس ي ـلى ؤهه
مادة اظدُداء ؤو اظخلهام وفاٌشه واهصهش وُه
بإشفاسٍ  ،و سبعه بٍضاًاٍ  ،وججاسبه ختى صاس
ً
ً
ملمدا باسصا مً اإلاالمذ الىىُت للٍصُذة
ألاهذلعُت ِ ،ما ؤهه لجإ بلُه ّي ٌعخمذ مً
مصادسٍ اإلاخفذدة ما ٌفُىه ـلى الخفبحر ـً سئاٍ
وؤوٓاسٍ  ،وهى مىجم صاخش بعاٌاث بًداثُت ؛ لها
مً الٍذسة ـلى ؤلاًداء بمشاـش وؤخاظِغ ال جىىز

 ،وـلى الخإزحر في هىغ الٍاست ؛ لزلٔ وٍذ
اظخمذ الشاـش سمىصٍ الشفشٍت مً الىاٌق بفذ ؤن
دؤب ـلى مشاٌىخه ومشاحفخه مشاحفت واـُت
وواـلت جمْىه مً ِشي ِىىصٍ وٌُمه  ،والفمل
ـلى جشمُنها وجىؼُىها بما ًخذم ججشبخه الشفشٍت
وٍىظق وهمه لها وٍمىده سئٍا حذًذة جْىل له
ؤلابذاؿ الخَ  .برن وٍذ اظخلهم ابً الخعُب مً
شفش ؤبي جمام وَى ًصىس لىا مىٌفت ـمىسٍت
وُِي خزس اإلاىجمىن اإلافخصم مً َم ّ
فىت الخشب
اظدىادا بلى ُّ
جْهىاتهم بىاظعت ـلم الخىجُم سدا
()24
ـليهم بإن:
ً
العُي ؤصذً ؤهباء مً الْخب
في خذٍ َ
الخ ُّذ بحن الجذ واللفب
وُخٓئ ابً الخعُب ـلى ٌصُذة ؤبي جمام
()25
وُضمً بِخا ًٍىٕ :
بر ٌإ شاـش"ظي" في ٌص ـ ـ ــُذجه
ًٍذم الشاـش ؤهمىرحا آخش مً جضمُىاجه
مخإزشا باإلاخىبي مً خالٕ خْمخه وسئاٍ الىْشٍت
والذًيُت  ،وابً الخعُب واخذ مً ؤولئٔ
الشفشاء الزًً اظخملىا بيُت الىص -هص اإلاخىبي-
وصالها في شفشٍ ،و ِشي مً اظخذـاثه للخعاب
وامخصاص ما وُه لدشُْل وضاءٍ الشفشي ؛
لزلٔ حاءث هصىصه الشفشٍت مشبفت بالخٍاظق
ً
 ،والخماصج  ،والخباًً واِدعبذ ـمٍا في الىْشة
وخشٍت في الخإوٍل ًٍ ،ىٕ مشال َ )26(:ىِئا لٔ
الفُذ الزي ؤهذ ـُذٍ  ...وفي هللا ما جبذًه ؤو ما
حفُذٍ  ،واإلاخإمل في البِذ ًذسُ بشٓل حلي ؤن
الشاـش ٌذ ضمً شعشا مً بِذ اإلاخىبي الزي
()27
ًٍىٕ وُه
َىِئا لٔ الفُذ الزي ؤهذ ـُذٍ
وـُذا إلاً ظمى وضخى وـُذا
والشاـش ٌذ اـخمذ ـلى هصىص اإلاخىبي لحر ؤهه
ججاوص بمذخه بلى اإلابالمت وؤلالشاً ويها ـلى خاله
اإلاخىبي .
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وَعخلهم ابً الخعُب ؤًضا مً ججشبت اإلافشي
الشفشٍت التي جمشل ؤسضُت خصبت ومادة لىُت ،
ومعاخت واظفت  ،ومفُىا ًنهل مىه ٌمزي به
ؤوٓاسٍ  ،إلاا ّ
ًخمخق به مً خصاثص وىُت امخاص بها.
والالوذ لالهدباٍ ؤن شاـشها اظخعاؿ بخىؼُىه
لبِذ اإلافشي ؤن ًجزٕ بالىص مً الىخش بلى هص
()28
مذحي ًٍىٕ :
ؤًا ظبق اإلاُذان لحر مذاوق
برا بشٌذ جدذ العجاج اإلاىاصل
ومً شإهه وهللا ًشوق شـ ـ ــإهه
ـىاه وبٌ ـ ــذام وخضم وهاث ـ ـ ـ ـ ـ ــل
واإلاخإمل في البِخحن ًذسُ ؤن الشاـش ٌشحر
وَعخدضش ٌىٕ ؤبي الفالء اإلافشي اإلاشهىس خُث
()29
ًٍىٕ :
ؤال في ظبُل اإلاجذ ما ؤها واـل
ـى ـ ـ ـ ــاه وبٌذام وخضم وهاث ـ ــل
ولم جٍخصش بهخاحُت اظدُداء اإلاىسور الشفشي
في شفش لعان الذًً ـلى الشفش وٍغ وبهما
ججاوصٍ بلى جىؼُي ؤو اظخذـاء ـىىان ألبي
الفالء اإلافشي " ظٍغ الضهذ" في عجض مً شفشٍ
()31
ًٍىٕ :
برا خملذ ؼل الم ــمامت ؤدمعي
سوي الٍلب مني في الهىي ظٍغ صهذٍ
 -3التضمين من الشعر ألاندلس ي :لم
ًضمً ابً الخعُب مً ؤشفاس ألاهذلعُحن
ظىاء ممً ـاصشوٍ ؤو ظبٍىٍ بال في
ْ
شاَذًً مً رلٔ
مىاضق ٌعحرة هإحي ـلى
ًىسد شعش بِذ البً سضىان
 ،بر هشاٍ ِ
31
اإلاالٍي ألاهذلس ي (ث ) ( : )ٌ783
وؤٌعم ال ُ
ٌبلذ ًمُ ـ ـ ـ ـ ــً ِخبّ
ّ
وُا عجبا لخاله مه ـ ـ ـ ـ ـ ــحن
ُ
خىث
ٌمش بِعشٍ وٍمُـ ـ ـ ــً ٍ
(لُإّل بالِعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس وبالُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـحن)
ّ
وُفلَ ابً الخعُب ـلى َزا البِذ
ٌاثال  ":وبلمني رلٔ وؤحفبني مً جىعبَ

ـلُه ألابُاث وٍلذ في مفىاٍ واللىؾ
للمبخذي)32( :
ّ
خلىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـذ لهم بإهٔ رو ٌع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
ورو زٍت ّ
وبشا في الُم ـ ـ ـ ـ ـ ــحن
لِعدىذوا َ
بلُٔ بدىؾ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإ
ِ
َ
(وخإّل بالِعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس وبالُم ـ ـ ـ ــحن)
خُث ِهلىي ابً الخعُب ؤهه ّان
ّ
مٍلذا البً سضىان في َزا الخضمحن
مدخزًا به في وصي مً ًدخإ ـلى
الىالًت وٍعلبها بذـىي ألاماهت وَى ـلى
خاله رلٔ  .ومً ؤشهش جضمُىاث ابً
الخعُب ـلى الاظالً ما اظخىخاٍ مً
ُ
معلفها)33( :
مىشخت ابً ظهل التي
ؼبي الخمى ْ
ؤن ْ
دسي ْ
َل َ
ٌذ َخمى َ
ْ
ٌلب
ّ
َ
مْيغ
ص ٍ ّب خله ـً
ِ
وهى في َخش وخىَ مشل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ ْ ُ
ـغ
ل ِفبذ سٍذ الصبا بالٍب ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وهى ًاظغ مىشخخه ـلى هص ابً ظهل
وُإحي بٍىله:
حادُ المُث بر المُث َمى
ًا صمـ ـ ـ ــان الىصل باألهذلـ ـ ـ ــغ
َ
ضمُىه إلاعلق
زم ًجفل خشحت مىشخخه ج
ابً ظهل )34( :
ؼبي الخمى ْ
ؤن ْ
دسي ْ
(َل َ
ْ
ٌذ َخمى
ّ
ٌلب َ
َ
مْيغ
ص ٍ ّب خله ـً
ِ
وهى في َخش وخىَ مشل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ ْ ُ
ـغ)
ل ِفبذ سٍذ الصبا بالٍب ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ومً جدبق الىصحن ًجذ جىالما واضخا
حلُا  ،بر ًمتزج صىث ابً الخعُب
بصىث ابً ظهل بال ؤن هص َزا ألاخحر
حاء في المضٕ وهص ابً الخعُب حاء
للمذًذ.
الخاتمـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ًخضح مما جٍذم ؤن الشاـش ألاهذلس ي
ّ
ًعىؿ الخذر
لعان الذًً بً الخعُب
ِ
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ألادبي لشفشٍ بالخىاـل مفه ختى ًضٍذٍ
ً
ً
بشوصا وجصىٍشا وال هٓاد هذسي َل حفل
الشفش في خذمت الخاسٍخ  ،ؤم اجخز الخاسٍخ
ؤداة لخذمت وىه  ،بفذ ؤن وسدث بشٓل
مذسوط ًادي خذمت مفىىٍت في الىص
وَى في جىاصله مق اإلاىسور ألادبي لم ًًْ
ً
اـخباظُا  ،وبهما لدشُْل الذاللت الفامت
في الىص ِ ،ما ّان لعبُفت سئٍخه الزاجُت
ٌ
خضىس باسص في هصه
ومىٌىه الشاًَ
الشفشي مخبفا الخمُحر والخدىٍش بلى لحر
رلٔ مً صىس الخضمحن ؛ التي لم جًْ
مجشد ملصٍاث ـلى حعذ هصه الشفشي ؛
بل ّاهذ ألاصل الزي بني ـلُه بٓامله
،ومشل َزا الاظخخذام الذٌَُ للمىسور
ًذٕ داللت واضخت ـلى ظفت زٍاوت
الشاـش ألاهذلس ي مً حهت  ،ومٍذسجه
الىزة في الخفامل مق الترار بألُاث هاجخت
ومخفذدة مً حهت ؤخشي .
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