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ملخص:
متام،  �أبي  �شعر  ميز�ت  عن  �لك�شف  �إىل  �لبحث  هذ�  هدف 
كالتعمق يف �ملعاين، و�لإكثار من �لغريب و�ملعاين �لفل�شفية مو�زنة 
مع �بن �لقي�رس�ين؛ ليظهر �لباحث �لنزعة �لتباعية يف �شعره �حلربي 
�لعبا�شية  �لدولة  حرب  يف  و�أ�شعاره  متام،  �أبا  فيه  يحاكي  �لذي 
�بن  تاأثر  �إظهار مدى  �لبحث  �لباحث يف هذ�  �لروم. وقد حاول  مع 
ومدى  عمورية،  فتح  ق�شيدته  خالل  من  متام،  باأبي  �لقي�رس�ين 
و�لختالف  �لتفاق  جو�نب  بيان  مع  بينهما،  �لتنا�ص  �أو  �لتعالق 
�لنو�حي  �إىل  بالإ�شافة  )�لبطل( عندهما،  �ملمدوح  بينهما، و�شورة 
ذلك منحى  �لباحث يف  نحا  وقد  و�لبالغية يف ق�شيدتيهما.  �لفنية 

�ملنهج �لتكاملي يف هذ� �لبحث.
الكلمات املفتاحية: �أبو متام، �بن �لقي�رس�ين، �لتقليد، �لتجديد، 

فتح عمورية، معركة �إّنب

Abu Tammam and Ibn Al- Qaysarani between tradi-
tion and innovation

Abu Tammam’s poem (The Conquest of Amorium 
and Ibn Al-Qaysarani’s (The Battle of Innab as a 

model

Abstract:

The objective of this research is to detect the 
features of Abu Tammam’s poetry in terms of thorough 
meanings, abundant, strange and philosophical 
meanings compared with Ibn Al-Qaysrani , to 
show the trend of imitation in his epics in which he 
simulates Abu Tammam as well as his poetry about 
the wars of the Abbasids with The Romans . The 
research also tried to show how Ibn Al-Qaysrani was 
influenced by Abu Tammam through his poem “ The 
Conquest of Amurium “ and the extent of correlation 
and intertextuality between them , besides aspects of 
agreement and disagreement between them and the 
image of the acclaimed (Hero) to them , in addition to 
the technical and rhetorical aspects of the two poems 
. It is noteworthy that the study used an integrative 
approach

Key words: Abu Tammam, Ibn Al-Qaysrani, 
imitation, novelty, The Conquest of Amurium, The 
Battle of Innab.

 مقدمة: 
حممد  �شيدنا  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

عليه �أف�شل �ل�شالة و�أمت �لت�شليم، وبعد:
من  فقّلد  و�لتجديد،  �لتقليد  بني  متام،  �أبو  �ل�شاعر  جمع  فقد 
�لبديع  يف  قّلد  و�إن  فهو  جديد�ً،  نهجًا  لنف�شه  نهج  ولكنه  �شبقه، 
و�أنو�عه، لكنه تو�شع فيه �إىل حد �لإ�رس�ف و�ملبالغة، مع �لنزوع نحو 
�لتجديد، فهو �لإن�شان �ملثقف بالثقافة �لعالية، ولذ� فعليه �أن يربز 
مقدرته �لفنية و�للغوية و�ل�شعرية �لعالية، وهذ� ما حاولت �أن �أظهره 

يف �شعره من خالل ق�شيدته �لبائية يف فتح عمرية.
�أما �ل�شاعر �بن �لقي�رس�ين، �لذي جاء بعد �أبي متام بنحو ثالثة 
قرون، يف ع�رس �حلروب �ل�شليبية، فقد جاء وهو يحمل ر�ية �لتقليد 
ملن �شبقه من �ل�شعر�ء �ملعدودين، وكان من بينهم �ل�شاعر �أبو متام، 
�لذي قّلده يف بديعه و�ألفاظه ومعانيه، و�لنظم على بحوره و�أوز�نه 
من  �لبحث  هذ�  يف  بيانه  على  عملت  ما  وهذ�  ذلك.  وغري  وقو�فيه، 

خالل ق�شيدته يف و�شف معركة �إّنب.
وقد جاء هذ� �لبحث يف ف�شلني، �لف�شل �لأول يتحدث عن �أبي 
متام وحياته �ل�شخ�شية و�ل�شعرية، و�أبي متام بني �لتقليد و�لتجديد، 
فقد حتدث  �لثاين  �لف�شل  �أما  لق�شيدته يف فتح عمورية.  ثم عر�ص 
�لقي�رس�ين  �بن  وعن  و�ل�شعرية،  �ل�شخ�شية  �لقي�رس�ين  �بن  حياة  عن 
بني �لتقليد و�لتجديد، ثم عر�ص لق�شيدته يف معركة �إّنب، ثم حتدثت 
عن �لبديع عند �ل�شاعرين، ثم عقدت مقارنة بني �لق�شيدتني. وبذلك 

�أنهيت �لبحث.
هذ� ما وفقني �هلل �إليه، �أرجو �أن ينال �إعجاب متلقيه، فهو جهد 

متو��شع، وما عندكم خري كثري.
و�هلل ويل �لتوفيق

الفصل األول:

حياة أبي متام الشخصية والشعرية:

�أبو متام هو »حبيب بن �أو�ص �لطائي«، من نف�ص طّيئ �شليبه، 
ولد ون�شاأ يف منبج، بقرية يقال لها جا�شم، وهو �شاعر مطبوع، فطن، 
متناوله  ويع�رس  منها،  ي�شت�شعب  ما  على  غو��ص  �ملعاين،  دقيق 
كان   ، عنهم  و�أخذ  �أدباءها،  وجال�ص  م�رس،  يف  ن�شاأ  غريه)1(،  على 
حمبًا  ذكيًا،  خفيفة،  متتمة  فيه  �لكالم  حلو   ، ف�شيحًا  طوياًل  �أ�شمر 
و�شار  �ل�شعر حتى ملكه،  يعاين  يزل  فلم  �لف�شل،  و�أ�شحاب  لل�شعر�ء 
�أبو متام  ولد  �شعر�ء ع�رسه،  �ملعت�شم على  قدمه  �لع�رس،  ذكره يف 
�شنة )190هـ(، وتويف يف �ملو�شل �شنة )228هـ( بعد �أن عمل على 

بريدها، وهو �أ�شعر �لأولني و�لآخرين)2(.
قيل �إن و�لده م�شيحي ��شمه تدو�ص �لعطار، وحّرف بعد �إ�شالم 
بالطائي،  لقب  ولذلك  طّيئ،  �إىل  ن�شبه  ويرجعون  �أو�ص،  �إىل  �ل�شاعر 

ويف ديو�نه مو�قف يفاخر بن�شبه هذ�)3(:

وَه���ْل خاَب َمْن ِجذماُه يف اأ�صل طّيئ 
بَحت  مقاماُتَنا َوْق���ٌف على احِلْلِم واحِلَجى لن���ا جوهرٌ لو خالط الأر�َض اأ�صْ

 عدّي العدّي���ن القلم�ُض اأو عمرو
فاأْمَرُدن���ا َكْه���ٌل واأَ�ْصَيُبنا َحرْبُ)4( و بطنانه���ا منُه وظه���ر اأنها تربُ
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أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
القيسراني إنّب( البن  )معركة  و   ، متام  عمورية( ألبي  د. فيصل حسني غوادرة)فتح 

�مل�شاق  على  �شربه  بارزتان:  مزيتان  وعنده  متام  �أبو  ن�شاأ 
لبلوغ �ملنى، و�شدة عنفو�نه و�إعجابه بنف�شه، مييل �إىل �لإ�رس�ف يف 
�أ�شفاره عزمًا وم�شاًء.  �ملال، مغامر�ً يف �شبيل �جلاه و�ملال، ز�دته 
مو�شوفًا بكرم �لنف�ص وح�شن �لأخالق)5(. �أخذ �أبو متام نف�شه بثقافة 
و��شعة ومتنوعة، فكان يحذق علم �لكالم وفروعه و�أ�شوله، وكثري�ً 
و�لنحل  و�لعقائد  و�للغوية  و�لإ�شالمية  �لتاريخية  �لثقافات  من 

�ملختلفة)6(.
مدحية  ق�شائد  ي�شم  وديو�نه  مدحيًا،  متام  �أبي  �شعر  كان 
�أو رثاء �أو  تو�شك �أن تكون حجم ثلثيه، �إ�شافة �إىل ما فيه من غزل 
فخر، و�لرثاء و�لفخر �شنو�ن للمدح)7(، حتى �إن »�لق�شيدة �ملادحة 
من  لكثري  �لرحب  و�مليد�ن  �خل�شب  �ملجال  ت�شكل  متام  �أبي  عند 
�شوره �لت�شبيهية، ذلك �أن �رسيحة �ملمدوح هي �ل�رسيحة �لأ�شا�شية، 

و�ملحور �ملركزي �لذي تدور يف فلكه جل ت�شبيهاته«)8(.
وجند �ل�شعر �ل�شائر يف جميع �أبو�ب �شعر �أبي متام، »من مدح 
�أو رثاء �أو و�شف �أو هجاء، وله �أبيات تدل على فهم وذكاء، و�أ�شباب 
و�لبيان  و�لإيجاز  �ل�شناعة  يف  �لتوفيق  هي  �شعره  يف  �ل�شريورة 
و�لو�شوح، و�شهولة �للفظ، وقوة �ل�شيل �ل�شعري �ملنبعث من �لنف�ص، 

و�شالمة �لفطرة، و�لذوق«)9(.
وقد و�شع �أبو متام ديو�ن �حلما�شة )�حلما�شة �لكربى(، �لذي 
كان �أول �ختيار يقوم على �لت�شنيف و�لتبويب، ويعتمد على �لفنون 
�ل�شغرى(،  )�حلما�شة  بالوح�شيات، وهو  �أتبعه  ثم  �لر�ئجة،  �ل�شعرية 
وهي مطابقة يف عدد �أبو�بها وت�شمياتها للحما�شة �لكربى، مع تغيري 
طفيف لت�شمية �لباب �لثامن، وهو باب �ل�شري و�لنعا�ص، �إذ �أطلق عليه 

�أبو متام يف �لوح�شيات باب �مل�شيب)10(.
وب�شكل عام فقد متيز �شعر �أبي متام بالتاأنق �لبديعي، و�لتفنن 
يف  �لتجديدي  �ملذهب  زعيم  وهو  بالإغر�ب)11(،  و�ل�شغف  �ملعنوي، 
�لقرن �لثالث �لهجري، وهو �شاعر ح�رسي ن�شاأ يف �حلا�رسة وعا�ص 

بها، ومات فيها)12(.
�لقر�آن  فاأفاد من  به،  ي�شتعني  �لرت�ث  �أبو متام عند  لقد وقف 
�لكرمي و�حلديث �ل�رسيف و�لق�ش�ص �لديني، و�لتاريخ �لإ�شالمي، كما 
�لفرق  د�ر بني  فل�شفة ومنطق، وجدل  ثقافة ع�رسه، من  وقف على 
�لإ�شالمية �ملختلفة، »و�شاَحَب ثنائية �لثقافة يف تكوين �أبي متام، 
م�رس  فكانت  عليها،  مرتدد�ً  عا�ص  �لتي  �ملكانية  �مل�شادر  ثنائية 
و�ل�شام قلعتني ر��شختني، �أثرتا يف فكره �إذ �أمّدته كل منهما مب�شادر 

خمتلفة من تلك �لثقافات«)13(.

أبو متام بني التقليد والتجديد:

�لتي  �لطريقة  �أ�ش�ص  و��شع  هو  �لوليد  بن  م�شلم  بع�شهم  عّد 
�أبو متام فيما بعد، و�أهم ما متتاز به �لعناية بالبديع من  �نتهجها 
جهة، و�لغو�ص يف �ملعاين من جهة �أخرى، ونر�هم �أحيانًا يجعلون 
ب�شار�ً زعيم �ملحدثني جميعًا، ويجعلون �أبا نو��ص حينًا �آخر، و�أحيانًا 
يتخطونهم �إىل م�شلم و�أبي متام، ولعل �أبا متام كان ي�شدر عن ذوق 
وعقلية مغايرة، فقد و�شع ن�شب عينيه جودة �ملعاين وغر�بتها من 
جهة، و�زدحام �ملح�شنات �لبديعية �لتي قد جتف، وترك عذوبة �للفظ 
وجمال �ملو�شيقا، ولذ� جاءت �أ�شعاره ثقيلة على �لأ�شماع و�لأل�شنة، 
�أحيانًا)14(،  �ملو�شيقية  و�لأو�شاع  �لعام  �لذوق  يتحدى  بذلك  وهو 

وهو �أمر مل ياألفه كثري من �لنقاد و�لأدباء؛ مما ز�د من معار�شيه.

�لثالث  �لقرن  يف  �لتجديدي  �ملذهب  زعيم  هو  متام  فاأبو 
�ل�شعر، و�لتحرر من تلك  �لهجري، وميثل مذهبه �خلروج على عمود 
�لقدمي.  �ل�شعر  من  �ل�شعر�ء  تلقاها  �لتي  �ملوروثة  �لفنية  �لتقاليد 
يف�شل  كما  ق�شائده  ي�شوغ  كان  �أنه  يالحظ  �شعره  يف  و�لناظر 
�حلائك �لثياب )كما هي مهنة �أبي متام(، فلكل مقام مقال ينا�شبه، 
و�أ�شلوب يالئمه، و�رس �لختالف يف مذهبه يعود �إىل �أمرين، �أولهما: 
ق�شية مفهوم �ل�شعر، فاأبو متام يفهمه على �أنه �شناعة عقلية ميتزج 
عقلي  عمل  عنده  فال�شعر  بالعاطفة،  �لفكر  �أو  بال�شعور،  �لعقل  فيها 
�لعمل  فاأ�شا�ص  �لعقل،  ي�شتمدها من  �لعاطفة كما  ي�شتمد مادته من 
�لفكر  بني  �أو  و�ل�شعور،  �لعقل  بني  �ملز�وجة  هذه  هو  عنده  �لفني 
�أن  �أما ثانيهما فهي ق�شية �لغاية من �ل�شعر، فهو يوؤمن  و�لعاطفة، 
�ل�شعر للخا�شة ل للعامة؛ لأن �خلا�شة هي �لطبقة �ملثقفة �مل�شتنرية 
�إىل  �لفني  مب�شتو�ه  ينزل  �أل  �ل�شاعر  على  ولذ�  �لطالع،  �لو��شعة 
م�شتوى �لعامة. وقد و�شف �شعر �أبي متام بالغمو�ص و�لتعقيد ب�شبب 
و�ألفاظ  فل�شفية،  ملعاٍن  و��شتخد�مه  �ل�شورة،  وغر�بة  �لفكرة،  عمق 

غريبة يف �شعره)15(.
و�أبو متام �أ�رسف يف طلب �لطباق و�جلنا�ص، وغريهما، وكثري�ً 
ما ياأتي بال�شتعارة دون �أن ير�عي �لتنا�شب بني �حلقيقة و�ملجاز، 
وهو و��شع �خليال دقيق �لت�شوير، بعيد مر�مي �لنظر، لكن �شعره على 
كرثة ت�شنعه كثري �لتعقيد و�لإغر�ب، ل يهمه فهو �ملتلقي ما يقول �أم 
مل يفهم، كما �أثر عنه، ولعل من �أ�شباب �إغر�به وغمو�شه �شغفه �لز�ئد 

بالطباق و�جلنا�ص)16(.
�إنه  �إذ  مقلد�ً،  كان  فقد  �شعره،  �أبو متام جمدد�ً يف  كان  فلئن 
ثم  ب�شار،  به  جاء  من  فاأول  �لبديع،  يف  خا�شة  قبله،  جاء  من  قّلد 
متام  �أبو  جاء  ثم  به،  وو�شع  �شعره،  به  فح�شا  �لوليد  بن  م�شلم  جاء 
فاأفرط وجتاوز و�أ�رسف يف �لطباق و�جلنا�ص ووجوه �لبديع �لأخرى. 
على  ي�شق  كان  و�إمنا  ب�شيطة،  ب�شورة  ي�شتخدمه  متام  �أبو  يكن  ومل 
نف�شه، ويبذل �جلهد و�لعناء، حتى ت�شتقيم له على �ل�شورة �لتي حتقق 
له مذهبه �لفني؛ لأنه كان يق�شدها ق�شد�ً، ويتعمدها تعمد�ً، وكاأنه 

�متد�د�ً ملدر�شة »عبيد �ل�شعر« يف �لع�رس �جلاهلي)17(. 
يف  م�شلم  »�جتاه  �جته  متام  �أبا  باأن  ل�شني  قول  يوؤكد  وهذ� 
�لبديع: فقد �أغرم بالزينة، وتعمق يف �لتاأنق، فكل بيت يف �لق�شيدة، 
�إمنا هو وحدة من وحد�ت هذ� �لتنميق و�لزخرف، لي�ص زخرفًا لفظيًا 
فح�شب، بل هو لفظي ومعنوي، يودع ظاهره بر�عة �لألفاظ، وباطن 
و�ل�شنعة«)18(.  �لبديع  مذهب  عنده  �نتهى  وبذلك  �ملعاين،  خفيات 
وكذلك قال عبد �لعزيز �ملوىل: كان »�أبو متام يت�شل مب�شلم، ويتاأثر 
ثم  و�لألفاظ،  �ملعاين  بني  �ملو�شيقية  �ملالءمة  ويف  �لبديع،  يف  به 

يزيد عنه تعمق �ملعاين و�لبحث عن غر�ئبها«)19(.
مي�ص  عنده  و�لبتكار  �لتجديد  مفهوم  �أن  يرى  من  ومنهم 
�شوى  لي�شت  �لقو�يف  ول�شيما  �لعرو�شية  �لتقنية  بينما  �ملحتوى، 
تقليد م�شرتك بني �ل�شعر�ء)20(، وفن �لبديع مل يكن فنًا جديد�ً متامًا 
�ملتقدمني،  �لعرب  �شعر�ء  عند  ��شتعماله  �شبق  فقد  �لع�رس،  هذ�  يف 
�أ�رسنا-  –كما  �لبديعية  �إمام �ل�شنعة  �لوليد هو  وقد كان م�شلم بن 
�شعر  �أكرث من  بال�شهولة  يتمتع  �شعره  �إذ ظل  �لأ�شتاذية،  وله مكانة 
�أبو متام على  �لتي فر�شها  �لأعباء   ، �أبي متام، ومل يكلف جمهوره 

جمهوره حني طالبه ب�رسورة �لرتفاع �إىل م�شتو�ه)21(.
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ق�صيدة اأبي متام البائية يف فتح عمورية)22(:
اللوحة الأوىل: يقول �أبو متام يف مطلع ق�شيدته: ●

���َدُق اإِْنَب���اًء ِم���َن الُكُت���ِب ْي���ُف اأَ�صْ ال�صَّ
حائِف يف  فائِح لَ �ص���وُد ال�صَّ الأَْرَم���اِح لَِمَع���ًة بي�ُض ال�صَّ والِعْل���ُم يف �ُصُه���ِب 
ُج���وُم َوَما  اأَْي���َن الرواَي���ة ُ َبْل اأَْي���َن النُّ
ق���ًة  ملفَّ واأحاديث���اً   تخرُّ�ص���اً 

فل���ًة ُمْ ���اَم  الأيَّ زعم���وا  ُف���وا النا����ضَ ِم���ْن َدْهَي���اَء ُمْظِلَمٍة عجائب���اً  وَخوَّ
ب���ًة  ُمرتَّ الُعْلي���ا  الأب���رَج  وا   يق�ص���ون بالأم���ر عنه���ا وه���ي غافلة و�ص���رََّ

ن���ت ق���ّط اأم���راً قب���ل موقع���ه ل���و بيَّ

والرَي���ِب يف ح���دِه احل���دُّ ب���َن اجل���دِّ واللَّع���ِب ���ك  ال�صَّ ج���اُء  ُمُتوِنه���نَّ 
ُهِب  ْبَعة ِ ال�صُّ َب���ْنَ اخَلِمي�َص���ْنِ ليف ال�صَّ
اُغ���وه ِمْن ُزْخ���رٍُف فيها وم���ْن َكِذِب  �صَ
ولَغ���َرِب  ُع���دَّْت  َذا  اإِ ِبَنْب���ٍع  َلْي�َص���ْت 
ْو َرَج���ِب  َف���ار اأَ َف���ِر الأَ�صْ َعْنُه���نَّ يف �صَ
اإذا ب���دا الكوك���ُب الغرب���يُّ ذو الذَّن���ِب 
ُمْنَقِل���ِب  غ���رََْ  اأَْو  ُمْنَقِلب���اً  َكاَن  َم���ا 
ُقُط���ِب  منه���ا ويف  فل���ك  دار يف   م���ا 

ُتْخ���ِف ماح���لَّ بالأوث���ان وال�صلُِب مل 

�أن  �إثبات  �أبي متام  �لق�شيدة هذه حول حماولة  تدور مقدمة 
حققت  قد  عمورية،  يف  �لروم  �شد  �ملعت�شم  خا�شها  �لتي  �ملعركة 
يخوفو�  �أن  و�لأبر�ج  و�لنجوم  �لفلك  علماء  حاول  موؤزر�ً،  ن�رس�ً 
�لف�شل �شيكون م�شريه  �إقد�مه على هذه �ملعركة، وباأن  �خلليفة من 
ح�شم  قد  �ل�شيف  باأن  ق�شيدته  مطلع  يف  يقرر  متام  �أبا  لكن  فيها. 
�خلليفة عن عزمه يف  ثني  �لتي حاولت  �لرو�يات  كل  �لأمر، وكذب 
جمابهة �لروم. وكان فتح �ملعت�شم باهلل لعمورية و�إحر�قها و�إز�لتها 
من �لوجود حدثًا �شخمًا يف وقته، وكان �خلليفة ثاأر لنتهاك �لروم 
ملدينة زبطرة �لإ�شالمية، وهي �لثغر �لذي كان م�شقط ر�أ�ص �ملعت�شم، 
حيث دخلها �لروم و�أف�شدو� فيها ورّوعو� �أهلها، و�أهان قائدهم �مر�أة 
�أن يخرب  ها�شمية، ف�شاحت يومئٍذ و�معت�شماه... فاأزمع �ملعت�شم 
�أعظم مدنهم بعد �لق�شطنطينية، وهي عمورية، وكانت عندهم مدينة 

دينية مكرمة، فقال �أبو متام بائيته هذه معظمًا �أمرها)23(.
للقائد  وجت�شيد�ً  للبطولة،  ملحمة  �لق�شيدة  هذه  تكون  وتكاد 
�أمته)24(، و�أبو متام يف هذه �ملقدمة  �لذي يهب نف�شه فد�ًء لأهد�ف 

و�ملقابلة  و�خلال�شات  �لو�قعية،  �لأفكار  على  فيها  �عتمد  �لتي 
و�لهزمية،  �لن�رس  يف  �ملنجمني  تخر�شات  »يرد  فاإنه  و�ل�شتنتاج، 
�لعنب،  ن�شج  �إل يف زمن  يكون  ل  �لن�رس  باأن  يعزون  وكان هوؤلء 

و�ل�شاعر يرد ذلك وينق�شه ويقرر ما دونه«)25(. 
مطلعها،  منذ  �لق�شيدة  يف  متام  �أبي  على  �لنفعال  �شيطر 
وجتاوز به �مل�شتوى �لتقليدي حني كرر فيه ما �قتنع به من فل�شفة 
�لقوة و�لإميان ب�شيادتها و�شطوتها، ي�شت�شهد بالتاريخ و�لو�قع دون 
�أن ي�شت�شلم للوهم و�خلر�فة، �إذ حاول �ل�شاعر �أن يثبت ف�شل �لتنجيم 
�ملعركة،  هذه  يف  �ملعت�شم  ن�رس  حقيقة  �أمام  و�لدجل،  و�لوهم 
يف  وتاأثريه  �ملقدمة،  يف  ي�شوغه  ما  �إىل  �ل�شاعر  يطمئن  »ولكي 
�ملتلقي جعلها حكمية عامة؛ لأنها تتعلق بت�شجيل حقائق ثابتة...
�لتعميم  عليها  غلب  �لتي  �لعام  �حلكم  �شياغة  يف  ��شتغلها  يقينية، 
�أحيانًا، و�نت�رس فيها �لتخ�شي�ص يف كثري من �لأحيان، كما ظهر يف 
معاجلته لق�شية �لتنجيم و�ملنجمني، وموقفه �لعنيف �شد فل�شفتهم 

وفكرهم«)26(.

ثم يقول يف اللوحة الثانية: ●

ْن ُيحي���َط ِبِه ل���ُه َفْت���ُح الُفت���وِح َتَع���اىَل اأَ م���اِء  ال�صَّ اأب���واُب  ���ُح  تفتَّ فت���ٌح 
���َة اْن�َصََف���ْت  وريَّ َي���ا َي���ْوَم َوْقَع���ِة َعمُّ

اأبقْي���َت ج���دَّ بن���ي الإ�ص���اِم يف �صعٍد 

َنْظ���ٌم ِم���ن ال�صْع���ِر اأَْو َنْثٌ ِم���َن اخُلَطِب
 وت���ربُز الأر����ضُ يف اأثوابه���ا الُق�ُص���ِب 

���ًا مع�صول���َة احللِب  من���َك امُلن���ى ُحفَّ
َب���ِب ال����ْصِك يف �صَ وَداَر  وامُل�ْصِك���َن 

�أمري  �ملعت�شم  يد  على  �لفتح  ت�شوير  يف  متام  �أبو  بالغ 
�ملوؤمنني، فهو فتح ل يحيط به �شعر �أو نرث، وهو فتح تفتحت له �أبو�ب 
�ل�شماء �بتهاجا ، وبرزت له �لأر�ص باأثو�بها �لق�شيبة فرحًا، وقد مال 
و�أن  �لأماين وكاأنها قد �شبعت ورويت،  �لت�شخي�ص عندما �شور  �إىل 
�أثد�ئها بانت مالأى ع�شاًل، �أي �أن �أمانيه كلها حتققت ومالأت �لأنف�ص 

�شعادة وفرحًا)27(.
�لده�شة و�لإعجاب عن طريق عر�ص  �أن يثري  �أبو متام  حاول 
نو�مي�ص  تعديل  »�إىل  يبدو-  –كما  يوؤدي  قد  �لذي  �لأمر  �ل�شورة، 
�أبو�ب  �أبي متام وخا�شة يف ت�شوير تفتح  �لطبيعة، من وجهة نظر 
�ل�شماء، �أو تزّين �لأر�ص، ونظائر ذلك من �شوره �لفنية �لكثرية«)28(، 
ويبدو �أن ميل �أبي متام �إىل �ملبالغة يف ت�شويره للفتح جاء من باب 

�لإعجاب و�لنبهار بهذ� �لن�رس �لعظيم، ومن جهة �أخرى حتى يظهر 
للمتلقي مقدرته �لفنية يف �لت�شوير من خالل �إير�د مكونات خمتلفة 

لل�شورة.
و)وقعة  تفتح(  و)فتح  �لفتوح(  )فتح  �لعظيم  �لفتح  هذ�  �إن 
عاليًا،  ر�يته  ورفعت  �لإ�شالم،  قيمة  من  �أعلت  تعبري�ت  عمورية( 
د�ئم. ويرى  و�نك�شار وخذلن  و�لكفر يف هزمية  �ل�رسك  �أبقت  بينما 
�ملعنى  وهذ�  �لق�شب،  �أثو�بها  و�رتدت  �حتفلت  �لطبيعة  �أن  �ل�شاعر 
ميثل حالته �لنف�شية �لفرحة، وهي متثل م�شتوى �أعلى من �لتعبري ، 
و«وكاأن �لطبيعة لها ثياب وثياب �أخرى، و�أنها ترتدي وتخلع وفقًا 
يلم�شون  قلما  ولكنهم  ذلك،  من  يكرثون  و�لبديعيون  لنفعالتها، 

�لبعد �لذي يتلم�شه �أبو متام«)29(.
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أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
القيسراني إنّب( البن  )معركة  و   ، متام  عمورية( ألبي  د. فيصل حسني غوادرة)فتح 

ويف اللوحة الثالثة يقول : ●
اأُمٌّ َلُهْم َل���ْو َرَج���ْوا اأَن ُتْفَتدى َجَعلُوا

ِمْن َعْه���ِد اإِ�ْصَكْن���َدٍر اأَْو َقب���ل َذِلَك َقْد وب���ْرزةِ  الوجِه قْد اأعي���ْت ريا�صُتَها 
����ضَ اهللُ ال�صن���ن َلَها ِبْك���رٌ َفم���ا اْفَتََعْتَه���ا َك���فُّ َحاِدَثٍة  ���ى اإَذا َمَّ  َحتَّ

���وداُء �ص���ادرًة اأتتُه���ُم الُكرب���ة ُ ال�صَّ
 جرى لها الف���اأُل نح�صاً ي���وَم اأنقرة 

واأِب ب���رّة  اأمٍّ  كلَّ  ِبي َكِرِب فداءه���ا  ى و�صدَّْت �ُصُدوداً َعْن اأَ َ ِك����صْ
���وِب  �صابْت نوا�صي اللَّيايل وهَي مْل ت�صِب  النُّ ���ة ُ  اإليه���ا همَّ ���ْت  ترقَّ �َض البِخيَلةِ  كاَنْت ُزْبَدة َ احِلَقِب ول  َمْ
منه���ا وكان ا�صمها فرَّاج���ة َ الُكرِب 
اإْذ غودرْت وح�صة ََال�صاحاِت والرِّحِب 
 

و�ل�شاعر يف هذه �للوحة ، يتحدث فيها عن عمورية �لتي كانت 
ح�شينة قوية، وعجز عن فتحها جبابرة �لعامل كك�رسى و�أبي كرب 
�أمام قوة �ملعت�شم و�شالبة جي�شه،  �ليوم تفتح  و�لإ�شكندر، ها هي 
و�ل�شاعر يف هذه �ل�شورة �لتي جاء بها �إىل عمورية، مزج فيها بني 
لها  كان  بامر�أة  عمورية  م�شبهًا  �لزمن،  و  �لتاريخية،  �ل�شخ�شيات 
قيمتها عند �أهلها ، ي�شل �لأمر بهم يف �حرت�مها وتقديرها �إىل درجة 
�لتقدي�ص، وهذه �ملر�أة �ل�شافرة )عمورية( مل يتمكن عتاة �لأر�ص من 
�إمنا  و�أبي كرب و�ل�شكندر،  �إذ ي�شتذكر ك�رسى  �لنيل منها، و�ل�شاعر 
�إهابهم  لهم  لأن  و�مللحمية؛  �لتعظيم  نطاق  يف  �لأ�شماء  هذه  يورد 
�لتاريخي �ملغنى على باب �لأ�شطورة، وهذ� مينح هالت ل نهائية 
�شمة  �ل�شور  نهائية  ول  و�لنت�شار�ت،  �لفتوح  على  �لإيحاء�ت  من 
من �شمات �لإبد�ع؛ لأن �لتجربة ذ�تها ل نهائية، ولأن هذه �لأ�شماء 

منحت �ل�شفة �شبه �مللحمية للموقعة و�لق�شيدة)30(.
و�ل�شاعر عندما جاء مب�شطلح )وبرزة �لوجه( يف �لبيت �لثاين، 
وهي �ملر�أة �ل�شافرة �لتي ل تهاب �لرجال، م�شبهًا بها عمورية �لتي 

بني  مازج  قد  هنا  �ل�شاعر  �أجد  و�لغز�ة.  �لفاحتني  على  ��شتع�شت 
وهزمية  لعمورية  �لفتح  عملية  على  خلع  بحيث  و�حلدث،  �جلن�ص 
�أهلها كافرت�ع �لبكر؛ لأن هذه �ملدينة مل يدخلها غاٍز منذ �أبد �لدهر، 
بهذ�  و�ملعت�شم  �ملعت�شم وجي�شه،  قوة  يظهر  �أن  �ل�شاعر  يريد  وهنا 
�شمدت  �لتي  عمورية  �إن  تقول:  �لتي  �لقاعدة  ك�رس  قد  يكون  �لفتح 
�أمام  بثبات  وقفت  و�لتي  هي،  ت�شب  ومل  �شابت  �لتي  �لليايل  �أمام 
�لأهو�ل و�حلروب عرب �ل�شنني �لطويلة،وحّلت عليهم �لكربة �ل�شود�ء 
؛ لت�شمى بفّر�جة �لكرب؛ لأنه جاء بعدها من دمرها، وهو �ملعت�شم 
»�حل�ص  بهذ�  جاء  و�ل�شاعر  بزبطرة.  لفعلتهم  �أهلها  من  �نتقم  �لذي 
�أو  و�لتفاوؤل،  �لت�شاوؤم  يف  �لعرب  به  �أخذ  �لذي  �لعام  �لأ�شطوري 
�ل�شعد و�لنح�ص، وقد وظف �ل�شاعر هذ� �لفتح من خالل هذ� �مل�شتوى 
�لت�شويري يف خدمة ق�شية ملدح، وكاأنه ي�شرتجع �لتاريخ �لأدبي، 
فال يرى غ�شا�شة يف ت�شوير عظمة عدو ممدوحه، كما �شور عظمة 

ممدوحه«)31(.

ويقول يف اللوحة الرابعة: ●
ْم����ضِ َقْد َخِرَبْت ْخَتها ِبالأَ ���ا َراأَْت اأُ  كْم ب���َن ِحيطانها م���ن فار�ٍض بطٍل ملَّ
ي���ِف واخلط���ّي مْن دمه ���ةِ  ال�صَّ املوؤمن���َن بها ب�ُصنَّ اأم���رََ  ترك���َت   لق���د 
غادرَت فيه���ا بهيَم اللَّيِل وهَو �ُصحًى

���ى كاأنَّ جابيَب الدُّج���ى رغبْت   حتَّ
لم���اُء عاكفة ٌ ���اِر والظَّ �ص���وٌء مَن النَّ

ْم����ضُ َطاِلَعة ٌِمْن َذا وق���ْد اأََفَلْت  فال�صَّ
َح الدَّهرُ ت�صي���َح الغماِم لها  ت����صَّ
ْم�ُض فيِه َيوَم َذاَك على  مل َتْطلُ���ِع ال�صَّ

���َراُب َلَها اأَْع���َدى من اجَلَرِب َكاَن اخْلَ
ِب ق���اين الّذوائ���ب م���ن اآين دٍم �صِب  َت�صِ ���ِة الدين َوالإِ�ْص���َاِم ُمْ ل �ُصنَّ
خِر واخل�صِب  ���اِر يوماً ذلي���َل ال�صَّ ُيِقلّ���ُه َو�ْصَطَه���ا �ُصْب���ٌح ِم���َن اللََّهِب للنَّ
ْم����ضَ مَل َتِغِب  َعْن َلْوِنَه���ا وَكاأَنَّ ال�صَّ
وُظلمة ٌ مَن دخان يف �ُصحى ً �صحِب 
م����ضُ واجبة ٌ م���ْن ذا ومْل جتِب  وال�صَّ
عْن ي���وِم هيجاَء منه���ا طاهٍر ُجُنِب 
ب���اٍن باأه���ٍل َومَل َتْغرُْب عل���ى َعَزِب 

�خلليفة  يد  على  بعمورية  حّل  ما  ت�شوير  يف  �ل�شاعر  ي�شتمر 
�جلرب،  كعدوى  و�لتدمري  �خلر�ب  عدوى  �أ�شابها  فقد  �ملعت�شم، 
�لبيت  –يف  بهم  حّل  وما  بالدم،  روؤو�شهم  تلطخت  قد  وفر�شانها 
ب�شيوفهم؛  قتلو�  فقد  �لإ�شالم،  ب�شبب  ل  هم  ب�شببهم  كان  �لثالث- 
لأنهم جّرو� �لويل على �أنف�شهم، وهذ� بيت تعليلي وتربيري، ول تخلو 

�لق�شائد �ملدحية من مثل هذه �لأبيات)32(.
هذه  �أبيات  �آخر  �إىل  �لر�بع  �لبيت  يف  �ل�شاعر  مقدرة  تتجلى   
�للوحة، عندما ي�شف �ل�شاعر ما �أذ�قه �أمري �ملوؤمنني للروم، �إذ �أذ�قهم 
يومًا �شديد�ً قويًا مذًل لهم ذًل �أ�شاب �جلماد من �شخر وخ�شب، حتى 
كاأن �لنا�ص �أ�شبحو� ل يدرون ما حل بهم، ول يدرون �لليل من �لنهار؛ 

لأن �لليل قد �أ�شعل فيها نار�ً �أحرقت بلدة �لروم، فالليل مل يحل بهم، 
�ملتزوج  �شمل  �لذي  �لأمر  ولفد�حة  تغب،  ز�لت مل  ما  �ل�شم�ص  وكاأن 
و�لأعزب، كناية عن �شمول �أهل �لبلدة كلها، فقد �أ�شيب هوؤلء كلهم 
مبا حل يف �لبلدة من خر�ب وتدمري وتقتيل، فهو يوم مميز مل تطلع 
�شم�ص يوم على �أهل هذه �لبلدة مثل هذ� �ليوم. و�ل�شاعر عندما جعل 
�ل�شخر  �أنزل  قد  �ل�شاعر، يكون  �ل�شخر و�خل�شب يحرتقان، ويذلهما 
من مكانته �ل�شامدة �ل�شلبة �لقوية و�أ�شقطه من كربيائه، وكذ� �لأمر 
بالن�شبة للخ�شب، و�ل�شاعر يف هذ� �لأمر يلجاأ �إىل �أ�شلوب �لت�شخي�ص 
فاعلية  �ملتلقي، ويعطي  �لتي ح�شدها يف ذهن  �ل�شور  ليفعل من  ؛ 

وحيوية للحدث �أكرث.
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و�إذ� ما طالعنا �لأبيات من )8-5( جند �ل�شاعر ير�شم �شور�ً 
متعار�شة متناق�شة غريبة، ي�شتخدم �لأ�شباغ �لبديعة �لتي مزجها 
منها  ليخرج  �لفنية،  �شنعته  باأ�رس�ر  �لو��شعة  خربته  خالل  من 
�شور�ً ح�شية ميزج فيها �للون بامل�شاعر ليحقق �ملعنى �لذي يريد، 

�ل�شور  منها  تعمل  �لتي  �لأ�شباغ  �شبيل  �ملعاين  هذه  �شبيل  »و�إمنا 
�ل�شخر  ت�شويره  يف  �ل�شاعر  مقدرة  تظهر  وهنا  و�لنقو�ص«)33(. 
و�خل�شب و�لدجى و�ل�شم�ص، وكاأنها كائنات حية ت�شعر ملا ي�شيبها 

�أو يعرتيها.

ثم يقول يف اللوحة اخلام�صة: ●
ة َمعم���وراً يطي���ُف بِه م���ا رب���ُع ميَّ

���ُدوُد وق���ْد اأُْدمَن ِم���ْن خَجٍل  ا الُعي���ون ِبها ول اخْلُ �َصماَج���ة ً غِنَي���ْت ِمنَّ
َعَواِقُب���ُه  َتْب���دو  ُمْنَقَل���ٍب  وُح�ْص���ُن 
لْو يعلُم الكفرُ كْم م���ْن اأع�ٍص كمنْت 
ُمْنَتِق���ِم   ِ ِب���اهللَّ ���ٍم  ُمْعَت�صِ َتْدب���رَُ 
ُت���ُه  �ِصنَّ وُمطَع���ِم النَّ����ِص مَلْ َتْكُه���ْم اأَ
مَلْ َيْغزُ َقْوم���اً، ومَلْ َيْنَه����ضْ اإىَل َبَلٍد 
فهدَّمه���ا ل���ْو مْل يقْد جحفاً، يوَم الوغى ، لغدا  ُبْرَجْيه���ا  اهللُ  ب���َك  ُبوها واثق���َن ِبَها رم���ى  ���َدر ِمْن َبْع���ِد م���ا اأَ�صَّ ْمِرِه���ْم ل َمْرَت���ٌع �صَ وق���ال ُذو اأَ
 اأماني���اً �صلبته���ْم جن���َح هاج�صه���ا 

اإنَّ احلمام���ِن مْن بي�ٍض وم���ْن �ُصُمٍر

َغْياَُن اأَْبَهى ُربًى ِم���ْن َرْبِعَها اخَلِرِب
ِِب   اأَ�صهى اإىل ناِظري ِم���ْن َخدها التَّ

ع���ْن كلِّ ُح�ْصٍن ب���دا اأْو منظر عجِب
ْم���ِر والُق�ُصِب ج���اءْت ب�صا�صتُه عن �ص���وٍء منقلِب  َبْنَ ال�صُّ َلُه الَعواِق���ُب 
ُمرتغ���ِب  اهلل  يف  مرتق���ٍب  يوماً ولَ ُحجب���ْت عْن روِح حمتجِب هلِل 
الرّع���ِب  م���ن  جي����ضٌ  تقدَّم���ُه  اإلَّ 
 مْن نف�ص���ِه، وحدها، يف جحفٍل جلِب 

 واهللُ مفت���اُح ب���اب املعق���ل الأ�صِب ول���ْو رم���ى ب���َك غ���رَُ اهلِل مْل ي�صِب
لل�صارح���َن ولي�َض ال���ورُد مْن كثِب

لُِب  َدْل���َوا احلياتن ِمن َم���اٍء ومن ُع�ُصِب ُظَبى ال�صي���وِف واأطراف القنا ال�صُّ

ي�شتذكر �ل�شاعر يف هذه �للوحة ذ� �لرمة وحمبوبته ميَّة، وما 
بينهما من حب؛ ليجعله و�قعًا يف باب �لأ�شطورة؛ ليتو�زى يف �لذهن 
مع ك�رسى و�لإ�شكندر يف �إيحاء لمتناهي، و�أبو متام هنا ي�شرتجع 
ذلك يف �شعره، ويزعم �أن منظر �خلر�ب يف عمورية �أجمل من منظر 
�لفرح  يف  لإح�شا�شه  يوطد  متام  �أبا  وكاأن  �ملعمور،  �حلبيبة  ربع 
يوؤلف بني مظاهر �حلياة و�ملوت  باخلر�ب و�لدمار، ولعله يف ذلك 
و�حلب و�حلقد و�لفرح و�لرتح؛ ليظهر �شماتته مبا حل بالأعد�ء)34(.

�أن يت�شاوق مع موقف ذي �لرّمة مع حمبوبته مبا  �ل�شاعر  ويحاول 
�ملوقف  يف  وما  ديارها،  حول  يدور  حني  و�شوق  لهفة  »من  فيه 
�لنف�شي لأبي متام هنا مبا ي�شف عنه من �شعادته وفرحته بطبيعة 
�أعد�ء  من  �لنتقام  يف  ورغبته  �لت�شفي  روح  ت�شيطر  فهنا  �مل�شهد، 

�لإ�شالم«)35(.
منقلب  ح�شن  عنه  نتج  بعمورية  حّل  �لذي  �ملنقلب  �شوء  و�إن 
�شيوف  �أذ�قت  حينما  بالنت�شار،  توج  �لذي  وجي�شه،  للمعت�شم 
تدبري  من  كان  كله  وهذ�  عمورية،  لأهل  �لدمار  ورماحه  �ملعت�شم 

�ملعت�شم باهلل، �ملنتقم هلل، �ملر�قب هلل، و�خلائف �لوجل منه �لر�غب 
�لذي  و�لفزع  �لرعب  جي�ص  يتقدمه  �لذي  �ملعت�شم  فهذ�  عنده،  مبا 
يحيق باأعد�ئه قبل �أن ي�شل �إليهم خوفًا منه، فهذ� هو �ملعت�شم �لذي 
رمى به �هلل �أبر�ج عمورية فهدمها، بعدما ح�شنوها بكل ما ميلكون 
من قوة، ولكن �ل�شيوف �حلادة و�لرماح �لقوية متكنت من تدمريها، 

ونزول �ملعت�شم وجي�شه �إىل �شاحتها يعمل فيها ما يريد.
تعك�ص  �شورة  يقدم  �أن  �لأبيات  هذه  يف  يحاول  و�ل�شاعر 
مقايي�ص �جلمال و�لقبح طبقًا لو�قعه �لنفعايل �إز�ء �حلدث �ل�شخم، 
�لأمر �لذي دفع �ل�شاعر �إىل هذ� �لعر�ص �لت�شويري �لطريف لقو�نني 
�لقيا�ص  عن  وتخلت  �لفني،  لقيا�شه  طبقًا  تغايرت  وقد  �لأ�شياء، 
�ملنطقي و�لطبيعي لها)36(. و�أجد �ل�شاعر يحقق تنا�شًا عندما قال: 
بالرعب  )ن�رست  �ل�رسيف:  �حلديث  مع  �لرعب(  من  جي�ص  )تقدمه 
�لتي  �لدينية  لثقافته  �ل�شاعر  توظيف  على  يدل  وهذ�  �شهر(،  م�شرية 
يتمتع بها. و�ل�شاعر يف �لبيت �ل�شاد�ص يعمد �إىل ظاهرة بديعية وهي 
ظاهرة �لتق�شيم؛ ليظهر مقدرته �ل�شعرية يف تطويعه للغة وتوظيفها 

توظيفًا دلليًا منا�شبًا.

اللوحة ال�صاد�صة: �صبب املعركة وتلبية املعت�صم يقول ال�صاعر: ●
ْوت���اً ِزَبْطِرّي���اً َهَرْق���َت َلُه ْي���َت �صَ َلبَّ

 ع���داك حرُّ الثغ���وِر امل�صت�صامة ِ عْن 
ُمن�َصلتاً ي���ِف  بال�صَّ ُمعلن���اً  اأَجْبت���ُه 

 ً ُمْنَقِعرا َتَرْك���َت َعمود ال����ْصِك  حّتى 

ِد الُعرُِب كاأ�َض الكرى وُر�ص���اَب اخُلرَّ
 برِد الثُّغور وع���ْن �صل�صالها احل�صِب 

ِب ْي���ِف مَلْ جُتِ َوَلْو اأََجْب���َت ِبَغرَِْ ال�صَّ
ُنِب  ومل ُتع���رِّْج عل���ى الأوت���اِد والطُّ

 يعمد �ل�شاعر يف هذه �لأبيات �إىل ذكر �شبب �ملعركة، عندما 
وترك  �ل�شتعد�د،  بد�أ  �إذ  �لزبطرية،  �ملر�أة  ��شتغاثة  �ملعت�شم  لبى 
�ل�شوت  ذلك  و�أجاب  �ملعركة،  حر  �لروم  ثغور  �أذ�ق  حتى  �لر�حة، 
ور�يتهم  �رسكهم  عمود  وترك  �لكفار،  هزم  حتى  �ل�شيوف  ب�شوت 

مهزومة، وبيوتهم مل تقم لها قائمة.

يف  �أهمية  �لق�شيدة  من  �لأخري  �ملقطع  مع  �ملقطع  ولهذ�   
ولعل  �حلربي،  �ملديح  و�إدر�جها �شمن فن  كلها،  �لق�شيدة  تو�شيف 
هذه �لق�شيدة حملت يف طياتها دفقات �شعورية ، وطاقات �نفعالية 
�شادقة، برز فيها موقف �ل�شاعر، وروؤيته �خلا�شة للحدث، و�ل�شاعر 
ل يتو�نى يف ت�شويره للمعت�شم بطاًل عمالقًا يذكرنا باأبطال �ل�شرية 

�لتاريخية �أو �مللحمة مع ما �أ�شفى عليه من �ل�شفات �لدينية)37(.
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أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
القيسراني إنّب( البن  )معركة  و   ، متام  عمورية( ألبي  د. فيصل حسني غوادرة)فتح 

�ليوم  ن�شميه  ما  مع  يتعامل  �للوحة  هذه  يف  �ل�شاعر  و�أجد 
بق�شية �لتلقي و�لتاأويل، حتى يتيح للمتلقي �أن يتلقى �شعره بطرق 
ولي�ص  للخا�شة  باأنه  به  يفاخر  �لذي  �شعره،  مع  تتنا�شب  تاأويلية 
للعامة، وهذ� ما �ت�شح يف مو��شع كثرية من �شعره، ومنه ما جاء 

�لثاين  و�لبيت  �خُلّرد(،  و)ر�شاب  �لَكرى(  )كاأ�ص  �لأول  �لبيت  يف  به 
�ل�شعر  عمود  )تركت  �لر�بع  �لبيت  ويف  �لثغور(،  و)بْرِد  �لثغور(  )َحّر 
لرغباته،  لذ�ته، وحتقيقًا  �أحيانًا  �ل�شعر  فاأبو متام »يقول  ُمْنَقعر�ً(... 

وتعبري�ً عما يجي�ص به �شدره«)38(.

اللوحة ال�صابعة: ثم ي�صف اأبو متام قائد الروم »توفل�ض« وما حل بجي�صه: ●
���ا راأى احلرَب راأْي الع���ِن ُتوفِل�ض  ملَّ
ِجْرَيَته���ا ِبالأَْم���وال  ُف  ِّ ُي����صَ َغ���َدا 

َهْيَه���اَت! ُزْعزَعِت الأَْر����ضُ الَوُقوُر ِبِه 
 مْل ُينف���ق الذه���َب امُلرب���ي بكثتِه 

ُته���ا َوىلَّ ، َوَق���ْد اأَجَل���َم اخلط���يُّ َمْنِطَق���ُه اإنَّ الأُ�ُص���وَد اأ�ص���وَد الغ���اِب همَّ
اأَْح�َص���ى َقَرابينه �َصَْف الرََّدى وَم�صى 
ُي�صف���ُه  الأر����ضِ  بيف���اِع  اً  ِليم، َفَقْد م���وكِّ اإْن َيْع���ُد ِمْن َحرَها َع���ْدَو الظَّ
َجْت  َى َن�صِ ِت�ْصُعوَن اأَْلفاً كاآ�ص���اِد ال�صَّ

ة ُ امَلْعَنى ِمَن احَلَرِب واحَل���ْرُب َم�ْصَتقَّ
ي���اِر والَعَبِب  التَّ ُذو  الَبْح���رُ  ُه  َفَع���زَّ
َت�ِصٍب ل غ���ْزو ُمكت�صِب  عن غ���ْزِو حُمْ
لِب على احل�ص���ى وبِه فْق���رٌ اإىل الذَّهِب  َته���ا الأَْح�َصاُء يف �صَخِب يوم الكريهةِ  يف امل�صلوب ل ال�صَّ ِب�َصْكَتةٍ  َتْ
الَهَرِب  ِم���ن  َمَطاياُه  جْن���ى  اأَ ���ثُّ  َيْحَ
ةِ  الطَرِب  ِمْن ِخّفةِ  اخَلْوِف ل ِمْن ِخفَّ
ُجلُوُدُه���ْم َقْبَل ُن�ْص���ِج التِن والِعَنِب اأو�صعَت جاحمه���ا مْن كثةِ  احلطِب 

�لذي حّلت  �لروم )توفل�ص(  �إىل ذكر قائد  �لآن  �ل�شاعر  ويتجه 
�لهزمية، ووىل هاربًا ومل يعقب، و�خلوف ميالأ عليه كيانه، ومل  به 
�إذ  لالآخرين،  ر�شوة  �أو  ��شرت�شاء  يوزعها  كان  �لتي  �لأمو�ل  تنفعه 
تفرق جي�شه بعد �أن قتل منه كثري، و�أخذ يعدو كالظليم خوفًا وجبنًا 

وفر�ر�ً من �أر�ص �ملعركة، ومل ينفعه ت�شعون �ألفًا من مقاتليه �لذين 
هزمو� على يدي �ملعت�شم وجنده، و�ل�شاعر يف هذه �للوحة يعر�ص 
فهو  �لرومي،  بتوفل�ص  �لتي حلقت  و�ملعنوية  �ملادية  �لهزمية  �شور 
خائبًا  وفّر   ، �شيئًا  له  تفعل  مل  لكنها  �لذهب،  وينفق  �لأمو�ل  يوزع 

خاويًا ترتعد فر�ئ�شه خوفًا...
ويف اللوحة الثامنة، يقول: ●

ا اجت���ثَّ دابرهْم ي���ا ُربَّ حوب���اَء ملَّ
ُيوِف ِبِه  وُمْغ�َص���ٍب َرَجَعْت ِبي����ضُ ال�صُّ
���ٍج  واحَل���ْرُب قائَم���ة ٌ يف م���اأِْزٍق جَلِ
َك���ْم اأَْح���َرَزْت ُق�ُصُب الهْن���ِدي ُم�ْصَلَتًة كْم كان يف قط���ِع اأ�صباب الرِّقاب بها كْم نيَل ت���َت �صناها م���ن �صنا قمٍر 
بي�ٌض، اإذا انُت�صيْت من ُحجبها، رجعْت 

طاَبْت وَلْو �ُصمَخْت بامِل�ْصِك مل َتِطِب
حيَّ الرِّ�صى مْن رداهْم ميَِّت الغ�صِب 
جتُثو القياُم بِه �ُصغ���راً على الرُّكِب 
ها ِمْن َعاِر����ضٍ �َصِنِب  ���َت عاِر�صِ وَتْ
احُلُجِب تهت���زُّ م���ْن ُق�ُص���ٍب تهت���زُّ يف ُكُثِب اإىل املخ���دَّرةِ  الع���ذراِء م���َن �صبِب  م���َن  اأبداناً  اأحقُّ بالبي����ض 

وي�شتمر �ل�شاعر يف و�شف م�شهد �لهزمية ذ�ته، فقد �جتث د�بر 
�لأعد�ء، و�أ�شبح جنود �لأعد�ء يف ماأزق �شديد، جاثني على ركبهم، 
للمبالغة وتعظيم  �لتكثريية  بـ )كم(  �ل�شاعر  �أذلء مهزومني، وياأتي 

ما حل باملهزومني ، من جر�ء �ل�شيوف �ملعت�شمية �لقوية �لقاطعة.
�أن يقدم �شور�ً  �لأخرية حاول  �أبو متام يف لوحاته  و�ل�شاعر 
بالطباق  مزجها  �أن  وبعد  قدمية-  كانت  –و�إن  معانيها  جعل 

يعلم  مل  �لرتب،  خدها  )من  مثل:  وفاعلية،  حيوية  تنطق  و�جلنا�ص 
خفة  منطقه،  �خلطي  �أجلم  �لن�رس،  مطعم  �ملنية،  له  كمنت  �لكفر، 
ن�شو�ص  يف  ننظر  »حني  ولذلك  جلب...(  ماأزق  يف  �حلرب  �خلوف، 
و�لتنافر-  و�لالجتان�ص  –�لنزياح  بال�شعرية  �لتي حفلت  �أبي متام 
جندها قد �نعطفت بال�شياق �ل�شعري �لعربي، مما جعلها حتدث هزة 
له  يتنكرو�  �أن  �إىل  نقاد ع�رسه  دفعت  ��شتقبالية حادة يف ع�رسه، 

ويرف�شوه، ويحاولو� نفيه من د�ئرة �ل�شعر«)39(.

اللوحة التا�صعة: ثم يقول يف اخلتام: ●
ُ �َصْعَي���َك َعْن ِ ج���اَزى اهللَّ َخِليَف���ة َ اهللَّ

َت بالرَّاحةِ  الُك���ربى فلْم ترها  ْ ب����صُ
وِف الدَّهِر من رحٍم  ُ اإن كان ب���َن ����صُ
َت ِبَها  ْ اِم���َك الاَّت���ي ُن����صِ فَب���ْنَ اأيَّ
َفر امِلْمَرا�ِض كا�ِصِمهُم  اأَْبَقْت َبن���ي الأ�صْ

ُجْرُثوَمةِ  الدْي���ِن والإِ�ْصاَِم واحَل�َصِب
مو�صول���ةٍ  اأْو ذم���اٍم غ���رَِ ُمنق�صِب ُتن���اُل اإلَّ عل���ى ج����ٍص م���َن التَّعِب 
�َص���ِب  ْق���َرُب النَّ ���اِم َب���ْدر اأَ وَب���ْنَ اأيَّ
���ْت اأَْوُجَه الَعَرِب  �ُصْف���َر الوُجوِه وجلَّ
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وياأتي م�شهد �خلتام بدعاء من �ل�شاعر �أن يجزي �هلل �خلليفة 
خري �جلز�ء؛ ملا قام به من دفاع عن �لدين و�أهله، فاأمري �ملوؤمنني 
�إل  تكون  ل   ، �لعظمى  و�شعادته   ، �لكربى  ر�حته  �أن  ر�أى  �ملعت�شم 
بالتعب، وقتال �لأعد�ء، ودحرهم، ثم يحاول �ل�شاعر �أن يجعل �شلة 
�أو م�شابهة بني فتح عمورية ومعركة بدر من حيث �لأهمية و�ملكانة، 
وخ�رس�ن،  وذلة  وهزمية  �شالل  يف  �لكفار  �أبقت  �ملعركة  هذه  و�أن 
�ل�شورة  وهذه  وفرح،  ون�رس  عز  يف  و�لإ�شالم  �لعرب  �أمة  و�أبقت 
بني  �ل�شلة  دقة  متام  �أبو  فيها  يرى  هنا  �شيطرت  �لتي  �لتاريخية 
غزوة بدر �لكربى، وبني هذ� �لفتح �ملعت�شمي، »ولكن �أ�شاف يف هذ� 
�شيطرت  وقد  �لروم،  �لطريفة بني م�شهد وجوه  �ملوؤ�زرة  تلك  �خلتام 
من  عليها  بد�  وما  �مل�شلمني  وجوه  وم�شهد  و�لهزمية،  �لذلة  عليهم 
�لب�رس و�ل�شعادة بنتائج هذ� �لفتح وعظمة �شاحبه«)40(، وما عمورية 
بعدهما  عّز  وم�شقة،  تعب  بعد  �لن�رس  هذ�  جاء  فقد  لبدر،  �متد�د  �إل 
دهماء)41(،  ظلمة  بدل  �لن�رس  �أ�شو�ء  وهّلت  �لأعد�ء،  وذل  �لعرب، 
وبذلك ��شتطاع �ل�شاعر �أن ي�شور فرحة �لن�رس عند �مل�شلمني، وكيف 
بدت ب�شائر �لعزة على جي�ص �ملعت�شم، وعالمات �لهزمية و�لنك�شار 

على جي�ص �لروم.

الفصل الثاني:

حياة ابن القيسراني الشخصية والشعرية:

بابن  �ملعروف  �شغري،  بن  ن�رس  بن  حممد  �هلل،  عبد  �أبو  هو 
�إىل  �مل�شادر  بع�ص  يف  ن�شبه  ي�شل   ، وبالقي�رس�ين  �لقي�رس�ين، 
�شنة  �لفل�شطينية  عكا  مدينة  يف  ولد  �لوليد،  بن  خالد  �ل�شحابي 
فن�شاأ  �ل�شاحلية،  قي�شارية  مدينة  �إىل  �أ�رسته  به  �نتقلت  ثم  478هـ، 

وبقي  494هـ،  �شنة  نحو  دم�شق  جاء  ثم  �إليها،  ن�شبته  وغلبت  بها، 
حلب  يف  ��شتقر  ثم  بغد�د،  خاللها  ز�ر  527هـ،  �شنة  نحو  �إىل  فيها 
و�أنطاكية،  �ملو�شل  �إىل  خاللها  �شافر  �لكتب.  خز�نة  فيها  وتوىل 
�شنة  �شعبان   22 يف  دم�شق  يف  مات  547هـ،  �شنة  دم�شق  قدم  ثم 
�لوجاهة و�لنباهة و�لعلم و�لتقوى  �ل�شاعر، وبقيت  و�أعقب  548هـ. 

يف عقبه �إىل ق 8هـ. 
در�ص  �لقري�ص.  بنظم  ومتر�ص  و�لنحو،  و�للغة  �لأدب  تعلم 
مهنة  وتوىل  و�لتنجيم،  و�لهند�شة  �حل�شاب  وتعلم  و�لهيئة،  �لأحكام 
و�فر  وكان  �لأموي.  �مل�شجد  عند  جريون  باب  على  �ل�شاعات  �إد�رة 
�حلرب  م�شميات  من  بالكثري  ومتر�ص  و�لتو�ريخ،  لالأخبار  �حلظ 
بالقر�آن  تت�شل  �لتي  �لدينية  بالعلوم  مثقفًا  كان  وم�شطلحاتها، 
�إّنب  معركة  يف  �لفرجن  �لدين  نور  هزم  وعندما  و�حلديث،  و�لفقه 
�أنطاكية، قال  وقتل جمعًا كبري�ً منهم، ومن بينهم �لربن�ص �شاحب 
�إياها لنور �لدين  �بن �لقي�رس�ين ق�شيدته –مو�شع �لدر��شة- من�شد�ً 

بج�رس �حلديد �لفا�شل بني عمل حلب وبني عمل �أنطاكية)42(.
ب�شاعر  و�ت�شل  �لدم�شقي،  حممد  بن  توفيق  على  �لأدب  قر�أ 
�أنه مل�ص عنده  ويبدو   ، وتاأدب عليه  �خلياط،  �بن  �ل�شام يف ع�رسه 
مدح  �لفني،  مبذهبه  وب�رسه  و�شجعه،  به  فعني   ، �ل�شعرية  موهبته 
ثم مدح  �لدين،  �جلو�د جمال  �لدين ووزيره  �لزنكيني، كعماد  ملوك 
معجبًا  كان  لأنه  و�لده؛  بعد  �ل�شام  بالد  يف  ��شتقر  �لذي  �لدين  نور 
بنور �لدين زنكي �لذي �أنقذ �لدين وطهر بالد �ل�شام من �ل�شليبيني، 
عن  ويعرب  �لفتوح  ب�شعره  ليوؤرخ  ووقائعه؛  فتوحه  �ل�شاعر  ف�شجل 
�شعوره وعو�طفه، ولعل �أبرز �ملعارك �لتي �أرخ لها هي معركة �إّنب ، 

وذلك يف �شنة 544هـ، كقول �بن �لقي�رس�ين:

َيْوَمه���ا َوْقَع���ٍة  ِم���ْن  َل���ُه  َم�ْصه���ودَوَك���ْم  ك  ال����صِّ ُمل���وك  ِعْن���د 

وكان قد مدحه �شنة 534هـ حني �نت�رس على �ل�شليبيني يف 
بع�ص �ملو�قع، ويف �شنة 539هـ حني ��شتوىل على �لرها. ولل�شاعر 
من  تعد  و�لتي  �أنطاكية  على  يرتدد  كان  عندما  �لثغريات  ق�شائده 
نظم  حلب  بعد  دم�شق  �إىل  عودته  وعند  �ل�شعرية،  ق�شائده  �أجمل 
�لتكرمي  ق�شائد مدحية كثرية يف �لأ�رسة �حلاكمة، حيث لقي منهم 
و�لحرت�م، بعد �جلفاء بينه وبني نور �لدين قبل رحيله من حلب �إىل 
دم�شق، ونلمح يف �شعره �جتاهات عامة ثالثة هي: ت�شور �لأحد�ث 
و�لتجديد يف  �ملدح،  �لتقليدي يف  �ل�شام، و�لجتاه  �لكربى يف بالد 
معاين �لغزل و�لن�شيب. �أ�شار �لأقدمون �إىل ديو�ن كبري لل�شاعر، ولكنه 
مل ي�شل �إلينا، وما و�شل هو ديو�ن �شغري �ختاره من �شعره وق�رسه 
على �لثغريات، وعلى مقطعات متفرقة، و�أهمل ق�شائده �لطنانة يف 

مدح نور �لدين وغريه)43(.
ابن القيسراني بني التقليد والتجديد:

فاإن  �لتجديد،  ثوب  وت�رسبل  �لتقليد  ثوب  متام  �أبو  لب�ص  لئن 
ثوب  يت�رسبل  �أن  حاول  و�إن  فقط،  �لتقليد  ثوب  لب�ص  �لقي�رس�ين  �بن 
�لتجديد، ولكنه �رسعان ما يخلعه حتت �شغط �لتقليد، وخا�شة تقليده 
لأبي متام و�ملتنبي، حتت �تباعية عنيفة جعلته يحتذي حذوهم يف 
�أفكارهم ومعانيهم و�ألفاظهم، حتى يف �أوز�نهم وقو�فيهم، كما فعل 
يف  �لروم  على  �نت�شاره  بعد  زنكي  �لدين  نور  مدح  يف  بائيته  يف 
�إىل درجة �لقتد�ء  �أبا متام تقليد�ً كبري�ً  �إّنب، مقّلد�ً يف ذلك  معركة 

و�لحتذ�ء. 

ومما يوؤخذ على �بن �لقي�رس�ين يف �شعره �جلهادي، هو �تخاذه 
�ل�شابقني من �ل�شعر�ء قدوة له يف نظم هذ� �ل�شعر، كاقتد�ئه باأبي متام 
�حلروب  وقائع  عن  ب�شعره  يعرب  �أن  يريد  حني  فهو  مثاًل،  و�ملتنبي 
�إل  �أنه ل يفيها حقها من �لو�شف و�لت�شوير،  �ل�شليبية، »تر�ءى له 
�إذ� ��شتعار �أدو�ت �لفحول �ل�شابقني له يف �لتعبري عن وقائع م�شابهة، 
ل  �ملا�شية،  �لأحد�ث  من  �شور�ً  له  �لع�رس  �أحد�ث  تر�ءت  �أن  فكان 
�لأ�شماء �جلديدة للنا�ص و�لأماكن... ومن ثم بهتت  �إل  يفرقها عنها 

�شمة �لو�قعية فيها، و�أ�شبحت ن�شخًا منقولة عن �شور �شابقة«)44(.
�لزخارف  لأنو�ع  معر�ص  »وكاأنه  يبدو  �لقي�رس�ين  �بن  و�شعر 
وتورية  تعليل  وح�شن  وتق�شيم  وطباق  جنا�ص  بني  ما  �للفظية 
فن  �أنو�ع  �آخر  �إىل  ومفارقات..  وغلو  �لألفاظ  على  ولعب  وتر�شيع، 
متام،  �أبا  يطاول  �أن  يحاول  ذلك  يف  لعله  �لبديعي«)45(،  �لزخرف 
وي�شل �إىل درجته �ل�شعرية، �أو على �لأقل يرفع من قدرته �لفنية يف 

�شعره.
�لقي�رس�ين وغريه من �شعر�ء  �بن  �لتقليد و�لتجديد �جته  وبني 
�حلروب �ل�شليبية نحو عمالقة �ل�شعر �لعربي قبلهم، فجاءت �حلركة 
�ل�شعرية مت�شاوقة بني فن �ل�شعر وحركة �حلروب �ل�شليبية بدء�ً من 
ت�شوير دو�فعها وطبيعتها وم�شار�تها، �إىل عر�ص �حلركة �مل�شادة 
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أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
القيسراني إنّب( البن  )معركة  و   ، متام  عمورية( ألبي  د. فيصل حسني غوادرة)فتح 

لها من قبل �مل�شلمني للدفاع عن �لدين و�لوطن، فتوحد �ل�شعر�ء يف 
تكوين ت�شوير تقليدي ي�شع يف �عتبارهم موروثهم من �ملو�شوعات 
�لع�رس  �شعر�ء  »ر�ح  ثم  �مل�رسكني،  مع  �مل�شلمني  و�رس�ع  �لقدمية، 
�شعر�ء  خطى  يتلم�شون  وكاأنهم  بق�شائدهم،  �لتاريخ  يوثقون 
ق�شائده  يف  متام  �أبي  نهج  على  �لعبا�شيني  �أقطاب  من  �لروميات 

�مل�شهورة، �لتي �أبرزت تفا�شيل �لو�قع و�حلروب يف ع�رسه«)46(.
يتفق  قلما  �مل�شنوعة  »�لأ�شعار  �أن  �لقي�رس�ين  �بن  عند  وجند 

يف  يتخذه  كان  �ل�شاعر  �أن  لحظنا  وقد  �ملطبوعة،  �لأبيات  فيها 
�أنه  بيد  و�لتكلف،  �لت�شنع  فيه  ويظهر  �ملذهب،  هذ�  ق�شائده  بع�ص 
كان يقت�شد يف �ل�شنعة �أحيانًا كما يف ثغرياته؛ لأنه كان ي�شتجيب 
لند�ء �لعاطفة �ل�شادقة، هكذ� كان �ل�شاعر يف �شنعته مطبوعًا تارًة، 
ومت�شنعًا تارة �أخرى، وعلى ذلك ذ�ع �شيته بني معا�رسيه، فكان 
ر�ئد�ً من رو�د مذهب �لت�شنع �لبديعي يف هذ� �لع�رس«)47(، ومن بني 

�ل�شعر�ء �لذين كان لهم دورهم �لو��شح و�جللي يف �لت�شنع.

قصيدة ابن القيسراني البائية يف معركة إّنب)48(:

يقول �بن �لقي�رس�ين ميدح نور �لدين بعد �نت�شاره يف معركة �إّنب، �أن�شده �إياها يف ج�رس �حلديد �لفا�شل بني عمل حلب و عمل �أنطاكية:
اللوحة الأوىل:  ●

 ه���ذي العزائُم ل م���ا َتّدع���ي الُق�صب
وه���ِذه الِهَم���ُم الاّت���ي َمت���ى ُخِطَبْت

�صاِهق���ٍة �صاَفْحت ي���ا ابن ِعماد الّدي���ن َذْوَرتها  ُكّل  َيْبن���ي  َج���ّدك  زال  ���ك م���ا م���ا  ���ْرف والأْجف���ان هاِجعٌة هلل َعزم���ك م���ا اأم�َص���ى َوَهمُّ  ي���ا �صاِهد الطَّ
راِجف���ٌة بالإف���رجن  �ُصيوف���ك  م���ٍة اأْغ���َرْت  بقا�صِ ِمنه���ا  َكْب�صه���م   �َصْب���ت 
���ْت م�صاِمعه���ا غ���اة واإن �ُصمَّ  ُق���ل للطُّ
داِئل���ة والأّي���ام  ���ب  اإنَّ َي���وم   م���ا 
ك���م َظنَّ الآم���ال  ِخْدَع���ة  اأغرّك���م 

 وذي امَل���كارم ل م���ا قاَل���ت الُكت���ُب
ْت َخْلفه���ا الأ�ْصع���ار واخُلَط���ُب َ َتع���ُب تع���ثَّ ُدوَنه���ا  للَم�صاع���ي  �صاعاً ِبا �صاَق���ت ِبِه احلقُب حت���ى ابتن���ى قّب���ة اأوتاده���ا ال�صهُب براح���ٍة  َت�ْصَطِرُب اأف�َص���ى اتِّ والأْح�ص���اء  القْل���ِب  وثاِب���َت 

يِج���ُب  له���ا  الك���ربى  رومي���ة   ف���وؤاد 
لُُب اأودى به���ا ال�ُصْلُب وانحطت بها ال�صُّ

اأرُب  ذك���ره  يف  القن���ا  ل�ص���م   ق���ولً 
���اَ َغ���رّه الكذُب م���ن ي���وم َيْغ���را َبعي���د ل ول كث���ُب ك���م اأ�ْصل���م اجلهل ظنَّ

�ل�شاعر يف لوحته �لأوىل، ويف مطلع ق�شيدته �ملدحية لنور �لدين زنكي، يعمد �إىل �ملا�شي مقلد�ً، و�إىل �شاعر كبري كاأبي متام مقتديًا 
به يف ق�شيدته �لتي مطلعها:

���َدُق اإِْنَب���اًء ِم���َن الُكُتِب ْي���ُف اأَ�صْ يف ح���دِه احلدُّ ب���َن اجل���دِّ واللَّعِبال�صَّ

�أبي متام يف هذه �لق�شيدة  �لقي�رس�ين يتفق مع  �أجد �بن  ولذ� 
�لب�شيط، ويف  �لبحر  �لق�شيدة، وهو  ، فهو ي�شري على نهجه يف وزن 
يف  حتى  و�لألفاظ،  �ملعاين  من  �لكثري  ويف  )�لباء(،  حرف  رويها 

�ل�شور و�أنو�ع �لبديع كالطباق و�جلنا�ص وغريها.
�أبو متام، يكذب �دعاء�ت   و�ل�شاعر �بن �لقي�رس�ين، وكما قال 
�ملنجمني، ويثبت �أن �لإ�رس�ر على جهاد �ل�شليبيني، و�شحذ �لهمم، 
�لغز�ة  ل�شد  طريق  �أف�شل  هو  �ملعارك  وخو�ص  و�لقتال  و�لزحف 
�لدين، يظهر  لنور  �ملحتلني، و�ل�شاعر يف هذ� �ملطلع يعر�ص �شور�ً 
�لعالية،  وهممه  �لو��شعة،  ومكارمه   ، �ملا�شية  عز�ئمه  خاللها  من 
�أوتاده �ل�شهب، وباأنه �أعمل �شيوفه يف �أح�شاء  وباأنه �بتنى له جمد�ً 
من  �إّنب  يوم  �أ�شبح  �أن  �إىل  و�لهلع،  �خلوف  عليهم  ف�شيطر  �لإفرجن، 
�لأيام �لتي لها �شد�رتها يف �لتاريخ �لإ�شالمي �ملجيد. و�لتي ك�شفت 
دك  �أقوياء،حتى  باأنهم  �لإفرجن  يعي�شها  كان  �لتي  �خلادعة  �لآمال 

ح�شونهم، وهزمهم نور �لدين.
ولعل �ل�شاعر وفق يف توظيفه لبع�ص �ملفرد�ت، كما ح�شل يف 
��شتخد�مه ل�شم �لإ�شارة )هذي، هذه( كمنبهات للمتلقي حتى ينتبه 

ويهتم مبا �شيقوله �ل�شاعر، وباأن ما �شيقوله هو �أمر عظيم جليل. ثم 
يح�شد مفرد�ت �أ�شيفت �إىل غريها يف �شياقات حتتاج من �ملتلقي �أن 
يقف عندها ، حتى يوؤولها وفق روؤيته �لفنية و�جلمالية، وذلك مثل: 
�شافحت  و�خلطب،  �لأ�شعار  تعرثت  خطبت،  �لهمم  �لق�شب،  )تدعي 
�لأح�شاء  هاجعة،  �لأجفان  �حلقب،  �شاقت  قبة،  �بتنى  ذروتها، 
ت�شطرب، �شيوفك ر�جفة، خدعة �لآمال،...( �إن مثل هذه �لألفاظ وما 
ورد غريها يف �للوحات �لأخرى تتطلب من �ملتلقي وقفات تاأملية 
عليها  ينعك�ص  �لتي  �خللفية  هي  �ملعيارية  “�للغة  لأن  وتاأويلية؛ 
�لتحريف �جلمايل �ملتعمد للمكونات �للغوية للعمل، �أو بعبارة �أخرى 
�لنتهاك �ملتعمد لقانون �للغة �ملعيارية”)49(؛ ولهذ� فاإن للن�ص �إذ� 
ما �أجنز حياة م�شتقلة عن �شاحبه، قد تتجاوز جتاوز�ً كاماًل ما �أر�ده 

�شاحبه منه)50(.
ويبدو لبن �لقي�رس�ين �أن نور �لدين كان منوذجًا للقائد �لذي 
�لأمة،  م�شلحة  على  و�ل�شهر  �لهمة،  وعلو  �لعزم،  مب�شاء  يت�شف 
وثبات �لقلب، وقوة �لباأ�ص، و�شدة �لفتك، و�لهتمام بتح�شني �لبالد 
يف  عليه  خلعها  �لتي  �ل�شفات  من  ذلك  غري  �إىل  وتقويتها«)51( 

�ملحطات �لقادمة.
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اللوحة الثانية: يقول فيها: ●
ى ْب���ت للّدين َحت���ى مَل َيفتك ر�صَ ���رت اأر����ض الأعادي م���ن ِدماِئهم غ�صِ  َطهَّ
ار الزِّن���د قاِدحة  واخلي���ل م���ن تت قتاه���ا تخر لها حت���ى ا�ْصَتطار ����صَ
 والنقع ف���وق �صق���ال البي�ض منعقد
ي���ف ه���ام على ه���ام بعركة  وال�صَّ
 والنب���ل كالوب���ل هط���ال ولي�ض له
َمذاَقت���ُه حل���ٌو  ظف���ر  �ُصدوره���م وللظب���ى  يف  َعّم���ا  ولاأ�صّن���ة 

جن���ُب وكان دي���ن الُهدى َمر�صات���ه الغ�صُب ِعْنده���ا  �َصي���ف  كل  َتطُب َطه���ارة  م والآج���ال ُتْ فاحَل���ْرب ُت����صْ
واخلب���ُب  الرّك����ض  خاَنُه���ن  قوائ���م 
 كم���ا ا�صتق���ل دخ���ان تت���ه له���ُب 

 ل البي����ض ذو ذم���ة فيه���ا ول اليلُب
 �ص���وى الق�ص���ي واأي���د فوقه���ا �صحُب
ب فيما بينه���م �صُب ْ ���ا ال����صَ كاأنَّ

قل���ُب  اأم  تل���ك  اأقل���وب  م�ص���ادر 

ويف �للوحة �لثانية �أجد �ل�شاعر ي�شتمر يف �لثناء على �لقائد 
�لدين، حتى مالأ  لالإ�شالم، ونه�ص حلماية  �لذي غ�شب  �لدين،  نور 
وتتو�ىل  فيهم،  �حلرب  نري�ن  و�أ�شعل  �أعد�ئه،  دماء  من  �لأر�ص 
�ل�شور �لتي يعر�شها �بن �لقي�رس�ين فيقول: �إن خيول �لروم مل تعد 
روؤية  حجب  )�لنقع(  و�لغبار  قتلى،  من  حتمله  ملا  �ل�شري  ت�شتطيع 
�لأعد�ء  روؤو�ص  على  تنق�ص  و�ل�شيوف  ل�شدته،  �لبي�شاء  �ل�شيوف 
ثم �شور  �لغزير،  �ملطر  كوبل  عليهم  ت�شقط  و�لنبل  فتخر هاماتهم، 
كحالوة  منها(  تقطر  �لتي  )�لدماء  �لظبا  حّد  مذ�ق  حالوة  �ل�شاعر 
منها  �لو�حد   ، �لأعد�ء  �شدور  تدق  وهي  �لرماح  و�شوت  �لع�شل، 

كالبئر �لذي تنزل فيها �لدلء.
�لن�رس  مع  تتنا�شب  �شور�ً  يقدم  �للوحة  هذه  يف  و�ل�شاعر 
�لروم  من  �لبالد  تطهري  عملية  في�شور  �لدين،  نور  �أحرزه  �لذي 
بطهارة �ل�شيف من جنا�شة دمهم، و�شور �حلرب كاأنها نار ت�رسم، 
غري  �إىل  هام،  على  هام  و�ل�شيف  منعقد،  و�لنقع  حتتطب،  و�لآجال 
ذلك، كل هذه �ل�شور �لتي عمل �ل�شاعر على تركيبها و�إبر�زها -مع 
�إنتاج عقلية  �إعادة  �إّل  ما ظللها به من �لطباق و�جلنا�ص- ما هي 
بالن�رس  لفرحه  وكيانه،  �ل�شاعر  قلب  مالأت  عاطفية)52(  لتجربة 

�لعظيم.

ويف اللوحة الثالثة: يقول: ●

ع���ن اأْيديهم  خان���وا َفخاَنت ِرماح الطَّ
مهجت���ه اهلل  ي���وق  مَلْ  َم���ْن   ك���ذاك 
ُحتوفه���م اأوح���ى  �صيوفه���م   كان���ت 
 حّت���ى الط���وارق كانت م���ن َطوارقهم
 اأْج�صاده���م يف ِثي���اٍب ِم���ْن ِدماِئه���م
ذك���رت اأنه���ا  ل���و  ملحم���ة   اأنب���اء 
 َمْن كان يغ���زو ِباد ال����صك مكت�صبا
ْي���ل معتكر  ذو غ���رة م���ا �صم���ت واللَّ
حاِدث���ٍة كل  يف  كا�صم���ه   اأفعال���ه 
يف كل ي���وم لفك���ري م���ن وقائع���ه

 فا�صت�صلم���وا وه���ي ل نب���ع ول غرُب
 لق���ى الع���دى والقنا يف كف���ه ق�صُب
 ي���ا رب حائن���ة منجاته���ا العط���ُب
 ث���ارت عليه���م بها من تته���ا النوُب
ُ الَق���ْوم م���ا �ُصلب���وا َوكاأن  َم�ْصلوب���ة 

اأيامه���ا الَعرُب  اإل مَتَزَّق َعن �َصْم����ض ال�ّصحى احلجُب ِم���ن املل���وك َفن���ور الّدي���ن حمت�صُب فيم���ا َم�صى ن�صي���ت 
ِف���ه اللقُب  َووجه���ه نائ���ب ع���ن َو�صْ
�صغ���ل ف���كل مديح���ي في���ه ُمقت�صُب 

حّل  ما  ي�شف  �لثالثة  �للوحة  بد�ية  يف  �ل�شاعر  وي�شتمر 
متكنهم  وعدم  ��شت�شالمهم،  في�شور  �لدين،  نور  يد  على  بالأعد�ء 
يف  ف�شلهم  عن  �ل�شاعر  ويكني  �مل�شلمني،  نحو  رماحهم  ت�شديد  من 
�أ�شحابها  ولكن  تخون،  ل  و�لرماح  لأيديهم،  �لرماح  بخيانة  ذلك 
�ل�شاعر بحكمة مفادها:  ياأتي  ثم  �خلور و�جلنب و�خلوف.  �أ�شابهم 
�أن من مل يتق �هلل ويتح�شن �إميانه بقوة �هلل �شيالقي �لأعد�ء خاويًا 

خائفًا جبانًا، كاأن �لرماح يف يديه، كنبات �لق�شب ل قيمة لها. 
�أ�شابتهم  �لتي  �لأحد�ث  م�شل�شل  عر�ص  يف  �ل�شاعر  وي�شتمر 
عنهم  تبعد  مل  ف�شيوفهم  بهم،  حلق  �لذي  و�خلذلن  �لهزمية  و�شور 
م�رسعهم، وطو�رقهم مل حتمهم من �رسبات �مل�شلمني، و�أج�شادهم 

�لتي  �ملعركة  هذه  عظم  بت�شوير  �ل�شاعر  يبد�أ  ثم  بدمائهم.  غرقى 
هي ملحمة عظيمة ل تن�شى، كان قائدها وبطلها نور �لدين ، �لذي 
و��شحة  �أ�شبحت  ففعاله  �هلل،  عند  �أجره  حمت�شبًا  �لروم  بالد  غز� 
ومهما  و�إ�شعاعًا،  نور�ً  ��شمه  من  و�أخذت  �ل�شحى،  ك�شم�ص  للجميع 
يقدم  هنا  و�ل�شاعر  حقه.  �أفيه  ل  �ل�شاعر-  يقول  –كما  �أمدحه 
ومتثلوها  باأيديهم،  ومل�شوها  باأعينهم،  �لنا�ص  ر�آها  ح�شية  �شور�ً 
بعقولهم، فال�شورة عند �بن �لقي�رس�ين هي »ت�شكيل لغوي، يكونها 
يف  �ملح�شو�ص  �لعامل  يقف  متعددة،  معطيات  من  �لفنان،  خيال 
مقدمتها، فاأغلب �ل�شور م�شتمدة من �حلو��ص �إىل جانب ما ل ميكن 

�إغفاله من �ل�شور �لنف�شية و�لعقلية«)53(.
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أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
القيسراني إنّب( البن  )معركة  و   ، متام  عمورية( ألبي  د. فيصل حسني غوادرة)فتح 

اللوحة الرابعة، ويقول فيها: ●
ى يف �َصا�ِصله قاتل���ه من باَت���ت الأُ�ْصد اأ����صْ الإبرْي���ز  �صل���ب   فَملك���وا 
 م���ن لل�صق���ّي ب���ا لَق���ت فوار�ص���ه
 َعِجب���ت لل�صع���دة ال�صم���راء ُمثمرة
�َصم���ا َعليه���ا �ُصم���و امل���اِء اأْرَهَق���ه

 م���ا فارق���ت عذب���ات الت���اج مفرقة 
 اإذا القن���اة ابتغ���ت يف راأ�ص���ه نفق���ا
اأطرافن���ا ظف���را  كن���ا نع���د حم���ى 
���ت ُفتوح���ك بالِع���دى َمعاِقله���ا  مْل َيْب���ق ِمنهم �صوى بي����ض با َرَمق َعمَّ

�َصل���ُب ه���ل ياأ�ص الغْل���َب اإل من ل���ه الغلُب اأنطاكي���ة  غ���رَ  ل���ه  قت���ُب وه���ل  ِت���ه  َتْ م���ن  ب�صائره���ا  َعَج���ُب واإن  القن���ا  اإثم���ار  اإن  ب���ُب براأ�ص���ه  َع���ذُب اأنبوب���ه يف �صع���ود اأ�صله���ا �صَ ول  ت���اج  وهامت���ه  ����صُب اإل  َنْح���ِرهِ  ج���رُب َفملَّكت���ك الظبى م���ا َلْي����ض َنحت�صُب ب���داأ لثعلبه���ا م���ن  ذا  ِعن���د  ه���ذا  َت�ْصلي���م  كم���ا التوى بع���د راأ�ض احلي���ة الذنُب َكاأن 

لوحته  �ل�شاعر  وينهي  �لروم،  وح�شون  معاقل  و�نت�شار�ته  فتوحه 
عندما  تلدغ  لأنها  لها؛  �أمان  ل  �لتي  كالأفعى  �لروم  بت�شبيه  هذه 

يحني �لوقت �ملنا�شب لها.
هذه  يف  �لو�ردة  و�لت�شبيهات  �ل�شتعار�ت  بع�شهم  عّد  وقد 
ولعل  �لقي�رس�ين،  �بن  �شعر  يف  �لو�ردة  �لإغر�ب  �شور  من  �لأبيات 
�نقد�حها لهم من خالل  تلّم�شهم لخرت�ع �ملعاين يجيء عن طريق 

معاٍن �شبقو� �إليها)54(.

�لدين،  نور  قوة  ت�شوير  �إىل  �للوحة  هذه  يف  �ل�شاعر  ويعمد 
�لأ�رس، فلو مل يكن هو  �أ�رسى �لأعد�ء باأ�شود مقيدين ب�شال�شل  ف�شبه 
�أ�شد قوي ه�شور ملا ��شتطاع �أ�رس هوؤلء. وقد و�شل �لأمر بنور �لدين 
�إىل �أن �أعطى قاتل )�لربن�ص( �لقائد �لرومي ممتلكاته كغنيمة له، ثم 
تعر�ص  عندما  قتل  كيف  وي�شور  �ملهزوم،  بال�شقي  �لربن�ص  ي�شف 
ر�أ�شه ل�رسبة رمح �أجهزت عليه.. ثم ياأتي �إىل �لثناء على �لقائد نور 
�لدين زنكي، وكيف ملك �لأر�ص وبالد �لروم بحد �ل�شيف، �لذي عّمت 

اللوحة اخلام�صة: ويقول يف ختام الق�صيدة: ●
 فانه�ض اإىل امل�صجد الأق�صى بذي جلب
 وائَذن مَلَْوِجك ملوجك يف َتْطهرَ �صاِحله
 ي���ا من اأع���اد ُثغ���ور ال�ّص���ام �صاِحَكًة
 م���ا زل���ت تلح���ق عا�صيه���ا بطائعها
َمعاِقلها اأْي���دي  ِم���ن عقله���ا  مراكزه���ا َحلل���ت  تتل���و  اأنه���ا   واأْيَقن���ت 
 اأجري���ت م���ن ثغ���ر الأْعن���اق اأْنف�صها
 وم���ا رك���زت القن���ا اإل َوِمن���ك عل���ى
 َفا�ْصَع���د ِب���ا ِنلت���ه ِم���ن كل �صاحِلٍة
 اإل َتك���ن اأح���د الأبدال يف فل���ك التقوى
اأْف���اك ال�ّصم���اء به���ا  َفَل���ْو َتنا�ص���ب 
َمْكَرم���ة الإ�ص���ام  كان  َوَه���ْل   ،  ه���ذا 

 يوليك اأق�صى امُلن���ى فالقد�ض مرتقُب
جل���ُب جل���ه  بح���ر  اأن���ت   فاإن���ا 
 م���ن الظبى ع���ن ثغور زانه���ا ال�صنُب
حل���ُب واأنطاكي���ة  اأقم���ت   حت���ى 
اله���رُب ميثاق���ك  واإىل   فا�صتحلف���ت 
َوَكْي���ف يثب���ت بي���ت مال���ه طن���ُب

 جري اجلف���ون امتاها ب���ارح ح�صُب 
اأ�صُب احَلدي���د هزب���ر غيل���ه   ي���اأوي اإىل جن���ة املاأوى له���ا ح�صُب ِج����ص 
القط���ُب اأن���ك  نتم���ارى   ف���ا 
َن�ص���ُب عف���ة  م���ن  َبينكم���ا  ُغي���ُب ل���كان  الَه���وى  َوعب���اد  �َصِه���َدت  اإل 

�لق�شيدة،  �لأخرية من هذه  �للوحة  �لأخري يف  �مل�شهد  وياأتي 
�لأق�شى  �مل�شجد  لتحرير  للنهو�ص  �لدين  نور  �لقائد  �ل�شاعر  ليدعو 
�لفل�شطينية  و�ل�شو�حل  �لقد�ص  معه  يطهر  قوي،  جي�ص  ر�أ�ص  على 
�لتي  باأنطاكية وحلب وغريها،  �ل�شليبيني، كما فعل  و�ل�شامية من 
يعمد  �ملقطع  و�ل�شاعر يف هذ�  �لأخرى.  تلو  �لو�حدة  تت�شاقط  �أخذت 
حترير  يف  ي�شتمر  �أن  منه  طالبًا  �لدين  نور  �لقائد  �إىل  خطابه  يف 
�لبالد �لإ�شالمية، و�أن ي�شتمر يف حرب �لروم حتى يق�شيهم عن بالد 
�ل�شور  �ل�شاعر قد عر�ص يف هذ� �مل�شهد كثري� من  �مل�شلمني، ولعل 
و�لت�شبيهات و�ل�شتعار�ت و�لكنايات، )فالقد�ص مرتقب، و�أنت تعيد 
ثغور �ل�شام �شاحكة، ثغور ز�نها �ل�شنب، على ج�رس �حلديد هزبر غيله 
�أ�شب، تنا�شب �أفالك �ل�شماء( �إىل غري ذلك. حتى ي�شتثري همة نور �لدين 
، وي�شجه على �لزحف �شوب �مل�شجد �لأق�شى لتحريره من �ل�شليبني.

�بن  �لق�شيدة، وما ح�شد فيها  �أبيات هذه  ي�شتعر�ص  �لذي  �إن 
يجد  وجنا�ص،  وطباق  وت�شبيهات،  و��شتعار�ت  �شور  من  �لقي�رس�ين 
�أن �ل�شاعر و�إن مال �إىل �لتقليد و�ملحاكاة ملن �شبقه، لكنه وفق يف 
توظيفها ، بحيث جاءت معربة عما يكنه �ل�شاعر يف نف�شه نحو قائده 
نور �لدين زنكي، وما �أحرزه من ن�رس على �لأعد�ء، وهزمية للروم، 
ولعل ذلك يربز دور �ملتلقي، وتظهر �أهمية نظرية �لتلقي �لتي �أر�شى 
تاأويل  يف  دور�ً  �ملتلقي  �أعطت  و�لتي  »�إيزر«  و  »ياو�ص«  دعائمها 

�لعمل �لفني وحتليل �أبعاده)55(.
وقد �أفاد �ل�شاعر يف ق�شيدته من ��شتخد�مه �أ�شلوب �ملقابالت 
�لبالغية �لتي جاءت كالطباق و�جلنا�ص و�ل�شتعارة... و�لتي وردت 
�لق�شيدة، و ك�شفت عن ملمو�شات  كاأ�شاليب للتعبري عن �حلركة يف 
�أو مرئيات �أو م�شموعات يف �ل�شورة �ل�شعرية)56(، مما ي�شكل �شبكة 
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من �حلو��ص يف ر�شم �ل�شورة �ل�شعرية. وجند �بن �لقي�رس�ين ينوه يف 
ق�شيدته بنور �لدين فهو منوذٌج للقائد �ل�شالح، و �مللك �لعادل، �لذي 
تعمق �لإ�شالم يف نف�شه، و�شعيه �إىل �لأعمال �ل�شاحلة، م�شتعري�ً له 
ذلك  يف  �شائعة  كانت  �لتي  وم�شطلحاتهم  �ملت�شوفة  �ألقاب  بع�ص 
�لآخرين  �حلكام  وبني  بينه  ليو�زن  �لقطب(  )�لأبد�ل،  مثل:  �لع�رس 
يح�رس  مل  �ل�شاعر  �أن  بع�شهم  ويرى  �شهو�تهم.  بهم  حتكمت  �لذين 
�ملعركة، و�إمنا و�شفها وحتدث عنها ب�شكل غيبي دون �أن ي�شهدها، 
يذكر  �أنه مل  ولو  �أي معركة،  باأو�شاف عامة حتدث يف  ولذلك جاء 
�أن هذه �لأو�شاف  �أن نتعرف على  ��شم �ملعركة )�إّنب( ملا ��شتطعنا 

تخ�شها)57(.
ق�شيدته،  يف  �لقي�رس�ين  �بن  ح�شدها  �لتي  �ل�شور  عن  �أما 
و�لجتماعية،  و�لدينية  �لع�شكرية  �حلياة  من  م�شتوحاة  �شور  فهي 
و�شور �أخرى م�شتمدة من �ل�شلوك �لإن�شاين، وما يعرتيها من �أحو�ل 
وتقلبات، فال�شيف جنب، ومعاقل �لأعد�ء م�شابة باجلرب، وم�شتمدة 
من م�شطلحات �لعلوم وغريها. ولعل �ل�شاعر مزج يف ق�شيدته بني 
�أعد�ئهم  )�أج�شاد  و�للونية:  بقتالها(،  تخر  )�خليل  �حلركية  �ل�شور 
�إىل  �إ�شافة   ، حمر�ء من دمائهم(، وذوقية: )حلو مذ�قته(، و�شوتيه 
وثغور  �لتحرير،  يوم  يرتقب  �ملقد�ص  بيت  جعل  عندما  �لت�شخي�ص 
ت�شبيهاته  يف  �لإغر�ب  �إىل  بالإ�شافة  �شاحكات،  فتيات  �ل�شام 
هذه  )58(.كل  هطال...(  كالوبل  )و�لنبل  قوله:  يف  كما  و��شتعار�ته، 
�ل�شور و�لت�شبيهات و�ل�شتعار�ت �شكلت لوحة جميلة للمعركة وما 

جر� فيها.

البديع عند الشاعرين: الطباق واجلناس:

�لأخرى-  –و�لع�شور  �لعبا�شي  �لع�رس  يف  �ل�شعر�ء  بذل 
ق�شيدته  يف  متام  �أبا  �ل�شاعر  وجند  خلفائهم،  مديح  يف  جهودهم 
�ملطولة هذه ميدح �ملعت�شم بعد فتح عمرية، وياأتي مبعان جديدة 
�شيطرة  مع  و�لكتب،  �لتنجيم  حول  د�ر  كالذي  مرة،  لأول  وظفها 
لأن  و��شح؛  ب�شكل  �لق�شيدة  على  و�لإ�شالمية  �جلهادية  �ملعاين 
�إىل مثل  �ل�شيفية �حلربية ومو�شوعها يحتاج  �لق�شيدة  طبيعة هذه 

هذه �ملعاين)59(.
وقد عرف �أبو متام باجتاهه �خلا�ص يف �ل�شعر، وطريقته �لتي 
��شتهر بها بني �لنقاد و�لعلماء بال�شعر يف ميله للبديع و�لإكثار من 
�ل�شنعة يف �للفظ و�ملعنى، و�لبحث عن �لطريف �لبعيد على ح�شاب 
�لعبارة ورونق �للفظ، مع عدم مر�عاة �لقيم �لتقليدية �ملتو�رثة يف 
عمل �ل�شعر، وكان �إغر�قه يف حماولت �لتجديد يف �ملعاين، و�خلروج 
عن �لقيم �لتقليدية �شببًا يف غمو�ص �شعره وميله �إىل �لتعقيد، ويف 
معًا،  وفكرية  فنية  ق�شية  متام  �أبي  عند  �لبديع  �أ�شبح  �لأمر  نهاية 
�شكلية  وحالوة  ظاهريًا،  رونقًا  �ل�شعر  تك�شب  فنية  �شيغًا  يعد  ومل 
فح�شب)60(.وكذلك فعل �بن �لقي�رس�ين يف �شعره، ويف ق�شيدته �لتي 
مدح فيها نور �لدين زنكي بعد معركة �إّنب، حيث ح�شد فيها ما مياثل 

�شابقه ومن قلده �ل�شاعر �أبو متام.
و�لبديع عند �لبالغيني �أ�شبح و�شيلة تعبريية من �لطر�ز �لأول، 
�أ�شيلة لها دورها يف  �أو �ملعنوية لغة  يجعل من �ملفارقة �حل�شية، 
جتد  �أ�شبحت  �لبديعية  �لظاهرة  وهذه  �لتعبريية،  �لعنا�رس  تنظيم 
عالمة  ��شتقرت  حتى  و�ل�شتح�شان،  �لإعجاب  ثم  �لقبول،  من  نوعًا 
م�شتويني،  يف  �لبديع  مباحث  وتدور  �حلد�ثة)61(.  لتجليات  مميزة 

و�ل�شجع،  كاجلنا�ص  �لل�شاين،  �لنطقي  �ل�شطحي  �مل�شتوى  �أولهما: 
بالنطق  ت�شميته  �لأعمق، وهو ما ميكن  �مل�شتوى  يتمثل يف  و�لآخر 
�لفكري، وهو ما يت�شل بالف�شاحة �ملعنوية كالطباق و�ملقابلة)62(.

واأجد ال�صاعرين اأبا متام وابن القي�صاين يف ق�صيدتيهما قد 
ح�صدا من األوان البديع ال�صيء الكثرَ، ولكنني �صاأقت�ص على الآتي 

منها:

الطباق: 

يعرفه  ما  تخالف  �شور  �إىل  متام  �أبي  عند  �لطباق  يتحول 
وتعقيد،  وعمق  مبالغة  من  فيه  مبا  ��شتخد�مه،  طرق  من  �لقدماء 
وهي تلك �ل�شورة �لتي كان هو يطلق عليها »نو�فر �لأ�شد�د«. »فهو 
ل ي�شتخدم �لطباق ��شتخد�مًا �شاذجًا، ول يجعل �لت�شاد فيه ت�شاد�ً 
لفظيًا فح�شب، و�إمنا ي�شتخدمه ��شتخد�مًا معقد�ً مبا يلونه من �ألو�ن 
�أ�شا�شيًا يف �ل�شورة  عقلية خمتلفة، جتعل �ملقابلة �ملعنوية عن�رس�ً 
�ل�شيء  �للفظية«)63(. و�ملطابقة: هي �جلمع بني  �إىل جانب �ملقابلة 
�لن�ص)64(.  بنية  يف  دينامية  حتقق  فكرية  فائدة  ولها  و�شده، 
ومناطق  متعددة،  �شور  يف  متام  �أبي  ق�شيدة  يف  �لطباق  ويظهر 
دهياء-مظلمة/ نبع/غرب،  بي�ص/�شود،  )�جلد/�للعب،  منها:  كثري 
�شعر/خطب،  نظم/نرث،  فلك/قطب،  منقلب،  منقلب/غري  �لكوكب، 
�لفاأل/ ت�شب،  �شابت/مل  �أم/�أب،  �لإ�شالم/�مل�رسكني،  �شعد/�شبب، 
�لظلماء/ظلمة،  �ل�شم�ص/�لنار،  �شبح/�لدجى،  �لليل/�شحى،  نح�ص، 
بان/ تطلع/تغرب،  طاهر/جنب،  جتب،  و�جبة/مل  �شحى/طالعة، 
�ل�شمر/�لق�شب،  منقلب،  منقلب/�شوء  ح�شن  معمور/�خلرب،  غرب، 
�أجبت/مل  �لثغور،  �لثغور/برد  حر  بي�ص/�شمر،  لحجبت/حمتجب، 
�أجلم/ �ل�شلب،  ل  �مل�شلوب/  حمت�شب/مكت�شب،  غزو،  غزو/ل  جتب، 
�شخب، �خلوف/�لطرب، طابت/مل تطب، حي/ميت، �لر�حة/�لتعب( 
بالإ�شافة �إىل �لطباق �لعمودي، و�لطباق يف قو�يف �لأبيات �ل�شعرية.
�أما �لطباق يف �شعر �بن �لقي�رس�ين فقد ورد على �شور متنوعة 
�لأ�شعار/ �خلطب، ر�حة/ تعب،  �لكتب،  �لق�شب/قالت  منها: )تدعي 
�شاهد/ثابت،  �ت�شاعًا/�شاقت،  �أم�شى/�أف�شى،  ذروتها/دونها، 
فوق/حتت،  �لرك�ص/�خلبب،  طهارة/جنب،  هاجعة/ت�شطرب، 
دخان/لهب، �ل�شيف/�ليلب، �لوبل –�شحب/نبع، غرب/�لقنا-ق�شب، 
حتوف/منجاة، م�شلوبة/ما �شلبو�، ذكرت/ن�شيت، مكت�شب/حمت�شب، 
عا�شيها/ ر�أ�ص/�لذنب،  �شعود/�شبب،  �ل�شحى،  �لليل/�شم�ص 
طائعها، حللت/عقلها، تتلو/يثبت،( بالإ�شافة �إىل �لطباق �لعمودي، 

و قو�يف �لأبيات �ل�شعرية.
�إن �جتماع �ل�شدين من �حللى �لبديعية �لذي �شماه �لبالغيون 
�لطباق)65(، فالطباق �لذي نتج عن �لت�شاد �لذي �نت�رس يف �لق�شيدة 
ي�شكل  �إنه  �إذ  �شعري؛  �شياق  �أهمية كبرية عند ح�شوره يف  »يكت�شب 
�أ�شا�شية يتلقاها �لقارئ عرب ك�رس  خمالفة، و�ملخالفة تغدو فاعلية 
�ل�شياق و�خلروج عليه«)66(؛ لأن �ملخالفة �لتي نتجت عن �لت�شاد �أو 
�لطباق يف كثري من �لأحيان �أكرث �أثر�ً يف نف�ص �ملتلقي من �ملو�فقة 

و�ملو�ءمة.
و�أجد كاًل من �أبي متام و�بن �لقي�رس�ين قد مالأ ق�شيدته ب�شور 
متنوعة من �لطباق، و�إن كان �أبو متام مقلد�ً ملن �شبقه كب�شار وم�شلم 
بن �لوليد وغريهما، وتفوق عليهم يف طريقة عر�ص �لطباق و�شوره، 
وغريها.  و�ل�شتعارة  كاجلنا�ص  �أخرى  بديعية  �أمناط  مع  ممزوجًا 
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أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
القيسراني إنّب( البن  )معركة  و   ، متام  عمورية( ألبي  د. فيصل حسني غوادرة)فتح 

�لق�شيدة- قد  –وخا�شة يف هذه  �لقي�رس�ين ولكنه  �بن  وكذلك فعل 
حذ� حذو �أبي متام يف تقليده له، و�ملطلع على �شور �لطباق عندهما 
يجد �لت�شابه بينهما. فلو �أخذنا مثاًل مطلع �لق�شيدة عند �أبي متام، 
عنده  �أ�شا�شًا  ت�شكل  �لتي  �لأ�شد�د  بني  �جلمع  من  �أفاد  كيف  لعرفنا 
يف بناء ن�شه �ل�شعري، فا�شتخدم مثاًل: بهيم �لليل و�ل�شحى، و�شبح 
�شحى،  يف  وظلمة  و�لظلماء  و�ل�شوء  و�ل�شم�ص،  و�لدجى  �للهب  من 
و�ل�شم�ص طالعة وقد �أفلت وهي و�جبة ومل جتب، فال�شاعر باإح�شا�شه 
�ملرهف �شنع من هذه �ل�شور �لتي تتجاذبها �لأ�شد�د يف جانبني 
كانت  فكيف  متغريين،  �إح�شا�شني  ميثالن  ولكنهما  متناق�شني، 
عمورية قبل �لفتح، وكيف �أ�شبحت بعده، وكيف �شاقت على �لروم، 

وكيف رحبت على جي�ص �ملعت�شم، وهكذ�... )67(
�أو�شح،  ب�شكل  �أبي متام  �لأ�شد�د تظهر عند  �أخذت نو�فر  وقد 
فكرة  فيها  تتحكم  �لتي  �ملتنافرة  �لأ�شد�د  تلك  فيها  ين�رس  به  فاإذ� 
�لتي ي�شتمدها من ظاهرة �ختالف   ، �لألو�ن  �ملقابلة و�لت�شاد بني 
�ألو�ن  �إىل   ، �جلديدة  روؤيته  خالل  من  حتولت  �لتي  �لطبيعة  �ألو�ن 
بني  �ملفارقة  تلك  من  �لغريبة  �أ�شباغها  ت�شتمد   ، ماألوفة  غري 
يف  ين�رسها  مفارقة  وهي  و�لليل،  �ل�شباح  بني  �أو  و�لظالم،  �لنور 
جت�شم  �لتي   ، �لفنية  لوحته  جو�نب  من  جانب  كل  يف  نادرة  بر�عة 
زو�ياه  و�أدق  �أو�شاعه،  �أقوى  وتظهره يف  �لألو�ن،  بني  �لت�شاد  هذ� 
�إح�شا�ص  تعبري�ً عنه)68(. ولعل زحام �لطباق يف �لق�شيدتني يعك�ص 
كل منهما بالتفاعل �حليوي مع م�شاهد و�أحد�ث كل ق�شيدة، وذلك 

مل�شابهة �لأحد�ث بني �لق�شيدتني.
جمع  يف  غر�بة  ت�شويره  »يف  �أن  متام  �أبي  عند  ونلحظ 
يف  وكذلك  ماألوف،  هو  عما  �ل�شتعارة  يف  و�لبتعاد  �ملت�شاد�ت، 
��شتخد�م �ألو�ن �لبديع، حيث �أ�شبح �أبو متام من �أكرث �ل�شعر�ء �إفادة 
من نهج م�شلم بن �لوليد يف ��شتخد�م �لبديع، ولكنه كان يغو�ص على 
�ملعاين في�شتخرج ما هو جديد وغريب منها«)69(. ولعل من �أ�شباب 
يف  ي�شوغه  �لبعيد  �ملعنى  �إىل  جلووؤه  هو  متام،  �أبي  عند  �لغمو�ص 
�ملعنى  ويلوي  �لطباق،  �لبديع، وبخا�شة  �أ�شكال  فيها  تتوىل  �ألفاظ 
�ملعنى ومتامه، كما  يوؤثر �شحته على �شحة  فهو  �لطباق،  له  ليتم 
له  يتم  فحتى  �شجلناها،  �لتي  �لطباق  مو��شع  من  كثري  يف  فعل 
يظن  ويجعله  �ملتلقي،  يجهد  فاإنه  �ملعنى  من  �أر�د  ما  مع  �لطباق 
�أنه يتعامل مع لغز، ولكن بعد تفكري يجد �لأمر ي�شري�ً، فهو يريد من 

متلقيه �أن يركب �ل�شعب)70(.
�شديد�ً،  ولعًا  �أي�شًا  بالطباق  �أولع  فقد  �لقي�رس�ين،  �بن  �أما 
يذكر  قد  �ل�شيء  »لأن  �للفظة؛  معنى  يحركه  تد�عيًا  ميثل  عنده  فهو 
�لأ�شياء،  �أو  �ل�شيء  نقي�ص  يورد  وحني  ب�شبيهه  يذكر  كما  بنقي�شه، 
به  يتميز  �لذي  �خليال  �نف�شاح  ولعل  �ملقابلة...  �أو  �لطباق  يتولد 
من  �لذهني  �لقفز  عملية  جتعل  �ل�شعر-  بالفن-ومنه  �مل�شتغلون 
و�ملقابلة  �ملطابقة  و�شور  عندهم،  �شائعًا  �أمر�ً  نقي�شه  �إىل  �ل�شيء 
عند �بن �لقي�رس�ين من �لكرثة �شاأنها يف ذلك �شاأن جتني�شاته بحيث 
منهما  كل  �أوجد  قد  �ل�شاعرين  �أن  ويبدو  ��شتق�شاوؤها«)71(.  ي�شعب 
يف ق�شيدته �شور�ً خمتلفة للطباق وظفها لأد�ء �ملعنى، فقد تو�شل 
�لو�حد منهما بالطباق لإظهار �لتباين يف �ملو�قف، �أو ليكون �رسبًا 
من �ملفارقات �لتي توهم �لتناق�ص ليثبت �ل�شفة ونقي�شها لل�شخ�ص 

نف�شه، �أو يكون لتحقيق �ملبالغة، �أو لغري ذلك من �لأمور.

اجلناس: 

عرفه  وقد  بالغية،  �إيقاعية  ظاهرة  باأنه  �جلنا�ص  يو�شف 
�للفظ،  يف  تقاربهما  �أو  �لنطق،  يف  لفظني  »ت�شابه  باأنه  �لبالغيون 
معنى  �إىل  �لو�شول  �أو  للتوكيد  وجتيء  �ملعنى،  يف  و�ختالفهما 
مزدوج، وي�شتخدم لتح�شني �لأ�شلوب«)72(. ومن �شور �جلنا�ص �لتي 
�ل�شفائح/ �حلد/�جلد،  )حّده/�حلد،  متام:  �أبي  ق�شيدة  يف  وردت 
برة/برزة،  فتح/تفتح،  فتح/�لفتوح،  �شفر/�لأ�شفار،  �ل�شحائف، 
�شدت/�شدود�ً، �شابت/ت�شب، قاين/�آين، ، و�جبة/مل جتب، ، منتقم/
�لثغور/  ، �أ�شبوها/�لأ�شب،  حجبت/حمتجب،  مرتقب/مرتغب، 
حمت�شب/مكت�شب،  �حلرب/�حلرب،  جتب،  مل  �أجبته/�أجبت/  �لثغور، 
 ، يعد/عدو،  خفة/�خلوف،  �لردى/م�شى/�أجنى،  �مل�شلوب/�ل�شلب، 
�إىل  بالإ�شافة  �مل�شفر/�شفر.   ،  ، عار�شها/عار�ص،  طابت/تطب، 

�جلنا�ص �لذي ورد يف قو�يف �لأبيات �ل�شعرية و�جلنا�ص �لعمودي.
فمنه:  �لقي�رس�ين،  �بن  ق�شيدة  يف  ورد  �لذي  �جلنا�ص  �أما 
ُلب،  �ل�شْلب/�ل�شُ �أم�شى/�أف�شى،   ، )�لق�شب/�لكتب، خطبت/�خلطب، 
�ل�رسب/ �لنبل/�لوبل،  هام/هام،   ،  ، �أغركم/غره،  �شّمت/�شّم، 
خانو�/فخانت،�أوحى/ قلوب/ُقُلب،  �شدورهم/م�شادر،  �رَسب، 

�أ�رسى/ياأ�رس،  مكت�شب/حمت�شب،   ، �لطو�رق/طو�رقهم،  حائنة، 
�لغْلب/�لغَلب، مثمرة/�إثمار، عذبات/عذب، فارقت/مفرقه، هذ�/ذ�، 
ياأوى/ حللت/��شتحلفت،  عقلها/معاقلها،  ثغور/ثغور،  جلة/جلب، 
�ملاأوى، تنا�شب/ن�شب( بالإ�شافة �إىل �جلنا�ص �لذي ورد يف قو�يف 

�لأبيات �ل�شعرية، و�جلنا�ص �لعمودي.
بالتجني�ص،  �ل�شاعرين  من  كل  عناية  �لأقدمون  لحظ  لقد 
�لتجني�ص،  –باأنه كثري  �لقي�رس�ين وهو �ملقلد لأبي متام  فنعتو� �بن 
�أكرث  قد  باأنه  متام  �أبا  وو�شفو�  و�لتجني�ص)73(،  �لتطبيق  و�شاحب 
�إ�رس�كه  �إىل  �إ�شافة  و�لت�شاوير،  �لطباق  معه  و�أ�رسك  �جلنا�ص،  من 
�شور�ً جديدة من زخرف �لفكر وو�شيه)74(. و�إذ� كان �أبو متام قد جاء 
بهذ� �حل�شد من �جلنا�ص، وما عر�شنا قبله من �لطباق، وعرب لوحات 
ق�شيدته �ملختلفة، فاإنه حتى يحاول �أن يوظفهما يف ر�شم �ل�شورة 
�مل�رسقة للفتح �لعظيم، وملا حدث يف فتح عمورية من ن�رس عظيم 

على يد �ملعت�شم)75(.
ولعل �ل�شاعرين �أفاد� من تقنية ثنائيات �جلنا�ص �لتي »توؤدي 
�إىل وجود وظيفة �إيقاعية جمالية، تنتج عن �لت�شابه �لكبري يف �لبنية 
وترتيبها، وحركاتها،  ونوعها،  �حلروف  �ملتمثلة يف عدد  �ل�شوتية 
وعن �لتعادل �لوزين من �لناحية �ل�رسفية، مما يجعل �لكلمات �أكرث 
بروز�ً و�إ�شعاعًا من غريها يف �لن�ص«)76(. وهذ� ما حاول �ل�شاعر�ن 
�لإفادة منه ، وتغذية �شعرهما به ب�شكل مكثف يف جميع لوحاتهما 
�ل�شعرية، ون�شتطيع �أن ن�شجل هنا �إىل �أن هذه �لتجني�شات قد �أ�شفت 
�لقوي  �لنفعال  عن  معربة  �رسيعة  �إيقاعية  حركة  �لأبيات  على 

لل�شاعر، و�شورة لأجو�ء �ملعركة وما فيها من حركة عنيفة)77(.

- بني القصيدتني: 

�إن �لناظر �إىل ق�شيدة �بن �لقي�رس�ين يجد �أنه قد �شار على نهج 
�أبي متام يف كثري من جو�نب �لق�شيدة، وقلده يف كثرية من �لق�شايا 
جو�نب  يف  خا�شة  �شبقه  من  قّلد  �أ�رسنا-  –كما  متام  و�أبو  �لفنية، 
�لبديع �ملختلفة، فمنهم من جعل م�شلم بن �لوليد باأنه �أكرث �شناعة 
و�إحلاحًا على �لبديع من ب�شار و�أبي نو��ص، وهو يطلب �لبديع من كل 



267

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني واألربعون (1) - صفر 

وجهة، يطلبه يف �للفظ، ويطلبه يف �ل�شورة، وي�شتخدمه يف كل نوع 
و�شيلة للتعبري عن معانيه)78(. ثم قلده ب�شار و�أبو نو��ص، وجاء �أبو 
متام مقلد�ً وجمدد�ً يف طريقة عر�ص �لبديع و�لتنويع و�لتلوين فيه، 
وحمل �لر�ية من بعده �بن �لقي�رس�ين، ولكنه مل ي�شل �إىل �ملرتبة �لتي 
�أبو متام، ونحن عندما نعقد مقارنة بني �ل�شاعرين يف  �إليها  و�شل 
ق�شيدتيهما مو�شع �لدر��شة، جند اأن ابن القي�صاين قد تابع اأبا متام 

ونهج نهجه، وحذا حذوه يف كثرَ من الأمور، منها: 
لقد وجدت �أن �لق�شيدتني تت�شابهان يف �لقو�يف، حتى يف  �

�للفظ كما يلي:
قافية ق�صيدة ابن القي�صاينقافية ق�صيدة اأبي متام

رقم البيتالكلمةرقم البيتالكلمة

4�ل�شهب3�ل�شهب

21غرب5غرب

50�لقطب9قطب

8�ل�شلب10�ل�شلب

2�خلطب11�خلطب

35�شبب14�شبب

44حلب13حلب

24�لنوب18�لنوب

5�حلقب19�حلقب

37�رسب23�رسب

16لهب26�للهب

7يجب29 و 48جتب

42جلب40جلب

48�أ�شب17، 42ت�شب، �لأ�شب

10كثب43، 66كثب

32، 25�شلب، �شلبو�44، 54�ل�شلب

26�لعرب46، 72�لعرب

47ح�شب47�حل�شب

46طنب49�لطنب

45�لهرب57�لهرب

12�لغ�شب62�لغ�شب

43�شنب64�شنب

28�حلجب67�حلجب

49، 38ح�شب، نحت�شب68�حل�شب

51ن�شب71�لن�شب

3تعب69�لتعب

40�لذنب7�لذنب

�لت�شابه يف �لأبيات و�ملعاين:
ق�صيدة ابن القي�صاينق�صيدة اأبي متام

11

112

1239

5032

وحرف  � �لب�شيط،  �لبحر  من  �لق�شيدتني  كلتا  �أن  ووجدت 
�لروي فيهما �لباء.

�لت�شابه يف �لطباق و�جلنا�ص : يت�شح فيما عر�شته منهما  �
عند �ل�شاعرين.

بالإ�شافة �إىل كثري من �ل�شور �لتي ت�شور نف�شية كل من  �
منهما  كل  بها  نه�ص  �لتي  �لأجو�ء  وت�شور  �لدين،  ونور  �ملعت�شم 
للمعركة، من حيث �ل�شتعد�د و�لزحف، وما ح�شل للروم وقائدهم، 
وخ�شائرهم، وعزة �مل�شلمني وفرحهم بالن�رس �ملبني و�لفتح �لعظيم.

متام  � �أبي  فق�شيدة  �لأبيات،  عدد  يف  �لق�شيدتان  �ختلفت 
عنها  فتقل  �لقي�رس�ين  �بن  ق�شيدة  �أما  بيتًا،   )72( �أبياتها  عدد 

بع�رسين بيتًا.
�ختلفت �لق�شيدتان يف حركة �لروي، فعند �أبي متام )�لباء  �

�لباء  يف  ولعّل  م�شمومة(،  )�لباء  �لقي�رس�ين  �بن  وعند  مك�شورة(، 
�ملك�شورة دللة على �نك�شار �لروم و�رسعة �لق�شاء عليهم، و�شيالن 
�ل�شعر وتدفقه على ل�شان �أبي متام، �أما �لباء �مل�شمومة، فاإن فيها 

دللة �لبناء و�لقوة و�لتمكن مع �شيء من �ل�شعوبة.
ق�شيدة  � عن  �لقي�رس�ين  �بن  ق�شيدة  �أبيات  عدد  قلة  رغم 

�لأفكار  �أن تت�شابه معها يف كثري من  ��شتطاعت  �أنها  �إل  �أبي متام، 
و�ملعاين و�ل�شور و�لألفاظ، وحتى يف �شور �لطباق و�جلنا�ص وغري 

ذلك.

اخلامتة: 
�لت�شابه  نقاط  من  �لق�شيدتني  يف  ذكرته  ما  �إىل  �إ�شافة 

و�لختالف �آنفًا فقد:
جاءت هذه �لدر��شة يف �شعر �شاعرين، متّيز �شعر �لأول منهما 
)�أبي متام( بالتاألق �لبديعي، و�لتفنن �ملعنوي، و�ل�شغف بالإغر�ب، 
حتى  �لبديعية،  �ملح�شنات  و�زدحام  وغر�بتها،  �ملعاين  جودة  مع 

جعله �لبع�ص زعيم �ملدر�شة �لتجديدية يف �لقرن �لثالث �لهجري.
�شعره  فاإننا نلمح يف  �لقي�رس�ين(،  �لثاين منهما)�بن  �شعر  �أما 
�جتاهات عامة ثالثة، هي: ت�شوير �لأحد�ث �لكربى يف بالد �ل�شام، 
و�لن�شيب،  �لغزل  معاين  يف  و�لتجديد  �ملدح،  يف  �لتقليدي  و�لجتاه 
�ل�شعر�ء  �ل�شابقني من  و�تخاذه  �لتقليد،  �جلهادي  �شعره  ونلم�ص يف 

قدوة له، كاأبي متام و�ملتنبي.
�أفكاره  �أبو متام ق�شيدته )فتح عمورية( مبدعًا يف  ولئن عدُّ 
�لقي�رس�ين يف ق�شيدته )يف  �بن  و�ألفاظه و�شوره، فقد عّد  ومعانيه 
ب( مقلد�ً لأبي متام يف كثري من �أفكاره ومعانيه و�ألفاظه،  معركة �إنَّ
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أبو متام وابن القيسراني بني التقليد والتجديد من خالل قصيدتيهما:
القيسراني إنّب( البن  )معركة  و   ، متام  عمورية( ألبي  د. فيصل حسني غوادرة)فتح 

وحتى يف �شوره.
ومع ذلك، فال�شاعر�ن قدما لنا يف ق�شيدتيهما �شعر�ً جهاديًا 
ت�شوير  حماولني  و�ملعاين،  و�ل�شور  و�للغة  �لأ�شلوب  يف  متميز�ً 

طبيعة �ل�رس�ع مع �لأعد�ء، وكيفية �لت�شدي لهم.
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