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ملخص: 
هدف هذا البحث اإىل الك�شف عن اأمرين، اأولهما: اأحد الأغرا�ض املهمة التي ركز عليها 
ال�شاعر علي بن جبلة )الَعَكوَّك( يف �شعره، حيث كان غر�ض املدح هو اأهم غر�ض ا�شتنفد فيه 
ال�شاعر �شعره، خا�شة يف اأبي دلف العجلي، وحميد الطو�شي، وثانيهما: هو جانب ال�شورة 
املدحية ملمدوحه حميد الطو�شي، وقد جاء البحث على ق�شمني، تناول الق�شم الأول منهما 
الدرا�شة على  ا�شتملت  فقد  الطو�شي،  املدحية حلميد  ال�شعرية  لل�شورة  املو�شوعية  الدرا�شة 
ال�شورة املدحية للجود والكرم عند حميد، و�شورة املجد واجلاه وال�شوؤدد عنده، واجلمع بني 
ال�شورتني، وجاء الق�شم الثاين حول الدرا�شة الفنية، والتي تركز احلديث فيها عن ال�شورة 

الفنية والطباق واملقابلة والتكرار. 
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The Image of the Praised Hameed Al- Tusi in the Peotry 
of Ali Bin Jabalah nicknamed Alaqawak

Abstract: 

The aim of this research is to detect two things: first, the purposes on 
which the poet Ali Bin Jaballa (Al Akwak) has focused on, mainly his praise 
for Abi Dullaf Al Ajli and Hameed Al Tusi. Second, is the praise for Mamdouh 
Hameed Al Tusi. The first part of the research discussed the substantive study 
of the poetic praise image for Hameed Al Tusi, and included the poetic image 
of Hameed’s generosity and kindness, in addition to the image of his glory 
and prestige, and the combination of the two images. The second part is 
about the artistic study, which focuses on the artistic image, counterpoint, 
correspondence and repetition. 
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مقدمة: 
البحرتي  اأقران  من  وكان  العبا�شي،  الع�رص  يف  الفحول  ال�شعراء  اأحد  ك  الَعَكوَّ كان 
اأ�شعار  والتحليل كغريها من  الدرا�شة  اأ�شعاره مل تنل حظها من  لكن  واأبي متام واملتنبي، 
اأقرانه، ورمبا كان ذلك؛ لأن اأ�شعاره تك�شبية بهدف الك�شب املادي ل تعرب ب�شدق واأمانة عن 

اأحا�شي�شه وعواطفه. 
، فكان له �شعر يف املدح  ك( لقد تعددت الأغرا�ض ال�شعرية عند علي بن جبلة )الَعَكوَّ
على  الغالب  هو  كان  املدح  يف  �شعره  لكن  وغريها،  والو�شف  والهجاء  والغزل  والرثاء 
مو�شوعاته ال�شعرية الأخرى، ورغم تنوع املمدوحني عنده، اإل اأنه ركز جّل �شعره املدحي 
، واأبي دلف العجلي، حيث كاد هذان املمدوحان اأن يتعادل يف مدائح  يف حميد الطو�شي
الَعَكوَّك كرثة وجودة، اإذ يردد فيهما ال�شفات نف�شها والأفكار املدحية، واأرى اأنه من خالل 
درا�شتي لديوان ال�شاعر اأنه خ�ض حميد الطو�شي مبدائح اأكرث، فقد كان ينوه بجوده وكرمه، 
واأ�شله، وحزمه و�شدته، و�شهره على الرعية، وحماربته اخلارجني واملتمردين على الدولة. 
ا�شتملت  فقد  الطو�شي،  حميد  مدح  يف  نظمه  ما  فاأعجبني  ك،  الَعَكوَّ مدائح  يف  نظرت  لقد 
مدائحه كل جوانب اخلري التي ميدح عليها وبها رجل مثل الأمري حميد الطو�شي، وا�شتوقفني 
ذلك، حتى راأيت اأن اأقيم �شلب بحثي هذا حول »�شورة املمدوح حميد الطو�شي عند علي بن 
النظر  فيها  الباحثون عندها، وميعنوا  يقف  اأن  ت�شتحق  �شكلت عنده ظاهرة  والتي  جبلة«، 
والتاأمل، خا�شة اأنني مل اأعرث على درا�شات �شابقة حول هذا املو�شوع. وكان من اأعمده هذه 
الظاهرة لل�شورة املدحية، تركيز ال�شاعر يف مدحه للطو�شي على ثالثة جوانب، وهي جوده 

وكرمه، وجمده و�شوؤدده، واجلمع بينهما يف ق�شائد اأو اأبيات من �شعره. 
لل�شورة  املو�شوعية  الدرا�شة  الأول  الق�شم  تناول  ق�شمني،  يف  البحث  هذا  جاء  وقد   
يف  الفنية  ال�شورة  عن  فيها  حتدثت  التي  الفنية  الدرا�شة  الثاين  الق�شم  وتناول  املدحية، 

لوحات ال�شاعر املختلفة وال�شور احل�شية، والطباق واملقابلة، والتكرار. 
 هو »علي بن جبلة بن عبد هللا األبناوي )وقيل األنباري( ، ويكنى أبا الحسن، من أبناء الشيعة الخراسانية، من أهل 
بغداد وبها نشأ، ولد بها ضريراً، استنفد شعره في مدح أبي دلف العجلي، وأبي غانم حميد الطوسي، طلبه المأمون 
ك ومعناه القصير السمين،  فهرب وتوارى حتى مات؛ ألنه مدح القواد وتأخر في مدحه واإلشادة به )1( ، لقب بالَعَكوَّ
ولد سنة 160هـ )2( ، وتوفي سنة 213هـ )3( ، وهو شاعر مشهور، أحد فحول الشعراء المبرزين، حسن اإلنشاد، 
ك ومعناها: القصير السمين؛ وذلك حين رأى إقبال  وكان أسود أبرص، وهو من الموالي )4( . ولقبه األصمعي بالَعَطوَّ

الرشيد عليه )5( . 
الفطر سنة  عيد  يوم  مات  ك،  الَعَكوَّ ممدوح  الطوسي،  غانم  أبو  األمير  الحميد،  عبد  بن  الطوسي: حميد  األمير   هو 

220هـ)6(، وهو من كبار قواد المأمون العباسي، كان جباراً، فيه قوة وبطش، وكان المأمون يندبه للمهمات )7( . 
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هذا ما مكنني اهلل منه يف هذا اجلانب من �شعر علي بن جبلة، فاإن كنت وفقت يف ذلك 
فلّله الف�شل واملنة، واإن كنت غري ذلك فلي اأجر املحاولة والجتهاد، واحلمد هلل رب العاملني. 

القسم األول:

الدراسة املوضوعية:

�ل�شورة �ل�شعرية �لعامة للممدوح حميد �لطو�شي: . 1
نظراً  وذلك  الديوان؛  ق�شائد  يف  ورودها  بح�شب  مرتبة  هنا  العامة  ال�شورة  اأعر�ض 

لكثافة ال�شور وتعددها وانت�شارها يف ديوانه: 
بن جبلة« ميدح  � »علي  ال�شاعر  اأجد  �لطو�شي:  حميد  عند  و�لكرم  �جلود  �شورة 

»حميد الطو�شي« يف اأول رم�شان، ويركز على جوده وكرمه، فيقول: )�ض: 30( 
�ِس و�أغن���ى �مُلقوي على �لإقو�ءج���وده �أظهر �ل�شماح���ة يف �لأر

ومنها: 
����سِ و�شاغ �ل�شح���اب للإ�شقاء �شاغه �هلل مطعم �لنا�س يف �لأر

يقدم ال�شاعر علي بن جبلة �شوراً مميزة قّلما يظهر لها مثيل يف ال�شعر العربي، وخا�شة 
ي�شل  مل  لكنه  دلف«،  »اأبو  اأحيانًا  ناف�شه  واإن  الطو�شي«،  »حميد  املف�شل  ال�شاعر  ملمدوح 
اإل مرتبة حميد الطو�شي، فاأول �شورة للجود والكرم و�شف بها ال�شاعر ممدوحه، هي باأن 
جعل ال�شاعر جود حميد يغطي الأر�ض جميعها، حتى عّم ال�رصور والفرح، و�شادت الب�شا�شة 
وال�شماحة النا�ض جميعًا. و�شوره ال�شاعر يف الثانية باأن اهلل –عّز وجّل- قد خ�شه باإطعام 

النا�ض يف الأر�ض، و�شخر ال�شحاب لإ�شقائهم، وبذلك يكتمل النعيم عليهم. 
وقوله )�ض: 39( : 

م���ا فا�شل���م  �جل���ود  ذ�  ُحْق���ب �أي���ا  �إىل  ُحْق���ٌب  ج�����َرت 
 

و�شف ال�شاعر )الَعَكوَّك( حميداً ب�شمة لزمته حياته، باأنه ذو اجلود، اأي �شاحب اجلود 
والكرم، داعيًا اهلل له باأن يعي�ض �شليمًا معافى اأبد الدهر، ومهما تعاقبت احلقب وال�شنون. 

وعندما ركب حميد يوم عيد يف جي�ض عظيم، قال ال�شاعر )�ض: 42-41( 
مينٌي ومل يدرْك غنى ك�شُب كا�شِب ولول حمي���د مل تبلج عن �لندى

 نظراً لتكرار األخذ من الديوان، فسوف أكتفي بذكر الصفحات التي أخذ منها فقط. 
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ومنها: 
 و�رشرّمت عن م�شعاك �شاأو �مُلطالِب ذهب���ت باأيام �لندى ف���ارد� بها

يف البيت الأول يح�رص ال�شاعر �شورته باأ�شلوب ال�رصط، فلول »حميد الطو�شي« مل يظهر 
الندى والكرم على ميني رجل، ومل يبلغ درجة الغنى اإن�شان مهما ك�شب، ويف الثاين يخاطبه 
)بتاء اخلطاب( ، باأنه مل يجارك اأحد بجودك وكرمك مهما بذل الآخرون وجّدوا يف م�شعاهم. 

وقوله )�ض: 43( : 
تت����رشُبو�جل���ود يف ك���فرّ غ���ره خ�شٌن ل���نيرّ  بكفي���ه  وه���و 

وكاأن ال�شاعر هنا يريد اأن يقول: اإنه ل يليق اجلود اإل بك، فاجلود خ�شن يف يد غريك، 
اأي ل قيمة له، وكاأنه ي�شدر من اأنا�ض ل جتود اأنف�شهم به، ولكنه بكفيك كجريان املاء ال�شهل 

اللني، الذي ي�شدر من نف�ض را�شية هادئة حتب اجلود والكرم والعطاء. 
وقوله: 

�أفنت م�شاعيه ح�شاب �لعدِّ )�س: 53( 
اأي اأن مكارمه وعطاءه ل ُيح�شى ول يعد، وهو دللة الكرثة، بل واملبالغة يف جوده 

وكرمه. 
وقوله ميدح حميداً يف يوم نريوز )�ض: 63-60( : 

حمي���ٌد �لدني���ا  حم���ى   ل���و 
يدي���ه كلت���ا   مل���ك 

فق���ر فيه���ا  يك���ن   مل 
درور  بعطاي���اه 

ومنها: 
ميٌّ �أن���ه   وكف���اه 
خلفي���� تنه���لرّ   بي���د 

�لبح���ور  ت�شامي���ه 
وتب���ر فتحي���ي   ����ن 

ومنها: 
عليه���ا �مل���ال   يقل���ق 
و�ش���ا �لنا����س   ك���در 

�لدث���ور ت�شج���ى   وبه���ا 
ك���دور في���ه  م���ا  �لني���ل   يف 

ومنها: 
بعطاي���ا  وعج���ول 
ج���ار�ً �هلل  �أع���ز   م���ا 
�لغن���� غ���امن  �أب���ا   ي���ا 

قت���ور �ل���ررّوع   وعل���ى 
ي�شتج���ر  ب�ش���و�ه 
ي�شتم���ر م���ن  عل���ى   ����ُم 
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حوت هذه الق�شيدة جمموعة من �شور املدح جلود »حميد الطو�شي« وكرمه، فحميد لو 
كان هو امل�شيطر على الدنيا، اأو امل�شوؤول عنها، وكانت حتت اإمرته، ملا وجدت فيها فقرياً؛ 
لأن كرمه �شيغطي اجلميع، فهو ملك يجود للنا�ض ويعطي بيديه عطايا ل تنقطع ول تنفد، ثم 
ي�شور كفي حميد كالبحر جوداً وكرمًا، ل جتاريه البحور، كما ي�شور يده وهي تبذل املال 
اإذا حلبت،  والري  الطعام  اأن جتلب  فاإما  الإبل،  اأو  ال�شاة  التي حتلب �رصع  باليد  والعطايا 
واإما اأن يكون اجلوع والعط�ض اإذا مل حتلب، ولكرثة ما كان يعطي حميد اأ�شبح املال يف كفه 
قلق ويف حرية، اأين يذهب؟ وملن يذهب؟ وكيف يذهب؟ ؛ لأنه ل ي�شتقر يف كفه، بل ينتقل 
اإىل غريه، وبذلك تعي�ض الأموال يف حزن واأ�شى وعدم ا�شتقرار؛ لفراقها كف حميد، ويف هذه 
ال�شورة جلاأ ال�شاعر اإىل الت�شخي�ض ليزيد من جمال �شوره، وختامًا ي�شور ال�شاعر النا�ض 
الذين ل يح�شلون على عطاياه واأمواله باأنهم كدرون ولي�شوا را�شني، وباأن حميداً عجول 
بالعطايا، ولي�ض باجلبان اخلائف، وجاره ل ي�شتجري اإل به، والفوز ملن يطلب من عطاياه، 

فهو ل يردها عّمن يطلبها، ومنها: 
بح���ر كفي���ك   ون���دى 
�أي���اد م���ن   وقلي���ل 

�لبح���ور تن�ش���ق   من���ه 
كث���ر �لنا����س  عل���ى   ي���ك 

منه  تن�شق  البحر  وهذا  كالبحر،  كفيه  جود  باأن  الت�شبيهية  الأخرية  ال�شورة  وتاأتي 
بحور اأخرى، وفيها دللة على كرثة جوده وكرمه، وهو ما اأبانه يف البيت الأخري. وقوله: 

)�ض: 74( 
غ���امن و�أب���و  ت�شق���ي  يطع���م م���ن ت�شقي م���ن �لنا�س دجل���ة 

قال حميد الطو�شي لعلي بن جبلة: وما ع�شاك اأن تقول يّف بعد ما قلته يف اأبي دلف؟ 
فقال: قد قلت فيك خرياً من ذلك فاأن�شده هذه الأبيات التي مطلعها البيت املذكور اآنفًا، فقال 
حميد: قد اأجدت، ولكن لي�ض هذا مثل ذلك، وو�شله )8( . واأقول هنا لو مل يقل ال�شاعر يف جود 
لكفاه، فهو يعر�ض �شورة جميلة مبالغًا فيها، ولكن هذه  البيت  اإل هذا  الطو�شي«  »حميد 
املبالغة زادت ال�شورة جماًل واأناقة، معلوم اأن الإن�شان يحتاج عند طعامه اإىل ال�شقيا، فلو 
لت�شاويا. ومن  ت�شقيه دجلة  )املمدوح( يطعم من  واأبو غامن  النا�ض،  ي�شقي  كان نهر دجلة 

قوله يرثيه: )�ض: 81( 
و�أ�شحى به �أنف �لندى وهو �أجدُع وملا �نق�شت �أيامه �نق�شى �لعل

جعل ال�شاعر الندى اأو الكرم مرتبطًا بحميد الطو�شي، فعندما ذهبت اأيامه، زالت اأيام 
اجلود والكرم، واأ�شبح الندى ل عز له ول وجود. وال�شورة ال�شتعارية التي خلعها ال�شاعر 
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على الندى، هي �شورة �شبه فيها الندى الذي فقد، كالناقة التي جدع اأنفها، حيث اأ�شبحت 
ل قيمة لها، ول جمال فيها. ومنه قوله: )�ض: 92( 

 تكفرّ���ل �شاكن���ي �لدني���ا حميٌد
�أو�ش���ى كان  �آدم  �أب���اه   كاأن 

ل���ه فيه���ا عيال �أ�شحو�   فق���د 
فع���ال يعوله���م  �أن   �إلي���ه 

اأعظم من �شورة اجلود والكرم التي جعلها ال�شاعر ل�شاحبه حميد، فكل  واأي مبالغة 
من على الأر�ض هم عياله، وم�شوؤول عن الإنفاق عليهم، كاأن اآدم اأبا الب�رص اأو�شاه اأن يعول 

عياله فقبل هذه امل�شوؤولية وتكفل بعيالتهم. ومن قوله: )�ض: 94( 
مِق���ًل فيه���م  ت���رى   ل 
حت���ى بالأم���و�ل   ج���اد 

ف�ش���ول �مُل���رى   ي�ش���األ 
�لبخي���ل �جل���رد   علرّ���َم 

�شورة الكرم و�شلت اإىل اأن اأغنى النا�ض حميد فال ترى مقاًل يطلب ماًل، حتى بلغ من 
كرثة جوده وعطاياه اأن تعلم البخيل اجلود ف�شار جواداً. ومن قوله: )�ض: 99( 

وب���د�أت �إذ قطَع �لعف���اة �شوؤ�لها�أعطيَت حت���ى مل جتد لك �شائلً

لكرثة ما اأعطيت مل جتد من ي�شاأل العطاء، فلم يبق معوز اأو حمتاج ي�شاأل، فقد اأغنيت 
النا�ض جميعًا. وقوله: )�ض: 105( 

حمي���د �لدني���ا   �إمن���ا 
حمي���د وىل   ف���اإذ� 

�جل�ش���ام  و�أيادي���ه 
�ل�ش���لم �لدني���ا   فعل���ى 

وهي �شورة ت�شتمل على مبالغة يف الو�شف، فقد �شبه ال�شاعر الدنيا بحميد وكرمه، 
اأي م�شاوية حلميد وعطائه وجوده، وكاأنه ل يوجد يف الدنيا غريه، فاإذا وىّل ذهب اجلود 

والعطاء من الدنيا. وقوله: )�ض: 107( 
ُحمْي���د� غ���امن  �أب���ا   غي���ث عل���ى �ملعتف���ني هامي �إن 

لقد �شبه ال�شاعر حميداً باأنه كالغيث املنهل الهاطل، الذي ي�شقي كل من يحتاجه، اأي 
اأن جوده كالغيث الغزير ي�شل اإىل كل املحتاجني. وقوله: )�ض: 113( 

ً �لفتي���انمل���ك يقتن���ي �مل���كارم كن���ز� �أك���رم  م���ن  وت���ر�ه 

يجعل ال�شاعر من حميد باأنه ملك، ولكن هذا امللك كنوزه هي املكارم، والف�شائل مبا 
فيها جوده وعطاياه، بل هو من اأكرث النا�ض جوداً وكرمًا. 
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ومنها: 
�ملحيرّا جمي���ل  �لن���دى   �أريحي 
معتفي���ه �إىل  م����رشق   وجه���ه 

معتق���د�ن و�ل�شم���اء   ي���ده 
تنفج���ر�ن بالغي���ث   وي���د�ه 

يقدم ال�شاعر هنا �شورة م�رصقة حلميد الطو�شي، فهو عندما يجود ويعطي، يكون جوده 
حتى  كبري،  ب�شخاء  جوده  ويكون  م�رصق،  جميل  ووجهه  مطمئنة،  را�شية  بنف�ض  وعطاوؤه 
ال�شماء، فكاأن يده مو�شولة بال�شماء جوداً وكرمًا، وكاأن يداه تنفجران  ي�شل جوده عنان 

من ينابيع الغيث عطاء و�شخاء. 
ومنها: 

لن���و�ل هززت���ه  م���ا   و�إذ� 
 غي���ث ج���دب �إذ� �أق���ام ربي���ع

 �شاق عن رحب �ش���دره �لأفقان
 يتغ�ش���ى بال�شيرّ���ب كل م���كان

ال�شورة هنا تتمثل باأنك اإذا حركته للعطاء، كانت حركته املتمثلة بجوده وعطائه ل 
تت�شع لها ال�شماء والأر�ض؛ لقوتها و�شمولها، فهو غيث يغيث الأر�ض املجدبة فيحولها اإىل 

ربيع يعم كل مكان، اأي اأن عطاءه يغطي كل مكان يحتاج اإليه. 
ومنها: 

 قد جعلن���ا �إليك بع���ث �ملطايا
 وحَملن���ا �حلاجات ف���وق عتاق
 لي����س ج���ود ور�ء ج���ودك ُينتا

�خل���ورّ�ن زمانن���ا  م���ن   هرب���اً 
�لررّكب���ان حو�ئ���ج   �شامن���ات 
 ب ول يعتف���ى لغ���رك ع���اين

اأرى اأن ال�شاعر هنا يريد اأن يو�شع ال�شورة، ويظهر »حميد الطو�شي«، باأنه رجل امللّمات 
ال�شعبة، فهو يف الزمن ال�شعب يلجاأ اإليه النا�ض مطايا وركبانا؛ ليق�شي حوائجهم، وميدهم 

بعطاياه، فلي�ض وراء جوده جود يذكر، ول يق�شد املحتاجون غريه يف اأزمانهم. 
�شورة �ملجد و�جلاه و�ل�شوؤدد عند حميد �لطو�شي:  �

وال�شورة هنا تاأتي موزعة بح�شب املو�شوعات التالية: )�ض: 30( 
Ú  )30 :شورة احل�شب والن�شب: يقول ال�شاعر يف مدح حميد الطو�شي: )�ض�

حمي���د  مث���ل  و�أي���ن  فخ���رت طي���ىء عل���ى �لأحياءبحمي���د 

وقوله: )�ض 31( :  
يك���ن مل  حمي���د   ل���ول 
�ل���ذي �لع���رب  و�ح���د   ي���ا 

ن�ش���ب ول  ُيع���درّ   ح�ش���ب 
�لع���رب بعزت���ه   ع���زت 
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وقوله: )�ض 40( :  
قحط���ان ب���ك   تناه���ت 
�لأحي���ا ����رشف   ففات���ت 

و�حل�ش���ب �لغاي���ة   �إىل 
للعج���ب �لر�أ����س  ف���وت   ء 

وقوله: )�ض 61( :  
�ملج����� ف���رع  �لبح���ور�شامت���ي  وزكت���ه  ����د 

وقوله: )�ض 87( :  
ب���ه تبه���ى   وقحط���ان 
ط���يء ب���ه   وُت�شح���ي 

ِخن���ِدف ب���ه   وتبه���ى 
ت����رُشف غره���ا   عل���ى 

وقوله: )�ض 62( : 

مع���دٌّ �لعب���اد  عل���ى  قحط���انملرّكت���ه  بن���و  ل���ه  و�أق���رت 

يعر�ض ال�شاعر �شور ممدوحه حميد الطو�شي على لوحة املجد واجلاه وال�شوؤدد، حيث 
جعل �شورها مق�شمة بني عدة لوحات جزئية، جاءت اأولها تخت�ض بح�َشب املمدوح ون�شبه، 
والقبائل  والع�شائر  العائالت  اأبناء  من  الكرماء،  ن�شل  من  كرميًا  حميداً  ال�شاعر  جعل  فقد 
املجيدة، التي لها تاريخ م�رصف يف الن�شب واملكانة، فجعل ن�شب حميد ي�شل اإىل »طيء«، 
التي  اإىل »قحطان«،  القبائل، وميتد  �شائر  به على  الأحياء، و�رصفت  به على  افتخرت  التي 
اأقّرت مبا ملكته به »معّد« على العباد، فقحطان هي غاية ن�شبه وح�شبه، وافتخرت به على 
وال�شلطان،  العز واجلاه  �شليل  .... وهكذا فهو  املجد، وتبهى خندف،  غريها، وهو »�شايف« 
وال�رصف واملجد وال�شوؤدد، والن�شب العايل الكرمي، وبذلك ا�شتطاع ال�شاعر اأن ي�شور ممدوحه 

باأنه �شاحب املكانة ال�شامقة، التي تفوق بها على غريه يف ن�شبه و�رصفه وجاهه... 
Ú  )61 :شورة امللك: ومن قول ال�شاعر يف هذه ال�شورة )�ض�

ير�ش���و �لأر����س  رك���ن  ي���دورب���ك  �مُلْل���ك  ورح���ى 

وقوله: )�ض 93( : 
�للرّ������� يجع���ل  مل  عدي���لمل���ك  فيه���م  ل���ه  ����ه 

وقوله: )�ض 111( : 
�لعر�نني�أ�شبحت للملك عرنيناً تقوم به �لكريهة ج���درّ�ع  ي���وم 
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وقوله: )�ض 113( : 

مع���دٌّ �لعب���اد  عل���ى  قحط���انملكت���ه  بن���و  ل���ه  و�أق���ررّت 

الدنيا،  يف  له  �شبيه  ل  ملك  باأنه  الطو�شي  حميد  ال�شاعر  ي�شور  املحور  هذا  و�شمن 
فملكه وجاهه يعدل ركن الأر�ض ويوازيه، ثم ي�شوره كامللك العرنني القوي، الذي يجدع 
ال�شيادة  بهذه  واأقّرت  العباد،  على  »معّد«  ملكته  قد  فهو  وجهه،  يف  يقف  من  كل  اأنف 

والزعامة »بنو قحطان«. 
Ú  الطو�شي يف حربه و�شلمه )الَعَكوَّك( ميدح حميداً  �شورة حرب حميد و�شلمه: قال 

)�ض: 38( : 
غ����� �أر�ش���اً  �ش���امل   �إذ� 
حلرّ���ت حاربه���ا   و�إن 

ب �ل����رشرَّ �آمن���ة   �ني���ت 
�ل�شْق���ب ر�غي���ة   به���ا 

وقوله: )�ض 39( : 
و�لبي����س �لبي����س  وردرّ 
خ���وف م���ن  �أمن���ت   فك���م 

و�حلْج���ِب �لأغم���اد  �إىل 
�شغ���ِب م���ن  �أ�شغب���ت   وك���م 

وقوله: )�ض 40( : 

خْط���ٍب م���ن  �أ�شلح���ت  ِخْط���ِبوك���م  م���ن  ���ت  �أميرّ وك���م 

وقوله: )�ض 41( : 

�شماو�ت ليل �أ�شفرت عن كو�كبكاأن �شم���ورّ �لنقع و�لَبْي�ُس حتته

وقوله: )�ض 61( : 
�خُل���طرّ َثَب���َج   ورك���وٌب 
حمي���ٌد �لأر����س  �شم���ن 
�ش���ا �إذ�  �لأم���ن   و�أب���ا 

�جل�ش���ور يخ�شاه���ا   ����ة 
خف���ُر للأر����س  فه���و 
�ل�ش���دور �خل���وف  م���ن   ق���ت 

وقوله: )�ض 62( : 
�ل�رش�ي���ا ملت���ف   رب 
ق���ود�ً باخلي���ل   قْدت���ه 

�لغ���رور من���ك   غ���ره 
زور �خلي���ل  ق���ْود   ي���وم 
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وقوله: )�ض 80( : 
 �إذ� م���ا ت���ردى لأم���ة �حل���رب �أُرع���دت
كاأن���ه حت���ى  �لنق���ع  حت���ت   و�أ�شف���ر 

 ح�شا �لأر����س و��شتدمى �لرماح �ل�شو�رع
 �شب���اح م�ش���ى يف ظلمة �للي���ل طالع

وقوله: )�ض 99( : 
 حيدي َحياِد ف���اإن غزوة جي�شه
ُمعلماً  فررّجت �شدفته���ا بوجهك 

 �شمنت جلائل���ة �ل�شباع عيالها
ُذبالها �لرم���اح  عالية   وجعلت 

وقوله: )�ض 111( : 
 لق���د مننت على �لدنيا و�شاكنها
 طويت كل ح�ش���ا منها على �أمل
 من مل يكن منك مو�شولً �إىل �شبب

 بظ���لرّ �أم���ن ب�شيط غ���ر ممنون
 �إىل قرين���ة خوف من���ك مقرون
 مل ينزل �لأر����س �إل منزل �لهون

وقوله: )�ض 113( : 
 ف���اإذ� �ش���ار باخلمي����س حلرب
�إذ� عدت���ك �ملنايا م���ا نب���ايل 

 كلرّ ع���ن ن�سرّ جري���ه �خلافقان
م���ن �أ�شاب���ت بكل���كل وج���ر�ن

وقوله: )�ض 111( : 
�لعر�نني�أ�شبحت للملك عرنيناً تقوم به �لكريهة ج���د�ع  ي���وم 

لعل هذه اللوحة هي اأطول واأكرب لوحاته يف هذا الباب، وال�شاعر يحاول اأن يركز على 
�شورة ممدوحه يف احلرب وال�شلم، فهو يف احلرب ين�رص الرعب واخلوف يف كل مكان، وكم 
اأميَّ من الن�شاء، فال�شيوف تبدو و�شط النقع لياًل اأ�شفر عن كواكب، وهو حامي الأر�ض، ونا�رص 
الأمن فيها، فكم هزمت من اجليو�ض وال�رصايا، وقدت اخليول اإىل الن�رص، وعندما تلب�ض لبا�ض 
اإىل  والظالم  النقع  وحتول  الرماح،  على  الدماء  و�شالت  خوفًا،  الأر�ض  ح�شا  ترتعد  احلرب 
�شباح م�رصق، وقد �شمن جي�شه لأبناء ال�شباع ما حتتاجه، واأ�شبح له مكانته العالية يف 
ل  بجي�شه  ي�شري  عندما  كذلك  وحميد  والفرو�شية،  ال�شجعان  عالمة  لنف�شه  وجعل  املعركة، 
ي�شتطيع اأحد اللحاق به، ونحن )ال�شاعر( ل نهتم خلو�شك للمعارك، فتكاد املنايا تخطئك ول 

ت�شيبك، واأ�شبحت للملك �شاحبه وحاميه، جتدع اأنوف اأعدائك اإذا لزم الأمر. 
الأمان  وين�رص  اخلري،  يجلب  الذي  فهو  ال�شلم،  يف  الطو�شي«  »حميد  �شورة  اأما 
والطماأنينة، حيث حل، فياأمن النا�ض على اأنف�شهم، فال يخافون اأو يجزعون، وهو احلامي 
اإذا  الأمن  اأبو  باأنه  ال�شاعر  و�شفه  حتى  املعتدين،  �شد  و�شاكنيها  الأر�ض  عن  واملدافع 
الأر�ض  على  حميد  يا  وب�شطته  الأمن  ن�رصت  وقد  ال�شدور،  به  وامتالأت  الأمور  �شاقت 
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بطريقة دائمة غري منقطعة. 
Ú  :هو اجلامع ومفَزُع الأمة

وقوله: )�ض 38( : 
�لأ مف���َزع   حمي���د 
وه���� ج�ش���م  �لنا����س   كاأن 

 م����ة يف �ل�ش����رق ويف �لغ���رب
�لقل���ب مو�ش���ع  من���ه   ����و 

ومنها: )�ض 39( : 
�لقل���ِب جمَتَم���ع  �لرُّع���بغ���د�  م���ن  جن���د  ل���ه 

ومنها: )�ض 39( : 
و�ىل �ل���ذي  ف���وز   في���ا 
�لف���ار �جلام���ع   و�أن���ت 
�لن���ا تلق���ى  �هلل   ب���ك 

�لذْن���ب �أخ���ي  بوؤ����س   وي���ا 
و�لق���رب �لبع���د  ب���ني   ق 
و�لنْك���ب �لع���ر  بع���د   ����س 

ي�شور ال�شاعر يف هذه اللوحة حميداً باأنه الرجل الذي تفزع اإليه الأمة، وياأتيه النا�ض 
اأ�شبح  القلب، حتى  النا�ض باجل�شم الذي يحوي هذا  ال�شدة، ثم ي�شبهه بالقلب، وي�شبه  وقت 
كالقلب يف كل اأمر من اأمور النا�ض، حتى اأخذ النا�ض يح�شبون له كل ح�شاب، وكاأن له جند 
من الرعب على �شبيل ال�شورة التج�شيمية، فمن واله كان فائزاً فرحًا، ومن عاداه كان يائ�شًا 
�شقيًا، ثم يخلع عليه ال�شاعر �شورة اأخرى باأنه اجلامع لكل خري، واملفرق لكل �رص يف البعد 
والقرب، اأي على كل حال من اأحواله واأحوال النا�ض، ثم هو الذي عليه يتالقى النا�ض بعد 
تعر�شهم للعرثات والنكبات وامل�شائب، وبعد كل هذا فاأي �شخ�شية جتمع بني مفزع الأمة 
النا�ض، فهي �شخ�شية  الفارق، ومن يتالقى عليه  القلب واجلامع  القلب، وجمتمع  ومو�شع 

قوية عظيمة لها مكانتها يف املجتمع. 
Ú  :هو �شاحب املجد العايل

 )�ض 62( : 
�شي���اء لل�شب���ح   �أن���ت 
ينم���ى جم���دك   و�إىل 

نك���ر لل�شب���ح   لي����س 
ويح���ور جم���د   كل 

ومنها: )�ض 63( : 
طوي���ل جم���د  ذي   كل 
�أع���د�وؤه يفت���ق  م���ا   يرت���ق 

ق�ش���ر م�شع���اك   عن���د 
�آ�ش���ي فتق���ه  ياأ�ش���و�   ولي����س 
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وقوله: )�ض 74( : 
ر�أ����س و�أن���ت �لع���ني يف �لر�أ�سو�لنا����س ج�ش���م و�إم���ام �لهدى

وقوله: )�ض 86( : 
غ���امن �أب���و   حمي���د 
تنتم���ي  م���كارم 

�لأ����رشف �ل����رشف   ل���ه 
تتل���ف  و�أمو�ل���ه 

وقوله: )�ض 94( : 
�لفخ���� عل���ى  �لفخ���ر   وبن���ى 
و�شف���اً في���ك  تعم���دت   وم���ا 

م�شتطي���ل بن���اء   ����ر 
�أمام���ي تقدمت���ه   �إل 

وقوله: )�ض 107( : 
�ملع���ايل ب���ك  تناه���ت   فق���د 
ً �شه���ر� و�أْب���ل  �شه���ر�ً   �أج���درَّ 

�ل���كلم م���دة   و�نقطع���ت 
 و��شل���م عل���ى �لده���ر �ألف عام

اأما ال�شورة املدحية الأخرى فاأ�شتطيع اأن اأ�شعها حتت م�شمى »�شاحب املجد العايل«؛ 
لأن ال�شاعر �شور حميداً باأنه ك�شياء ال�شبح يف �شهرته وقيمته، واأن جمده و�شوؤدده يعزى 
اإليه كل جمد و�شوؤدد، فاأي �شاحب جمد ومكانة ل قيمة له عند مقارنته مبجد حميد، واأن ما 
ي�شلح من اإ�شاءة الأعداء ل ي�شتطيع اأحد اأن ي�شلح مثله، ثم ي�شبه ممدوحه باأنه عني الراأ�ض 
للنا�ض الذين هم ج�شم وراأ�شهم اخلليفة، فهو �شاحب ال�رصف الأ�رصف والأعظم، ومكارمه ل 
تنقطع، واإن ذهبت اأمواله فهي من اأجل مكارمه و�شوؤدده، وهو �شاحب الفخر العظيم الذي 
يفخر النا�ض به، وكل و�شف ي�شفه ال�شاعر يكون »حميداً« يف املقدمة، فقد تناهت املعايل 

كلها اإليه، بل واأبد الدهر؛ لأنه ل يقدم اإل اخلري. 
Ú  : )41 :يف موكبه وعيده )�ض

للمو�كبو�شاقت فجاج �لأر�س عن كل موكب �أحاط ب���ه م�شتعلي���اً 

ومنها: )�ض 41( : 
باملو�هبفكان لأهل �لعي���د عيد بن�شكهم وكان حميد عيده���م 

يف هذه اللوحة ال�شغرية ي�شور ال�شاعر ممدوحه »حميداً«، وهو يف موكبه يوم العيد، 
حيث كان موكبه اأف�شل من كل املواكب، حتى اإن الأر�ض �شاقت –على �شعتها- عن مثل 
موكبه العظيم، فاإذا كان العيد عيداً ملن تعبدوا واأطاعوا اهلل، فقد كان حميد اأي�شًا عيداً اآخر 



25

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (1) - تشرين 

ب�شبب ما قدم لهم من هبات وعطايا ومكرمات. 
�شورتا اجلود والكرم مع املجد وال�شوؤدد: تندغم �شورتا اجلود والكرم مع �شورة  �

املجد وال�شوؤدد مع بع�شهما، وياأتي بهما ال�شاعر يف اأبيات م�شتقلة جامعة بينهما، فمن ذلك 
�شورته يف رم�شان، قوله: )�ض: 30( : 
َن���َد�ه �لعب���اد  ياأم���ل   مثل م���ا ياأملون قط���ر �ل�شماء مل���ك 

اأجد ال�شاعر »علي بن جبلة« يحاول اأن ي�شور ممدوحه »حميد الطو�شي« �شوراً ممزوجة 
من اجلود والكرم مع املجد وال�شوؤدد، وجاء هذا اجلمع ليزيد من تاأكيد ال�شورة وفاعليتها، 
وبيان اأهميتها، فهو هنا ي�شوره على اأنه ملك يف جاهه و�شلطانه، يجمع اإليها �شفة الندى 
الذي ياأمل النا�ض ح�شوله، كما ياأملون نزول غيث ال�شماء، والغيث يكون النا�ض دومًا يف 

�شوق اإليه ك�شوقهم جلود حميد و�شوؤدده. 
وقوله: )�ض 39( : 

�ل�شل���م يف  �لغي���ث  �حل���ْرب فاأن���ت  يف  �مل���وت   و�أن���ت 
وقوله: )�ض 39( : 

�حل���رب يف  �لل���ْزب باإقد�م���ك  يف   و�إطعام���ك 

اأو  وال�شاعر هنا ي�شور ممدوحه يف حربه وكرمه، باأنه يقدم يف املعركة دون هيبة 
وجل، ويطعم ب�شخاء وقت ال�شدة واجلوع، فهو يجلب لأعدائه املوت، وياأتي بالغيث واخلري 

للنا�ض يف وقت ال�شلم، اأي اأنه رجل مقدام �شجاع كرمي يف حربه و�شلمه. 
وقوله: )�ض 52( : 

�لرف���ِد م�ش���رت�ح  ُحمي���د   حُم���رز �إرث �حلم���د و��شم �حلمد �إىل 
وقوله: )�ض 60( : 

تردي و�أخ���رى  تغني   كالده���ر يع���دو م���رة ويع���دي �شحاب���ة 

كاملكان  اأي  الرفد،  م�شرتاح  فهو  و�شجاعته،  و�شوؤدده  جلوده  حلميد،  اأخرى  و�شورة 
الذي ياأتيه النا�ض طلبًا جلوده وعطائه، وي�شرتيحون له وملا يقدمه لهم، وهو الذي يحرز 
ال�شاعر  اأبًا عن جد، ثم �شبهه  النا�ض، حيث ورث احلمد واملجد  اإرث احلمد وال�شكر من قبل 
بال�شحابة التي تغيث، وبال�شحابة التي تغرق النا�ض وتهلكهم، والأمر بذلك كالدهر الذي قد 

ياأتي باخلري اأو بال�رص. 



26

د. فيصل حسني غوادرةصورة املمدوح “حميد الطوسي” في شعر علي بن جبلة، امللقب بالَعَكوَّك

وقوله: )�ض 60( : 
�مل���ا منه���ب  �شت���ور �أريح���ي  وبال�شي���ف   ل 

وقوله: )�ض 74( : 
�أمو�ل���ه للمع���روف  �لبا����سِ �أع���درّ  حلب���ة  يف   و�شيف���ه 

وقوله: )�ض 94( : 
�أمن���اً للخائ���ف  دلي���ل �ش���ار  �جل���ود   وعل���ى 

ثم ي�شوره ال�شاعر باأنه يف جوده وكرمه اأريحي يعطي ماله ب�شخاء عن طيب خاطر، 
�شيفه  وجهز  واجلود،  للعطاء  اأمواله  اأعد  فهو  اأعدائه،  على  يق�شي  الذي  القاطع  وكال�شيف 

للحرب وال�شدة، وبذلك �شار م�شدر اأمن للخائف، وم�شدر اجلود والكرم للجائع واملحتاج. 
وقوله )�ض: 107( : 

حت���ٍف �شي���ف  �هلل   �ش���وره 
 ي���ا مان���ع �لأر����س بالع���و�يل

�لأن���ام عل���ى  رزق   وب���اب 
�لعظ���ام ���ة  �جلمرَّ  و�لنع���مرَّ 

الرزق واخلري  القاطع لأعدائه، وكم�شدر  باأنه كال�شيف  ال�شاعر ممدوحه هنا  وي�شور 
للب�رص، فهو الذي يحمي الأر�ض ب�شالحه، ويقدم النعم والعطايا الكبرية لطالبها. 

وقوله )�ض: 111( : 
 و�شيفه بني �أه���ل �لنكث و�لدين حمي���ٌد يا قا�شم �لدني���ا بنائله

ومنها: 
�لذي يجري ت�رشُّفه �لزمان   �أنت 
 لو مل تكن كانت �لأيام قد فنيت

 عل���ى �لأن���ام بت�شدي���د وتليني
 و�ملكرمات ومات �ملجد مذ حني

ومنها: 
 �ش���ورك �هلل من جم���د ومن كرم
ه  نهدي لك �مل���دح موزوناً حمربرَّ

 و�شور �لنا�س من ماء ومن طني
 وتك�شبن���ا عط���اء غ���ر موزون

الدنيا بعطائه و�شيفه،  قا�شم  باأنه  ال�شاعر »علي بن جبلة« ت�شوير ممدوحه،  ويتابع 
اأي اأنه ل�شجاعته وكرمه كاأنه يواجه الدنيا بذلك، وهو كالزمان الذي يعم خريه وباأ�شه على 

الأنام جميعًا، فلوله لزال اجلود والباأ�ض من الزمن. 
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وقوله )�ض: 113( : 
 ����س و�أمو�ل���ه ل�شك���ر �لل�ش���ان خلق���ت ر�حت���اه للج���ود و�لباأ

ومنها: 
 ����ن يعرف ج���زل وح���ررّ ِطعان جعل �لدهر ب���ني يوميه ق�شمي�

ي�شور ال�شاعر ممدوحه من حيث جوده وباأ�شه، باأن يديه قد خلقهما اهلل –عز وجل- 
اإنه ق�شم  باأ�ض و�شجاعة وقوة، حتى  وال�شجاعة، فهو جواد كرمي، وذو  ل�شيئني هما: اجلود 

الدهر على يومني، يوم للكرم، ويوم للحرب والقتال. 

القسم الثاني:

الدراسة الفنية: 

1.2 �ل�شورة �لفنية: 
اإن ال�شاعر ير�شم �شورة فنية بكلماته واألفاظه، م�شتخدمًا التعبريية احلقيقية واملجازية 
واملح�شنات اللفظية واملعنوية، ينظمها على قرطا�شه كما انتظمت يف اأفكاره؛ لذلك فال�شورة 
ال�شعرية هي ال�شكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد اأن ينظمها ال�شاعر يف �شياق 
بياين خا�ض ليعرب عن جانب من جوانب التجربة ال�شعرية الكاملة يف الق�شيدة. فالألفاظ 
ال�شعرية  ال�شعرية. فال�شورة  التي ي�شوغ منها �شوره  الأوىل  ال�شاعر  والعبارات هما مادة 
اأداة ال�شاعر الفنية يعرب بها عن جتربته، لذلك فهي �شمة بارزة من �شمات العمل الأدبي، وهي 
اإحدى املكونات الأ�شلية لبناء الق�شيدة، ول يخلو عمل �شعري من الت�شوير. وال�شورة و�شيلة 
ينقل بها ال�شاعر اأفكاره، وي�شيغ بها خياله فيما ي�شوق من عبارات وجمل، فالأ�شلوب جمال 

ظهور �شخ�شية ال�شاعر، وفيه يتجلى طابعه اخلا�ض. 
ركز ال�شاعر »علي بن جبلة« �شوره يف ممدوحه »حميد الطو�شي«، على اجلوانب التي 
حتدثت عنها يف الق�شم ال�شابق، واخلا�شة بجوده وكرمه، و�شجاعته وحربه وجمده و�شوؤدده، 
وجمعه بينهما يف اأ�شعاره، وقد كان لل�شورة الفنية دورها، البارز عند ال�شاعر، يف اإظهار 
 ،  )9( الت�شوير«  من  »جن�ض  فال�شعر  ممدوحه،  عند  ال�شاعر  عليها  ركز  التي  املديح  جوانب 

و«�شاأن الق�شيدة ك�شاأن ال�شورة« )10( . 
ولعّل ال�شاعر اتخذ من ال�شورة اأداة اخليال وو�شيلته، ومادته املهمة التي ميار�ض بها 
اإعجابًا كبرياً ب�شخ�شية »حميد  اأعجب  ومن خاللها فاعليته ون�شاطه)11(، واأجد ال�شاعر قد 
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الطو�شي«، فهو يجد فيها املثال يف اجلود والكرم، والقدوة يف احلرب وال�شجاعة والإقدام، 
وبذلك ي�شتحق اأن يكون من اأهل املجد واجلاه وال�شلطان، وو�شل به الإعجاب اإىل اأن ملك 
عليه عقله وم�شاعره، فلذلك جاءت �شوره ال�شعرية التي عمل على تركيبها واإبرازها، لتكون 
اإعادة اإنتاج عقلية لتجربة عاطفية، )12( عمد ال�شاعر اإىل اإظهارها يف �شتى مناطق ال�شورة 

ال�شعرية يف �شعر املديح ملمدوحه. 
وال�شورة ال�شعرية عند ال�شاعر ب�شكل عام، كانت هي ال�شفة امل�شيطرة للخطاب ال�شعري، 
ذلك باأن كثرياً من مكونات اللغة ال�شعرية قابلة للتغري والتطور، ولكن ال�شورة تبقى املبداأ 
الثابت يف القول ال�شعري )13( ، التي ي�شتطيع ال�شاعر من خاللها اأن ي�شور ما يعتمل يف عقله 
واإح�شا�شه من �شور ملمدوحه، حتى يظهرها بال�شكل املنا�شب، عماًل براأي »�شوقي �شيف«، 
الذي يرى اأن الوظيفة الأ�شلية والأ�شا�شية للت�شبيه هي الت�شوير والتو�شيح، وذلك بالنتقال 
من �شيء اإىل �شيء اآخر ي�شبهه وي�شاكله، يعرب به ال�شاعر عن معنى يف نف�شه، وكلما كان اأبعد 

واأغرب كان اأروع واأجمل )14( . 
2.2 �ل�شورة �ل�شعرية �لفنية يف لوحة »�جلود و�لكرم« عند حميد 

�لطو�شي: 
لقد كثف ال�شاعر من �شوره الفنية يف ق�شائده املدحية حلميد الطو�شي، ونّوع يف هذه 
ال�شورة، فجاء بها على �شبيل املبالغة والت�شبيه البليغ، وال�شتعارة والت�شخي�ض والتج�شيم، 
رغم  اجلمال،  األوان  بكل  ملونة  ثيابًا  ترتدي  عنده  ال�شورة  جعل  مما  التمثيلي،  والت�شبيه 

ب�شاطة ال�شياغة التعبريية التي �شاغ بها �شوره هذه. 
عادًة،  وقوعه  القريب  باملمكن  ال�شيء  و�شف  يف  الإفراط  »مبعنى  هي:  فاملبالغة 
والإفراط فيها ي�شيف للمعنى ظالًل تطالعنا من خالل هذه ال�شورة التي لونتها املبالغة 
املمكن  »الو�شف  فهو  الإغراق  اأما   ،  )15( الإعجاز«  ذروة  اإىل  البالغة  يف  يرفعها  تلوينًا 
اأو هو »الإفراط يف و�شف ال�شيء مبا ميكن عقاًل وي�شتبعد وقوعه  وقوعه عقاًل ل عادة«، 
عادة«)16(، واإين لأجد ال�شاعر »علي بن جبلة« قد و�شل يف مدح ممدوحه حميد الطو�شي 
اإىل حد املبالغة، بل اإىل حد الإغراق يف كثري من مواطن مدحه، والأمثلة على ذلك كثرية 

منها قوله )�ض: 30( : 
����سِ و�شاغ �ل�شح���اب للإ�شقاء�شاغه �هلل مطعم �لنا�س يف �لأر

وقوله )�ض: 41( : 
ميني ومل يدرك عن ك�شب كا�شبولول حمي���د مل تبلرّج عن �لندى
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وقوله )�ض: 43( : 
����رشب و�جل���ود يف ك���ف غ���ره خ�شن ل���نيرّ  بكفي���ه   وه���و 

وقوله )�ض: 74( : 
غ���امن و�أب���و  ت�شق���ي  يطع���م م���ن ت�شقي م���ن �لنا�سدجل���ة 

وقوله )�ض: 81( : 
و�أ�شحى به �أنف �لندى وهو �أجدعوملا �نق�شت �أيامه �نق�شى �لعل

وقوله )�ض: 105( : 
حمي���ٌد �لدني���ا  �جل�ش���ام�إمن���ا   و�أيادي���ه 

وقوله )�ض: 113( : 
 مل���ك يقتن���ي �مل���كارم كن���ز�
 غي���ث ج���دب �إذ� �أق���ام ربي���ع

�لفتي���ان �أك���رم  م���ن   وت���ر�ه 
ي���ب كل م���كان  يتغ�ش���ى بال�شرّ

وهكذا تتواىل �شور اجلود والكرم حلميد الطو�شي عند �شاعره، بحيث يرفعه اإىل درجات 
ال�شورة  هو  ال�شاعر  عند  فحميد  والتو�شيف،  الت�شوير  يف  والإغراق  املبالغة  من  �شامية 
وهي  النا�ض،  ي�شقي  وال�شحاب  الأر�ض،  يف  النا�ض  مطعم  فحميد  والكرم،  للجود  امل�شيئة 
ولول حميد مل جند  الكثري.  ال�شيء  واملبالغة  الت�شوير  الإغراق يف  فيها من  �شورة جميلة 
الندى )الكرم( يظهر للنا�ض اأو يدركه اأحد، واجلود يف كف غريه خ�شن بطيء قليل، ولكنه يف 
كفه لني �شهل للعطاء، ولعل البيت الأول )�شاغه اهلل...( والبيت الرابع )دجلة ت�شقي...( �شمن 
امتناع  الذي هو  الغلو،  اإىل حد  ال�شاعر يف ت�شويره جلود حميد وكرمه  اللوحة ي�شل  هذه 
املدعى عقاًل وعادة )17( ، فال�شاعر بالغ يف و�شف جود املمدوح وكرمه، بل واأغرق يف ذلك 
وغاىل، عندما جعله باأنه من �شنع اهلل –عز وجل- وباأن اهلل جعله مطعم النا�ض يف اأر�شه، 
ودائمًا  ال�شماء،  �شحاب  على  وال�شقيا  عليه،  فالإطعام  ت�شقي،  التي  هي  ب�شحابها  وال�شماء 
الطعام يحتاج اإىل �شقيا، وبذلك يح�شل التكامل يف جانبي ال�شورة، وكذلك الأمر يف قوله 

)دجلة ت�شقي...( ، فنهر دجلة ي�شقي من يطعمهم حميد، فحميد يوازي يف كرمه نهر دجلة. 
انتهى بانق�شاء  اأن اجلود والكرم  الأخرى، عندما ي�شور  اأبياته  ال�شاعر يف  ثم يبالغ 
حياة حميد ووفاته، وكاأن الكرم عا�ض مع حميد، وزال بزواله، ثم يغايل ال�شاعر عندما وازى 
ال�شاعر ووازن بني الدنيا وحميد، وجعل كاًل منهما يوازي الآخر ويوازنه ويقابله، فهو امللك 
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الذي ميلك كنوز الكرم، وهو الغيث والربيع يف جوده وكرمه اأي�شًا. 
ويلجاأ ال�شاعر اإىل الت�شبيه البليغ لت�شوير جود ممدوحه وكرمه، ولعل هذا النوع من 
الت�شبيه فيه من املبا�رصة والتقرير ما يزيد من جمال ال�شورة وتقريبها من ذهن املتلقي، 
ويزيد من قبولها لديه واإعجابها يف خميلته، ومن بني الأمثلة على هذا النوع قول ال�شاعر: 

)�ض: 63( 
بح���ر كفي���ك  �لبح���ور ون���دى  تن�ش���ق   من���ه 

وقوله )�ض: 105( : 
حمي���ٌد �لدني���ا  �جل�ش���ام�إمن���ا   و�أيادي���ه 

وقوله )�ض: 107( : 
ً حمي���د� غ���امن  �أب���ا   غي���ث عل���ى �ملعتف���ني هامي �إن 

اإن هذه ال�شور البليغة التي �شاقها ال�شاعر يف ت�شوير حميد وكرمه، جاء بها ال�شاعر 
كظله،  تفارقه  ل  حياته،  يف  ال�شاعر  تالزم  واأكيدة،  لزمة  �شفة  والكرم  اجلود  من  ليجعل 
فجوده بحر، والدنيا حميد )ل اأحد فيها غريه( ، وحميد غيث، اإىل غري ذلك مثل هذه ال�شور 
�شاأنه،  رفعت  وقد  اإل  اإن�شان  بها  يت�شف  ل  والتي  والنبيلة،  الكرمية  ال�شفة  لهذه  الوا�شفة 
واأعلت مقامه ومكانته، ويلجاأ ال�شاعر اإىل الت�شبيه التمثيلي، »وهو ت�شبيهي يعتمد على وجه 
الذي  التف�شيل  اأبلغ من غريه؛ ملا يحتوي عليه وجهه من  ال�شبه املنتزع من متعدد، وهو 
ليلون  التمثيلي  الت�شبيه  عن  ال�شاعر  يغفل  ول   .  )18( نظر«  وتدقيق  فكر  اإمعان  اإىل  يحتاج 

لوحته هذه به، فيقول مثاًل: )�ض: 113( 
�ملحيا جمي���ل  �لندى   �أريح���ي 
معتفي���ه �إىل  م����رشق   وجه���ه 

معتق���د�ن و�ل�شم���اء   ي���ده 
تنفج���ر�ن بالغي���ث   وي���د�ه 

وقوله: 
لن���و�ل هززت���ه  م���ا   و�إذ� 
 غي���ُث َج���ْدٍب �إذ� �أق���ام ربي���ع

 �شاق ع���ن رحب �شدره �خلفقان
 يتغ�ش���ى بال�شي���ب كل م���كان

واأجد ال�شاعر يف هذه الأبيات يجمع جمموعة من ال�شور، حتى يزيد من جمال لوحته 
الت�شويرية، في�شف ممدوحه باأنه يقدم جوده وكرمه للنا�ض، وهو يت�شف برحابة ال�شدر 
و�شعته، مبت�شمًا دون اأن ُي�ْشِعر من يعطيه باأي �شيق اأو �شوء، وهو يف هذه ال�شورة يتعانق 
ال�شماء يف رحابتها و�شعتها وجمالها، ويكمل هذه ال�شورة لتاأكيد جمال املحيا باأن  مع 
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وجهه م�رصق عندما يقابل ال�شائلني واملحتاجني، بحيث تتعانق هذه ال�شورة مع املقاربة 
بني جود يديه والغيث الذي تنفجر به يداه الكرميتان، ولعل ال�شورة العامة لهذين البيتني 
تت�شح يف باب املقاربة واملوازنة بني �شورة جمال املحيا واإ�رصاق الوجه، و�شورة يديه 
كغيث ال�شماء الذي جتود به يداه، حيث وجه ال�شبه هنا يتجاوز اجلمال والإ�رصاق اإىل علو 

املكانة والغيث املنهمر بجامع الإ�رصاق لوجهه وجوده وكرمه. 
اأما ال�شورة التمثيلية الأخرى فهي �شورة حميد عندما يطلبه حمتاج، اأو ي�شاأله �شائل، 
ال�شماء والأر�ض فرحًا مبا �شيجود به لالآخرين؛ لأن حميداً  يكون كمن يت�شع �شدره لأفق 
غيث، وجوده غيث، ك�شورة الربيع الذي ي�شل خريه وعطاوؤه اإىل كل مكان اأو حمتاج، ولعل 
ال�شورة احلركية هي التي حترك ال�شورة يف ذهن املتلقي من خالل بع�ض املفردات مثل: 
)هززته، �شاق، اخلفقان، اأقام...( ، وكاأن ال�شاعر يف مثل هذا النوع من الت�شبيه يكثف من 
�شوره حتى يلون لوحته باأق�شى ما ي�شتطيع من ال�شور البديعة واجلميلة، حتى جتد مكانها 
اأهميتها من خالل  ال�شعرية تكت�شب  ال�شورة  يف نف�ض املتلقي على خري وجه واأكمله؛ لأن 
كونها ت�شتمل على »نوع من التكثيف ال�شعوري الناجت عن تال�شي الأبعاد اأو القيود الزمنية 

التي تف�شل بني الأ�شياء« )19( . 
هو  ما  نقل  هو  والتج�شيم  ملمدوحه،  �شوره  عر�ض  يف  التج�شيم  اإىل  ال�شاعر  ويلجاأ 
اأو حتويل املعنويات من جمالها التجريدي اإىل جمال اآخر  معنوي، اإىل �شورة املح�شو�ض، 
�شفات  اإ�شفاء  هو  اأو  وتتحرك،  تنب�ض  حية  كائنات  وجعلها  فيها،  احلياة  بث  ثم  ح�ّشي، 
اإ�شفاء املاديات على املعنويات، ومنهم من يجعل  حم�شو�شة على املعنويات، وهو كذلك 
اجل�شم عام لكل املح�ّشات واجل�شد خا�ض بالإن�شان )20( ، ويت�شح هنا يف مدح ال�شاعر حلميد 

الطو�شي عندما قال على �شبيل املثال: )�ض: 43( 
����رشب و�جل���ود يف ك���ف غ���ره خ�شن ل���نيرّ  بكفي���ه   وه���و 

وقوله )�ض: 63( :
بح���ر كفي���ك  �لبح���ور ون���دى  تن�ش���ق   من���ه 

وقوله )�ض: 113( :
�لفتي���ان مل���ك يقتن���ي �مل���كارم كن���ز� �أك���رم  م���ن   وت���ر�ه 

وقوله )�ض: 81( :
 و�أ�شحى به �أنف �لندى وهو �أجدع وملا �نق�شت �أيامه �نق�شى �لعل
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لّينًا  الطو�شي خ�شنًا، وجود حميد  الأول جود غري حميد  البيت  ال�شاعر يف  فقد جعل 
والليونة؛  باخل�شونة  يت�شف  ملمو�شًا  ماديًا  �شيئًا  ال�شاعر  عند  اأ�شبح  اجلود  وكاأن  �رصبًا، 
يف  ونداه  جوده  �شورة  �شبه  ثم  تفكري،  اأو  عناء  دون  تقدميه  وي�رص  �شهولته  على  للدللة 
كنز  باأنها  حميد  مكارم  ي�شبه  ثم  وات�شاعه،  كرثته  على  للدللة  بحر؛  باأنه  الثاين  البيت 
اأو  يجدع  اأنف  له  اإن�شان،  اأو  ناقة  باأنه  الندى  ال�شاعر  ي�شبه  بعدها  ويدّخر،  يقتنى  ثمني 
يقطع، للدللة على قلته، اأو اأنه اأ�شبح ل عز ول وجود له. وهكذا فقد ا�شتطاع ال�شاعر اأن 
يخلع على ممدوحه جمموعة من ال�شور اإحدى اأطرافها معنوي، واملقابل لها مادي. ولعل 
كذلك  وهو  ال�شورة،  تزيني  عنا�رص  من  عن�رص  لأنه  التج�شيم؛  توظيف  اإىل  يعمد  ال�شاعر 

و�شيلة مهمة لتو�شيح املعنى وجالئه )21( . 
بث  هو  والت�شخي�ض  الطو�شي،  حلميد  مدحه  يف  ن�شيب  جبلة،  ابن  عند  وللت�شخي�ض 
الطبيعية  والظواهر  اأو خلع احلياة على املح�شو�شات اجلامدة  احلركة واحلياة يف اجلماد، 
ال�شامتة، اأو هو اإ�شفاء �شفات اإن�شانية على املح�شو�شات واملاديات، ومن بني ال�شور التي 

جاء بها ال�شاعر على �شبيل الت�شخي�ض قوله: )�ض: 30( 
 �س و�أغن���ى �ملقوي على �لإقو�ء ج���وده �أظهر �ل�شماح���ة يف �لأر

وقوله )�ض: 63( :
عليه���ا �مل���ال  �لدث���ور يقل���ق  ت�شج���ى   وبه���ا 

وقوله )�ض: 113( :
غ���امن و�أب���و  ت�شق���ي   يطع���م م���ن ت�شقي م���ن �لنا�س دجل���ة 

وقوله )�ض: 81( :
�خل���ورّ�ن قد جعلن���ا �إليك بع���ث �ملطايا زمانن���ا  م���ن   هرب���اً 

يف  بالت�شخي�ض  ي�شمى  ما  توظيف  اإىل  يعمد  ال�شور  من  اللون  هذا  يف  ال�شاعر  اإن 
ال�شماحة ويغني املحتاجني،  اإن�شان يظهر  الأول كاأنه  البيت  �شوره، فهو جعل اجلود يف 
ويف الثاين �شور املال كاأنه اإن�شان يح�ض وي�شعر ويقلق، ويف الثالث �شبه نهر دجلة باإنه 
اإن�شان خائن  اإن�شان يقدم ال�شقيا ملن يحتاجها، ويف الرابعة ي�شور ال�شاعر الزمان كاأنه 
التي  البالغية  املقابالت  اأ�شلوب  ا�شتخدام  من  اأفاد  ال�شاعر  اأجد  وهكذا  باخليانة،  يت�شف 
ملمو�شات  حركة  عن  ك�شفت  والتي  الق�شيدة،  يف  احلركة  عن  للتعبري  كاأ�شاليب  جاءت 
ومرئيات وم�شموعات يف ال�شورة ال�شعرية، مما ي�شكل �شبكة من احلوا�ض امل�شتخدمة يف 
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ر�شم ال�شورة ال�شعرية )22(. 
3.2 �ل�شورة �لفنية يف لوحة �ملجد و�جلاه و�ل�شوؤدد: 

تتعدد ال�شور الفنية يف هذه اللوحة، واإن كانت اأقل من لوحة اجلود والكرم، التي �شبق 
احلديث عنها، ويكاد جانب املبالغة مع امليل اإىل الإغراق هو ما يطغى على هذه اللوحة، 

ومما قاله يف ذلك: 
)�ض: 31( :

يك���ن مل  حمي���د   ل���ول 
�ل���ذي �لع���رب  و�ح���د   ي���ا 

ن�ش���ب ول  يع���د   ح�ش���ب 
�لع���رب بعزرّت���ه   ع���زرّت 

)�ض: 61( :
ير�ش���و �لأر����س  رك���ن  ي���دور ب���ك  �ملل���ك   ورح���ى 

)�ض: 111( :
�لعر�نني �أ�شبحت للملك عرنيناً تقوم به �لكريهة ج���درّ�ع   ي���وم 

)�ض: 38( :
غ���� �أر�ش���اً  �ش���امل  ِب �إذ�  ْ �ل����رشرَّ �آمن���َة   �ني���ت 

)�ض: 41( :
حلرّ���ت  حاربه���ا   و�إن 
 و�شاقت فجاج �لأر�س عن كل كوكب

ْق���ِب �ل�شرَّ ر�غي���ُة   به���ا 
 �أح���اط ب���ه م�شتعلي���اً للمو�ك���ب

)�ض: 80( :
 �إذ� ما ت���ردى لأمة �حل���رب �أرعدت
 و�أ�شف���ر حت���ت �لنقع حت���ى كاأنه

ح�شا �لأر�س و��شتدمى �لرماح �ل�شو�رع
 �شباح م�ش���ى يف ظلمة �لليل طالع

)�ض: 99( :
 �شمنت جلائل���ة �ل�شباع عيالها حيدي حياد ف���اإن غزوة جي�شه

واأجد ال�شاعر هنا يبالغ عندما ي�شور حميداً باأنه لول وجوده مل يعرف النا�ض احل�شب 
اأمة العرب غريه لتعتز العرب به، فحميد �شبب  اأي ل يوجد يف  والن�شب، وهو واحد العرب، 
العزة، وبه واإليه ميتد احل�شب والن�شب، وهي مبالغة ت�شل اإىل حد الإغراق يف الو�شف لدرجة 
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الت�شوير  الغلو يف  م�شارف  على  و�شل  قد  يكون  هنا  وهو  وت�شديقه،  املتلقي  توقع  تفوق 
والت�شبيه؛ لأن الغلو هو درجة فوق املبالغة والإغراق، وحتى اأن هذا الأمر يتكرر يف الأبيات 
ال�شامن  هو  باأنه  ممدوحه  جبلة«  بن  »علي  و�شف  عندما  وذلك  اللوحة،  هذه  من  التالية 
احلار�ض واحلامي لالأر�ض، فهو �شبب ا�شتقرار الأر�ض وامُللك، بل امُللك ل ي�شري بغريه، فهو 
قائده وم�شريه، وهو العرنني ال�شيد القائد له، واإذا �شامل اأهل الأر�ض �شعروا بالأمن وال�شالم، 
واإن حاربهم نزل بهم اخلوف وعدم الطماأنينة. ثم يكرر ال�شاعر مبالغته يف و�شفه ملمدوحه 
يف ثوب من الإغراق والغلو، عندما جعل �شورة حميد وهو يرتدي لأَْمَة احلرب وبزته، فينزل 
اأهل الأر�ض، ولو كانوا يف ح�شاها، ثم ي�شوره وهو يخرج من خالل  اخلوف كالرعد على 
النقع و�شط املعركة كاأنه �شباح مي�شي يف ظلمة الليل يف �شورة جت�شيمية حركية لل�شباح، 
�شمنت  والوحو�ض  ال�شباع  اأن  لدرجة  الأعداء  من  يقتل  ما  كرثة  ال�شاعر  ي�شور  ذلك  وبعد 

الطعام لعيالها، ويف ذلك كناية عن كرثة ما يقتل من اأعدائه. 
له  يجمع  بحيث  لريكز �شوره على ممدوحه،  التمثيلي؛  الت�شبيه  بنمط  ال�شاعر  وياأتي 
الكثري من ال�شور والت�شبيهات التي انبثقت من قوة املمدوح وجمده وجاهه و�شوؤدده، ومن 

ذلك قوله: 
)�ض: 41( :

 �شماو�ت ليل �أ�شفرت عن كو�كب كاأن �شم���ورّ �لنقع و�لبي�س حتته

وقوله: )�ض: 80( :
 �إذ� ما ت���ردى لأمة �حل���رب �أُرعدت
 و�أ�شف���ر حت���ت �لنقع حت���ى كاأنه

 ح�شا �لأر�س و��شتدمى �لرماح �ل�شو�رع
 �شباح م�ش���ى يف ظلمة �لليل طالع

الطو�شي ب�شخامته وعظمته يف �شريه  ال�شاعر موكب حميد  ال�شورة الأوىل ي�شبه  يف 
ملعان  وحتته  موكبه،  يف  ي�شري  )وما(  َمْن  كرثة  من  املرتفع  الغبار  كاأن  ووقاره،  وهيبته 
ال�شيوف والرماح، كاأنه ليل، فهو ي�شبه �شدة الغبار بالليل، وال�شيوف اللوامع بالكواكب، وكل 
ذلك يعطي �شورة عن �شخامة املوكب الذي ي�شري فيه حميد الطو�شي، اإذا ما اأراد اأن ينتقل 

من مكان اإىل مكان. 
و�شمن هذه اللوحة، اأتطرق اإىل ال�شورة الثالثة من الت�شبيه التمثيلي، اإذ ي�شور »علي 
بن جبلة« ممدوحه حميد الطو�شي عندما يرتدي عدة احلرب، فهو ي�شور الأثر الذي يحدثه 
زيه  يرتدي  حميداً  يرى  عندما  خوفًا  يرتعد  الأر�ض  باطن  باأن  للمعركة  الطو�شي  ا�شتعداد 
احلربي، والرماح امل�رصعة تتلون بلون الدم؛ لكرثة ما يقتل من الأعداء، وهو عندما يكون 
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و�شط غبار املعركة ل ُيرى �شيء اإل حميد الطو�شي و�شيفه ورحمه الالمعان، وهو بذلك ي�شبه 
ال�شباح الطالع الذي يزيل الليل بنوره واإ�رصاقه. 

4.2 �ل�شورة �لفنية يف لوحة »�جلود و�لكرم مع �ملجد و�ل�شوؤدد«: 
املجد  مع  والكرم  اجلود  بني  يجمع  اأن  الفنية  ل�شوره  ت�شكيله  �شمن  ال�شاعر  حاول 
واجلاه وال�شوؤدد يف �شور م�شرتكة، وقد جاء ذلك من خالل جمموعة من ال�شور كما حتدثت 

�شابقًا، ومن ذلك قوله: )�ض: 30( 
ن���د�ه �لعب���اد  ياأم���ل   مثل م���ا ياأملون قط���ر �ل�شماء مل���ك 

اإذ �شبهه مبلك له مكانته وقوته و�شيادته، وله جوده وكرمه الذي ي�شبه قطر ال�شماء، ثم 
جنده يجمع بني النقي�شني يف ت�شويره ملمدوحه، فهو كالغيث يف عونه وكرمه وقت ال�شلم، 

وهو كاملوت يف قتاله وباأ�شه وقت احلرب، وذلك بقوله: )�ض: 39( 
�ل�شل���م يف  �لغي���ث  �حل���رب فاأن���ت  يف  �مل���وت   و�أن���ت 

وهو كال�شحابة التي تغيث وتغني، وكال�شحابة التي حتمل العوا�شف القاتلة يف باأ�شه 
و�شدته، وذلك عند قوله: )�ض: 52( 

تردي و�أخ���رى  تغني   كالده���ر يع���دو م���رة ويع���دي �شحاب���ة 

وال�شاعر هنا ي�شبه كلتا احلالتني عند ممدوحه باأنهما كالدهر الذي ينفع مرة وي�رص 
باأمواله  الكرمي  اجلواد  فهو  عديدة،  اأبيات  يف  ال�شاعر  عند  تتكرر  ال�شورة  وتكاد  اأخرى، 

وعطائه، وهو القوي ذو الباأ�ض وال�شدة ب�شيفه، ومن ذلك يقول: )�ض: 60(
�مل���ا منه���ب  �شت���ور �أريح���ي  وبال�شي���ف   ل 

وقوله: )�ض: 74( :
�أمو�ل���ه للمع���روف  �لبا����س �أع���د  حلب���ة  يف   و�شيف���ه 

وقوله: )�ض: 107( :
حت���ف �شي���ف  �هلل   �ش���وره 
 ي���ا مان���ع �لأر����س بالع���و�يل

�لأن���ام عل���ى  رزق   وب���اب 
�لعظ���ام �جلم���ة   و�لنرّع���م 

يقول  التي  التالية  الأبيات  من  جمموعة  يف  ال�شورتني  بني  اجلمع  ال�شاعر  ويركز 
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فيها: )�ض: 111( 
 حمي���ٌد يا قا�شم �لدني���ا بنائله
�لذي يجري ت�رشُّفه �لزمان   �أنت 
 لو مل تكن كانت �لأيام قد فنيت
 �ش���ورك �هلل من جم���د ومن كرم

 و�شيفه بني �أه���ل �لنكث و�لدين
�لأن���ام ت�شدي���د وتليني  عل���ى 
 و�ملكرمات ومات �ملجد مذ حني
 و�شور �لنا�س من ماء ومن طني

هذه هي �شورة حميد الذي عّم جوده وكرمه الدنيا، وعلى الأنام جميعًا، فلول وجوده 
لفنيت املكرمات والف�شائل من بني النا�ض، وال�شورة املقابلة حلميد اأنه رجل ال�شدائد والقوة 
والباأ�ض، �شيفه قاطع على اأهل املعا�شي، والع�شاة من الأنام، فلوله ملات املجد وال�شوؤدد 
منذ زمن طويل، وتنتهي هذه اللوحة بقوله: اإن اهلل- عز وجل- قد �شورك يا حميد وخلقك 
ال�شاعر من باب الغلو يف  النا�ض من املاء والطني، وهذا جاء به  من املجد والكرم، وخلق 

الت�شبيه؛ لأن كل النا�ض –مبا فيهم حميد- هم من ماء وطني. 
�ل�شورة من خلل �لكناية: 

املراد بالكناية “اأن يريد املتكلم اإثبات معنى من املعاين، فال يذكره باللفظ املو�شوع 
له يف اللغة، ولكن يجيء به اإىل معنى هو تاليه وردفه يف الوجود، فيومئ به اإليه، ويجعله 
دلياًل عليه” )23( ، والكناية هي: »ترك الت�رصيح بذكر ال�شيء اإىل ذكر ما يلزمه؛ لينتقل من 
املذكور اإىل املرتوك« )24( ، ومل ياأل ال�شاعر »علي بن جبلة« جهده بالتكنية عن ممدوحه 
وجوده وكرمه و�شوؤدده وغريها بكثري من الكنايات، ومن الأمثلة على ذلك قوله: )»مطعم 
»منهب  ال�رصايا«،  »ملتف  اخلط«،  ثبج  »ركوب  املحيا«،  »جميل  الندى«،  »اأريحي  النا�ض«، 
املال«، »�شيف حتف«، »باب رزق«( . ويبدو اأن ال�شاعر حاول اأن ي�شلط ال�شوء على جمال 
الكناية »يف تنبيه امللكات وا�شتثارة الأذواق من خالل اللمحة والإ�شارة )والتعري�ض والرمز 
مدى  يظهر  وذلك   ،  )25( املح�شو�شات«  �شور  يف  املعنويات  وو�شع  واملبالغة   ، والإمياء( 

اإعجابه مبمدوحه، واأنه ي�شتحق كل ما و�شفه اأو �شوره به. 

ترادف الصور وانثياهلا: 

مل يبخل “الَعَكوَّك” على ممدوحه بال�شور، فجعلها تنثال مرتادفة متالحقة يف �شدر 
البيت وعجزه، ومن �شور ذلك قوله: 

)�ض: 113( :
 يتغ�ش���ى بال�شي���ب كل م���كان غي���ث جدب/ �إذ� �أق���ام �لربيع/ 
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)�ض: 113( :
معتق���د�ن �أريحي �لن���دى/ جميل �ملحيا/  و�ل�شم���اء   ي���ده 

)�ض: 74( :
 يطع���م/ م���ن ت�شق���ي �لنا����س دجل���ة ت�شق���ي/ و�أب���و غ���امن

)�ض: 81( :
 و�أ�شحى به �أنف �لندى/ وهو �أجدع وملا �نق�شت �أيامه/ �نق�شى �لعل

)�ض: 39( :
حتته/  و�لبي�س  �لبي����س/  و�حلج���ب ورد  �لأغم���اد   �إىل 

)�ض: 41( :
 �شماو�ت ليل/ �أ�شفرت عن كو�كب كاأن �شمو �لنقع/ و�لَبْي�ُس حتته/ 

)�ض: 74( :
 ر�أ����س/ و�أنت �لع���ني يف �لر�أ�س و�لنا����س ج�شم/ و�إم���ام �لهدى

)�ض: 53( :
 كالده���ر يع���دو م���رة/ ويعدي �شحاب���ة تغن���ي/ و�أخرى تردي

)�ض: 61( :
�مل���ا منه���ب  �شت���ور �أريح���ي/  وبال�شي���ف   ل/ 

وكاأن ال�شاعر يف ترادف ال�شور وانثيالها »ي�شعى اإىل تعميق مالمح ال�شورة يف الذاكرة 
واملخيلة مبفاجاأة املتلقي بهذه احل�شود ال�شورية« )26( ، واإىل تاأكيد �شورة املمدوح، وباأنه 
ي�شتحق ما يخلعه عليه من هذه ال�شور املتالحقة، والتي تتالءم مع ال�شفات املدحية التي 

و�شف بها ممدوحه. 
�ل�شور �حل�شية: 

ت�شابكًا عقليًا و�شعوريًا  الذي يقدم  ال�شيء  الفنية هي »ذلك  ال�شورة  اأن  البع�ض  يرى 
يف حلظة من الزمن« )27( ، ورمبا اأن النافذة التي ي�شتقبل بها الذهن هي احلوا�ض، واحلوا�ض 
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بهذا املنحى هي اأهم و�شائل الذهن يف ال�شتقبال والبث )28( وهي تعد »منافذ للمعرفة، وبها 
الذهن  يف  املح�شو�شات  �شور  فتنطبع  ونلم�شها،  ونذوقها  ون�شمها  ون�شمعها  الأ�شياء  نرى 
ابن جبلة يف  ال�شاعر  ا�شتخدمها  التي  ال�شور احل�شية  ، وتتنوع   )29( الأفكار«  وتتولد منها 

ممدوحه حميد الطو�شي، ومنها: 
�ل�شورة �لب�رشية: 

يكاد هذا النوع من ال�شور ي�شيطر على الأنواع الأخرى من ال�شور احل�شية، واإن كان 
بع�شها ل ياأخذ �شفة املبا�رصة من الأفعال، بل يلحظ من املعنى وال�شياق الذي وردت فيه 

ال�شورة، ومن بني هذه ال�شور قول ال�شاعر: )�ض: 63( 
و�ش���ا �لنا����س   ك���در 
بح���ر كفي���ك   ون���دى 

ك���دور في���ه  م���ا  �لني���ل   يف 
�لبح���ور تن�ش���ق   من���ه 

وكاأن ال�شاعر يري املتلقي �شورة الكدر يف النا�ض وال�شفاء يف النيل، كما يريه باأن 
كفيه كالبحر الذي تن�شق منه البحور، ثم يقول م�شتخدمًا فعل ترى مبا�رصة بقوله: 

 )94 )���س:  م��ق��لً...  فيهم  ت��رى  ل 
... وتر�ه من �أكرم �لفتيان )�س: 113( 

اإل من خالل حا�شة  ثم ي�شف ممدوحه بجمال املحيا، والوجه امل�رصق، وهذا ل يتم 
الإب�شار، وذلك يف قوله: 

�أريحي �لندى جميل �ملحيا... )�س: 113( 
م��ع��ت��ف��ي��ه...  �إىل  م�������رشق  وج���ه���ه 

ويف �شورة ب�رصية اأخرى، واإن مل ي�شتخدم الأفعال الب�رصية مبا�رصة، لكن ال�شورة ل 
تتم اإل بها، كما يف قوله: )�ض: 39( 

و�لبي����س �لبي����س   وردرّ 
 كاأن �شم���ورّ �لنقع و�لبي�س حتته

و�حلج���ِب �لأغم���اد   �إىل 
 �شماو�ت ليل �أ�شفرت عن كو�كب

)�ض: 80( :
 �إذ� ما ت���ردى لأمة �حل���رب �أُرعدت
 و�أ�شف���ر حت���ت �لنقع حت���ى كاأنه

ح�شا �لأر�س و��شتدمى �لرماح �ل�شو�رع
�شباح م�ش���ى يف ظلمة �لليل طالع

)�ض: 99( :
ُمعلماً ذبالهافررّجت �شدفته���ا بوجهك  �لرم���اح  عالية  وجعلت 
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)�ض: 41( :
للمو�كبو�شاقت فجاج �لأر�س عن كل موكب �أحاط ب���ه م�شتعلي���اً 

الب�رصية كقوله:  الروؤية  لينفذ من خاللها فعل  )�شور(  ي�شتخدم فعل  ال�شاعر  واأجد 
)�ض: 107( 

حت���ف �شي���ف  �هلل  �لأن���ام �ش���وره  عل���ى  رزق   وب���اب 

وقوله )�ض: 111( :
 و�شور �لنا�س من ماء ومن طني �ش���ورك �هلل من جم���د ومن كرم

�ل�شور �ل�شمعية: 
ولل�شورة ال�شمعية التي تتخذ من جمال ال�شمع ت�شكلها تواجد اأي�شًا يف ال�شورة الفنية 
احل�شية عند ال�شاعر يف ممدوحه حميد الطو�شي، واإن كان يف اأغلبها جاء منتزعًا من خالل 

املعنى الذي جاء يف ال�شياق ال�شمعي لل�شورة: 
)�ض: 87( :

ب���ه تبه���ى  خن���دف وقحط���ان  ب���ه   وتبه���ى 

)�ض: 62( :
مع���د �لبع���اد  عل���ى  قحط���ان ملكت���ه  بن���و  ل���ه   و�أق���رت 

)�ض: 61( :
ير�ش���و �لأر����س  رك���ن  ي���دور ب���ك  �ملل���ك   ورح���ى 

وي�شمعك ال�شاعر �شوت الرعد عندما يرتدي ممدوحه لأمة احلرب، عند قوله: )�ض: 80( 
 ح�شا �لأر�س و��شتدمى �لرماح �ل�شو�رع �إذ� ما ت���ردى لأمة �حل���رب �أرعدت

ثم ي�شمعك املدح وال�شكر ملمدوحه بقوله: )�ض: 111( 
ه  وتك�شبن���ا عط���اء غ���ر موزون نهدي لك �مل���دح موزوناً حمربرّ

وقوله )�ض: 113( :
 ����س و�أمو�ل���ه ل�شك���ر �لل�ش���ان خلق���ت ر�حت���اه للج���ود و�لباأ
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وعلى �شاكلة النمط الأول يقول ال�شاعر: )�ض: 62( 
ينم���ي جم���دك  ويح���ور و�إىل  جم���د   كل 

وقوله )�ض: 107( :
�ملع���ايل ب���ك  تناه���ت  �ل���كلم فق���د  م���دة   و�نقطع���ت 

�ل�شورة �لذوقية: 
قلما نعرث على ال�شور الذوقية عند »علي بن جبلة«، وما ورد عنده هو ما جاء بلفظ 

ال�شقي والإطعام، كقول ال�شاعر )�ض: 74( : 
  يطعم م���ن ت�شقي م���ن �لنا�س  دجل���ة ت�شق���ي و�أب���و غ���امن

وقوله )�ض: 107( :
�حل���رب يف  �لل���زب باإقد�م���ك  يف   و�إطعام���ك 

�ل�شورة �للم�شية: 
وقد جاءت ال�شور اللم�شية موزعة على ممدوحه حميد الطو�شي كما يلي: 

)�ض: 43( :

����رشب و�جل���ود يف ك���ف غ���ره خ�شن ل���ني  بكفي���ه   وه���و 

)�ض: 60( :

يدي���ه كلت���ا  درور مل���ك   بعطاي���اه 

)�ض: 113( :

معتفي���ه �إىل  م����رشق  تنفج���ر�ن وجه���ه  بالغي���ث   وي���د�ه 

وبذلك تكون ال�شور احل�شية التي ا�شتخدم فيها احلوا�ض كو�شائط معرفة تنقل العامل 
اخلارجي اإىل النف�ض، فتتولد يف الذهن �شور ذهنية ن�شتطيع بها التعرف على الأ�شياء )30( . 

�ل�شور �لذهنية: 
اأجد ال�شاعر ي�شتخدم ال�شور الذهنية والعقلية التي نحتاج اإىل اإعمال العقل يف تخيلها 
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وت�شكيلها، ومن ذلك قوله: )�ض: 42( 
 مينٌي ومل يدرْك غنى ك�شُب كا�شِب ولول حمي���د مل تبلج عن �لندى

وقوله )�ض: 30( :
 ذهب���ت باأيام �لندى ف���ارد� بها
 ج���وده �أظهر �ل�شماح���ة يف �لأر

 و�رشرّمت عن م�شعاك �شاأو �ملطالِب
 �س و�أغن���ى �ملقوي على �لإقو�ء

�ل�شور �لنفعالية: 
وهي �شور حتقق انفعاًل وتفاعاًل ممزوجًا مب�شاعر واأحا�شي�ض عند ال�شاعر واملتلقي، 

ومن تلك ال�شور قول ال�شاعر يف ممدوحه: 
)�ض: 61( :

بعطاي���ا قت���ور وعج���ول  �ل���روع   وعل���ى 

)�ض: 92( :
عي���ال تكف���ل �شاكن���ي �لدني���ا حميد ل���ه  �أ�شح���و�   فق���د 

)�ض: 94( :
حت���ى بالأم���و�ل  �لبخي���ل ج���اء  �جل���رد   عل���م 

)�ض: 113( :
لن���و�ل هززت���ه  م���ا   �شاق عن رحب �ش���دره �لأفقان و�إذ� 

)�ض: 114( :
�خل���ورّ�ن قد جعلن���ا �إليك بع���ث �ملطايا زمانن���ا  م���ن   هرب���اً 

�لطباق و�ملقابلة: 
املتكلم  لأن  الطباق؛  البالغيون  �شماه  الذي  البديعية  احللي  من  ال�شدين  اجتماع  اإن 
)31( ، ومن �شور الطباق املقابلة، وهو التوفيق بني معاٍن ونظائرها،  طابق بني ال�شدين 
واملت�شاد ب�شده )32( ؛ ليظهر ال�شاعر مقدرته اللغوية يف اختيار الألفاظ وتوظيفها توظيفًا 
لغويًا ودلليًا، على �شورة الت�شاد اأو املطابقة بني كل كلمة والتي تليها )33( ، وهذا يظهر 
العظيمة،  الفكرية  بال�شور  تنبئ  التي  والبالغية  اللغوية  اجلملة  من  العرب  متكن  مدى 
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والدفقة ال�شعورية الفيا�شة، وهذا الأ�شلوب يوحي بجمالية املفارقات الدللية، وكاأن البنية 
الرتكيبية ل تقوى اإل باجتماع ال�شيء و�شده، وعلى املتلقي اأن ي�شتنبط اإيحاءاتها اجلمالية 
ومدلولها،  الكلمة  بني  الفنية  العالقة  حتقيق  على  تعمل  التقابلية  وال�شيغة  وغريها)34(، 

ووجودها يف الن�ض يحمل من الدللة ما ل �شبيل اإىل الغ�ض من �شاأنه )35( . 
األق  ال�شورة املبتغاة يف  العني  اأمام  ال�شورتني املت�شادين تنبثق  التقابل بني  ومن 
من اجلمال وال�شحر اللذين يلقيان ظاًل من احل�شن على ال�شورة )36( ، ولقد اأطلق نقاد ال�شعر 
على املت�شاد من معاين الألفاظ اأ�شماء عديدة، لعل اأ�شهرها الطباق )37(، وراأى بع�شهم اأن 

ال�شورة يف حقيقتها لي�شت �شوى متناق�شات )38( . 
، )كدر، ما  ، )فتحيي، تبري(  ال�شاعر: )خ�شن، لني(  الطباق قول  اأو  الت�شاد  ومن �شور 
منه كدور( ، )عجول، قتور( ، )عطايا، الروع( ، )قليل، كثري( ، )ت�شقي، يطعم( ، )مقل، املرثي( 
 ، ، )غيث، جدب(  ، )�شاق، رحب(  ، )حميد، وىّل حميد(  ، )اأعطيت، �شائاًل(  ، )جاد، البخيل( 
)اأمنت،   ، ، )�شامل، حارب(  ، )ركن، رحى(  ، )ير�شو، يدور(  العجب(  )الراأ�ض،   ، )جدب، ربيع( 
)اجلامع،   ، الغرب(  )ال�رصق،   ، ظلمة(  )�شباح،   ، اخلوف(  )الأمن،   ، كواكب(  )ليل،   ، خوف( 
الفارق( ، )البعد، القرب( ، )لل�شبح، لي�ض لل�شبح( ، )طويل، ق�شري( ، )يرتق، يفتق( ، )ج�شم، 
، )اخلائن،  )ال�شلم، احلرب(   ، ، )الغيث، املوت(  انقطعت(  ، )تناهت،  ، )تنتمي، تتلف(  راأ�ض( 

اأمنا( ، )ت�شديد، تليني( ، )موزون، غري موزون( . 
ومن �شور املقابالت قول ال�شاعر: 

)�ض: 61( :
����رشب و�جل���ود يف ك���ف غ���ره خ�شن ل���ني  بكفي���ه   وه���و 

)�ض: 61( :
غ���امن و�أب���و  ت�شق���ي  �لنا����س دجل���ة  ت�شق���ي  م���ن   يطع���م 

)�ض: 61( :
ير�ش���و �لأر����س  رك���ن  ي���دور ب���ك  �ملل���ك   ورح���ى 

)�ض: 61( :
غن���� �أر�ش���اً  �ش���امل   �إذ� 
حلرّ���ت حاربه���ا   و�إن 

�ل����رشب �آمن���ة   �ني���ت 
�ل�شق���ب ر�غي���ة   به���ا 
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)�ض: 61( :
�ل�شل���م يف  �لغي���ث  �حل���رب فاأن���ت  يف  �مل���وت   و�أن���ت 

الداخلية  املو�شيقا  يقوي  نغميًا  اإيقاعًا  منهما  كل  يحقق  واملقابلة  الطباق  اإن وجود 
للن�ض ال�شعري، فوجود التناق�ض اأو الت�شاد يف الرتكيب يحقق نوعًا من التنا�شب«، فالطباق 
واملقابلة تتمثل فيهما عنا�رص الإيقاع املعنوي« )39( ، ولهما فائدة فكرية دينامية يف بنية 

الن�ض« )40( . 
�لتكر�ر: 

هو  والتكرار   ،  )41( اللفظ«  يف  والت�شاع  املعنى  »لإ�شباع  التكرار  قتيبة  ابن  جعل 
»تناوب الألفاظ واإعادتها يف �شياق التعبري، بحيث ت�شكل نغمًا مو�شيقيًا يتق�شده الناظم يف 
�شعره«)42(، وقالت نازك املالئكة: »اإن اللفظ املكرر ينبغي اأن يكون وثيق ال�شلة والرتباط 
عاطفيًا  جواً  الق�شيدة  يف  وي�شيع  ال�شورة  تقوية  »يفيد  والتكرار  العام«)43(،  باملعنى 
لفت  ب�شكل  املدحية  ال�شعرية  �شوره  يف  التكرار  جبلة  بن  علي  ا�شتخدم  وقد  غام�شًا)44(، 
ومكثف يف �شعره، ومن بني الأمثلة على ذلك قول ال�شاعر: )مطعم النا�ض، يطعم من ت�شقي( 
، )دجلة ت�شقي، من ت�شقي، لالإ�شقاء( ، )بعطاياه، بعطايا( ، )يديه، كفيك، بكفيه، كف غريه( 
)اأيام الندى، انقطعت   ، اأيام الندى، ندى كفيك(  ، )عن الندى،  ، )البحور، بحر، البحور، مّي( 
اأيامه( ، )اأ�شحى به، اأ�شحوا، ت�شحي به( ، )تبهي به، تبهي به( ، )بك قحطان، بنو قحطان( ، 
)معتفيه، املعتفني، يعتفي( ، )غيث جدب، غيث على، اأنت الغيث( ، )بال�شيف، ب�شيفه، و�شيفه، 
و�شيفه، �شيف( ، )�شحابة، ال�شحاب( ، )�شمو النقع، حتت النقع( ، )البي�ض، البي�ض، البي�ض( 
 ، يقتني(  ملك  كلتا،  )ملك   ، انق�شت(  )انق�شى،   ، العرانني(  )عرنني،   ، جّداع(  اأجدع،  )هو   ،

)�شباح، لل�شبح، لل�شبح( ، )جمدك، مات املجد، جمد( ، )الرماح، الرماح( ... 
لعل هذه الأمثلة على التكرار، والتي ل متثل كافة ال�شيغ والأنواع التكرارية، اإل اأنها 
ت�شاعد يف تركيز ال�شورة يف اإح�شا�ض املتلقي ووجدانه وم�شاعره؛ لأن يف هذا التكرار الذي 
املتلقي،  مل�شاعر  اإيقاظ  فيه  ال�شاكلة،  هذه  وعلى  الطو�شي،  ممدوحه  يف  »الَعَكوَّك«  مار�شه 
ولفت للعقول بهذا اخلروج عن املاألوف من اخلطاب )45( ؛ ولأن التكرار كذلك يفيد يف زيادة 

الكثافة الإيقاعية مع ت�شاعد الكثافة الوجدانية لدى ال�شاعر )46( . 
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اخلامتة: 

الذين  امل�شهورين،  العبا�شيني  ال�شعراء  ك، من  بالَعَكوَّ امللقب  بن جبلة«  »علي  ال�شاعر 
اأثبتوا وجودهم على ال�شاحة ال�شعرية بني اأقرانهم يف الع�رص العبا�شي. 

وعلى الرغم من �شهرة ال�شاعر »علي بن جبلة«، وجودة �شعره، فاإنني مل اأجد الباحثني 
والدار�شني قد اهتموا ب�شعره كما ح�شل مع معا�رصيه من ال�شعراء، ولذلك حاولت اأن اأقيم 

هذه الدرا�شة على �شعره متناوًل جانب املدح؛ لأنه اأهم ما عرف به. 
ولعل اأهم ما متيز به الَعَكوَّك يف �شعره، ت�شليطه ال�شوء يف �شعره املدحي على حميد 
الطو�شي واأبي دلف العجلي، وقد ركزت بحثي على �شورة املمدوح حميد الطو�شي يف �شعره؛ 

لأن الَعَكوَّك ركز عليه اأكرث من غريه يف �شعره، واأوله اهتمامًا اأكرث. 
وقد حاولت اأن اأبرز يف بحثي هذا ال�شورة املدحية حلميد الطو�شي، فوجدتها متنوعة، 

ومكثفة، ومركزة، ومبالغًا فيها ت�شل يف بع�ض الأحيان اإىل الغلو والإغراق. 
ورمبا كانت اجلوانب املدحية التي ركز عليها ال�شاعر يف مدحه حلميد الطو�شي، جاءت 

�شاملة ملعظم جوانب ال�شورة املدحية ملمدوحه. 
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