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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ
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...ملخص البحث...

سّلط هذا البحث الضوء عىل جتربة شعورية مهمة لدى شاعر أندليس هو ابن 
محديس الصقيل الذي وضحت يف شعره ظاهرة الغربة الشعورية، فرصدها الباحث 
جاعاًل هلا خطًة قوامها متهيد، ومبحث أساس، وخامتة، توىّل التمهيد عرض املفهوم 
النظري ملصطلح )التجربة الشعورية( كام تناوله النقاد املعارصون، ومن ثم عالقته 
ابن  لدى  للغربة  دراسة  فضم  األساس  املبحث  أما  الفني،  وأثره  الشعري  بالنص 
الغربة  تناول األول حقيقة  الصقيل جتربًة شعوريًة عرب مورين متالزمني:  محديس 
الشعورية  التجربة  درس  الثاين  توىّل  حني  يف  واقعيًا،  خطًا  األندليس  الشاعر  لدى 
متجسدًة يف شعره بتنوعاته احلضورية ومفزاتا وأثرها الفني، وجاءت اخلامتة لبيان 

النتائج التي توّصل اليها البحث..
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...المقدمة...

مل يتيرس لنقاد العرب القدامى بمحاوالتم املختلفة أن يستوعبوا بوعي نظري 
كامل معامل التجربة الشعورية – مصطلحًا نقديًا وأدبيًا – وإن مل تغفل أحكامهم شيئا 
من التلميح هلذا اجلانب أو ذاك مما هو شديد الصلة بذلك املفهوم كقضية )الصدق 
التعبري عنها  يتوىل  التي  الظاهرة  أو  احلدث  للشاعر من  الواقعي  القرب  أو  الفني( 
يستوعب  أن  منّظر  أو  ناقد  من  أكثر  حاول  معارصة  نقدية  ماوالت  ويف  إبداعيًا، 
عامة،  األديب  العمل  صميم  يف  مكانه  كامل  نظري  بوعي  حيدد  وأن  املصطلح  هذا 
والشعري بصورة خاصة، فكان أن جعلوا التجربة الشعورية روح النتاج الشعري 
وقوامه األساس الذي تضطلع أدوات الفن عىل اختالفها بإبرازه ونقله من مستوى 

اإلحساس الداخيل اخلاص إىل حيز التلقي واحلكم أيضًا.

وألمهية التجربة الشعورية بالنسبة للعمل األديب أواًل، ولصعوبة احلديث عنها 
يف إطارها النظري املجرد ثانيًا؛ فقد توجهت بالدراسة إىل الغربة ُأنموذجًا للتجربة 
الشعورية لدى شاعر أندليس ولد يف صقلية، وعاش بعيدًا عن وطنه، ومل يقيض له 
الدهر أن يدفن يف أرضه فامت غريبًا يف إفريقيا وهو ابن محديس الصقيل )ت #527( 
كثرية،  فنية  وآليات  متعددة  مضمونية  تنوعات  يف  الغربة  بشعر  ديوانه  امتأل  الذي 
َن شعره - عىل تنوعه وتعدد  فشاعرنا امتلكته الغربة واحتواه النأي عن )الوطن( فتلوَّ
أغراضه – بأنني احلنني ولوعة الندم ومرارة الصرب، ولئن عاش شعراء كثريون منة 
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البعد عن األرض بام تستبطنه من مضامني خمتلفة، فلقد كان البن محديس خصوصيته 
املتمثلة يف تواصل منته نأيًا بعد نأي، وحنينًا بعد آخر حتى تّوجت مسريته بوفاته 
مستعرضًا  أهلها،  راثيًا  مرابعها،  مستذكرًا  شعره  فيها  نظم  التي  صقلية  عن  بعيدًا 
بلغة املراقب رصاعها مع أعدائها وبروح تفاوتت أماًل وتشاؤمًا حتى أذعنت أخريًا 
للنهاية األليمة التي أصابت الوطن املغيََّب، وال تقف خصوصية جتربة الغربة عن 
الوطن لدى ابن محديس الصقيل يف حدود النأي املستمر عن األرض – حسب - بل 
يضاف إىل ذلك بعد آخر يتمثل يف تكرار التجربة لديه، فهو إذ فقد )صقلية( وطنًا 
أصياًل تعاطى مع )إشبيلية( حارضة املعتمد بن عباد وطنًا بدياًل ولكنه عاد ليفجع 
بالوطن اجلديد بعد أن عاش منة رصاعه مع أعدائه حتى سقوطه وتاويه، وإذا كان 
البد من منهج لدراسة القضية السابقة ؛ فقد توزع البحث يف متهيد ومبحث أساس 
الشعورية( كام  )التجربة  النظري ملصطلح  املفهوم  التمهيد عرض  توىل  إذ  وخامتة؛ 
تناوله النقاد املعارصون، ومن ثم عالقته بالنص الشعري وأثره الفني بإجياز يمّكن 
فيتضمن  املبحث األساس  العامة وأما  القارئ من اإلملام هبذا املصطلح وخطوطه 
دراسة للغربة لدى ابن محديس الصقيل جتربة شعورية عرب مورين متالزمني، يتناول 
الثاين  يتوىل  واقعيًا يف حني  األندليس خطًا  الشاعر  لدى  الغربة  منهام حقيقة  األول 
وأثرها  ومفزاتا  احلضورية  بتنوعاتا  شعره  يف  متجسدة  الشعورية  التجربة  درس 
الفني، ومل تكن اخلامتة إال تلخيصًا بنتائج البحث، وإجيازًا تتابعيًا ملا سجلته من نقاط 
حضوره  مستوى  عىل  أو  الشعورية  التجربة  ملصطلح  النظري  الطرح  مستوى  عىل 
الغربة واقعًا  العميل يف شعر ابن محديس الصقيل واحدًا من شعراء كثريين عاشوا 
وتناولوها نتاجًا، وأيًا كانت الصورة التي تنقلها الدراسة عن القضية املطروحة فام 
يمكن اإلشارة إليه كمعلم أساس – أهنا تشبه اخلطوة الصحيحة املرجتلة نحو بناء 
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تصور متامسك عن الشعر األندليس وظواهره املوضوعية والفنية عرب اعتامد املقوالت 
النقدية النظرية وتطبيقها عىل الرتاث الشعري األندليس يف عصوره املختلفة وهي 
املهمة التي أنجزتا الكثري من الدراسات وإن بقي الكثري من تفاصيلها قاباًل للدرس 

من جديد واهلل املوفق. 

        الباحث
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...التمهيد...

في المفهوم النقدي للتجربة الشعرية

النقدي  الفهم  تكامل  التنظريي  بمنحاه  العريب  للنقد  الطويلة  املسرية  بتوايل 
الوصف  جمرد  من  ودقة  وشموليه  نضجًا  أكثر  ليصبح  الشعري  اإلبداع  ملفهوم 
بن  قدامة  – بحسب  للشعر  كان  أن  فبعد  املعقدة  اإلنسانية  الظاهرة  لتلك  الشكيل 
هو  مدد  منطقي  تعريف   – القدامى  العرب  النقاد  كبار  أحد   )#327 )ت  جعفر 
)قول موزون مقفى يدل عىل معنى()1(، أصبح لدى ناقد معارص تعبريًا )عن جتربة 
شعورية يف صورة موحية()2(، ومع سعة التباين بني التعريفني الختالفهام يف اخللفية 
التي نبع منها فإن من أهم معامل هذا  السياسية واالجتامعية والفكرية بل والنفسية 
التباين أن أوهلام بدا وكأنه يتعامل مع الشعر بوصفه واقعًا فنيًا قائاًم حتكمه عالقات 
لغوية وعروضية مددة بغض النظر عام يستبطنه ذلك الواقع من صلة حقيقية أو غري 
حقيقية بمشاعر صاحبه ومعاناته الفكرية والنفسية للحياة وقضاياها فسواء أحس 
الشاعر بام عرب عنه يف شعره أم مل حيس فام جيعل نتاجه شعرًا هو صورته األخرية واقعًا 
فنيًا قائاًم وعىل خالف من هذه الوجهة النقدية يأيت التعريف الثاين ليوثق الصلة بني 
الشاعر وشعره حني جيعل داللة الشعر قرصًا عىل ما كان واقعًا فنيًا نتج عن جتربة 
شعورية تأثر الشاعر هبا معايشًة هلا أو ارتباطًا هبا عىل نحو من األنحاء إذ إن جمال 
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الشعر هو )الشعور سواء أثار الشاعر هذا الشعور يف جتربة ذاتية مضة كشف فيها 
الكون  مسائل  إىل  الذاتية  جتربته  خالل  من  نفذ  أو  النفس  جوانب  من  جانب  عن 
أو مشكلة من مشكالت املجتمع ترتاءى من ثنايا شعوره وإحساسه()3(، والتجربة 
الشعورية التي جعلها التعريف الثاين مورًا أساسيًا للشعر هي )العنرص الذي يدفع 
إىل التعبري ولكنها ليست هي العمل األديب ألهنا مادامت مضمرة يف النفس مل تظهر 
يف صورة لفظية معينة فهي إحساس أو انفعال ال يتحقق به وجود العمل األديب()4(، 
وبصياغة شمولية يرى الدكتور ممد غنيمي هالل أن مفهوم التجربة الشعورية يتسع 
ليشمل الصورة الكاملة النفسية أو الكونية )التي يصورها الشاعر حني يفكر يف أمر 
من األمور تفكريًا عن عميق شعوره وإحساسه وفيها يرجع الشاعر إىل اقتناع ذايت 
وإخالص فني ال إىل جمرد مهارته يف صياغة القول ليعبث باحلقائق أو جياري شعور 
اآلخرين لينال رضاهم()5(، والذي يمكن قوله إن اشرتاط وجود التجربة الشعورية 
لكي يكون الشعر شعرًا يرتك أثره يف اعتبار الصدق الفني معيارًا أساسيًا للحكم عىل 
مَتيَّز النتاج الشعري من عدمه فإذا كان الشاعر يمر يف حياته بتجارب نفسية واجتامعية 
عديدة )تغاير جتارب غريه من سائر الناس ألنه حيس باملوقف ويتفاعل معه نفسيًا 
وفكريًا ثم يصوغ ذلك يف قوالب لفظية ويف صور موحية يشاركه قارئ شعره أو 
سامعه أحاسيسه ومشاعره وبمقدار هذه املشاركة من القارئ يتحدد نجاح الشاعر 
أو إخفاقه()6(، فإن هذا األخري يكون له طابع خاص )ولن يستطيع أن يصلنا بالكون 
الكبري إال إذا كان صادقًا ولكن أي صدق: لسنا نعني الصدق الواقعي فذلك مبحث 
هيم األخالق إنام نعني الصدق الشعور باحلياة والصدق التأثر باملشاعر أي الصدق 
الفني()7(، ومن هنا كان من املنطقي القول إنه ليس كل ما يقع حتت إطار التعريف 
اخلارجي للشعور يمكن أن يعد شعرًا بل أن املفهوم الدقيق هلذا النمط من اإلبداع 
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سوف اليشمل شعر املناسبات أو تلك القصائد واملقطوعات التي ينظمها الشاعر 
فيها حضوره الشكيل إزاء حدث من األحداث فكل هذا الشعر يعد من التجارب 
الصادقة ألنه )يعتمد عىل صدق الشاعر( خوفًا من سطوة أو طمعًا يف عطاء أو تلك 
دعابة  أو  مهنة  الشعر  الشاعر وألنه جيعل من  يثبت  أن  النور ملجرد  إىل  التي خترج 
عامدها خلق مشاعر ملجاراة شعور اآلخرين)8(، والذي يمكن اإلشارة إليه يف مقام 
مقدمة  الشاعر  لدى  شعورية  جتربة  بوجود  املطالبة  أن  الفني  الصدق  عن  احلديث 
قد  الشاعر  أن يكون  تعني  متلقيه ال  إىل  إذا عرب عنها بصدق ونقلها  لسمو منجزه 
عاش التجربة بنفسه حتى حيسن وصفها بل )يكفي أن يكون الحظها وعرف بفكره 
عنارصها وآمن هبا ودبت يف نفسه محياها والبد أن تعينه دقة املالحظة وقوة الذاكرة 
عن  تصورها  التي  الشعرية  التجربة  هذه  خيلق  حتى  التفكري  وعمق  اخليال  وسعة 
قرب عىل حني مل خيض غامرها بنفسه()9( وإذا ما عدنا إىل التعريف الذي صاغه سيد 
قطب - ناقدًا متاخرًا – للشعر وللعمل اإلبداعي عمومًا فسنجد أننا إزاء مرحلتني 
منفصلتني حتلياًل ولكنهام متزامنتان وجودًا واقعيًا)10(، ومها التجربة الشعورية التي 
ينفي أن يمر هبا الشاعر بنفسه معايشة أو تأثرًا والتعبري عنها يف صورة موحية فإذا 
كانت اخلصوصية يف الشعور ومدى العمق والشمول يف االتصال بالكون واحلياة 
وصحة الشعور وصدق االتصال هي أخص القيم الشعورية يف العمل األديب ومنه 
أو مقبواًل إال حني تبحث  العمل ال يكون ممكنًا  الكامل لذلك  التقييم  فإن  الشعر 
القيم التعبريية التي تتبدى من خالهلا تلك القيم الشعورية)11(، فاملهم أواًل أن حترض 
التجربة الشعورية لدى الشاعر أيًا كان شكلها وثانيًا أن يعرب عنها بأسلوب وآليات 
املبدع مع غريه  التجربة من إطارها العام الذي يشرتك فيه  فنية متعددة خترج تلك 
إىل إطارها اخلاص الذي يمتاز به عمن سواه بالقدرة عىل صياغة التجربة وإبرازها 
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الفائقة يف احلياة حيتاج أكثر من )أي فن  فنيًا)12(، والشعر ألنه )تعبري عن احلاالت 
الشعورية  واحلالة  التعبري  بني  والتناسق  التطابق  شدة  إىل  األدبية  الفنون  من  آخر 
التي يعرب عنها()13(، ومن هنا جاء اللفظ يف القصيدة الشعرية ليعرب عن )احلاالت 
الشعورية وبعدة دالالت كامنة فيه وهي داللته اللغوية وداللته اإليقاعية وداللته 
تعبريه  مدى  يف  يؤثر  الشعر  يف  الثالث  الدالالت  هذه  من  أي  ونقص  التصويرية 
التي يتصدى لتصويرها ويفيض من قوة اإلحياء إىل  الفائقة  عن التجربة الشعورية 
الفطرية بام هييء  نفوس اآلخرين()14(، والشاعر هو الذي يعيد إىل الكلامت قوتا 
واإليقاع حتى  والظالل  الصور  أكرب شحنة من  فيه  تشع  ونظام وجو  نسق  هلا من 
تتناسق ظالهلا وإيقاعاتا مع اجلو الشعوري الذي يريد أن يرسمه وعليه أال يقف 
هبا عند الداللة املعنوية الذهنية وأال يقيم اختياره لأللفاظ عىل هذا األساس وحده 
وأن يرد إىل اللفظ تلك احلياة التي كانت له وهو يطلق أول مرة ليصور حالة حية 
أنه  معناه  التجريدية  احلالة  إىل  اللفظ  فوصول  جمرد  ذهني  معنى  له  يصري  أن  قبل 
فيجعله  حياته  عليه  يرد  الذي  هو  املوهوب  واألديب  فحسب  رمزًا  وأصبح  مات 
الشعرية  التجربة  التعبري عن  يشع صورًا وظالاَل ويرسم حااًل و مشهدًا وإذا كان 
رضوريًا ليكون الشعور شعرًا قاباًل للحكم الفني فإن وظيفته )ال تنتهي عند الداللة 
يكمل هبا  أخرى  مؤثرات  الداللة  إىل هذه  بل تضاف  والعبارات  املعنوية لأللفاظ 
األداء الفني وهي جزء أصيل من التعبري األديب هذه املؤثرات هي اإليقاع املوسيقي 
للكلامت والعبارات والصور والظالل التي يشعها اللفظ وتشعها العبارات زائدة 
عىل املعنى الذهني ثم طريقة تناول املوضوع والسري فيه أي األسلوب الذي تعرض 
به التجارب وتنسق عىل أساسه الكلامت والعبارات()15(، وإذ يبحث الدكتور ممد 
غنيمي هالل أمهية الشعور يف اإلبداع الشعري نجده أميل إىل الفصل بني التجربة 
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الشعورية والتجربة الشعرية فاألوىل – كام سبقت اإلشارة – ختتص بمعاناة الشاعر 
ملحيطه وإدراكه ألحداثه وتأثره هبا نفسيًا وفكريًا باملشاركة فيها أو التفاعل من بعيد 
معها وأما التجربة الشعرية فمفهوم أوسع إذ هي إفضاء بذات النفس باحلقيقة كام 
من  خمتلفة  عنارص  يتطلب  الذي  اإلفضاء  ذلك  وتفكريه.  الشاعر  خواطر  يف  هي 
فكرية وخيالية وعاطفية وهذه العنارص يف ذاتا منفصلة ال يكون منها شعٌر أبدًا إذ 
إهنا بطبيعتها نثرية ولكنها مع ذلك املواد األولية يف بناء الصورة الشعرية وهي جزء 
من بناء القصيدة أيضًا إذ يستعني الشاعر هبذه املواد األولية عىل جالء صور تتوافر 
هلا قوة اإلحياء والتعبري بحيث اليقوى النثر عىل أدائها وهلذا )كان لكل جتربة شعرية 
ناحيتان: األفكار واخلواطر املجردة وهذه يف طبيعتها ال شعرية ثم العملية الشعرية 
تكرار  عىل  معتمدة  خاصة  قوالب  يف  األفكار  هذه  وضع  عىل  تقوم  التي  نفسها 
األفكار واخلياالت  تلك  مزاوجتها  املوسيقية مع  والقافية واحلركة  والنغمة  الوزن 
والعواطف()16(، ويبقى من الالزم القول إن الشاعر احلق هو الذي تتضح يف نفسه 
ما حييط هبا  أدق  لينقلها لغريه يف  فيها  بفكره ويستغرق  جتربته ويقف عىل أجزائها 
من أحداث العامل اخلارجي فتمثل فيها احلياة وألوان الرصاع التي تتمثل يف النفس 
أو يف الفرد جتاه األحدث التي حتيط هبا)17(، وثمة ناحية أخرى وهي أن املوضوع 
التعبري  الشعورية وحسن  بالتجربة  االنفعال  القصيدة ولكن صدق  ال حيدد جودة 
عنها فنيًا هو الذي حيدد ذلك والصدق يف التجربة ال يعني أن الشاعر قد رأى رؤية 
برصية شيئًا معينًا حيفز مشاعره ووجدانه ليعرب عن التجربة تعبريًا صادقًا)18(، ذلك 
أن مفزات اإلبداع الشعري متعددة وباإلمكان حرصها يف ثالثة مفزات أساسية 

قلام وجد شاعر مل ينظم شعره كله أو بعضه عىل أساسها وهي:
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األول: أن يعيش الشاعر نفسه جتربة فكرية أو نفسية مددة كأن يكون عاشقًا 
اجلو  هذه  الفعلية  جتربته  فتكون  مقيدًا  سجينًا  حياته  من  شطرًا  يقيض  أن  أو  دنفًا 
الشعوري العام الذي تظهر من خالله موهبته عرب التعبري فنيًا وبآليات لغوية مددة 

عام حيسه يف جتربته أو يشعر به حقيقًة.

التي  النفسية  أو  الفكرية  التجارب  الشاعر رؤية حسية إحدى  الثاين: أن يرى 
يعيشها غريه أو يشهد برصيًا منظرًا من مناظر الكون واحلياة فتنفعل له نفسه ويمتلئ 
يف  التعبريي  الفن  قمة  مستواه  يف  يبلغ  قد  فنيًا  تعبريًا  عنه  فيعرب  ووجدانه  حسه  به 

الشعور.

الثالث: أن ال يعيش الشاعر جتربًة ما بنفسه أو يشهدها عيانًا لدى غريه ولكنه 
مفعاًم  فيها شعرًا  هلا وكأهنا جتربته هو ويصوغ  فينفعل  تفصياًل  أو  إمجااًل  يسمع هبا 
البسيط  التأمل  من  وبيشء  خربًا  أم  موضوعًا  أم  فكرة  يسمعه  ما  كان  أيا  بعاطفته 
ندرك أن املحفز األول يمثل جتربة شعورية كاملة ألهنا تدور يف ميط ذات الشاعر 
نفسه بينام يدور املحفزان اآلخران بعيدين عن أن يكونا جتربة شعورية كاألول ألهنام 
يدوران خارج ذلك املحيط ولكن الذي يعطيهام الطابع الشعوري مستوى تأثريمها 
يف الشاعر ومقدار تفاعله نفسيًا وفكريا معهام إذ )أن املوضوع ال حيدد طبيعة العمل 
ولكن طريقة االنفعال باملوضوع هي التي حتدده فمجرد وصف حقيقة طبيعية مثاًل 
وصفًا علميًا بحتًا ليس عماًل أدبيًا مهام تكن صيغة التعبري فصيحة مستكملة لرشوط 
الوجداين هبذه احلقيقة فهو عمل أديب فهو تصوير  التعبري عن االنفعال  أما  التعبري 
النقاد يتوخون  إذا كان بعض  أنه  إليه  ينبغي االشارة  لتجربة شعورية()19(، والذي 
النظر إىل التجربة الشعورية كمقدمة مهمة لإلبداع واإلجادة الفنية فإن ناقدًا بارزًا 
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فنيًا  معيارًا  عدمها  أو  الشاعر  لدى  التجربة  تلك  لوجود  أن  يرى  ضيف  كشوقي 
كاملة  بتجربة  ارتبطت  واحد  بمضمون  كانت  فإذا  القصيدة  مضامني  عدد  قوامه 
وإن )اشتملت عىل مضامني وموضوعات متعددة مل تكن جتربة كاملة()20(، ومثل 
هذا الراي قائم عىل أساس أن الشاعر حني ينفعل بحدث أو فكرة فإنه يتوجه إليها 
خالل  تنقل  فإن  األخرى  األفكار  أو  األحداث  سائر  متناسيًا  وعقله  حسه  بكامل 
القصيدة بني أكثر من مضمون مل يكن منفعاًل باحلدث أو الفكرة األساس وهو اجتاه 
نقدي يملك درجة كبرية من الرجحان ولكنها ال تصل حد اليقني بخطأ العكس ألن 
الشاعر أحيانًا ينتقل بني مضامني متعددة دون أن خيرج عن إطار املضمون األساس 
املرتبط هبا مجيعًا وأيًا كان احلال فإن من املهم القول إن التجربة الشعورية التي هي 
مادة التعبري األديب يف الشعر والقصة كذلك وإن كانت العنرص الذي يدفع الشاعر 
إىل التعبري لكنها ليست هي العمل األديب حتى يعرب عنها بصورة لفظية مجيلة مثرية 
لالنفعال يف نفوس اآلخرين فالشاعر إنسان يمر يف حياته بتجارب عديدة غري أن 
جتاربه تغاير جتارب الناس ألن الشاعر تفاعل حيوي مع الوجود وإحساس مطلق 

مفرط باملحسوس وانطالق الهنائي يف العامل املرتامي البعيد. 
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...التجربة الشعورية في الشعر األندلسي...
غربة ابن حمديس الصقلي أنموذجًا

لناقديه  بالنسبه  أندلسيًا عاديًا  ابن محديس الصقيل )ت527#( شاعرًا  مل يكن 
فام شهدته حياته الطويلة من جتارب مؤملة كان يف مقدمتها شعوره املستمر بالغربة 
والنأي عن الوطن جعلته يف مصاف الشعراء البارزين الذين أثروا الرتاث الشعري 
األندليس بنتاج أديب صادق جسد رضوربًا خمتلفة من األحاسيس اإلنسانية املتباينة 
تباين املواقف النفسية التي تطرأ عىل املرء يف حياته ولعل جتربة الغربة لديه تشكل 
املعلم األساس ملسريته ولنتاجه الشعري أيضًا فعىل الرغم من أن موضوع احلنني و 
التفجع عىل ضياع الوطن والشكوى من الغربة وتبعاتا يبدو أكرب موضوع شعري 
ابن محديس فاق كل هؤالء ومتيز  عاجله شعراء صقلية والقريوان و األندلس فإن 
عليهم بأن )إحساسه بالوطن قوي اجلذور راسخ ال يموت وإن احتجبت صورته 
الشاعر من شؤون احلياة وليس بني شعراء األندلس  فيام يعاجله  بني احلني واحلني 
والقريوان من عاش عىل ذكرى وطنه كام عاش ابن محديس ألن لوعة الفراق املبارش 
سريها  هبم  احلياة  وسارت  النار  مخدت  ثم  الشعر  نار  أذكت  التي  هي  أولئك  عند 
العادي، أما ابن محديس فظل غريبًا حيث حل ال لُنُبٍو يف طبعه وإنام لتجسم الوطن 
خالل مشاعره()21(، ويرى ناقد آخر ان ال يشء كالغربة ترك أثره يف نفس الشاعر 
الصقيل فهو حيث حل شاعر هبا اليفارقه احلنني إىل بالده وأهله وناسه إذ )مل ينس 
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وطنه بل الزمه طول حياته يف خميلته وظلت ذكرياته تؤرقه فهو موطنه وموطن آبائه 
وظلت  وصبواته  مالهيه  ومسارح  شبابه  ومطلع  وصباه  طفولته  ومراح  وأجداده 
التي  اإلبداعية  والقبسات  الفنية  الوقدات  من  بشحنة  متده  ذخرية  الذكريات  هذه 
يستمد منها الظالل يف تصوير لوحاته الفنية()22(، فرتبة الصبا – كام يقول اجلاحظ 
– )تغرس يف القلب حرمة وحالوة كام تغرس الوالدة يف القلب رقة وحالوة()23(، 
وإذا كانت الغربة يف تأريخ أكثر من شاعر جتربة نفسية مؤقتة ختاض حلني من الزمن 
القلق هدوءًا واألمل يف املآب عودة حقيقية فإهنا  رسعان ما تنتهي ليتحول بعدها 
لدى ابن محديس)خماض مستمر دخلته نفس مرهفة احلس غادرت أرضها وأهلها 
طلبًا للمجد أوالنجاة وحاولت جاهدة أن تضع ذاتا يف إطار جمتمعات بعيدة عن 
الرجوع وأتعبها وخز الضمري  الرغبة يف  روحها دون جدوى فقد الزمتها مشاعر 
عىل مغادرة الوطن وصادرت الظروف القاسية منها كل أمل جديد فلم تعرف يف 
قاموسها غري األمل والشكوى وترقب اآليت دون أن يكون بإمكاهنا أن تقطع الطريق 
عىل احلزن فتعود إىل األرض()24(، والغربة قبل أن تكون موضوعًا شعريًا أو إطارًا 
من  يبدو  هنا  ومن  عنده  واقعيًا  خطأ  كانت  فإهنا  محديس  ابن  لدى  عامًا  مضمونيًا 
الرضوري بمكان تقييم احلديث عن الغربة لدى الشاعر الصقيل – جتربة شعورية 

– يف مورين أساسيني مها:

األول: الغربة لدى ابن محديس: خطًا واقعيًا.

عن  مبدئي  بتصور  اخلروج  ممكنًا  ليكون  شعريًا  موضوعًا  لديه  الغربة  الثاين: 
التجربة الشعورية لديه وأثرها يف شعره من خالل احلقائق النظرية التي توىل التمهيد 

عرضها أواًل وجتربة الغربة ُأنموذجًا للتطبيق ثانيًا. 
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...المحور األول...
الغربة لدى ابن حمديس.. خطًا واقعيًا

اقرتنت والدة الشاعر األندليس أيب بكر عبد اجلبار بن أيب بكر ممد بن محديس 
األزدي بمدينة رسقوسة أشهر مدن جزيرة صقلية حوايل عام )445هـ / 1053 
م()25(، واستدل أحد الباحثني من إغفال مؤرخي األندلس أو أغلبهم لذكر أخبار 
طفولته وصباه عىل أنه )من أرسة متوسطة احلال ال متلك يف الدنيا غنى وال جاهًا(
الثامنني من  بينام استنتج أخر يف تأمل بسيط لشعره أن له جدًا متدينًا تويف يف   ،)26(

عمره يف رسقوسة وهو )من عائلة مافظة فيها وتر قوي من التدين ووتر آخر من 
الثقافة الدينية واحلكمية ونحن ال نملك صورة واضحة عن احلالة العلمية واألدبية 
برسقوسة ولكننا نتصور أن عبد اجلبار وجد فيها - من غري ريب – ثقافته األدبية 
األوىل التي مكنته من قول الشعر يف صباه وأن روح املحافظة غلب عليه كام غلب 
الصحة واملرض وطبيعة  يتحدث عن  الطبية جعله  الثقافة احلكمية  عليه يشء من 
اهلواء والغذاء وعن تصارع العنرصين ويكثر من ذكر اجلوهر والعرض وال ريب يف 
أن هذه الثقافة زادت مع األيام وشملت فروعًا أخرى من املعرفة()27(، وعندما صار 
شابًا يافعًا وهب شبابه للحب والتمتع باحلياة فكان خيرج مع صحبه إىل احلانات أو 
األديرة ليرشب اخلمر ويسمع الغناء وينعم إىل جانب هذين بالتمتع برؤية الراقصات 
عىل نغامت املوسيقى ويف هذه الفرتة من حياته تويف جده عن ثامنني عامًا قضاها يف 
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يغيبه  أن  قبل  الذي ودعه  أقربائه  من  الوحيد  الشخص  والعبادة وكان هو  النسك 
القرب حتت ثراه فرثاه بقوله: )من الطويل(

 

 ،)29()# سنة )471  محديس رسقوسة  ابن  غادر  تكتمل  مل  مطمئنة  حياة  وبعد 
وهو يف عنفوان شبابه وكامل نضجه فكانت مطة اغرتابه األوىل الصحراء اإلفريقية 
يف طريقه إىل األندلس ويبدو أن الذي دفعه إىل ترك وطنه واهلجرة عنه )مهامجة الروم 
للجزيرة – أي صقلية – حتى أصبحت بلدته وشيكة الوقوع يف قبضتهم ففر ناجيًا 
بنفسه قبل أن يدركه العدو فينال عىل يديه ماال حتمد عقبـــــــــاه من رش وأذى()30(، 
وكان للمعارك احلربية التي شاهدها أو سمع عنها بجزيرته واجلامل الذي متتاز به 
تدفق شاعريته ويف  الكبري يف  األثر  بنات جنسه  أم مجال  الطبيعة  بلدته سواء مجال 
تفوقه يف فن الوصف وإذ خيتار الشاعر الصقيل أن يغادر وطنه إىل حيث ينعم باملجد 
أو األمان فإنه يرتك أرضه تقارع الروم وقومه يكسبون نرصًا فآخر وكان هذا النرص 
يبعث يف نفسه شعورًا بقرب اخلالص يرتمجه مرحًا وهلوًا ولكنه رسعان ما يفيق عىل 
أنباء الوطن بمستقبل أهله وأعزائه ويف غمرة حياته تلك  املرة فقد فجعته  احلقيقة 
وصلته رسالة حتمل إليه نبأ مفجعًا وهو وفاة والده وقد كتب له رسالة قبل وفاته 
يوصيه فيها بالرب والتقوى ففزع وارتاع هلول الصدمة التي كان وقعها شديدًا عىل 
نفسه فقْد فقَد أعز الناس عنده فتفجرت شاعريته ورثاه بقصيدة كانت أول القطر 
يبكي  بالدماء  بل  بالدموع  كتبها  أشعار  أثمرت موهبته عن  إذ  بالغيث  أتبعه  الذي 

حجــــًة ــني  ــامن ث بـــر  يف  تــنــســك 
صدره بكفي  صدري  إىل  ضممت 
الثــرى بتسوية  االيـــدي  تربكت 

الـــرِب إىل  فــرَّ  فيه  عمر  طــول  فيا 
اجلـنب إىل  اجلناب  خمرض  وأسندت 
عىل جبل رايس األناة عىل هضـب)28(
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فيها وطنه وأهله)31(، وقبل سقوط صقلية بسنوات كانت غربة ابن محديس تقطع 
شوطها الثاين يف بالط )املعتمد بن عباد( أحد ملوك الطوائف يف إشبيلية األندلسية 
وهناك بدأ الشاعر الغريب الطريق الذي رسمته له الظروف السياسية فمدح بعض 
األمراء أماًل يف العطاء وتدفقت شاعريته )ودبج غرر قصائده يف املديح والوصف 
والغزل والرثاء وبدهيي أن يكون مدحه يف املعتمد ووصفه حدائقه وغلامنه وجواريه 
وقصوره وعاش يف كنف املعتمد عيشة رغدة هنيئة مستقرة يلهو ويمجن مع لداته 
واملوسيقى()32(،  والرقص  بالغناء  ويتمتع  ليرشب  األديرة  ويرتاد  اخلمر  ويرشب 
من  فيه  ماهو  ينسى  أن  محديس  البن  يكن  مل  اجلديدة  احلياة  متع  من  الرغم  وعىل 
ترشد وفقد الوطن واالهل فهو سجني آالمه وأحزانه ومهومه وأشجانه ومع متتعه 
الغربة واحلنني إىل األهل والوطن وظلت  ينَس  ابن عباد فإنه مل  بلذائذ احلياة لدى 
ذكريات وفاة والده تؤرقه وتسيطر عىل فكره وشعره فيقول مسبغًا ما هو استثنائي 

من الصفات عىل فقيده )من البسيط(: 

 

وأخذت دورة الرتاجع جتر ابن محديس إىل حضيض اليأس بحادثة إثر أخرى 
إذ سقطت مدن صقلية وغرق ابن عباد الصقيل القائد الذي حيارب الروم دفاعًا عن 
صقلية وهو ينتقل يف احدى املعارك احلربية من سفينة إىل أخرى ومات والد الشاعر 
وجاءه نعيه يف دار الغربة وهلك أقرباؤه وأصدقاؤه يف احلروب واحدًا بعد آخر)34(، 
ولكن  له  موطنًا  أشبيلية  من  جاعاًل  عظيم  رجل  كنف  يف  بأنه  نفسه  يعلل  وأخذ 

وكم حوى الرتب دوين من ذوي  رمحي
ــواك مــوت أيب ــث م يــرسين مــن  ومل 
لقائهــــم عن  سبييل  ســددت  ومــا 
حالوتــــه فاضت  إذا  بر  وحسن 

أحــدًا منهم  لبعدي  ومامقلت 
الولــدا  الوالد  مــوت  يقلقل  وقــد 
لكن جعلت صفادي عنهم الصفدا
بـردا)33( عىل فؤادي من حر األسى 
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دورة الرتاجع أطاحت باملعتمد بن عباد إذ كانت قمة النرص يف الزالقة بدء انحدار 
ملجده وأفول لعزه إذ أطاح به أمري املرابطني يوسف بن تاشفني وسجنه بأغامت يف 
إفريقيا)35(، وتلفت ابن محديس حوله كأنه ال يصدق ما حدث إذ سقطت صقلية 
الثانية وضاع وطنه اجلديد الذي ارتضاه وكل ذلك مل يفت يف عضد وفائه للمعتمد 
فجعل يرتدد عليه يف مبسه ويرثيه حيًا)36(، وأقام بـ )أغامت( قريبًا من صديقه وقال 
مصورًا حالتيهام بشعر حزين يعرب عن قسوة احلياة وهول املصيبة التي أملت به ويف 

بعضه يقول: )من الطويل(:

 

أشبيلية  بعد سقوط  الغربة األخري  ابن محديس شوط  أفريقيا حيث قىض  ويف 
ونكبة املعتمد مل يكن أمام الشاعر الصقيل إال أن يعتاش عىل مديح األمراء إذ عاد 
فمدحه  )متيم(  األمري  وعليها  األندلس  إىل  خروجه  أول  قصدها  التي  املهدية  إىل 
املقام يف ظل  به  بن عيل وطال  بن حييى( واحلسني  ثم مدح )عيل  ابنه حييى  ومدح 
بني باديس وغريهم وظل يرتدد ما بقي من عمره املديد بني املهدية وبونة وبجاية 
وميورقة)38(، ومع الغربة الطويلة جاء فقدان البرص ليضيف عىل ابن محديس شعورًا 
مضاعفًا باألسى والرغبة غري املجدية يف بلوغ الوطن ولقاء األحبة عىل ثراه)39(، ويف 
خضم شعور كهذا تواترت رسائل األهل تطالبه بالرجوع فال جيد أمامه غري أن يرد 

ساليا كنت  أن  ــوُت  امل حيايت  ــاد  أب
تعريت من قلبي الذي كان ضاحكًا
طائعــًا املـــرسة  يــوم  فــرحــي  ومــا 
سامــع عنك  سائل  إال  أنــا  وهــل   

عانيا قـــيـــودك  يف  مــقــيــم  ــــت  وأن
بــواكــيــا  إال  األجـــفـــان  ــس  ــب أل ــام  ف
عاصيا املـــســـاءة  يـــوم  حـــزين  وال 
املعاليا)37( بالنجيع  تبكي  أحاديث 
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الطلب ملقيًا اللوم عىل الزمان الذي حكم أمثاله بامتداد الرحيل)40(، ويف الثامنني 
فيقول:  الفقيدة  ابنته  يرثي  ابن محديس  الطويلة وقف  الغربة  أديم  من عمره وعىل 

)من الطويل(

 

وكان رثاؤه البنته وللناس متهيدًا للبكاء عىل نفسه إذ قدر لغربته يف احلياة أن 
بعد  األقوال  أرجح  بجاية عىل  ودفن يف  أفريقيا  تويف يف  إذ  هـ  عام 527  تنتهي يف 
حياول  أصبح  التي  الشاعرية  شعلة  شعلتان:  األخرية  أعوامه  يف  لديه  تناقصت  أن 
تقويتها باحليل اللفظية وشعلة احلنني إىل صقلية فإنه مل يرثها إال مرة واحدة مذ بلغ 
الستني)42(، وأيًا كان األمر فام يبدو واضحًا مما تقدم هو أن ابن محديس مل يعش الغربة 
جتربة شعورية هامشية شغلت حيزًا صغريًا من حياته يف خضم مسرية طويلة من 
األحداث التي مل ختل من اهلدوء يف الوطن هنا أو استقرار بني أهل هناك بل كانت 
حياته – عىل امتدادها الطويل وتعدد مطاتا املكانية – غربة مستمرة غري منقطعة 
اختارها بنفسه أو فرضت عليه قهرًا فمن غربٍة عن الوطن األم – صقلية ورسقوسة 
– يف ظل رصاع يستهدف وجود الوطن واألحبة واألهل إىل غربة جديدة عن وطن 

آخر كان الشاعر الصقيل يراه وكأنه البديل عن أرضه التي استباحها األعداء ومن 
وحدة قاتلة بعيدًا عن الناس املنتمني إليه إىل هناية أخرية لشاعر غريب مل يوثق صلته 

هبا.

وهكذا كانت جتربة الغربة لدى ابن محديس ليست جمرد مطة يف حياة إنسان بل 
عنوانًا لتلك احلياة بتجربتها الشعورية املتباينة. 

غريبة بــكــيــت  قــد  ــًا  ــب غــري أراين 
قبلها ــت  م أنــنــي  وظــنــت  بكتني 

واألهــل  للمواطن  مشوق  كالنا 
فعشت وماتت وهي مزونة قبيل)41(
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...المحور الثاني...
الغربة موضوعًا شعريًا

يف  احلضور  مستمر  راسخًا  خطا  الصقيل  محديس  ابن  لدى  الغربة  كانت  كام 
حياته الطويلة كانت لديه أيضًا موضوعًا شعريًا واضح املعامل فرض حضوره عىل 
ديوانه عرب قصائد خمتلفة االجتاهات وتنوعات فنية ساعدت الشاعر عىل إبراز متوى 
التجربة الشعورية ومضمون ذاته وهو يكابد البعد عن الوطن شعورًا واقعيًا وجتربة 
مأساوية مستمرة ولكي يكون تصورنا املفرتض عن هذه القضية واضحًا،سنجعل 
من  تقدم  ما  إىل  استنادًا  أساسية  ماور  ثالثة  يف  جتربة شعورية  الغربة  عن  احلديث 

متهيد نظري سابق وهي: 

أواًل: التجربة الشعورية.. مساحة الحضور 

اختذ مكانه يف حيز  ابن محديس موضوعًا شعريًا هامشيًا  الغربة لدى  مل تكن   
بسيط من ديوانه وإنام كان هاجسًا حيًا مل ختتف صورته لديه ولذا نراه وقد جتىل يف 
اجتاهات مضمونية متعددة يف مقدمتها شكوى الشاعر الرصحية من غربته عن بالده 

وغيابــه عنها )من اخلفيف(: 
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وتتجسم الغربة لديه مصدرًا أساسيًا للشيب الذي اعرتاه رغم كونه يف عنفوان 
شـبابه فيقـول: )من الطويل(

ويتكرر هذا املعنى يف خطابه ألهله الذين أحلوا عليه يف أن يعود إىل دياره فكان 
أن وضع هلم تصورًا حلاله يف الغربة وعجزه عن أن ينهي فصول حياته املؤملة بإياب 

يعيد إىل روحه استقرارها فيقول: )من الطويل(

 

إىل  الشاعر  يميل  مبهاًم  داخليًا  إحساسًا  ليست  محديس  ابن  لدى  والغربة 
وصف جتلياته دون ترصيح وإنام هي معضلة إنسانية قائمة يعيها وعيًا نظريًا كاماًل 
الشاعر  الذي سيطر عىل ذات  إطار احلنني  الواضحة يف  الترصيح  بلغة  فيشخصها 

جتاه وطنه وأهله ودياره التي تركها فريسة األعداء املرتبصني: )من الطويل(

ــْه ــَب ــه غــري ــي ــب حــنــت إل ــري كــم غ
عليـنا ــي  ــالق ــت ال ــة  ــرب ك ســلــطــت 
مــنا فــتــصــبــح  ــقــي  ــت ــل ن ــى  ــت ــم ف

ــاه شــجــو كــئــيـــــَبــْه  ــج ــب ش ــي ــئ وك
ــْه ــَب ــري ـــداين ق ـــت فــعــســى فــرحــة ال
طبيـَبْه)43( نفس  لكل  نفس  كــل 

إليكم وجهي  قصد  يل  أرى  وكيف 
مــســتــمــرة غـــربـــة  إال  ـــي  ه ــــا  وم
تـغرٍب مثل  اإلنــســان  ــَب  َشــيَّ ومــا 

زمامي  القضاء  كــف  يف  ــان  ك إذا 
غالم  سن  بعـد  فيها  الشيخ  أرى 
كعــاٍم)45( منه  الـيوم  عليه  يمرُّ 

شبيبتــي عـــنـــفـــوان  يف  لــشــيــبــنــي 
سالٍج  متن  يف  القفر  ــول  غ وقطعي 

لــقــائــي مــن األيــــام دهــيــاء فــادَحــْه
وخويض هول البحر يف بطن سابَحْه)44(



التجربة الشعورية يف الشعر األندليس

326

 

ويعد بكاء النفس من األغراض الواضحة يف شعر شعراء الغربة، وهو )وسيلة 
فنية للتعبري عن أحواهلم وهم يعيشون ظروفًا صعبة ال يعلمون يف أي حلظة ستمزقهم 
سيوف املنية()47(، ويف مكان آخر من ديوانه نجده قد خرج بغربته عن حدود كوهنا 
معضلته النفسية إىل جعلها مور الشبه الذي يربطه بنبات غريب عن أرض األندلس 

هو النيلوفر فوقف ليعي مفهومًا لغربته يف إطار ذلك الشبه قائاًل: )من الطويل(:

 هو ابن بالدي كاغرتايب اغرتابه     كالنا عن األوطان أزعـجه الدهر)48(

البلدان  بني  وتنقله  أرضه  عن  بعده  جيعل  زمانه  من  محديس  ابن  يشكو  وإذ 
الغريبة يف مقدمة ما أصابه من عطاء ذلك الزمان الذي جعل وطنه وربعه وأهله يف 

عداد املحرمات عليه فقال:)من الطويل(: 

 

منته  عظم  إىل  تلميحاته  جتيء  محديس  ابن  لدى  رصحية  شكوى  مقابل  ويف   
النفسية وهو يكابد أمل فراقه للوطن وأمهها يف هذا املجال حنينه ألرضه وخطابه املؤمل 
العودة  يمنعانه من حتقيق رغبته يف  الدهر واألعداء عائقني  قيام  الهله مؤكدًا عىل 
الوطن:)من  عن  بعيدًا  احلياة  نَِعْم  كل  يعوضها  ال  التي  والنعمة  االمان  حيث  إىل 

الطويل(:

تــراهبــا يف  ــتــي  ال أريض  إىل  أحـــن 
بمضلـٍة الــدجــى  قيد  يف  حــن  كــام 

وأعظـُم ــلــنَيْ  َب ــيل  أه مــن  مفاصل 
يــرزُم)46( الشوق  من  عود  وطن  إىل 

حيكـم كــيــف  يــالــه  زمــــاٍن  بحكم 
غربٌة الــبــني  غــربــة  أدركــتــنــي  لقد   

فتــحرم  علــــينا  أوطــانــًا  حيــرم 
إىل اليوم عن رسم احلمى يب ترسُم)49(
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أقدامه وكيفام  الصقيل حيثام حلت  الشاعر  تزداد عىل  الغربة  وإذا كانت وطأة 
كان حاله طاملا نأى عنه )الوطن( بصوره وشخوصه وذكرياته فإن مثل تلك الوطأة 
تثقل عىل الشاعر فتقيده بقيود العجز حني يكون األمل يف العودة إىل الديار بعيدًا إن 

مل يكن مستحياًل وهنا ال جيد الشاعر بدًا من أن يقول يائسًا: )من الطويل(:

 

ويتواىل شعر احلنني لدى ابن محديس حاكيًا ذات مغرتبة ال غنى هلا عن وطنها 
الذي نأت عنه فيقول:)من الطويل(:

 

أن  السبيل عىل غربته دون  أرضه( حائاًل دون قطعه  الشاعر )عبودية  وجيعل 
يفرد لنفسه دورًا يف خالص تلك األرض مما هي فيه من من ومصائب عارضًا ذلك 

حوتـم الـــذيـــن  أحـــبـــايب  بــقــيــة   
عليكم ــاين  زم من  ذمامي  ــذت  أخ
وجــهــٍة ــل  ك يف  ــبــني  ال يف  تفرقتم 
عزيمتي عنه  الدهر  يكف  فحزب 

ملــنــام  ـــا  هب ــضــجــع  ي مل  ــع  ــاج ــض م
بــذمــامـــــي غــــــادرًا  إال  كـــان  فـــام 
ــظــام  ن انـــقـــطـــاع  ــــان يف  مج نــثــري 
مرامي)50( عنه  الــروم  ترد  وحــزب 

لقومهـا  تعود  أن  أريض  لقدرت 
رأيتـها  ملــا  النفس  فيها  وعــزيــت 
وصريت  هوانًا  سيمت  وقد  وكيف 

يائسا أصبحت  ثم  ظنوين  فساءت 
ناحـــسا الــســم  قــاتــل  داء  تكابد 
مساجدها أيدي النصارى كنائسا)51(

الــذي للموطن  النيب  حنني  أحن 
هبـا قلبه  ثوى  أرٍض  سارعن  ومن 

مـــغـــاين غـــوانـــيـــه إلـــيـــه جــــواذيب 
ــب)52( ـــ آي ـــة  أوب باجلسم  ــه  ل متنى 
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بلغة يائسة حزينة ومنها قوله:)من الطويل(:

 

دون  منها  الشكوى  الصقيل  الشاعر  يكثر  الغربة معضلة شخصية  كانت  وإذا 
كلل من ذلك أو ملل كقوله: )من البسيط(:

 

أن  ينبغي  التي  العامة  التجارب  إطار  يف  محديس  ابن  وعي  يف  تندرج  فإهنا 
منة  االغرتاب  يكون  حيث  إىل  وطنهم  يرتكون  فال  أهله  ومنهم  الناس  يستوعبها 
مستمرة وساًم قاتاًل تتجرعه نفس الغريب جرعًة فأخرى ولذا وجدناه خياطب قومه 
يف صقلية ورسقوسة بلسان املشفق عليهم املحذر هلم من مغبة االغرتاب فيقول:)من 

الطويل(: 

 

ألتيتهــا حــــرة  أريض  أن  ولــــو 
بفكاكها يل  كــيــف  أريض  ــن  ــك ول

الزب  ضـــربة  الــســري  يــعــد  ــعــزم  ب
من األرس يف أيدي العلوج الغواصب)53(

غرائـبه دهــري  عىل  وحــدي  قــرأت 
جبٍل وال  سهل  يف  السري  يب  ماقرَّ 
فقطعــه مهــي  عــىل  عزمي  أحلت 

مغتــرب  ــري  غ ــًا  ــوم ق ـــارش  أع ــام  ف
الذرب صمصامتي  من  عزمي  كأن 
صبِب)54( يف  املاء  جاري  قر  كام  إال 

هــواءهـــــا عــدمــتــم  ان  أرض  وهلل 
والنوى الــذل  إىل  يفيض  وعــزكــم 
بالدكـم ليست  الــنــاس  ــالد  ب ــإن  ف
غربـــًة جتـــرب  أن  ــًا  ــوم ي وإيــــاك 
وصلـــته ــود  ب ودي  الـــذي  ــىل  أح
بموطــن العزيز  القطر  من  تقيد 
غريكم أرض  تغنيكم  أرضكم  أعن 

فأهؤاوكم يف األرض منثورة النظـم 
من البني ترمي الشمل منكم بام ترمي 
وال جارها واحللم كاجلار واحللـــم 
أِم عــــن  تغن  مل  جــداء  خالة  وكم 
الوسمـــي  إىل  الــويل  نيط  كام  لدي 
ومت عند ربع من ربوعك أو َرســِم
السِم)55( فلن يستجيز العقل جتــربة 
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ابن  شعر  يف  الغربة  ملفهوم  التعبري-  صح  إن   – الكمي  احلضور  عن  وفضاًل 
محديس فان ثمة حضورًا من نوع أخر يفرض نفسه أيضًا وأعني به حضور املفهوم 
ذاك  وما  مستقلة  أخرى  مواضيع  أثناء  يف  وراءه  تكمن  التي  الشعورية  والتجربة 
إال لعمق الوعي الفكري والنفيس لدى الشاعر الصقيل بمحنته جراء اغرتابه فهو 
التي  ابنته  يرثي  بعيدة عنها فحيث  تبدو  التي  املقامات  يستحرض مفرداتا حتى يف 
املحتوى  لكشف  مفردات  )الغريب(  و  )الغريبة(  غري  جيد  ال  صقلية  يف  توفيت 

احلقيقي لتلك التجربة القاسية فنجده يقــول: )من الطويل(:

 أراين غريبًا قد بكيت غريبًة       كالنا مشوق للمواطن واألهِل)56( 

القرب  الذي توسده  املتوّف  الغربة لرتسم صورة األب  وحترض بعض مفردات 
أكف غريبة ال أكف أهله املقربني: )من الطويل(:

 

وخارج إطار )األهل( يستدعي ابن محديس جتربته الشعورية يف مقام مدحه أو 
رثائه للمعتمد بن عباد الذي ارتبط به طورًا من الزمان فجعل منه بدياًلعن األهل 
– بدياًل عن وطنه املسلوب، فقال بام  واألحبة وبلده إشبيليه. أو محص كام تسمى 

يشبه التنبيه منه عىل هنايةطريق الغربة التي ارتسمها مسلكًا حلياٍة: )من البسيط(

مشى  إذ  نعشك  شاهدت  ليتني  فيا 
والتقـت  الغريبة  باأليدي  ودفنك 
رمحــًة  حلــدك  فــوق  خــدي  فأبسط 
أرى جسمك املرموس من روحه عفا

صحـــبي  وال  حفاة  أهيل  ال  حواليه 
مع املوت يف إخفاء شخصك يف حدب 
وتسفي عليه الرتب عيناي باهلــدِب

وأصبح معمورًا به جدث التـــرب)57( 
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فهو إذ يمدح املعتمد - باعتباره الرمز اإلسالمي الذي ارتبط به بعد رموز وطنه 
– يندفع إىل ذكر الغربة فيقول: )من الكامل(: 

 

وإذ يقف أمام ابن عباد يف منته بعد أن أرسه ملك املرابطني ال يرى أمامه إال 
غربته بعيدًا عن ملكه ووطنه وبالده فيصوغ له صورة بلغة تسودها احلكمة املستوحاة 
إذ إن )للاميض  املوازنة بني املايض واحلارض،  املختلفة فيعمل عىل  من صور حياته 
أثقلت أحزان احلارض كاهله، وأخذ  الذي  نكهة خاصة عند اإلنسان السيام ذلك 
االغرتاب بخناقه، فاملايض عىل وفق هذا التصوير مرفأ يرتاده بلدته الشاعر فرارًا من 

األمل والتامسًا للراحة وإن كانت يف احللم واخليال()60( فيقول )من الطويل(:

وال غرابة يف هذا االستحضار الذي نراه عند ابن محديس فالغربة لديه جتربة 
نفسية شمولية عاشها يف إطارها العام كغريب عن بلده صقلية واستمرت لديه حتى 
أشبيلية  وجعل  عباد  بن  باملعتمد  نفسه  ربط  حني  أضيق  إطار  يف  عاشها  ثم  وفاته 

مخوهلا  بعد  الــســادات  تنتخي  وقــد 
مــمد  يــقــال  أن  ــــارى  األس أغـــر 
عمرتا  بــداٍر  مقصورًا  كنت  لئن 

بـدور  الكسوف  بعد  مــن  ــرج  وخت
هصوُر وهــو  الرضغام  يقرص  فقد 
أسـرُي)61(  املغربني  بأرض  غريب 

بـلدي  عن  البعد  بتنائي  يل  نأي  ال 
ُبدلت من معرشي األدنني معرشها 

بلـــدا بعده  بحمٍص  رضيت  فقد 
أبـــــدا)58( بيننا  فيام  اهلل  فــرق  ال 

وغربــــة هـــواك  إىل  دفــعــت  إين 
الزماع فمررت  وغرست عمري يف 

واألسفـــار  العزمات  هبا  هتفت 
وقــــــفار)59( نجائب  جناه  لفمي 
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وطنًا جديدًا حتى إذا هوى ذلك الوطن وأرس صاحبه عاد الشاعر ليدور يف فلك 
الغربة الكلية من جديد، وما أهله الذين قتلوا أو هلكوا يف صقلية فهم أيضًا غريبون 
يرمحون  ال  الذين  أعدائهم  أسرية  أرواحهم  كانت  طاملا  محديس  ابن  نظر  يف  عنها 
وطاملا مات منهم الكثري فلم يبَق إال بعض منهم يدورون يف فلك الغربة ذاته وإن 
كانوا يسكنون أوطاهنم يف الظاهر والذي يمكن قوله إن اغرتاب ابن محديس جتربة 
شعورية كان من قوة احلضور وعظم التأثري ما ترك أثره يف سعة املساحة التي شغلها 
يف ديوانه والتنوعات املضمونية أو املوضوعية التي ظهر يف أثنائها من حنني لوطن 
إىل شكوى من زمان ومن رثاء ألهل رصعى إىل مديح لشخوص بارزين وكل ذلك 
ألن االغرتاب مل يكن يف حقيقته النفسية خطا هامشيًا وإنام كان تيارًا راسخ احلضور 

قوي التدفق.)62(

ثانيا: التجربة الشعورية.. المحفزات 

تبدو الغربة جتربة شعورية لدى ابن محديس وكأهنا مفهوم كيل جتسدت مصاديقه 
يف تنوعات مضمونية متعددة وطبقًا ملا أورده النقاد املعارصون من مفزات حددوها 
للتجربة الشعورية عامة فإنه يمكن القول إن اغرتاب الشاعر الصقيل جاء ليشكل 
ما وقع  – وإن كان  يراها يف غريه  أو  بنفسه ومل يسمع عنها  كابدها  معاناة حقيقية 
للمعتمد بن عباد يوحي بذلك ومن ثم كانت املعايشة الفعلية املحفز األساس لتجربة 
الغربة لدى ابن محديس فهو إذ يشكو نأيه عن وطنه )صقلية( باكيًا أرضه وأهله ال 

ينطلق من فراغ وإنام يقع بتأثري شعوره الفعيل بذلك فيقول: )من املتقارب(: 
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فالغربة كمفهوم عام نتاج معناة حقيقية لشاعر غريب ترك وطنه خمتارًا الرحيل 
عنه آماًل يف العيش اهلانئ أو املآب فلم يكن له هذا وال ذاك إذ ظل يف دائرة احلزن 
عىل الوطن واألهل املغيبني بيد أن تنوعات ذلك املفهوم وجتلياته املضمونية مل تكن 
وليدة ذلك املحفز الوحيد بل لقد تنوعت املقدمات التي ساقت ابن محديس إىل أن 
يتناول هذه الصور أو تلك غري خارج عن إطار جتربته الشعورية األكرب: غربته عن 
وطنه وأهله فهو إذ ينطلق من شعوره النفيس اخلاص بوطأة الغربة يقول شاكيًا حاله 

لربه.)من الطويل(:

وإذ يستمد من طفولته وصباه ما يمكنه من رسم صورة لعمر هانئ مرَّ به يف 
وطنه حيث يقول: )من الطويل(:

 

مدخاًل  الروم  مع  عباد  بن  املعتمد  لرصاع  احلسية  مشاهداته  من  يستمد  فإنه 
بعيد عنهم مل خيض  الروم يف صقلية وهو  النفيس مع قومه وهم حياربون  للتفاعل 

ــى  ـــ ـــ ـــ ــة واألس ــي ــل ــق ذكــــــرت ص
ـــة لـــلـــتـــصـــايب خــلــــــــت ـــزل ـــن وم
ــت أخـــرجـــت مـــن جــنــٍة  فـــإن كــن

ـــج لــلــنــفــس تـــذكـــــــــــارهـــا  ـــي هي
ــا  ــامره ـــظـــرف ع ــو ال ــن وكـــانـــوا ب
ــارهــا)63( ـــ ـــ ـــ ـــ ـــإين أحــــدث أخــب ف

حبائـبي  وبــعــد  عـــذايل  ــرب  ق عــىل 
رصوفه  أضحت  البني  إن  فيارب 

معي  فكن  معني  مــن  ومـــايل  عــيل 
أضلـعي)64(  ونريان  أجفاين  وأمواه 

فكأنــني  يب  مــــــــر  ــٌر  ــم ع فــلــلــه 
ومــاؤه  غــض  العيش  روض  ليايل 

أحـلم  كنت  قد  اخللد  جنان  يف  به 
مــربم)65( الشبيبة  ومنقوض  نمري، 
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جتربة القتال فعليًا وال شاهد أحداثها عيانًا فنراه يصف قومه بلغة االعتزاز بالوطن 
ورموزه تأكيدًا منه عىل هويته الوطنية التي مسختها الغربة فيقول: )من املتقارب(:

 وإذا كان للمشاهدة احلسية دورها يف حتفيز تنوعات املضمون يف جتربة الغربة 
لدى ابن محديس فإن للسامع دوره األبرز فثمة مواضع تندرج يف إطار اجلو الشعوري 
يف  متجسدة  تفاصيلها  يشاهد  أو  غامرها  يعيش  أن  محديس  البن  يقدر  مل  للغربة 
شخوص آخرين وإنام كان طريقه إليها تلقيه أخبارها ولو بطريق الكتب والرسائل 
التي تصله، فتجربته مع ضياع الوطن عىل يد الروم نكسة نفسية أحالت حياته يف 
الغربة جحياًم مل يقف الشاعر عليه بل وصلته أخباره وهو يف إشبيلية فتاثر هبا مازجًا 
ذكرياته بتخيالته يف صورة صاغها بإيقاع رتيب عكس بصدق عظم املحنة النفسية 

التي بدأ يكابدها فقال: )من الطويل(

 

ويف مكان آخر نجده يفسح املجال خلياله أن يرسم لوطنه صورة استثنائية بعد 
ما سمعه عنه من أنباء: )من املتقارب(

ــوا لــلــحـــــــــــروب  ـــ ــق زبــانــيــة خــل
بنيـــن  ــات  ــف ــره م ــم  ــره ــاع ــس م
اجلسـوم   خــبــايــا  املــخــرجــون  ــم  ه

ــــا بـــالـــوقـــــــود ــــرياهن ـــون ن ـــشـــب ي
هلـــد اجلـــامجـــم مـــن عــهــد هــود
ــود)66( ــم ــغ ال بخبايا  ـــوا  رضب إذا 

صيـرت  الشياطني  أن  عجب  ومن 
منعـة  دار  رسقوسة  هلم  وأضحت 
أرضها  حتت  أهلها  بــالد  يف  مشوا 

جمالســــا املحرقات  النجوم  بروج 
النواوســا  فيها  بالديرين  يــزورون 
ممارســـا)67( أبيًا  منهم  مارسوا  وما 
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وإذ يتجىل )اخلرب اآليت( مفزًا لتجربة الشاعر الغريب مع وطنه املستباح يقف 
يامرس الدور ذاته يف قصائده عن أهله وأحبته الذين تركهم يف بالده فوصلته أنباؤهم 
بني ميت أو قريب من ذلك فهو يتلقى نبأ وفاة والده ويقرأ سطوره التي كتبها وصيًة 
له فيستعيد ذاكرته مصورًا يوم الفراق يف إشارة واضحة إىل مورية )الغربة( يف جتربته 

النفسية مع ذلك األب الفقيد ومما قاله يف هذا املجال: )من املتقارب( 

 

ويتكرر احلال يف جتربته مع موت ابنته حني يرتك خلياله أن يستوعب وصفها 
اجلميل بعد أن بلغه نبأ رحيلها عن احلياة غريبة تفصله عنها البحار وأمل ضعيف يف 

الوصول إىل الوطن املستباح فنجده يقول: )من الطويل(

ــفــراق  ومـــا أنـــس ال أنـــس يـــوم ال
ــا ســاعــــــــــــــة ــن ــع ــودي ــت ـــــدت ل وم
مجــــــــرهــا  ـــىل  ع ـــوف  ـــوق ـــال ب ويل 
ــرة  ـــ ـــ ـــ مـــ ـــة  ـــرب غ إىل  ــــــت  ورح

ـــه ـــاشـــَي ف ـــا  ـــن ـــن ـــي أع وأرسار 
ــــَـه ـــ ــي ــا خــال ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ــع بــلــؤلــؤ أدم
ــــدم حــافـــــــــــَيــه  وإنــضــاجــــــــه ق
ســاجــيــــــــــَـه)69(  ــة  غــرب إىل  وراح 

ــهــا اخلــطــــــــوب ــي ديـــــاٌر متــشــت إل
ــود  األس الغياض  يف  هبــا  صحبت 
جنــــة  يل  بــحــر  بـــا  وراءك 
صبــاحًا  منها  ــت  ــاول ح أنـــا  إذا 
املنـى  ــى  ــط أع كــنــت  ــي  ــن ان ــو  ــل ف
ــًا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه زورق ركـــبـــت اهلـــــالل ب

الظباء  الــكــنــاس  يف  ــا  هب وزرت 
ــراء  ـــاب الــضـــ ـــذئ كـــام تــتــمــشــى ال
الشقــاء  ال  ــا  هب الــنــعــيــم  لبست 
مـــن دوهنــــا يل مــســاء  ــت  ــرض ــع ت
اللقــاء  مــنــهــا  الــبــحــر  مــنــع  إذا 
ــاء)68( ـــ ـــ ذكـــ فيها  ــق  ــان أع أن  إىل 
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والذي يمكن االطمئنان إليه أن الغربة عن الديار كتجربة شعورية كلية لدى 
ابن محديس استندت يف إطارها العام بمساحته الشعرية الواسعة إىل ما شهدته حياة 
الشاعر األندليس من غربة حقيقية عن وطن سليب وغياب طويل األمد عن األهل 
والبالد يف خضم رصاع األعداء انتهاء بالسقوط ولكنه بالنسبة للتفاصيل واملضامني 
إىل  تعدت ذلك  بل  احلية  املعايشة  تقترص عىل  مل  توزعت بني مفزات عدة  اجلزئية 
الرؤية احلسية لتجارب غريه أو سامع أنباء األحداث البعيدة والتأثر هبا انفعااًل أوال 

وإبداعًا ثانيًا. 

ثالثًا: التجربة الشعورية.. األثر الفني

بلغة  شعورية  جتربة  عن  تعبريًا  احلديث   - النقد  ضوء   – يف  الشعر  كان  إذا 
موحية)71(، فإن تلك التجربة إن حرضت حضورًا فاعاًل يف ذات املبدع تركت أثرها 
العام الذي  تناسقًا نسبيًا بني اجلو الشعوري  إذ إن ثمة  الفني لقصائده  التكوين  يف 
إىل  وإظهارها  جتربته  لتصوير  يوظفها  التي  الفنية  واآلليات  الشعري  بالنتاج  حييط 
الغربة  تركته  ملا  إجياز  من  البد  كان  وإذا  أحكام  من  يستصعبه  قد  وما  التلقي  حيز 
جتربة شعورية كاملة يف األداء الفني البن محديس الصقيل فام يمكن درجه هنا نقاط 

عدة أمهها يف رأيي: 

أدمع  غزر  من  الشعر  قوايف  بكتك 
بالفـــال  ــربك  ق ــول  ح مــهــاة  ــل  وك
الثرى  عن  كفاٍح  من  رضحيًا  فروى 

األثل قضب  يف  الورق  احلامم  بكاء 
شكـل  من  وعينيك  عينيها  بني  ملا 
له وابٌل باخلصب ما خط باملحل)70(
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أواًل: نفسيًا تركت التجربة الشعورية لدى ابن محديس أثرها يف قيام شعره عىل 
أرضية صلبة من الصدق الفني والصدق الواقعي أيضًا فثمة تناسق وارتباط قائم 
بني احلالة الشعورية التي كان يعيشها الشاعر يف غربته ونتاجه الدائر حوهلا إذ مل يكن 
كاذبًا يف أحاسيسه وال انفعاالته فقد كان يعيش جوها اخلاص بال مبالغة أو تويل، 
 – الواقعي  وفضاًل عن ذلك توافر شعر ابن محديس عىل درجة كبرية من الصدق 
مطلبًا نقديًا- إذ طاملا كان الشاعر يف خضم تفاصيل جتربته فال حاجة لديه إىل ختطي 
الوقائع إال ما كانت روح الفن تتطلبه وأيًا كان احلال فابن محديس معتدٌل يف صوره 

حني حاول عكس جتربة الغربة لديه)72(.

ثانيًا: لغويًا أملت جتربة الغربة عىل الشاعر الصقيل أن حيشد يف شعره االغرتايب 
كاًم وافرًا من املفردات اللغوية ذات الداللة املعجمية أو اإلحيائية عىل الغربة جتربة 
كلية واحلنني إىل الوطن والشوق والوقوف عىل ذكريات مفردات مضمونية لتلك 
التجربة الثرة فابن محديس يف جتربته األندلسية يعاين االغرتاب شعورًا طاغيًا شديد 
احلضور ينعكس عىل شعره فنراه غاصًا بمشتقات الغربة من ألفاظ وهو دليل قوي 
عىل مالزمة الشاعر، لذلك الشعور فالتغرب ليس واقعًا خارجيًا يعيشه الشاعر وإنام 
هو قبل ذلك واقع نفيس يدفع صاحبه إىل أن يلوم نفسه عىل اختياره لذلك الواقع 

املّر بمالبساته: )من الكامل(

مايل أطيل عن الديار تغربًا        أفبا لتغرب كان طالع مولدي)73(

ثالثًا: موسيقيًا فرض اجلو الشعوري احلزين الذي انغمس فيه الشاعر األندليس 
عىل قصائده منحى إيقاعيًا طوياًل يف األغلب وإن تفاوتت شدته بتفاوت املواقف 
النفسية التي وقفها ابن محديس يف مسريته كشاعر غريب مل يكن يف قاموس حياته 
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غري مفردات احلزن والبكاء واحلنني ومن هنا جاءت معظم قصائد الغربة لديه ببحور 
شعرية طويلة مكنه انسياب تفعيالتا من أن يناقش حاله هبدوء أو يصف معضلته 
النفسية وصفًا ذاتيًا ويكفي استقراء ديوانه الشعري دلياًل عىل صحة هذا الرأي إذ 
ال مكان للبحور الشعرية القصرية لديه وما ذاك إال ألن األوزان القصرية ال تناسب 
اجلو الشعوري العام الذي كان ابن محديس الصقيل يتحرك ضمنه وسط انفعاالت 

خمتلفة من احلزن واحلنني واليأس ممزوجًا بأمل العودة الضعيف. 

جعلها  إذ  محديس  ابن  قصائد  يف  أثرها  شعرية  جتربة  للغربة  كان  بنائيًا  رابعًا: 
مصداقًا واضح الداللة عىل املقولة النقدية التي ترى أن التجربة الشعورية الصادقة 
جتعل القصيدة تعرب عنها بمضمون واحد فإن )اشتملت عىل مضامني وموضوعات 
التي وردت مفردات  القصائد  القليل من  متعددة مل تكن جتربة كاملة()74(،فسرتى 
الغربة لدى الشاعر  الرثاء إطارًا عامًا)75(، جاءت قصائد  الغربة يف إطار املديح أو 
األندليس لتدور حول مور مضموين أساس هو الكشف عن التجربة الشعورية التي 
عاشها ابن محديس يف غربته وتنوعاتا املضمونية املختلفة فانقطاع الكتب الواردة 
الثائر  إليه من أحبته يشكل موضوعـــًا مستقاًل لقصيدة كاملة يبدو النفس احلزين 
عىل الزمان واضحًا يف أثنائه عرب خطاب لألهل واألحبة يقول فيه: )من الطويل(: 

لقائنــــا  اتصال  الكتب  يف  كان  إذا 
علــــى  مطبوعة  األيــام  كانت  وإن 
رســـــالٍة  سطور  عنا  تقطعوا  فال 

انقطاعـها  يف  موجع  فـــراٍق  فكل 
طباعها  بنقل  يل  مــن  فقل  ــاليف  خ
سامعها)76( يف  أشخاصكم  يل  متثل 
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 وأسلوب اخلطاب يبدو أقرب األساليب إىل ذات ابن محديس وباألخص حني 
ينوي الرد عىل اتام قومه له بالنكوص )77(، واهلرب عن الوطن يف وقت عصيب 
يصدر عن  وإنام  املضامني  متعدد  بنص شعري غري  ابن عمته  به وهو خياطب  يمر 

نفس تأثرت بأنباء األرض واألهل فجعلته ختاطب قريبا هلا بالقول: )من الوافر(

 

 

ويتكرر اإلطار املضموين املوحد يف قصائد الرثاء التي سجلها ابن محديس فكام 
ابنته  أبيه حول موضوع واحد)79(، جاءت قصيدته يف رثاء  دارت قصيدته يف رثاء 

لتسلك ذات املنحى وفيها يقول: )من الطويل(

النهاية  بقرب  املتنامي  وإحساسه  غربته  خضم  يف  قومه  الشاعر  خياطب  وإذ 
لذلك الوطن الذي تركه وراءه فإنه يفرغ نفسه لقضية واحدة فرضها جو شعوري 

يعـــوق  لــقــائــكــم  عـــن  ــاب  ــط خ
زمــــــــــــــان  يل  يـــقـــدر  أن  ـــــدر  أأق
عــــدو  ــل  ــي ل ــا  ــدن ــع ب فــيــقــبــض 
نفسـي  مـــثـــواك  إىل  حــنــت  ــقــد  ل

الــعــــــــقـــــوُق بـــه  ــاط  ــن ي ــيل ال  ــث وم
خليـــــق  ــا  ــن ــت ــف ــإل ب ــق  ــل خ ـــه  ل
ــا يـــوم صــديـــــــــــُق ــن ــرب ــســط ق ــب وي
تتــــوُق)78( ــن  وط إىل  كــمــرزمــة 

النبـل  غــرض  يف  األيـــام  مــن  ننام   
غفالتــم  يف  للقوم  فرغت  ــد  وق
مجيعـه  يفنى  العلوي  الــعــامل  أرى 
خلقه  قبل  من  كــان  ما  عىل  ويبقى 

فنستحيل  منها  الصاب  بمر  ونغذي 
شغل  يف  وتصبح  متيس  هبم  حتوف 
السفـيل  العامل  من  الدنيا  خلت  إذا 
إله هدى أهل الظاللة بالرســــل)80(
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واحد ال مكان للهزل فيه ومن هنا وجدناه يقول: )من الطويل(: 

الصقيل  الشاعر  عند  الوطن  إىل  احلنني  أشعار  اإلطار  هذا  عن  تتخلف  وال 
فمضامينه التي تقع يف اإلطار املوضوعي العام لقضية الغربة تندرج يف نامذج شعرية 
مستقلة ال تداخل فيها مع مضامني أخرى ال صلة هلا بالغربة من قريب أو بعيد ومن 

األمثلة عىل ذلك قصيدته التي يصور فيها نكبة وطنه فيقول: )من الطويل(

 

ابن  عاشها  الني  الشعورية  التجربة  أن  هو  أخريا  إليه  الركون  يمكن  الذي 
محديس الصقيل يف نأيه عن وطنه وغيابه املستمر عن أهله مع تواصل أخبارهم يف 
الوصول إليه أن تلك التجربة منحته ميزة أساسية متثلت يف أنه فاق غريه من شعراء 

بني الثغر لستم يف الوغى من بني أمي 
دعوا النوم إين خائف أن تدوسكـــم 
مديــــرها  يسعى  املوت  بأم  وكأس 
كرهيـــــٍة  نحو  اخليل  وجوه  فــردوا 

إذا مل َأُصْل بالعرب منكم عىل العجم 
احلــلم مع  ــاين  األم يف  وأنتم  دواٍه 
الكـــرم  بابنة  حثها  كأس  أهل  إىل 
مرصحة يف الروم بالثكل واليتم )81(

العرامسا  نزجي  اهلــم  طويل  ألمــر 
ــر بــالــبــيــداء عــيــنــًا شــــواردًا  ــذع وت
مطابقًا  البديع  احلسن  ترى  عذارى 
التي  الــعــربة  أطلق  دعني  أعـــاذل 
الذي  الشجن  إىل  آوى  امــرؤ  فــإين 

السباسبا أخفافهن  بنا  وتــطــوي 
ــســا  ـــاألحـــداق عــيــنــًا أوان ــر ب ــذك ت
ــســا  وجمــان خــلــقــه  يف  ألنـــواعـــهـــا 
حابسا الصرب  أمجل  من  هلا  عدمت 
وجدت له يف حبة القلب ناخسا)82(
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املواقف الوطنية أو شعراء من الغربة يف األندلس بأن إحساسه بالوطن كان قوي 
اجلذور راسخًا ال يموت وإن احتجبت صورته بني احلني واحلني فيام يعاجله الشاعر 
من شؤون احلياة إذ ليس بني الشعراء من عاش عىل ذكرى وطنه كام عاش هو ألن 
لوعة الفراق املبارش عند أولئك هي التي أذكت نار الشعر ثم مخدت النار وسارت 
احلياة هبم سريها العادي أما ابن محديس فقد ظل غريبًا حيث حل ومل تقدر له احلياة 

أن خيرج عن إطار البعد عن األرض حتى رحل بعيدًا عنها.
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...الخاتمة...

إذا كان ثمة إجياز للنتائج التي ترشحت عن البحث فام يمكن وصفه يف هذا 
اإلطار نقاط عدة أمهها: 

أواًل: إن التجربة الشعورية مصطلح نقدي أشار إليه نقاد العرب القدامى ملامًا 
وإن مل يستوعبوا بوعي نظري كامل معامله بينام اختذه النقد مدخاًل أساسيًا لتعريف 
الشعر حني قال بعضهم اإلبداع الشعري ليس قواًل بمعنى جاء عىل وزن وقافية كام 
نطق بذلك قدامة بن جعفر وإنام هو تعبري عن جتربة شعورية بلغة موحية وإذ يكون 
تقف  متعددة  مفزات  ثمة  فإن  القصيدة  بناء  يف  احليوي  دورها  التجربة  تلك  ملثل 
وراءها متباينة بني شاعر وآخر كاملعايشة احلسية للتجربة أو مشاهدتا عيانًا أو تلقي 
األنباء عنها وأيًا كان حال تلك املحفزات فاملهم يف هذا املجال درجة تأثر الشاعر هبا 
ألهنا هي التي حتدد قدرته عىل صياغة األمجل فنًا واألقدر موضوعًا عىل التعبري عن 

هذه القضية أو تلك.

الشعراء  من  واحدًا  كان  الصقيل  محديس  ابن  إّن  القول  يمكن  تأرخيًا  ثانيًا: 
القالئل الذين عاشوا غربة حقيقية امتدت لتشمل اجلزء األهم من حياته فقد ولد 
يف صقلية فنسب إليها ولكنه غادرها إبان رصاعها مع الروم ناجيًا بنفسه أو يائسًا 
من النرص فتوجه إىل إفريقيا ومنها اىل األندلس حيث ارتبط باملعتمد بن عباد أمري 
اشبيلية وواضب عىل مدحه حتى سقط حكمه عىل يد املرابطني فكان ذلك احلدث 
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وما جرى فيه عىل الشاعر بداية لسلسلة من االنتقاالت املضطربة التي أفضت بابن 
محديس إىل أن يكون شاعرًا مغرتبًا مل يكن ليثبت يف مكان حتى يغادره إىل آخر وسط 
أجواء من األمل يف العودة إىل الوطن مل يستطع الشاعر أن يرتمجها واقعًا ملموسًا 
فكان أن تويف يف إفريقية وقد جاوز الثامنني عامًا غريبًا عن أهله وأرضه ووطنه ومن 
هنا يمكن القول إنه مل يعش الغربة جتربة شعورية هامشية شغلت حيزًا صغريًا من 
حياته يف خضم مسرية طويلة من األحداث التي مل ختل من هدوء يف وطن هنا أو 
استقرار بني أهله هناك بل كانت حياته غربة مستمرة غري منقطعة اختارها بنفسه أو 

فرضت عليه قهرًا فواكبته حتى هناية عمره الطويل.

مستمر  راسخًا  واقعيًا  خطًا  الصقيل  محديس  ابن  لدى  الغربة  كانت  كام  ثالثًا: 
فرض  املعامل  واضح  شعريًا  موضوعًا  أيضًا  لديه  كانت  الطويلة  حياته  يف  احلضور 
حضوره عىل ديوانه عرب قصائد خمتلفة توجه بعضها بالشكوى والتذمر من النأي عن 
األرض والوطن وصور بعضها اآلخر ما جرته التجربة املرة عىل الشاعر من شيب 
نقض شبابه ومن مكابدة نقضت سري حياته والغربة يف كل ذلك ليست إحساسًا 
داخليًا مبهاًم يميل الشاعر إىل وصف جتلياته دون ترصيح وإنام هي معضلة إنسانية 
بسعة  إهنا  بل  فيها  لبس  ال  رصحية  بلغة  فيشخصها  كاماًل  نظريًا  وعيًا  يعيها  قائمة 
مساحة حضورها لتتعدى ملها اخلاص يف تكوين القصيدة املوظفة هلا لتتداخل مع 

مضامني أخرى تبدو بعيدة عنها كاملدح أو الرثاء.

رابعًا: تنوعت مفزات التجربة الشعورية لدى ابن محديس وهو يصف غربته 
املعايشة  كانت  فبينام  التجربة  تلك  إطار  يف  تدخل  التي  املضمونية  املفردات  بتنوع 
احلسية أو املكابدة احلقيقية املحفز األساس للجو الشعوري العام الذي رافق قصائد 
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الغربة لدى الشاعر الصقيل جاءت املحفزات األخرى كاملشاهدة احلسية للحدث 
وراء  لتقف  تفاصيله  سامع  أو  الشاعر  ذات  عن  اخلارجية  املوجودات  يف  متجسدة 
أو  عدوه  يقارع  وهو  الوطن  حال  لتصور  لديه  الغربة  ملرشوع  التفصيلية  املضامني 
بكاء أحبته املفقودين هناك وكلها مضامني امتزج يف صفها اخليال بالبناء املجمل يف 

صياغة صور ال أقل من أهنا كانت معربة إىل حد بعيد. 

ابن  لشعر  الفنية  الصياغة  عىل  أثرها  شعورية  جتربة  الغربة  تركت  خامسًا: 
بتجربته االغرتابية  ترتبط مبارشة  بمفردات  لديه  القصيدة  لغة  ازدمحت  إذ  محديس 
التي توزعت عرب مسارات البكاء عىل األرض والتعبري عن الشوق ومتابعة احلدث 
الوطني والدفاع عن الذات ويف إطار إحساس الشاعر اليقظ بتجربته مل يكن أمامه 
إال أن يتجاوز حاجز املقدمات التقليدية التي توجه إليها غريه من الشعراء فنجده 
يف  والتامسك  املوضوع  معاجلة  يف  املبارشة  روح  عليه  تغلب  فني  بناء  إىل  مال  وقد 
ابن  الوطن يف شعر  املوسيقي جاء  املستوى  منه وعىل  اخللوص  والتأثري يف  عرضه 
محديس بإطار إيقاعي رتيب مل يتوشح برداء البحور القصرية أو املجزوءة وألن اجلو 
الشعوري كان مسيطرًا عىل الشاعر يف غربته لذا جاءت معظم قصائده االغرتابية 
محديس  ابن  لدى  الشعورية  للتجربة  الفني  احلضور  مدى  عىل  واحد  بموضوع 
لصياغة قصيدة  األهم  – املقدمة  احلديثة  النقدية  النظرة  – وفق  باعتبارها  الصقيل 

متكاملة من الناحيتني املوضوعية والفنية معًا. 

.................................................
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مصطفى ( 1 عيل   / الصقيل  محديس  ابن 
املرصايت / ط دار مكتبة الفكر / ليبيا.

األدب العريب يف األندلس / د. عيل ممد ( 2
 / للموسوعات  العربية  الدار   / سالمة 

الطبعة االوىل / 1989م.
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إسامعيل  د.   / احلديث  العرص  إىل 
الكويت  القلم  دار   / ط1  الصيفي/ 

1974 م.

تاريخ األدب األندليس )عرص الطوائف ( 6
ط   / عباس  إحسان  /د.  واملرابطني( 
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مطبعة جلنة التأليف والنرش 1974م.

... المصادر والمراجع ...
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د. ( 21 ت   / جعفر  بن  قدامة   / الشعر  نقد 
الكتب  دار   / خفاجي  املنعم  عبد  ممد 

العلمية / بريوت. لبنان.

وفيات األعيان يف أنباء أبناء الزمان / ابن ( 22
خلكان / ت: مي الدين عبد احلميد / 

ط النهضة / القاهرة.




