نظرات في كتاب
"أبو العباس أحمد بن شَكيل األندلسي شاعر شريش"
تقديم وتحقيق :حياة قارة

الناشر :المجمع الثقافي -أبو ظبي 8991
د.عبداإلله نبهان
جامعة اإلمارات العربية المتحدة-العين

أبو العباس أحمد بن أبي الحكم يعيش بن علي بن َشكيِل – بفتح الشين-
َّدفّي األندلسي من أهل " شريش" كان مولده سنة ٍ
ثمان وسبعين وخمسمائة،
الص َ
ّ
ٍ
ٍ
خمس وستّمئة ،وكانت وفاته في َرْيعان شبابه واّب ِ
فتوته ولم
وتوفي ُم ْعتَبطاً سنة
ان ّ
يجاوز السابعةَ والعشرين.

ابن َش ٍ
كيل عن مشيخة بلده ،فدرس العربيةة كمةا درس علةم الكةسم وسةم
أخذ ُ
الحةةديث مةةن أبةةي الحسةةين بةةن َزْرُةةون ت121هةةك كمةةا صةةحض البا ةةي أبةةا حف ة
عمةةر َبةةن عب ة ِةد اللةةه السة ةلَمي ت 106ه ةةك … فعلةةد ي ةةد طائفة ٍةة م ةةن أعةةسم الب ةةاة
ةي ةةا بع ة
والمحة ّةدثين ّ
تكونةةت ثبافتةةه الشةةرعية والحديثيةةة واللنويةةة حتةةد بنةةه ولة َ
ةدوناً
ال ُك َور علد حداثة ّ
سنه في مجال الب ةا … وكةان يبةول الشةعر ،وكةان شةعره م ّ
مجموعةاً فةةي ديةوان َّ
األبةار ت 156هةةك ةةال فةةي" تحفةة البةةادم" ا ولةةه ديةوان
ألن ابةةن ّ
1ك
شعر و فت عليه.
ذكر ابن َشكيل في زحمة األسةما فةي تراثنةا العربةي ،ولةم يةذكر بال َعر ةاً،
وغاض ُ
حت ةةد بن " نف ةةح الطّي ةةض " تل ةةس الموس ةةوعة األندلس ةةية ال ةةخمة ل ةةم ت ةةذكر ل ةةه س ةةو
مبطوعتين ،كل مبطوعة بيتان.
لذلس كلةه كةان َح َسةناً وجمةيسً ورائعةاً أن نهةد المجمة الثبةافي فةي أبةو بةيك بدولةة
اإلمةةارات بنشةةر شةةعر ابةةن َشةةكيل ،وجعلةةه الكتةةاض األول فةةي السلسةةلة األندلسةةية التةةي
النة ْةرض اإلسةةسمي فةةي أ صةةد الجنةةوض الشةةر ي
ينةةوإ بصةةدارها لتولةةد مةةن جديةةد كتةةض َ
من جزيرة العرض.
ُجم
ألن
وذلس ّ

عشر مصد اًر 2ك،
شعر ابن َشكيل علد يد الباحثة " حياة ارة " من أ َحد َ
األبار د فُبد خبره وعفا أثره ..لذلس لم يكن
ديوانه الذإ أشار بليه ابن ّ
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ٍ
سبيل بلد بحيا شعره بال بجمعه ،و د حالف الح الباحثة عندما " و بين
من
هامة عن عصر المرابطين والموحدين،
يديها مخطوط هام يحف لنا ثروة أدبيةً ّ
6ك
حيث تَمثّل أشعار أبي العباس أحمد ابن َشكيل جز اً هاماً من هذا المخطوط"
والمخطوط المشار بليه هو كتاض " كنز الكتّاض ومنتخض اآلداض" ألبي بسحاق ببراهيم
كرافت174ك.
البونسي ،وهو من محفو ات مكتبة النمسا
لم تبدم لنا الباحثة أإ وصف لهذا المخطوط ،حتد بنها لم تذكر شيئاً عن

مؤلفه ولم تحدد تاريخ وفاته علد األ ل ،ولم ت

كما يفعل أصحاض صناعة التحبيق..

أإ صورة عن أإ صفحة منه

علد كل ح ٍ
ةال ّةدم لنةا هةذا المخطةوط مةن شةعر ابةن شةكيل  643بيتةاً ُنبةل مع مهةا
بن لم يكن كلّها من خطّه كما يصرح البونسي ،وهةذه الكميةة كانةت مةن أصةل شةعره
ْ

البةةال  714بيت ةاً ،أإ بن عش ةرة مصةةادر ةةدمت للباحثةةة 66ك بيت ةاً فبةةط و ةةدم هةةذا
المخطوط وحده مع م شعر ابن َشكيل المجموع.
امت الباحثة ب بط الشعر

بطاً تاماً ور مت البصائد كما ر مت األبيات
ما و عت عليه من

وفسرت المفردات اللنوية و ّومت بع
في كل صيدة ّ
التصحيف وأشارت بلد ذلس في حواشي التحبيق ،وأخرج الديوان أو الشعر
ٍ
بتنفيذ أنيق و بط تام وغسف جميل ،و د رأته مسرو ًار بإحيا شعر
المجموع
طباعي وا ح ،ومنها
أندلسي وو فت علد بع أخطا  ،منها ما هو غلط
شاعر
ّ
ّ
ما هو عن سهو ،فآثرت التنبيه عليها جميعاً ّناً بهذا األثر الجميل في بخراجه
ايا ال بط تبود بلد ٍ
خلل
األنيق أن يكون فيه ما َي ِعيض وخصوصاً أن بع

في الوزن أو ٍ
صدرت بها
فساد في المعند… وبعد ذلس
التفت بلد الدراسة التي ّ
ّ
المحببة شعر ابن َشكيل ،ولم تخ ُل تلس الدراسةُ من ه َن ٍ
ات الطباعة ولست بسبيلها،
َ
األحكام النبديةُ التي أُطلبت كيفما اتفق ،وذلس
وانما الذإ أثار اهتمامي تلس
ُ
التبجيلي ،البعيد ك ّل البعد عن الدراسة المو وعية ،وتلس العبارات التي
المنهج
ّ
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ند يستفاد… فأشرت بليها
تَْل َبس لَُب َ
وس النبد وليست منه وال طائل و ار ها وال مع ً
متمنياً أن تر الباحثة وْ َ دراستها لد اآلخر واإلنسان ال ير نفسه بال بمرآة،
بط

األول لتتب هفوات

وبنا ً علد ذلس فبد جعلت البحث سمين ،خص
الشعر وما اعتر بع ه من تصحيف وما ألم به من غلط طباعي معتمداً ذكر

ر م البصيدة أوالً ثم تذكر أر ام األبيات التي ُعلّق عليها في البصيدة المشار بليها
للتعليق
ورمزت للبصيدة بة قك وللبيت بة ضك .أما البسم الثاني فبد ُخص

تبدمت شعر ابن َشكيل.
بإيجاز علد الدراسة التي ّ
ق:8

صبة… م
األبار ّ
ورد ول ابن ّ
مبدماً البصيدة " وله في مبتل أبي َ َ
والصواضا من صيدة.

صيدة"

ب :9ورد صدرها د أحزنته ُشماتات ب م الشينك والصواض فتحها.
ق:2

الموحدة –
تأو بني -بالبا
ّ
ب :81وردا تأوينني ّهمي ،والصواضا ّ
ب :81ورد علد هذا النحوا
روض
معجز
واني ألمثال الور لَ
أال ِم ِِ ْث َل لي ّ
ُ
فإنه لي ُ
الت المحببةا في األصل ّبنهك وأ فنا الفا ليستبيم الوزن.
لتا ب افة الفا من غلط الب ار ة ،والصواض في اإلنشادا

لي معجز ………..
أال َمثَل لي ّبنه َ
فالشاعر يبحث عن َمثَ ٍل يعبر عن حاله ال عن ِم ْث ٍل له بدليل وله بلها
يذوض
لبي من ّح ِر الفراق
ُ
و َ

أ ول ونفسي واألسد د تمازجا
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ب:89

ِ
كأنه
التر ِض فيه
أعاوُد لثْ َم
ّ
ْ

غر َشبيض
لر ْشفي ثنر أ ّ

شنيض ،بالنون.
والصواضا
ُ
ب :21أ ام علي والصواضاعلي

ب:51

ٍ
وغطّد عليه َم ْس َح َنا ومشيض
عهده
تبادم ُ
وليس كمفبود َ
لم تعلّق عليه المحببة ووا ح أن كلمة مسحناك ال داللة لها هنا ،وأعتبد أنها
محرفة عن ٍ
كلمة ما ،وهو بمعند وغطّد عليه منكر ومشيضك وهو يريد بداللة ما
ّ
ئي كان شاباً ،و َّ
أن المصاض به كان ُرْز اً فادحاً ،فاألمر ليس كفبدان
تبدمه أن المر َّ
ّ

شيخ ٍ
هرم مس ّن ع ّاه الشيض وم اهر الهرم ،و د وردت كلمة منكرك بهذا المعندا
ٍ
َن ِفد الزمان أتد ٍ
بلون منكر؟
الت عميرةا ما لرأسس بعد ما
ص ِر
شيةض رأسةه
كر الليالي واختسف ْ
بن أبةاس ّ
مير ّ
أع َ
ُ
األع ُ
ّ
وهذا مما أنشده ابن سسّم الجمحي في مبدمته لطببات فحول الشع ار .

ق6ا

الع َج ة ةةم والعرضكبتحري ة ةةس ع ة ةةين العج ة ةةمك
ب :81ورد عجة ة ةزها ول ة ةةو رمتن ة ةةي جمية ة ة َ
الع ْجمك ب م العين وسكون الجيم كيس ينكسر الشعر.
والصواضا ُ
ق:1

ب2ا ورد عجزها فيا خير م ْنعد و َش َّر ُن ِ
عاتك
َ ُ ً
والصواضا فيا خير َم ْن ّع ٍيك وبه يستبيم الوزن والمعند.
ب :6ورد فيه للحيأك مهمو اًز والصواضا للحياك.
ورد فيه بسحاقك منوناً بالكسرا
بّ :82
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بكر ومثل س ِ
ِ
ليله خليلي شعر أبي بسحا ٍ
كمثل أبي ٍ
ق خي ِةر لِةداتي
َ
بسحاقك بالفتح علد المن من الصرف وبها يستبيم الوزن.
َ

والصةواض

ب :86ورد علد هذا النحوا
ات ب ّّني منهم بتر ِ
سر ٍ
ات
فَ ُب ْل للمنايا د وتَْر ِت سراتَنا
َ
وعجز البيت وردت فيه ب ّّنيك بهةذا ال ةبط العجيةض وال معنةد لةه بهةا ،ولعةل هةذه

الكلمة فعةل أم ٍةر مةن ال ّةن بمعنةد اليبةين وتكةون بنةا علةد ذلةس فَ ُّنةيك أإ أيبنةي
بأنهم سوف يدركون ثأرهم منس ،وذلس بدليل مخاطبةة المنايةا فةي البيةت
أيتها المنايا ّ

التاليا

ِ
وجنبتهم عن ٍ
وهبات
هيبة
ّ

كنت شخصاً ما اجتر ِ
فلو ِ
عليهم
أت
ُ
هو ٍ
ب :28ورد فيه … وما ِ
آت…ك بكسر واو هوك والصواض فتحها.

ق:6

درة جلد ال ريح جمالهاك واألف ل أن تشدد الم جلّدك.
ب :2ورد صدرها عن ّ
ب :9ورد كما يليا

بن ْ
الحر َم ْن ْ
فاصبرّ ،
تد ُعهُ
ْ
بن ّ

للص ِ
نفسه وتسلّ ِت
ّ
بر طابت ُ

الحر….ك.
وصدر البيت مكسور ،وصوابه
فاصبر ّ
ْ
فإن ّ
ق:1
ب4ا ورد كما يلي

النجائض حوالً في نفائفها
تخدإ
ُ

وتطليح
يأتيهن بعيا
ال
ّ
ُ

ِ
الحاشية ،أما عجز
فسرتها المحببة علد الصواض في
والصواضا في نفانفهاك و د ّ
ِ
يهنك أإ ال
البيت فهو مكسور بهذه الصورة وصواض البيت كما أ ّدرا ال يأْتَل ّ
يبصر وال يبطئ بهن بعيا وال تطليح.
ّ
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بيتم علسًك األف ل أن تش ّدد الباف ُسبِّيتُُمك.
ب :9ورد صدرها آل
النبي لبد ُس ُ
ّ
ب:81

بطت فيه أشس ك في صدر البيت بالفتحا

صلّد اإلله علد أشس َ ُم ْن َجِد ٍلك.
والصواض بالكسر ألنها غير ممنوعة من الصرف ،ولو كانت ممنوعة لصرفت
إل افتها…
ب :81ورد كما يليا

ِ
صرعوا
لم يتّبوا ال
َ
رض باألكتاف ب ْذ ُ

اللب ِ
اض َم ْن ُ وح
بل النجي ُ علد ّ

المثناة.
اللباض ،وبالتا
ّ
والصواضا ّ

ب :21ورد صدره ويالِ َساني ِ
مدحه أبداًك
عاوْد َ
واألف ل و
ق:9

لسانيك
فتحة علد اليا ا ويا
َ

منبت ِ
سيرِه فلهك
ب :6ورد صدره أصبح
ُ
وهو علد هذا مكسور الوزن وال معند له ويمكن أن يكون هكذاا
ةيرهُك
أصةةبح منبةةت َسة ْةي ُرهُ فلةةهك فيسةةتبيم مةةن المنسةةرح ويكةةون اسةةم أصةةبح مسةةتت اًر و سة ُ
مبتةةدأ مةةؤخر و منبةةتك خبةةر مبةةدم ،وتكةةون الجملةةة خبةةر أصةةبحك ويمكةةن أن يكةةون
سيرهُ َفلَهُك.
أي اً أصبح منبتّاً ُ
ب :7ورد صدره شاهد ما غاض في سريرتهك
ةح
والصواض أن يكون ال بط
َ
شاهدك علد أنها فعل ما ٍ وبها يستبيم الةوزن ويص ّ
المعند وتصبح شاهدك في صدر الصدر مبابلةً طارك في صدر العجةز ويسةتبيم

البيتا
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الريح
وطار
ُ
بحساسه م ّ
َ

غاض في سريرته
َش َ
اهد ما َ

عر ْ بالحقك والصواضا َع ّر َ ك بالبنا علد الفتح.
ب :9ورد صدرها ّ
ق:81
مدورة كتض بع ها علد مبت د
هذه البصيدة من بحر الخفيف وردت فيها أبيات ّ
مدورة
التدوير كالبيت الثاني ّ
لكن األبيات  21 ،20 ،13 ،16 ،12 ،3 ،6وكلها ّ
لم تكتض علد مبت د ذلس…

ِ
ِ
صبر
ب :81ورد صدرها ليس بال
التصبر أجد ك والصواض الت ُ
منك.
ب :28ورد في عجزه ْ
من اللهك والصواض فتح نون َ
ق:85
َّ
فيهنك.
ب :88ورد فيه فيهنك الصواض
ب :81ورد علد هذا النحوا

ٍ
بماجد
يا بنت ّعمي هل سمعت

يبكين أوتد ال ّذم أطعم ْأوكسا

الةةت المحببةةةا "الشةةطر الثةةاني مةةن البيةةت فيةةه خلةةل و ةةد أوردتُةةه كمةةا ورد فةةي أزهةةار
الريا ".
لت ربما كانت رواية الشطر الثاني علد نحو مشابه لما بذا لناا
" ُيهَد له ذم ب ِن اطعم أو كسا "
ب:25

ِ
هيج بالعصا
يوم ّ
ونسيت ُح ْج اًر َ

تفرسا
َ
أسداًَ ،م ْن هاج األسود ّ

وعجز البيت مكسور وصوابها أسداًَ ،و ْمن…
154

ب:21

بطت فيه كلمة الر اك ب م ال ار والصواض كسرها.

ب :54فيها الوا بنوك ،والصواضا الت بنةوك بال بذا كةان ةد الهةا حبةاً علةد لنةة
أزد شنو ة المعروفة بلنة أكلوني البراغيثك.

ب :59ورد فيها أحسبتم ِّ
كلك بكسر الم كلك والصواض فتحها.
ُ
الصواض فتحها.
ب :42ورد فيها يرجو ُنداهك ب م النون و ّ
ق:84
ب:88

بطت فيه الرد ك ب م ال ار والصواض فتحها.

ب :81ورد علد هذا النحوا

حرام علد األجفان أن تتطلّعا

كأنما
علي األر ُ حتّد ّ
فخلّت ّ

ةيما أن البصةيدة
ولم ي هر لي
معند في خلّتك فربما كان األصل ف ةا تك وال س ّ
ً
تصور حزنه علد جدته وورد بلها
ّ
ِ
سريعاً وداعي الموت أسرعُ َم ْن دعا
فاستجابت ُدعا َها
دعتها المنايا
ْ
ب :86ورد عل ةةد ه ةةذا النح ةةو وال ةةمير في ةةه يع ةةود عل ةةد األر
المذكور سابباًا

ت
صوض فما َه َم ْ
َ
وحتْم عليها أن تَ ُ

ف ةةي البي ةةت 15ك

علد مم ٍ
أصبح ُم ْه َرَعا
حل بال
َ
ُْ

وصواض العجزا علد ُم ْم ِح ٍل بال وأصبح ُم ْم ِرَعاك
وبذلس يستبيم وزنه ومعناه.
ق:86
ب:9

ِ
ركنه
األستار
البيت ذو
تمسح َ
و ُ
ُ

ق الحمام عياذة وتعطّفا
ُوْر ُ
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والصواضا عيا َذةًك بالنصض والتنوين.

َّ
لجمي فإنه….
بُ :85شلت يمين ْ
الم ّ

والصواضا َشلّتك بفتح الشين ،وهو يريد الدعا ال اإلخبار.
بِ :84
بالوصي أميةً…
أرت الشماتةُ
ّ
والصواضا ِ
بالوصي أمية
أرت الشماتةَ
ّ

ب :81ورد عجزها يكفيس جمرةً يا أميةُ لو كفد
وبذلس ينكسر وزنه ،وصوابها يكفيس َج ْم اًر
ب:25

لو أن صب اًر في مكان ٍ
أمية
ّ

لحام علد الحسين ورفرفا
لحماً َ

األف ل أن تُ ْ بط ِ
لحماًك بكسر الحا احت ار اًز من الخطأ.
خر مكانها.
يوم ّ
ب :24ورد صدرها أو ليثاً َ
أن ليثاً….
أنك والصواضا أو ّ
و د سبطت ّ

ب :21ورد صدرها أ َّ ِ
ض طاً….
َن س ْر َ
أن…
والصواضا أو ّ

ق:21
ب:6

ترجمان
دعاه أناس
َ

ميرهُ
ُ

وهل لبلي ٍ حاجة في النو ِ
اجم
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والصواضا
التراجمك.

ِ
ميرِهك بكسر ال ار والها  .وأ ن أن كلمة النواجمك مصحفة عن

ق:28
ب:7

َش ِه َد َّ
الزُب ُور بها وال له

ف سً علد المنثور والمن ِ
وم

بور بها و أر له
الصواضا شهد الز ُ

بت بلد النسيم فنفتة
ب :81ورد صدرها فإذا طر ُ
والصواضا فن ْفثةك بالتا المثلثة.
صحائف فر ُغ ْفسً فبد…
ب :21ورد صدرها كانت
ُ

صحائف َ ْف ِرِهك ..وبه يستبيم الوزن.
والصواضا كانت
ُ

ب:54

برسم ِ
فأ ّل فارسه ٍ
ديم

ٍ
أديمه
أصهض
أو
َ
دام ُ
شرض ُ
الم َ
ِ
بما كانت كلمة ديمك
والصواض "برسم بالكسر بس تنوين .والمعند غير وا ح ور ّ
مصحفة عن ُمِديمك
ّ
ست ،ب م التا والصواض كسرها ،ألن ما بلها
الم ْم ِح ُ
ب : 19ورد في صدرها و ُ
الم ْم ِحستا
يبت ي ذلس والتبديرا ب ّش ْر ُ
ب ّشر يتةامد المسلمين بو ٍ
منه يحوطُ ذمةار كة ِّل ِ
يتيم
الد
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
من البسد بو ٍ
من جوده يحيي األنام َس ُج ِ
وم
ابل
الم ْمحست َ
وُ
مدور ولم يكتض علد مبت د التدوير
بّ :75
ان فيه حاسدإ ونعيمي
ب :11ورد عجزها… ّ
سي َ
سي ِ
ان ،بكسر النون
والصواضا ّ
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ق:22
وه َي في َ َع ْنك
ب :4ورد عجزها أ َْردنا نوا ً عندها ْ
والصواضا أردنا ثوا ك بالثا المثلثة.

فوق الساببات اغت ت بهك
ب :1ورد صدرها
وكالص ْبر َ
ّ
تك و الت بنها من التعوي
وأثبتتها في الحاشية اعتَ َ ْ
بالخيول ،وأ ّن المعند ال يستبيم…؟

وفسرت السابباتك
ّ ،

صه في َ ْيِد ٍ
شبر من الكفَ ْنك
ب :9ورد عجزها
طوت ْ
ْ
شخ َ

والصواضا ِ ِيد ،بكسر الباف ،ألن ِ
البيد هو المسافة أو المبدار
ّ

والبَ ْيدا الن ّل تبّيد به اليدان….
ق:21
ب :2ورد عجزها بذا ذ ّكرت … بتشديد الكاف والصواضا بذا َذ َكرتك بتخفيفها.
ق:26
جوده والصواضا ِ
جوده بكسر الدال.
ب :6ورد في العجزا ..فأدند َ
ب :7ورد في العجزا… علد َّ
عزهم والصواضا ِّ
عزهم بكسر الزاإ.

تعليق على التقديم:
ٍ
بتبديم دمجت فيه
ّدمت الباحثة لشعر ابن َشكيل وهو بين يديها محدود ليل
الكسم عن الحياة السياسية واالجتماعية والعلمية وعس ات ابن َشكيل دمجاً جميسً،
َ
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وتحيز
تعص ٍض
الدارسين من المعاصرين من
لكنها و عت فيما يب فيه بع
ّ
ّ
ّ
ٍ
متفردة،
لمو وع بحثهم ،فنر الباحثة تجعل من ابن َشكيل علماً بار اًز وشخصيةً ّ
بل زعمت َّ
بحق عن كل معاصريه ،وذلس من غير ما مبارنة أو
أن ببداعه متميز ّ
موازنة ،بل من غير أن نعرف َم ْن هم معاصروه الذين تميز منهم ابن َشكيل ،كما

ت منه فيلسوفاًك و الت بأن له ن رة بلد العالم ،و الت عن تعبيره اللنوإا بنه
جعلَ ْ
ٍ
انفجارإ 7ك ،وزعمت َّ
صيدة َم َدح بها
فيا اً ،بل بنها الت عن
أن له عالماً شعرياً ّ
ابن َشكيل البا ي أبا حف ا بنها من روائ الشعر العربي الخالدةك وذ ّكرتني
ُ
حمودة في
لنتها النبدية بلنة أولئس النبّاد الذين ّ
تحدث عنهم الدكتور عبد العزيز ّ
المحدبة" 5ك ذلس النبد النرجسي الذإ يريد لَ ْفت الن ر بلد
كتابه الهام جداً " المرايا
ّ
نفسه واإلعسن عنها أكثر من حرصه علد ب ا ة الن المنبود أو المبحوث فيه،
بل َّ
عباراتها الموهمة ِعْلماً يمكن أن تطلق علد مع م البصائد بن لم
بن بع
ورد أبياتاً البن َشكيل في المديحا "
يكن علد كلّها ،فمثسً نسمعها تبول بعد أن تُ َ
أن البصيدة المادحة تمثل عالماً شعرياً تنسجم فيه مجموعة من
يبدو بذن ّ
العس ات أو الثنائياتا المستو

المعجمي ،المستو

النحوإ للنة ،الو يفة

الشعرية ،الو يفة المعرفية ،الم هر الداللي ،الم هر التركيبي…" 1كبن تلس

العس ات التي ذكرتها وزعمت أن البصيدة المادحة تتألف من انسجام تلس العس ات
بنما هي عس ات ال ّبد منها في كل صيدة مادحة أو هاجية أو متنزلة أو راثية أو
ونحوإ ولها
معجمي
أإ صيدة ليس فيها مستو
ّ
ساخرة أو ماجنة… فليت شعرإ ّ
ّ

تركيبي؟؟ وذهبت الباحثة لتبني علد تلس البديهيات
و يفة شعرية ومعرفية وم هر
ّ
متمخ ة عن تلس
كأنها
ّ
التي بدت لها في البصيدة المادحة أحكاماً عجيبة ّ
الة يبدوك التا " واذا كان األمر كذلس م تلس البصائد ،فإن البصائد الرثائية ال

بن البنا اللنوإ والبنا اإليباعي في هذا البصائد يشير بلد
تخلو من ذلس ،بذ ّ
بن بيباع الحروف وأصوات
درجة خاصة في بدراس الو ائ والن رة بلد العالم… ّ
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معين يمثّل مستو الوع
الكلمات ومعجمها في هذه الرثائيات يكشف عن مستو ً ّ
نستشف من رثائياته حكمةً عميبةً عن فلسفة الحياة والموت تشعرنا
واإلرشاد حيث
ّ
ٍ
حنكته التجارض واختبرته السنون ولسنا أمام ٍ
شاض في ُعنفوان
أننا أمام
فيلسوف ّ
شبابه لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره" 4ك…
هذا الذإ تشير

أإ وا
فليت شعرإ ما الدرجة الخاصة في بدراس الوا ؟ و ّ
بليه؟ وما تلس الحكمة العميبة عن فلسفة الحياة والموت وهي مكررة وتتكرر في

الشعر العربي ،بل لبد أبسها التكرار وأنفد ِج ّدتها ،يدركها ابن العشرين كما يدركها
ابن السبعين ،فإنها هي هي منذ أيام لبيد وزهير تزداد عمباً وتكتسض شفافية لدن

كالمعرإ ،وتتسطّح مكررةً عند عشرات الشع ار … وهكذا ُ ّدمت
شاعر كبير
ّ
األحكام النبدية في صدر شعر ابن َشكيل وسارت علد ٍ
مدعيةً
نمط من االفتعال ّ
وكأني بالباحثة د أخذت أحكاماً من
مباربةَ الن  ،وانما هي متباعدة ومباينةّ ،
التحليل اللساني والبنيوإ مما يبال في نبد الرواية أو الشعر المعاصر وأرادت
تركيبها َولِ َّي عنبها لتتس البن شكيل أو ليتشكل ابن شكيل في الض يناسبها،
تصو اًر عن طبيعة تبديمها النبدإ وذلس كي
نصاً للباحثة ّ
ويمكن أن أنسخ ّ
يبدم لنا ّ
تتب كل فكرة أو ِف ْبرة ،التا
ال أُسهض في ّ

" ولمباربة هذه األشعار نبولا بن عالم ِ
الخطاض الذإ تُحيل عليه النصو
الشعرية التي الها ابن شكيل تتش ّكل من مجموعة من العس ات تربط بين مختلف
المبوالت النحوية التي تعكس كفا ة شاعرنا في بنا وا

حسض نماذج صورّية
والمو وعات لنلمس

متنوعة ،ويكفي الو وف عند هذه األشعار المتنوعة األغ ار
ّ
بو وح تو يف ابن َشكيل لألسما واألفعال والف ْ لة مثسً ،وهو تو يف حاول من

صح التعبير -بين البيمة المرجعية والمعرفية
خسله أن يخلق نوعاً من التوازن -بن ّ
لهذه األشعار وبين مستويات اللنة المتنوعةا تركيبية وصوتية ومعجمية وبسغية…
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وعلد سبيل المثال ال الحصر نبف عند صفة تتكرر في أشعار ابن شكيل وهي
صدفية ِك ْنِدّية ك يبول في بحد صائدها
ّ
ِ
فلرّبما أكلت ُمرَار ُسمومي
دية ترعد المند
صدفية ك ْن ّ
ّ
ومن صيدة أخر ا
كندية
الند
َب ْ
تلوم َس في ّ
ّ
كرت ُ

ون وأ ْش َرسا
صدفية تنمي َّ
ّ
الس ُك َ

المسح ّأنه د ال نجد في المستو المعرفّي فار اً بين هذين البيتين من
الشعر ،بال ّأنه في مستو الميثولوجيا الشعرية يؤدإ االختسف َّ
الن ْحوإ بين

صدفية" بوصفها كذلس ،نعني اعتبارها في
الصينتين بلد صورة كنائية عن "كندية
ّ
الشعرإ.
ّ
حد ذاتها النسض العرّبيك وباعتبارها بشارةً بلد امرئ البيس وعالمه ْ
سر ببداع ابن َش َكيل كامن في هذا االختيار
لذلس د ال نبعد كثي اًر بذا لنا ّ
بن ّ
النحوإ
الواعي للكلمات الذإ خلق نوعاً من االنسجام بين المستويين الفونولوجي و ْ
ٍ
بشكل يتناسض م الوا

المرجعي الذإ يعكسه م مون البصيدة "
ّ

6ك

هذا ن ّ طويل نسبياً نبلته كما هو لدالته علد طبيعة هذا التبديم النبدإ لشعر ابن

ولكن أليست
عرفتنا الباحثة أن الشاعر " يو ف األسما واألفعال والفَ ْ لة"
ْ
َشكيل ،فبد ّ
الف ْ لة من األسما ؟! وأإ شاعر في الدنيا في أإ ٍ
لنة من لنات العالم ال يو ّف
المبنية علد
األسما واألفعال… وأتسا ل أي اً أين هي تلس الميثولوجيا الشعريةك
ّ
ِ
ٍ
صدفّيةك في ِكس البيتين
كندية
صدفيةك؟! فة
كندية
نحو ٍإ مزعوم في استخدام
ّ
ّ
ّ
اختسف ّ

المذكورين أتت مسندًا بليه أو مسندًا في األول ومسندًا بليه في الثاني علد اختسف
لد ْن بنشاد البيت مفردًا ..فأين الخسف وأين االختسف وأين الميثولوجياك؟
التبدير ُ
وأين تلس الصورة الكنائية عن النسض العربي؟ وما ذلس االنسجام الفونولوجي النحوإك
تميزه ياساً لبصائد لم ينسجم فيها الفونولوجي النحوإك؟!
ما طبيعته؟ ما مصدره؟ أين ّ
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ولست أدرإ ما بذا كان هدف الكاتبة أن تستخدم هذه التعبيرات بن ّ الن ر عن
مصدا يتها في السياق الذإ تستخدم فيه؟ بل بنها استخدمت مصطلح الثورة الثبافيةك
أن ألوانًا ثبافية
معبرة به عما ام في عهد
ّ
الموحدين من بصسحات ،كما أنها زعمت ّ
عربية بسسمية د ولدت في مطل البرن الساب  ،فأين هي؟ بل ما هي تلس األلوان؟!
كل هذا الكسم ال مصدا ية فيه وال معادل له في الوا  ..و د أحسست أن بع

العبارات فيها رائحة ما ،وكأنها مترجمة من ٍ
لنة ما بلد العربية من غير ما تم ّكن،
ّ
المداخست
وذلس كهذه العبارة " وبف ل هذه الحلبات العلمية أي اً نكتشف بع
واال تراحات التي كان يبترحها الخلفا علد العلما واألدبا الحا رين".
أن هذا التبديم ال صلة
أن ّ
وال ّ
أبين ّ
أحض االسترسال وال أريده ،وانما كنت أبني ْ
له من الناحية النبدية بشعر ابن َشكيل وال بنيره ،و ّأنه يمكن أن يبال في أإ ٍ
شعر
آخر مهما كان عصره.

أما ما زعمته عما وسمته بة روائ ابن َشكيلك وعن صيدته التي تُعد من روائ
ّ
3ك
الشعر العرّبي الخالدةك وعن كونه فيلسوفاًك فهذه مزاعم تحتف بها لنفسها وتلس
رجل ٍ
علم وصل شاباً
الروائ لم يدرس روعتها أحد غيرها ،ويببد ابن ِشكيل بعد ذلس َ
بلد مرتبة أن ُولّي ا يًا ،كان يبول الشعر شأنه شأن عشرات الب اة والعلما في
األندلس ممن ْتزخر بشعرهم كتض األندلس كاإلحاطة في أخبار غرناطة والذخيرة
والمنرض ونفح الطيض وغيرها ..وهو يسير في شعره علد النهج التبليدإ الذإ درج
عليه الشعر العربي منذ مئات السنين بله ،كما أنه بعيد ك ّل البعد عن عالم امرئ
البيس وعن ف ائه الشعرإ وذلس بحكم طبيعة مجتمعه ونشأته وثبافته ،ووصلتُه
تخرج عن هذا.
بامرئ البيس بنما هي صلة ثبافية معرفية ال يمكن أن
ٍ
شاعر
لدإ انطباعاً بأنه شعر
لبد رأت مجموع شعر ابن َشكيل غير ما م ٍرة فترس ّ
ويحسن المعار ة ،وهو يو ف ثبافته التاريخية واألدبية
متم ّكن في ن م البري
والدينية في بغنا شعره ،ويمكن للباحث بشي من الجهد أن يعيد كثي اًر من األبيات
بلد أصلها أو بلد مصدرها في الشعر العربي ..كما ّأنه لم يكن متفّرداً علىأ رانه من
األدبي هذا اإلهمال بلد اليوم… كما أنه لم تكن
أهل األندلس واال َل َما أهمله التاريخ ّ
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الحض
تبدمه ..بل بن تعبيره عن هذا
له فلسفة جديدة في
الحض اإللهّي ،فهو تاب لمن ّ
ّ
ّ
ٍ
ذوبان ما في ٍّ
حض بلهي كما
اإللهي 10ك لم يكن ر يباً وال جميسً ولم يكن معب اًر عن
ّ
عمت..
َز ْ
ولم يخ ُل تبديم الباحثة من أغسط ربما كانت مطبعية وذلس كبولها" وما يميز
" وكان فيهم الشاعر
هذين المرحلتين" والصواض "هاتين" وكنبلها عن أزهار الريا
الم ِفلقك … وهناس أمور أخر .
المنلق" بالنين والصواض بالفا ْ

يسمد بالتبجيل النبدإ أو
أ ول بصراحة ّ
بن هذا ال رض من الدراسة والنبد يمكن أن ّ
دجليك وذلس ألنه ال
النبد التبجيلي كما يمكن أن يبال بنه َد َجل نبدإك أو نبد
ّ
مصدا ية فيه وال يلبي أإ و علد شعر الشاعر وال ُيسهم في تبيان خصوصيته…
بنه محاولة لسختفا و ار مبوالت ال يستطي كتّابها أنفسهم تفسيرها ألنها ال معند لها
في هذا السياق ،وال خصوصية لما تطلبه من األحكام.
وعلد ٍ
فإن بصدار هذا الكتاض د أبرز شاع اًر كان غائباً ك ّل
كل ومهما يكن ّ
النياض عن مجال الدرسات األدبية ،و ّدم نُصوصاً كانت مختفيةً منذ رون ابعةً في
بطن مخطوط ٍ
نادر… واذا كان التوفيق لم يحالف المحببة في التبديم للكتاض واصدار
األحكام النبدية فيما أزعم ،فإنه بس شس د حالفها في بصدار ن ّ شعرإ كان
مجهوالً ،فلها بذلس ف ل السبق واإلحيا  ،وعلد الدراسين بعدها من المهتمين بشعر
األندلس أن يعتنوا بهذه النصو دراسة وتمحيصاً ونبداً.

الهوامش
استمدت من مبدمة المحببة.
 -1المعلومات
ّ
 -2هذه المصادر هيا

 -1أزهار الريا

للمبرإ /مطبوع.
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 -2تحفة العروس ونزهة النفوس .التجاني.مطبوع.
 -6تحفة البادم البن األبار .مطبوع.

 -7الحسةةن والجمةةال البةةن هةةذيل البرطبةةي نبسً عةةن ابةةن أبةةي الجةةسض فةةي روح
الشعرك لم تذكره المحببة في المصادر والمراج .

 -5رايات المبرزين البن سعيد .مطبوع.

 -1كنز الكتاض ومنتخض اآلداض ألبي اسحاق البونسيا مخطوط.

 -4لمح السةحر مةن روح الشةعر وروح ِّ
الش ْةحر .ابةن ليةون التجيبةي /مر ةون بكليةة
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 66ق 21و د أبدت الباحثة بعجابها بهذين البيتينا

أن لبي فةي َّ
ولو ّ
يدإ بس هو ً
سرني أن أملِس األر كلَّها
وما ّ

الح ْش ُو
لج ّن ،فما ّني به ُ
وه َو َ
ُ
ِ
أن فؤادإ مةن محبته خْلة ُو
وّ

114

