
 جوالت في النصوص األدبّية
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 حنّـا نـور احلـاجّ 

 
 ألبي تّمام –ة مدح المعتصم في يوم عموري

 مالحظات(خمس )
 

 : تجاُوز المنهجّية القديمة
عزوف أيب متّام عن التقليد املألوف يف مفتَتحات املطوَّالت الشعريّة يف  يبدو هذا

، إذ نأى يف املطلع كّليًّا )ويف سائر أجزاء القصيدة( عن -سّيما املدحيّات منها الو -العربّية 
تناسب املوقف الذي أثار انفعاالته حيال  حكمةالغزل وذِْكر األطالل، ليستهّلها بإيراد 

املفاِضلة بني الفعل )السيف؛ بِيض الصفائح؛ األرماح(  المقار نةَعْْب احلدث املهّم واملثري، 
 السبعة الشهب؛ الرواية؛ النجوم(: الكتب؛ سود الصحائف؛والقول )
 يف َحـّدِه الـحدُّ بني الـِجّد واللعِـبِ   أصدق  إنبـاًء من الـك تـ بِ  السيف  

 ـهـنَّ جـالء الشّك والـرِّيَـبِ م تونِ  بِيض  الصفائِح، ال سود  الصحائِف، يف 

 ، ال يف السبعة الشُّـهـبِ بني اخلميسني  والِعْلم  يف ش ه ب األرمـاِح المعـًة،

 صاغوه ِمن ز خر ٍف فيها ومن كـِذِب؟!  أين الروايـة ؟! بل أين النجوم  ومـا

  
 بذلك انقّض الشاعر على موضوع النظم على حنو مباِشر، غري عابئ بالتقاليد الشعريّة

اإلسراع يف تناول  ه باّدعاءات املنّجمني ساقاه إىلومشاتت   ه البالغ  ، فسرور  متخطًّيا مستوِجباِِتا
 موضوع القصيدة، وكأنّه مل حيتمل االنتظار واإلرجاء.



، ووليدة  القّوة والرتّقب -كما أسلفنا-العظيمباحلدث وليدُة انفعال واحلكمة هنا 
، ألّّنا كانت العسكريّة املدعَّمة باحلّق وبالرضا اإلهليّ  ةفهو يعّظم من شأن القوّ واملقاَرنة. 

هي قه. واملقارنة هنا احتفاٌل شّكَك الكثريون يف إمكانّية حتقّ  إىل انتصارٍ  تْ ضَ اليت أفْ  الطريقَ 
ملزاعمهم، حيث جعَل السيوَف والرماَح جتسيًدا  من أهل التنجيم وتسخيفٌ  وسخرية  بالنصر 

 للوهم. على النجوم السبعة جتسيًدا لفلسفة القّوة، والكتَب واالعتمادَ 
 

 بناء متالحم األجزاء: 
احلياة العّباسّية اليت حفلت ما أنتجته ميكن اعتباره من مثار رابط فكرّي تيف النّص 

واليت شهدت حتّضرًا جليًّا وابتعاًدا عن البداوة. فالنّص يبدأ بإجراء  أجواؤها بالعلم والفلسفة،
مقاَرنة بني السالح والتنجيم، من خالهلا جعَل الشاعر  القّوَة )ممثَّلًة بالقتال وبالسالح 

 االنتصار؛ بعدها ينتقل إىل ذْكر فتح عمورية، مّتخًذا إيّاه برهانًا ْن ( طريًقا إىل جَ العسكريّ 
 على صدق رأيه ذاك؛ مثّ يصف هذا الفتَح؛ لَِيْخل َص إىل مدح الفاتح )اخلليفة(. 

 
 مبال غات:

تظهر املباَلغات يف تصويره اخلليفَة جيًشا كاماًل صاخًبا عنيًفا يثري اهللع يف قلوب  
 :أعدائه، ال جنديًّا فرًدا

َمـه  جيـٌش مـن الرُّع ـبِ   لـم يـَْغـز  قوًما ولـم ينهض إىل بلدٍ   إالّ تَـَقدَّ

 من نفسِه وحَدها يف جحفٍل لَـِجـبِ   لو لـم يقد جحفالً يوم الوغى لَـَغَدا

 
وذلك أّن  ؛من خالل هذا، عّْب املادح عن شديد إعجابه باملمدوح وعن انفعاله باالنتصار

، ومن األساليب اليت ال تكاد املبالغة من األساليب اليت تعّْب أو تكشف عن انفعاالت املرء
باِلغ   .قصيدة مديح ختلو منها

 
واقع املعِجب او َز احلقيقة املباشرة ااجاّفة والجتَ  باملبالغة حياِول امل

 خبلق واقع افرتاضّي يفوق ما هو قائم.



ويف تضخيمه لعدد ااجنود  ات املدينة؛وتظهر املبالغات كذلك يف ذِكره حتصين 
إيّاهم باألسود  بتشبيهه ،سهمأْ ويف إشارته إىل شّدة بَ  يزنطّيني )إذ جعلهم تسعني ألًفا(؛الب

 الشديدة الضراوة:
 واهلل  مفتـاح  بـاب املعِقـِل األِشـبِ   بـها ِمن بعِد مـا َأشَّـب وها واثقني

 جلود ه ـْم قـبل نْضِج التني والعـنَـبِ   تسعون ألـًفا كآساِد الشَّرى نضجتْ 

 
 .وَأَعمَّ  بدا النصر أعظَم والفرح أشدَّ  ،َر هذه املبالغاتَعبْـ 
 

 إغراب  معنوّي:
 ، حنو:غرابة الصور المعنويّةيظهر هذا يف 

 عنَك املىن ح ّفالً معسولـَة الـَحـَلبِ  انصرفتْ عّموريّـَة  يـا يوَم َوْقعـةِ  -

 وظ لمٌة من د َخـاٍن يف ض ًحى َشِحـبِ   ضوٌء من النـار والظلماء  عاكـفٌة  -

 من نفسِه وحَدها يف جحفٍل لَـِجـبِ   لو مل يقد جحفالً يوم الوغى لَـَغَدا -

 
وفة يف الشعر العريّب يف العصرين الغرابة يف هذه الصور أّّنا جديدة غري مأل ه  ووجْ  

إذ ال يدور ِمثل ها على  ؛السابقني، حيتاج الذهن إىل بعض الكّد حّّت يبلغها، وأّّنا غري عاديّة
إضافًة إىل االفتنان -وأليب متّام دور معروف يف االفتنان املعنوّي  أْلِسنة الناس إاّل يف ما ندر.

رة، ميكن االّطالع على بعض منها يف كتاب أنيس لصور املعنويّة املبتكَ ل هبتوليد -اللفظيّ 
 املقدسّي "أمراء الشعر العريّب يف العصر العّباسّي".

 
 امتزاج الغنائّية بالملحمّية:



يف محاسة الشاعر الدينّية  الغنائّيةالنّص مزيج من فّن غنائّي وفّن ملحمّي. تظهر  
اء فرحه الغامر للفتح العظيم وتـََغّنيِه والقومّية، ويف إميانه الشخصّي بقّوة السالح، ويف إبد

 باالنتصار، ويف إبداء شديد إعجابه باخلليفة.
، فتظهر يف ذكر األسلحة والقتال ووصف احرتاق عمورية، ويف سرد الملحمّيةأّما  

بطوالت املعتصم األسطوريّة، ويف الروح القومّية والدينّية اليت تـ ْعلي شأن العرب واملسلمني 
 در البيزنطّيني.وحَت ّط من ق
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